
DRAUGAS
Tbe Lithuaalaa Daily Friend

PUBLJSHED BT THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY 

23S4 S? Oakley Ave., ChlcaKo.lll

Telephone Canal 8010—8011
The moat lnfluentlal 

Lithuanian Daily ln America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

../‘and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”
—Abraham Lincoln

No. 108 Kaina 3c Chicago, Illinois, Pirmadienis, Gegužio (May) 8 d., 1944 m. Price 3c voi. xxvm

4.500 LĖKTUVU PUOLĖ MACIU OKUPUOTA EUROPA
Japonai prisiartino prie Loyang miesto
Taipgi varosi pirmyn Honan provincijoj

CHUNGKING, geg. 7. — 
Kiniečių komanda vakar 
pranešė, kad stiprūs japo
nų tankų ir šarvuotų veži
mų daliniai pasivarė 30 my
lių iki 9 mylias nuo Loyang 
miesto, senosios Kinijos 
sostinės.

Japonai, sustabdyti prie 
Lunghai geležinkelio, greit 
pasistūmėjo iš nesenai už
imto Lunju, pietryčiuose, 
persikėlė per Yi upę, ir da

sivarė iki punkto netoli Lo- 
yango pirm negu buvo su
laikyti.

Komunikatas taipgi pri
pažino japonų pasistūmėji
mą dviejuose kituose Ho
nan sektoriuose. Vienam 
žygy japonai pasivarė 10 
mylių į šiaurę, iš Kioshan 
iki Chumatien. Antram žy 
gy jie pasivarė arčiau prie 
stateginio Paofeng miesto, 
60 mylių j pietryčius nuo 
Loyang.

Didelės atakos ant Į Amerikiečiai ir vėl 
Kavieng, Rabaul bazių
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, geg. 7.—
Šiandien pranešta apie nau
jas atakas ant apdaužytų 
japonų bazių Naujos Bri

PASIRUOŠĘ DIDŽIĄJA! INVAZIJAI Amerikos lėktuvai puolė penkis 
Rumunijos geležinkelių centrus

Sukėlė gaisrus Ploesti aliejaus laukuose
LONDONAS, geg. 7. — 

Maždaug 2,000 lėktuvui iš 
Anglijos bazių’ šiandien ata
kavo Berlyną ir Musnsterį. 
Vokietijoje. Britui lėktuvai' 
vakar naktį puolė įvairius 
nacių taikinius okupuotoje 
Europoje.

Vokiečių lėktuvai vakar 
naktį atakavo pietinę Ang
liją.

puolė Truk ir Ponape
BAS Peirl Harbor gee 7 Amerikiečiai pėstininkai Anglijoje atlieka realistiškus manevrus, puldami “prieše 
_  Laivynag vakar pranešė ^rantų apsigynimus.” Virš jų galvį skraido kulkos ir šoviniai, nuduodant gynimosi
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kad armijos bomberiai ket
virtadienio naktį numetė 87

tanijos ir Naujos Ireiandi-, tonus bombų pnt Ponape sa-. 
jos salose, ir kitą Schouten los, apmėtydami miestą ir
salų puolimą.

Amerikos lėktuvai iš So-
lomono bazių numetė 88 to
nus bombų ant Kavieng ae
rodromo ir įrengimų neto
limam Borpop. Vienas Ame
rikos naikintuvas negrįžo.

Vidutinieji ir lengvieji 
bomberiai iš Solomonų ata
kavo Rabaul bazę, kur nu
metė 70 tonų bombų ant 
Vunakanau aerodromo ir 
sandėlių prie Talili Matupi.

Libenator lėktuvai ataka
vo priešo įrengimus Biak 
saloje, Schouten salyne.

Britų Naujoj Gvinėjoj, 
Wewak-Hansa įlankos apy-

uostą toj japonų taikomoj 
bazėj.

Anot pranešimo, kilo 
sprogimai ir dideli gaisrai 

Kiti armijos lėktuvai dar 
kartą puolė Truk, svarbiau
sią priešo bazę Caroline sa
lyne.

Prašo dar $3'/? bil.
'lend-lease" tikslams
WASHINGTON, geg. 7.-

Prez. Rooseveltas vakar 
prašė Kongreso aproprijuo- 
ti tris bilionus 450 milionus 
dolerių “lend-lease” tiks-

...................... , lams fiskaliniems metams
linkeje, bombenai atakavo ik| 1W5 birželjo 3„
priešo pozicijas krante, kur Prašoma suma, su likusia
pastaromis dienomis mož- „eisleigta dsdimi- rodar^ 
d,ag 60,000 sugautų japo- ,, bilionus ug
nų koncentruojasi. ony dolerių . .lend.|ease „

tikslams pradedant liepos 1 
dieną.

ir atakavimo sąlygas, kokias sąjungininku invazija veikiausiai ras nacių okupuotoj 
Europoj “D” dienoje. (Acme-Draugas Telephoto).

VOKIEČIAI SUĖMĖ 
MUSSOLINI ŠONU

LONDONAS, geg. T. — 
Anot raportų iš Šveicarijos, 
naciai Romoje suareštavo 
Vittorio Mussolini, buvusio 
premjero sūnų, už tai, kad 
jis gelbėjęs vokiečius dezer
tyrus. Nacių valdomi laik
raščiai Romoje nieko nemi
nėjo apie šį areštą.

Atsistatydino nacių 
viršininkas Danijoj

NEW YORKAS, geg. 7.— 
Vokiečių valdomas Danijos 
radio pranešė, kad Dr. Fritz 
Clausen atsistatydino iš na
cių viršininko pareigų Da
nijoje. Priežastis nepaduo
ta.

Jo vietą užims triumvi
ratas iš C. Joergensen, T. 
Larsen, ir H. Johansen.

ATPAŽINTAS SKRYNEJ 
RASTAS LAVONAS

CHICAGO, geg. 7. - Po
licija sakė ji išradusi, kad 
Los Angeles mieste rastas 
moteriškės lavonas buvo 
Mrs. Louise Villegas, 24 me
tų amžiaus darbininkės.

Dabar ieškoma jos vyro. 
Buvo suimtas Ričardo Mo
rą, 28 metų amžiaus indų 
plovėjas, bet kuomet jis ne
buvo atpažintas kaipo vy
ras, kuris pristatė skrynę 
su lavonu į stotį persiunti
mui Californijon, jis buvo 
paleistas.

Iš Los Angeles sužinota, 
kad moteris nebuvo nušau
ta, nudurta nei nusmaugta. 
Bus tiriama ar ji buvo nu
nuodyta ar kaip norint nu
troškinta.

Alianly artilerija 
šaudo Anzio fronte

NEAPOLIS, geg. 7. —
Sąjungininkų artilerijos ba
terijos pradėjo smarkiai 
šaudyti Anzio fronte vakar. 
Jų šoviniai pataikė tiesiog 
į nacių sutvirtintas pozici
jas, tankus, patrankas, ir 
vieną amunicijos krovinį.

Viena britų agentūra 
Londone pranešė, kad vis 
matosi daugiau davinių, jog 
aliantai ruošiasi naujai 
ofensyvai Italijoj, kuri gal 
prasidės rytiniam krante, 
kur lėktuvai penktadieny 
išgriovė svarbią pescara 
užtvanką.

rešto; Campina, 20 mylių į 
šiaurę nuo Ploesli; Turnu 
Severin, prie Dunojaus 6f 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Craicva, ir Pitesti, 70 my
lių į šiaurvakarius nuo Bu
charešto.

Mūsų bomberiai ir nai
kintuvai sunaikino nepasa
kytą skaičių priešo lėktuvų.

Britų didieji lėktuvai ata
kavo aliejaus varyklas prie 
Campina, o Amerikos lėk
tuvai puolė Ploesti aliejaus 
laukus.

Padarytos nuotraukos 
parodė didelius gaisrus de
gančius Ploesti laukuose.

štato pranešimas pasakė, 
kad australiečiai ir afrikie
čiai lakūnai, vartodami 
Amerikoje pagamintus lėk
tuvus, išnešė ataką, kuri su- 

bius susisiekimo centrusĮ naikino didžiulę Pescara už-

NEAPOLIS, geg. 7. —
Apie 2,500 sąjungininkų 
lėktuvų iš Italijos bazių 
šiandien atakavo Buchareš
to geležinkelius ir kitus tai
kinius Balkanuose.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Neapoly, geg. 7. —
Maždaug 750 Amerikos ke- 
turmetorinių lėktuvų vakar 
dieną atakavo penkis sviar

Rumunijoje.
Mūsų lėktuvai prasimušė 

pro didelę priešo opoziciją 
ir numetė šimtus tonų bom
bų ant geležinkelių Braso- 
ve, 80 mylių į šiaurę nuo 
Bucharešto; Craiova, 120 
mylių įi vakarus nuo Bucha-

Ambasad. Harriman 
grįžo į Washinglona

WASHINGTON, geg. 7.—
State Departamentas vakar 
pranešė, kad W. Averell 
Harriman, Amerikos Amba-

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, DUOKITE JJ KITIEMS

Pralaužė nacių linijas Sevastopoly
Nuskandino dar kelis transporto laivus
MASKVA, geg. 7. — Vė- JU lėktuvai ir torpedo lai- 

liausias rusų pranešimas sa- i va* nuskandino keturis nia- 
ko rusų lėktuvai ir laivai C*U transporto Laivus ir du
nuskandino dar aštuonis 
nacių laivus Juodojoj jūroj, 
prie Sevastopolio.

Sako Senatas greit 
praves faksų byliu

WASHINGTON, geg. 7.- 
Sen. George, Senato finansų 
komiteto pinnininkas, sakė 
Senatas greit užgina naują
jį palengvinimą taksų pla
ną, kurį atstovų butas penk
tadieny vienbalsiai priėmė,
358 balsais prieš O.

Svarbiausia naujo byliaus 
dalis yra ta, kuri numato, 
kad visi tie, kurie uždirba 
nedaugiau $5,000 įi metus,
neturės pildyti ilgų blankų, LONDONAS, geg. 7. 
kadangi visi jų taksai bus , Vokiečių komanda šeštadie- 
atimami tiesiog iš uždarbio, nio naktį pripažino, kad ru- 
-----------------------------------  sai pralaužė jų linijas dvie-

KALENDORITJ8 jose vietose prieš Sevasto-
Gegūžės 8 d.: Šv. Mykolo polį. Anot jų pranešimo, 

Arkangelo aprelšk.; seno- pralaužimai įvykę po smar
vės: Gintis ir Dainom. kių tankų, artilerijos ir lėk.

Gegužės 9 d.: šv. Grigą- tuvų atakų,.
Ibis, nazar.; senovės: Džiu
gas ir Austija. Rusų komunikatas 15-tą 

dieną iš eilės sakė “nėra 
materialinių pakelt imu”ORAS

Dalinai ūkanota. Šilčiau. frontuose, bet pranešė, jog

sužalojo.
Rusai lakūnai nuskandi

no vieną transportą ir du 
sužalojo, o torpedo Laivai 
nuskandino tris mažesnius 

į transportus ir du išlipdini- 
mo laivelius.

Ankstyvesnis nacių prane
šimas sakė rusų atakos ant 
tos laivų bazės buvo “at
muštos. ”

Naciai taipgi sakėsi nu
mušė 30 rusų lėktuvų Se
vastopolio fronte.

Rusų komunikatas sakė 
lėktuvai ar priešlėktuvinės 
patrankos penktadieny nu
mušė 62 nacių lėktuvus.

RUOŠIA VOKIETIJOS 
VALDYMO PLANUS

LONDONAS, geg. 7. — 
Europos Patariamasis Ko
mitetas jau kuone baigė 
paruošti planus Vokitijos 
okupacijai ir nacių kontro
lės likvidavimui. Yra gali
mybė, kad galutinas plano 
užgyrimas hus paliktas 
“Trijų Didžiųjų” susirinki
mui.

Manoma planas bus lai
komas paslapty iki po pa
liaubų.

JUGOSLAVAI UŽMUŠĖ
900 VOKIEČIŲ KARIU
LONDONAS, geg. 7. — 

Partizanų komunikatas sa
kė jugoslavai užmušė suvirš 
900 nacių plačiose operaci
jose rytinėje Bosnijoje. Vo
kiečiai šiomis dienomis ten 
bandė pravesti naują tankų 
ir lėktuvų ofensyvą.

tvanką. Paleistas vandpo 
užliejo nacių susisiekimo 
linijas ir apsigynimus.

Aliantai iš Viduržemio 
prarado 16 didelių bombe- 
rių ir aštuonis kitus lėktu
vus, ir sunaikino 11 vokie
čių lėktuvų.

sadorius Rusijai, grįžo į 
Artilerija sunaikino prie- j Washingtoną pasitarimas, 

šo patrankos poziciją 3 my
lias į šiaurvakarius nuo 
Cisterna, sukėlė gaisrą di
deliuose pastatuose į šiaur
vakarius nuo Carroceto, ir 
išmušė tris tankus į šiaur
ryčius nuo Carano.

Šoviniai taipgi išsprogdi
no ir uždegė amunicijos 
krovinį prie Cisterna.

Sušaudė keturis italus
V V ■ ■ —

uz šnipinėjimą naciams
NEAPOLIS, geg. 7. —

Dar keturi italai, kurie mi- 
litariniam teisme buvo ras
ti kalti šnipinėjimu ir sa
botažu, buvo sušaudyti.

{spėja nacius, kad 
invazija visai arti

LONDONAS, geg. 7. —
Maršalas Erwin Rommel 
vakar pranešė vokiečiams, 
kad jie turi skaityti sąjun
gininkų invaziją Europoje 
kaipo artimos ateities daly
ką.

Nacių komentatorius Dr. 
Erich Widdecki per Berlyno 
radio sakė amerikiečiai ir 
britai' pasiųs 2,000,000 vy
rų pulti Europą. Anot jo, 
didžiausias puolimas įvyks 
skers Anglijos kanalo, o ki
ti puolimai bus daromi pie
tinėj Prancūzijoj ir, gal, 
Danijoj ir Norvegijoj.

Atstumia japonus Kohima fronte
Aliantai eina pirmyn šiaurinėj Burmoj

kelis strateginius kalnus į 
pietus nuo Maungdaw-Buth- 
idaung vieškelio.

Šiaurinėje Burmoje Gen. 
Stilwell kiniečių divizija, 
Amerikos tankų ir artileri
jos padedama, sumušė ja
ponus prie La h k ra w upės ir 
varosi pirmyn Mogaung klo
niu. į Myitkyina-Mandalay 
geležinkelio pusę.

Toili pietvakariuose, britų 
“chindits” kariai, operuoda
mi toli už japonų linijų, vis 
dar palaiko didelę blokadą, 
kurią jie įsteigė skers Myi
tkyina-Mandalay geležinke
lio, 20 mylių virš Indaw,

KANDY, Ceylon, geg. 7. 
— Britai ir indėnai kariai 
šiaurrytinėj Indijoj per ke
turių dienų ofensyvą išmu
šė labai daug japonų ir už
ėmė kelias svarbesnes po
zicijas prie Kohima.

Komunikatas sakė daug 
japonų buvo užmušta Kohi
ma ir Imphal sektoriuose. 
Imphal apylinkėje, tačiau, 
nėra didesnių pakeitimų li
nijose.

Pietiniam Burmos-Indijos 
fronte gale sąjungininkai 
pradėjo naują puolimą va
karinėj Burma Arakan apy
linkėje, kurio metu užėmė

. Amerikiečiai greit 
sužinos apie invazija
WASHINGTON, geg. 7.- 

Karo informacijos biuro di
rektorius Elmer Davis va
kar pareiškė, kad kuomet 
invazija tikrai prasidės, są
jungininkų komanda tuoj 
praneš apie jos eigą. Jis įs
pėjo amerikiečius netikėti 
nacių raportams apie inva
ziją.

OWI sakė vienas ban
dymas jau buvo darytas, 
Vichy radio pranešimu, būk 
sąjungininkai vykdę “ban
dymo” išlipdinimą. kad pa
traukti nacių karius iš po
zicijos.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Slaptoji kova prieš milžino okupantą
Įsijauskime į vieną lietu- švęsdami 40 m. sukaktį nuo 

vio knygnešio tragediją. Ei-Į to laimėjimo, kada javerg- 
nant per sieną gabų, pasi- ti lietuviai, vyžoti kaimie- 
šventusį knygnešį Vincą Či- čiai susilaukė pergalės prieš 
žauską pastebėjo sargybi- galingąjį Rusijos carą, iš- 
niai: kovojo spaudos laisvę.

fimė šaudyti... Kulkos Po 1863 m. sukilimo oku- 
iš visų pusių smigo vargšą, pantai visiškai pasiryžo Lie- 
o jis, sužeistas, tik bėga tuvą surusinti. Norėdami, 
slėpės kiek galėjo. Pagaliau kad lietuviai priprastų prie 
šaudymai aptilo... O Vincas rusiško rašto, o vėliau ir, 
vis bėgo ir bėgo, gelbėda- prie jų kalbos bei dvasios, 
mias ne tiek save, kiek lie-1 uždraudė lietuviams spaus- 
tuviškas knygas ir laikraš- Į dinti knygas šimtmečiais į- 
ČLUs,.. Pagaliau, matyti, jam prastomis vartori raidėmis, 
daug kraujo nutekėjo, nete- Liietuviai pajuto pavojų ir 
ko jėgų, parpuolė kndupš- atkakliai stojo į kovą. Jos 
čias į bulvienas ir apalpo, prcdžią labai reikšmingais 
Didelis ir sunkus ryšulys su žodžiais nusako ‘*Knygne- 
knygomis, kurį buvo prisiri
šęs prie nugaros, užkrito ant 
nelaimingojo čižausko gal
vos. Ryšulys prislėgė jo gal-

šio” redak. P. Ruseckas (so
cialistams artimų pažiūrų 
žmjgus):

— Sunkią garbingą kovą
vą prie purios smiltinės dir-i dėl spaudos pradėjo vysku- 
vos ir užtroškino jj. Nelai-1 pas didvyris, tikras tiems 
miųgojo kankinio lavoną pr J laikams tautos vadas, lygus 

didiesiems Lietuvos kuni
gaikščiams, Motiejus Valan
čius. Anais sunkiausiais lai
kais, kai visa Lietuva po 
1863-4 m. sukilimo gulėjo

kelių dienų rado vietos že
maičiai. ’ ’ (Knygnešys, I.
213)..

Knygnešių tėvas
Tos baisios knygnešių kan rU84 parblokšta ir sumin- 

čios neturi išblėsti lietuvių džiota, kai beveik visi gal- 
atmintyje, tuo labiau jas1 voją, jaučią Lietuvos žmo-
privalome prisiminti šiemet

Bnririko Radio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C F.L, 1000 Kilocycles —

Nedalioj, 8:10 vai, vakare.

nes buvo išžudyti, išvaikyti, 
ištremti, visiškai prislėgti 

' jis pirmas pakėlė kovą prieš 
bendrą pravoslavinimo bei 
rusinimo ir tautos dvasios 
naikinimo politiką, pakėlė 
kovą dėl uždraustos spau
dos atgavimo... Jis pirmas 
(1866-1867 rn.) pradėjo 
spausdinti savo knygas Prū
suose ir suorganizavęs lišti-

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

lt&kandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
r. pringsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

J«welry, Deimontų ir Rekordų 
KT&utuvS sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per ši Pavasarini SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
auo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Utarnikais, Ketvergais ir Su ba
tonais iki 9:30 vai. vakare.

<5=
DABAR

POL1CMA1 GALVOSŪKIS
t ruaa> -<■ - , m

Los Angeles, Calif., policija egzaminuoja dėžę, kurtoj 
rasta moters lavonas ekspresu atsiųstas iš-Chicago. Dė
žę siuntęs “John Lupez” ir užadresavęs sau. (Acme-Drau
gas telephoto)

rininkai (kunigai, neskaitlin 
gi tuomet pasauliniai inte
ligentai) ; stojo paprasti ei
liniai kareiviai — žmonės 
prasčiokai, maldingos mote
rys ir t.t.” (Knygnešys, I, 
6-7, 14).
Mirties pavojuj einant 
per sieną

Knygnešiai spausdinius 
susikraudavo į pakius po 
tris, keturius pūdus ir dąu 
giau (120-200 svarų). Steng
davosi pasirinkti naktį, kai

kimus vyrus, ėmė slaptai ga- siautė pūga, vėtra sū lietu- 
benti jas į Lietuvą ir čia mi. Kad pėdų nepažintų, au 
platinti... Prasidėjo karas: davosi naginėmis, vyžomis 
į karą stojo generolai (vys- klumpėmis. Naginės ar vy 
kūpąs Valančius, kai kurie žos beeinant dažnai nuplyš-
jo artimiausi padėjėjai), ka

Didžiausia Lietuviu 
KrautuvėJewelry

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

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
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
IKWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolų Už Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite sta- 
ką Ir ankštą rūšį LeNTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMU MATERIJOM — 
dėl garažų, porčių, v Inkų, skiepų Ir Getų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaellnk perstatymo namų.

davo, pradildavo kojų padai 
ir knygnešis kartais sieną 
pereidavo kruvinomis koja 
mis, peršalęs... Kiti įeigud 
rinę netgi buvo įsitaisę bal-

EXTRAI EXTRA!

I letuvlškas 
žydukas — 
N. RANTĖS

REMKITB
8KNĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas Ir 
adresas.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

P?

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS,

General Managar

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALKSMANAI 

9039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

■ - —0

tus drabužius, kad būtų ne- 
taip pastebimi žiemą- Norė
dami nuvylioti sargybinius, 
imdavosi visokių išmislų. 
Taip, vienoj vietoj — pa- 
aamdydavp vyrą, kurs mo
kėdavo biiAuta avies balsu. 
Jis kai tik surinka, sargy- 
biniai ir puolasi į tą pusę, 
manydami, kad kontraban
dininkai avis varo, o knyg
nešiai tuo tarpti ir praeina. 
Daugelis knygnešių turėda
vo ir ginklą, kurį mirties 
pavojuje tekdavo ir pavar

toti. Mokėdavo ir išdaigų iš- ) 
kinti: kartą knygnešiai pa 
matė, kad juos atsiveja rai-J 
tas sargybinis. Jie pasitai
kė ir peršovė uriadninko ar
klį. Persekiotoją rusą nu
ginklavo ir surišę įgrūdo į 
praplauto negyvo arklio vi
dų. Piemenys radę pasakė 
žmonėms. Po to įvykio uriad- 
ninkas buvo iškeltas.

Knygnešys Kun. J. Vilks- 
va, Palangos prog. kapelio
nas, dažnai nusiveždavo ca
ro muitinės valdininkus į 
Klaipėdą, gerokai juos pa
vaišindavo, prisikraudavo d 
knygų ir ant vežimo pasi
sodinęs girtus valdininkus, 
parsigabendavo didelius kie
kius.

Nevisiems taip laimingai 
praeidavo. Kai kurtuos knyg 
nešins net vokiečių žanda
rai pasigavę rusų policijai 
atiduodavo. Daugelis jau per 
sieną beeidami sveikatos ne
tekdavo. Sakysime, vienus 
knygnešius žygaičių parapi
joje užpuolė kareiviai. Netu
rėdami kur pasislėpti, šoko 
į Ežerūnos upelį ir pasinė 
rė, tik burną viršuj palik 
darni alsavimui Tai buvę 
spalių mėn. vidury, kada 
Lietuvoj jau gana šalta. Vau 

(Nukelta į 3 pusi.)

DR. VATFUSH, OPT.ugrpvM

eAm
Optaaaetrieally Aklų 

Palengvina akių įl
esti priežastimi gaivos 
svaigimo, akių aptemimo, 
tuno, skaudamą akių karštį, atimt
as trumparegyste ir tohregyatų.
Prirengia teisingai akinius. Urno
se atsitikimuose agpaninavfenas da
romas su elektra

kreipiama į mokyklos valkus. 
VALANDOS: nuo lOryto Ai I v.

vak. Seredomis nua pistu • Na- 
dėlioj pagal sutarų. 

y atsitikimų "

4712 South Ashland
Pkana tardo nw

KREIVOS AKYK ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrins iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (eator 
blindneea), kieipkitėfl prie maagn. 
Apsiimu išgydyti. -

affl
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISlNO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNPER U. 8. GOVERNMENT 8CTEBVISI0N

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO >
4192 Archer Ave. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. ,

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

Greitk joms pagalba vienos 
minutės maaaiavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT- 
MKNT suminkština tuos kor
imą ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti- 
nfatkų arba pas —

W1EBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVINT OINTMENT
NcsuSepsnAls — Nenmiažantis

800 N, Clark St, City 
SUPUL1OR 1462.

Pirmadienis, geg. 8 d., 1944

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything in the line of 
Eurniture

AL. C. ALLEN

IHARGCTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Bes. M. GROvehffl 0617 
Offlea Tai. KEŠfleek 4848

M. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHttUBdAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir auo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 Weet Marųaette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik riaaa pora aklą visam gyreal- 
mut. Bauųoktts Jas Madam! iteų. 
aamtnoetl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią rertjlmo mokalaa
(ši ritriktL

(• METAI PATYRIMO
Pririnkime akintų, kurie prašau

na visų aktų įtempimą.

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

*• OPTOMETRIST AI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* lt-to.
Telefonaet CAKAL 053S, Chlcaųo

OPnO VALANDOS:
KaaUea tilt a, a. tiri l:S0 p. a. 

Tremai Ir šritad. 1:10 a. m. 
Ud T:eo p. aa. 

(Alešauskas)
Factory Representative

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

33

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4845 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
haa 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vnk.

M. TARA 2246

DR. C. VEZttIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Aveaue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer Avenue
OflM vaLt 1—g |r 8—B:M 

TnūtaAenlata pagal (otartį
TU. YARds 0921■m.: KHN«Md nei.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

vaL: nuo 1-3; nno 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

Tat CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

TraSad. ir A-štiriluris

* REZIDENCIJA 
S241 West 66th Place

Tel. REPnbDe 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3140

DR. V. A. SIMKUS

744 Weet SSth Street
VaL: 11-13; 3-š; h- «:30-«:30 

Pirmadieniais—2-4 fa- 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-13.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 60R0
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS: •“ —"i
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bee. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Noo 10 Ori 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

’DR/G. SERNER
w -iri*
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas A*

t«Li Yards 1829
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas AU* 
Ištaiso.

Aklalų Dlrbtnvl 
80. HALSTBD ST. 

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIMA:

Kasdien nuo 2:00 Od 8:00 vak 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

TOL: !

08401 SO
*

DR. P. ATKOČIŪNAS
s DANTISTAS

1448 S. 49th Court Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6. 7-0 P. II.

H47 S. Halstedd SL, Chlc&gš 
TnAndhnšaln

Z ir
VaL: nuo 3 p.p. Ud 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4148 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFayette 3210 
Bea. TeL I.AFayette 0004

Jeigu Neatsiliepiama— 
Baakltn: KEDzle 3868

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

Penktad. 8:30 Od 9:30 vak.
Seštad. 6 vaL M 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal euaitarimų.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

‘DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

•'DRAUGAS” HELP 'WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

III No. Dearborn Htreet 
TaL RANdotob HU-HU
SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpnwer Oomsnlndon ant- 
Matymai retkalanja kad datura- 
ma-M darbininku tnrl Jslrytl Pa- 
llnoaavlmo Rašte (etatemrnt of 
arallablllty) nuo dabartinės dar
bo Jstaieos — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vtmo raitas. JO* sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HFI.P U’ANTED — VYRAI

LANGŲ PI.OVRJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nerelkjp.

Gera mokestis. Atsigulkite 
Tlmekeeper's Ofisan 

KDOEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

HELP WANTKD — VYRAI

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

D2ENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos Sva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Ms.sk Divkdon 

4951 W. 66th St.
MACHINE SHOP 
PAGELBININKŲ 

CRATERS 
IR PAKUOTOJŲ
VYRŲ 18 IKI 65

Patyrimo nereikia 
Gera mokestis

HANNIFIN MFG. CO. ’ 
621 S. Kolmar Avė.

'(4580 Mest)

VYRŲ
Virš 50 Metų

DIENĄ AR VAKARAIS 
DARBAMS

Nereikia kilnoti ir nėra sunkių 
darbų.

DARBO VIETA APRIBOTA

WESTERN UNION 
TELEGRAPH CO.
417 S. LaSalle St.

VYRO
Apvalyti dalis platinę rūme

10 VAL. Į DIENĄ
5 DIENOS Į SAVAITĘ
MONARCH PLATING 

WORKS
413 Milwaukee Avė.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT Į

2924 W. Slst St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central

Steel 8t Wire Co.

HT.iJ WANTFP — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Ild 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DININGROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 IU 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

AtslSaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

HELP VVANTED — MOTERYS

OPERATORIŲ
Patyrusių prie powen siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE

PASTOVUS DARBAI 
28 NORTH FRANKJ.IN ST.

Slaptoji kova prieš

okupantą
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

deny teko išbūti apie valan-

VYRAI m MOTERYS

PATYRUSIŲ MARINŲ 
DARBININKŲ 

PRECISION INSPEKTOR. 
ASSEMBLERS 

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienomis ar Naktimis 

Karo Darbai — Gera Mokestis
A. B. EQOPMENT MFG. CO. 

2138 W. Fulton St

GERA PROGA

PARSTDTTOnA — «8 GRASŪS ARE- 
RIAI žomėe — arti bažnyčių lr/ mo
kyklų. 14 mylių plot vakaruose nuo 
63rd lr Harlem. Gera trannportacija 
iki miesto. Pulkus tvartas, namai. 
16 akerlu medžiais apaugus ganyk
la. $15.000 — Paštį. J. E. HOPF- 
MAN, #18 N. Ix*nnilngton Avė.

#18 N. Ix>anilngton Avė.

PAKUOTOIŲ
Puikios darbo sąlygos 

švarioj vėsioj dirbtuvėje
Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Oas Mask Diviston 

4951 W. 66th St.

MALIAVOTOJŲ

IR

POPIERUOTOJŲ

UNION
THEO. EBERT AND CO. 

830 Diversey Parkway 
BUCKINGHAM 4770

DCDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Dirbtuvės Darbininku 
VYRŲ 

★ ★ ★
GERA PRADINE MOK. 

IR
PROGA ĮSIDIRBIMO

★ ★ ★
100% KARO DARBAI

Nuolatiniai Po Karo Darbai
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 
CASTINGCO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti

PATYRIMO NEREIKIA
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje 
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Divkdon 

4951 W. 66th St

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

HELP VVANTED — MOTERYS

LENGVI SĖDINT 
DARBAI

ARMATURE WINDERS
Laminators Tapers

Coli Winders •
Stator Coli Wipders 

Soiderem 
Laithe Operatorių

Commutators Assemblem
Dykai ligoninės ir gyvybės ap- 
drauda. Cafeterijoj valgis žemo

mis kainomis.

EXCEL AUTO RADIATOR 
COMPANY 

320 E. 21st Street

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask DlvMon 

4951 W. 66th St

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata SOc | valanda su Bo 

pakėlimu pabaigoje 2 saraMSli).
Be premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais Slftaift. ^Pirmas Al f ta* 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šilta* 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktinis šilta*
12:80 Iki 7:30 ryte.

ATSISAUKT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm SeStad.
1:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Žuvę kariai kovos 
laukuose

Karo departamentas ge
gužės 5 dieną paskelbė 669 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 41 vyras yra 
iš Illinois valstijos, 6 iš In
diana, 7 iš Michigan ir 12 iš 
Wisconsin.

Čia rasite tok) darbą, kur, 
norite Ir pajėgsite dirbti.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J 
Kurze.

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—60, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žų beneh darbų dirbant prie Radar 
Ir radio Jrengtmų.

UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

8120 W. Grand Avė.

MOTERŲ
Mekaniikai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CAIximet 2121

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

Vaikai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyvybė,

SEAMSTRESSES AR 
RANKOMIS SIUVĖJŲ

Geros Valandos ir Mokestis 
Laikas ir pusė viri 40 vai.

2200 DIVERSEY 
ar pašakit 

ARMitage 8012

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
8U DIENR. “DRAUGU”

GTRL OR ffOMAN
For purehaaing dept., some typlng. 
Tbla Ir an excellent opportunlty for 
a brlght giri (tr woman. IntereRtlng 
work. Good pay and eentrallzed 
transportatlon. Ask for Mr. O. I^rch. 
HOOKER OLARfi A PA TNT MFG. CO. 

1464 So. W estėm Avė.

LEMPŲ SHADE IšDIRBISJŲ—Bllko: 
tiktai patyruelų: pilnam ar daliniam 
laikui.

HOCTOR RTCTDIOS,
B#6B Ilro«ulw*y, Tel. Loncbearh 4468

Surenka
Kai kurios autobusų kom

panijos pradėjo vartoti savo 
rūšies magnetinį prietaisą, 
kuris nuo kelio surenka vi
nis ir kitus metalinius daik
tus.

PIRKITE KARO BONUS!

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
BEITAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS 
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorių* tr

DABARTINI 
MVIDBNTŲ
SATA...........

Keleiviai, važiuodami iš 
Palangos link Gargždų, pa- 
rubežy, matydavo ne vieną 
kryželį Paklausti — kam 
jie, o gyventojai pasakojo:

— Čia knygnešį nušovė... 
Laidotuvių procesija, 
o grabe — knygos

Spaudos draudimo metu 
lietuviai žinojo, kad jei pas 
juos rastų knygą ir pavog
tą arklį, tai už lietuvišką 
knygą būtų daug daugiau 
nubausti. Dėl to lietuviškas 
knygas, taip vargingai per
neštas per sieną, turėjo la
bai slėpti. Jas slėpdavo tai 
aruode, po grūdais, ati kros
nyje (pečiuj) įtaisytose slėp 
tuvėse, tai kapuose (pavz., 
Kupiškio kapų koplyčioje 
buvo įrengta knygų slėptu 
vė), slėpdavo bažnyčių bokš
tuose (Šv. Mikalojaus baž
nyčioje Vilniuje lietuviai bu
vo įrengę draudžiamų kny
gų slėptuvę). Kadangi į baž
nyčias daug žmonių lanko
si, o policijai ne taip jau 
pategu sekti, tai kai kur 
bažnyčių bokštuose ar ant 
lubų buvo įrengta slaptų 
knygų skaityklos — biblio
tekos. Kiti susipažinę su po 
licijos namų sargais savo 
knygas paslėpdavo ant po
licijos nan?kj aukštp. Kai kur 
žemėse buvo įtaisytos slėp
tuvės, au specialiai įtaisyta, 
gražiai atkeldama velėna, ki
ti vėl sugrūsdavo į stogų 
šiaudus, kur knygas nekar
tą pelės suėsdavo. Kiti neš
davo į miškus ir palikdavo 
kokio išpuvusio medžio dre
vėje, ar paslėpdavo po ak
menų krūva. Net ir skaityti I 
lietuviškas knygas buvo la 
bai pavojiinga. Kai kurie 
skaitydavo nakčia, jaujoje. 
Namuose skaitydami užsira
kinėdavo duris ir langus už-, 
leisdavo. Buvo pasirengę jei 
namus apsuptų kratytojai, 
spausdinius į slėptuvę ar į 
pečių tuojau sumesti.

Didelis vargas buvo slap
tąsias knygas po kraštą pa
skleisti. Daugelis slėpė po 
drabužiais, įsitaisę tam net 
specialius maišelius. Kiti ve
žimuose po pelų maišais ga
beno, ar važiavo apeidulki- 
nę, lyg iš malūno. Kai kurie 
gabendavo degutuotose bač
kose, lyg jie būtų deguto 
pardavėjai. Daugelis mokėsi 
knygryšių darbo, kad leng
viau būtų naujas knygas 
žmonėms įsprausti. Kai ku
rie buvo įsigrūdinę suvai

dinti kraičių gabenimą, kur 
vieton drobių skryniose bu
vo knygos. O buvo ir tokių 
gudruolių, kurie gaudavo 
grabą, prikraudavo jį kny
gomis, gaudavo moterų-ver- 
kėjų ir taip prasmukdavo 
pro budrias žandarų akis. 
Kiti net suvaidindavo lyg 
tikras laidotuves ir piasiekę 
miestelį su knygų pilnu gra
bu smukdavo kur j saugią 
vietą*” Už tat kaip gi vertin
davo žmonės tas taip sun
kiai gaunamas .slaptas lie
tuviškas knygas! Vienas 
knygnešys pasakojasi, kad 
apsikabino jį kartą kaimie
tis, atvykusį su knygomis 
ir džiaugdamasis kalbėjo:

— Nebūčiau taip nudžiu
gęs, jei tėvas būtų iš kapų 
atsikėlęs, kaip dabar tokio 
brangaus turto sulaukęs. 
Keistas testamentas 

Knygų plątinimas buvo la
bai pavojingas darbas. Bu
vo įsisteigusios slaptos drau 
gijelės ar taip pažįstamų 
būreliai, kurie knygas tarp 
liaudies skleisdavo. Kartais 
nežymiai įvynioję ir paštu 
pasiųsdavo kokį slaptą laik
raštį, knygą. Kiti eidami į 
bažnyčią po drahužiais pa- 
sikišdavo atsišaukimų ir su 
procesija eidami aplink baž
nyčią nežymiai išbarstyda- 
vo, o jau susirinkti buvo 
kam. Kiti tiesiai ant šven
toriaus pardavinėdavo slap
tas maldaknyges, pastatę, 
sargybą. Kai kurie elgeto
mis pasirengę krepšiuose ne
šiojo lietuviškas knygas ar
ba tyčia stodavo tarnauti į 
smuklę, kad per atvažiuo
jančius ten žmones būtų

lengviau draudžiamas kny
gas išskirstyti. Kun. Sede
ravičius po pažastimis tu
rėjo slaptus kišenėlius kny
goms, iš kur išsitraukdamas 
dalino žmonėms. Kai kurie 
kunigai kalėdodami slaptai 
dalino knygeles ir laikraš
čius, netgi buvo įsteigę slap
tas bibliotekas, dalino ele
mentorius. Kun. Siamas mė
tydavo ant kelio lietuviškas 
knygas, kur žmonės dažniau 
vaikščiodavo, kad jie susi
rinktų. Kun. Kasperavičius 
už 300 rublių slaptai išspaus 
dino 15,000 gegužės mėn. 
knygelių ir jas išdalino ne
mokamai žmonėms. Daug 
knygŲ išplatindavo per Šilu
vos atlaidus. Vienas knyg
nešes pasakojosi, kad jį prie 
to slaptojo darbo paskatino 
kun. L. Tarvydo pamokslas 
kai jis ragino, kad visi turi 
būti Lietuvos misijonieriąis, 
verstis vaikų mokymu, kny
gų bei laikraščių platinimu. 
Meilė prie slaptos lietuviš
kos knygos buvo tokia dide
lė, kad kun. Skrodzkis į sa
vo testamentą įrašė, jog po 
jo mirties kiekvienam para
pijiečiui, atminimui, būtų 
duotas jo slaptai išleistas 
lietuviškas katekizmas. Jo 
paskutinė valia buvo išpil
dyta.

Lietuvių knygnešių atkak
lumas ir pasišventimas, ko
voje su Rusijos milžinu dėl 
spaudos laisvės buvo nepa
prastas. Teisingai vienas iš 
jų pasakė:

— Kiekvienos lietuviškos 
knygos lapas buvo knygne
šių baime ir pavojais praus
tas.” K. J. Pranaitis
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Curzono linija ir Lietuva
K. Pakštas

Ginčuose su Lenkija Stalinas padarė mažą nuolaidą: 
jis paskelbė sutinkąs Ribentropo-Molotovo liniją pa
keisti Curzono linija, gimusia 1920 m. liepos 11 d. Tad 
Amerikos spauda šiuo metu vis dar nenustoja rašiusi 
apie tą garsiąją Curzonoi liniją, tačiau iš tų raštų ne
simato, kad didelių! dienraščių redaktoriai tikrai nusi
mano apie kokią liniją jie rašo: jie nepaduoda tų laikų 
pasiūlymo teksto, neparodo kodėl ir kaip 1920 m. toji 
linija gimė ir koks jos buvo tikrasai tikslas. •

Curzono linija išsivystė iš Alijantų Vyriausios Tary
bos nutarimo 1919 m. gruodžio 8 d. Jos tikslas huvo 
sustabdyti Lenkijos-Rusijos karą, padaryti tarp jų 
paliaubas ir patiekti pagrindą deryboms dėl sienų. Ry
tų Galicijos nebuvo numatyta Rusijai atiduoti, tad Cur
zono linija tik per geografijos nežinojimą buvo pra
tęsta į Galicijos ribas: tą klaidą padarė Curzono pa
galbininkai.
DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ SUSITARIMAS

Prieš pat Curzono notą Rusijai, Spaa mieste buvo 
pasirašytas susitarimas 1920 m. liepos 10 d. tarp Len
kijos ir didžiųjų valstybių: Prancūzijos, D. Britanijos, 
Italijos ir Japonijos, kuriame buvo nustatytas pagrin
das galutinoms deryboms tarp Rusijos ir Lenkijos. Bet 
tas susitarimas gyvai lietė ir Lietuvos ribas, nes pir
mas jo punktas štai ką sako:

'*&) Wilno shall without delay be relinąuished to Lith- 
nanfe and excluded from the zone orcupied by the Red 

Army during the armistice”.

Tuo metu lenkai dar tebeturėjo Vilnių savo okupa
cijoj. Alijantai teisingai buvo nusistatę Lietuvos at- 
ž ilgiu ir Lenkija tą jų nusistatymą priėmė, nors ir la- 
ti nenoromis: Vilnius tarėjo būti perleistas Lietuvai. 

Kitą dieną, liepos 11 d., Lloyęl George pavedė užsienio 
rtlnisteriui Lordui Curzonui parašyti Rusijcs valdžiai 
notą vakarykščio susitarimo dvasioje. Toji nota Lietu
vos reikalu štai ką sako:
“North of Grodno the line which will be held by the 

Lithaanians will ran along the railway running from 

Grodno to Vilna and thence to Dvinsk. On the othe  ̂

hand, the armistice should provide that the armies of 

Boviet Russia should stand at a disltanee of fifty kilo- 

Hroters to the east of this line”.

LIETUVOS SIENŲ KLAUSIMAS

Toliau j pietus Curzono linija turėjo eiti pro šias vie
tas: Vapovka, Nemirov, Brest Litovsk, Dorogusk, Usti- 
lp3, Grubeshov, Krilov. Rusijos kariuomenė turėjo su
stoti 50 kilometrui (30 mylių) į rytus nuo tų miestelių. 
Nors tos linijos pirmseai uždavinys buvo sustabdyti 
karą, bet savaime suprantama, kad panašūs pasiūlymai 
Bedaro kartu ir deryboms pagrindą. Curzono linija no
ris jo palikti Lenkijos administracijoj neabejotinai len
kiškas sritis, o Lietuvai — neabejotinai lietuviškas že
mos. Smulkmenose ši linija ne visur atitiko etnografi
nei ribas, bet jų galutinas pravedimas buvo paliktas 
konferencijai, kurioje pagal Curzoną turėjo dalyvauti: 
Sov. Rusija, Lenkija. Lietuva, Latvija ir Suomija. Esti
ja toje Curzono notoje buvo nepaminėta, nes ji jau bu
vo padariusi taiką su Rusija ir ribas galutinai nusta
čiusi. Vieną diėną vėliau (liepcs 12) jau ir Lietuva pa- 
Į^rašė taikos sutartį su Rusija ir gavo truputį daugiau

žemių, negu jų tektų pagal Curzono Uniją. Liepos 12 d. 
sutartimi Rusija gana išmintingai pripažino Lietuvai 
etnografines ribas pagal žmonių kilmę ir religiją: kur 
katalikų daugumas — tai Lietuvai, kur pravoslavų dau
gumas — tai Rusijai. Tai buvo kartu ir kultūros bei 
civilizacijos riba, patenkinusi Lietuvos senus norus. 
CURZONO UNIJA IR LIETUVOS SIENOS

Tačiau ir Curzono linija neperdaug būt nuakriaudusi 
Lietuvą: vietoje 88,000 kv. kilometrų Lietuvai dar būt 
likę apie 74,000 kv. km. Lenkija būt gavusi (ji ir gavo) 
Suvalkų ir Seinų apskričius su 5,350 kv. km., ogi Ru
sija — apie 9,000 kv. km. Curzono linijos dvasioje ve
dant ribą 50 km. į rytus nuo Gardino-Vilniaus-Daugpi- 
lio geležinkelio, Lietuvos šone būtų pasilikę šie mies
tai ir miesteliai: Brėslauja, Vydžiai, Kazėnai, Pasto
viai, Kabilninkai, šemetava, Svyriai, Gervėčiai, Salos, 
Ašmena, Kanvališkis, Armoniškis, Žirmūnai, Voverys, 
Vosyliškis, Kamenka, Skydelė ir Gardinas. Šiaurėje, į 
rytus nuo Sventėnų, Lietuvos riba būtų beveik nepa
sikeitusi. Svarbiausias Lietuvos nuostolis būt buvęs ry
tinio pasienio ruožas nuo Naručio ežero iki Lydos, be
veik visas Nemuno aukštupys. Tame ruože gyvena arti 
400,000 gyventojų, kurių didelis daugumas yra lietu
vių kilmės katalikai, šiuo mėtu jau kalbą gudiškai, o 
miestuose — lenkiškai. Toje zonoje Rusijos šone būt 
likusi tik viena lietuviškai kalbanti parapija — Dieve- 
niškis su 6000 lietuvių.

Šia proga pravartu yra pastebėti, kad ne vien Len
kijai britai nepripažino Vilniaus okupacijos 1920 m., 
kaifp neseniai Churchill pasakė. Bet tuo jie aiškiai pa
sisakė kartu su kitais alijantais, kad jie nepripažįsta 
Vilniaus ir Gardino Rusijai, o be vely j a tuos du miestu 
palikti Lietuvos ribose. Šitų faktų prisiminimas dar 
kartą patvirtina, kad Lietuvos kova ir nenuolaidumas 
Vilniaus klausimu turėjo labai platų tarptautinį pripa
žinimą.

Jei Stalino valdžia būtų tikrai nuoširdi ir nuosekli, 
tai ji Curzono liniją taikytų ne vien Lenkijai, bet ir 
Lietuvai, atstatant abiejų šalių nepriklausomybę. Jei 
taip būtų, tai lietuviams gal netektų atsisakyti dėti de
rybų pagrindan Curzono liniją, nes ji neperdaug ski
riasi nuo etnografi»ės lietuvių ribos rytuose.
PRIE KO VEDA PATAIKAVIMAS RUSIJAI

Bet kurios tautos demokratai, neišskiriant nei New 
Yorko demokratinių rusų laikraščių, yra labiausia su
sirūpinę dėl vienšališkų Rusijos metodų ribų klausimui 
spręsti. Kodėlgi nepriimti Amerikos ir Britanijos tar
pininkavimo? Kodėl nesušaukti mišrios rusų, lenkų ir 
lietusių konferencijos? Kodėlgi nepasiūlyti gyventojų 
plebiscito anglo-saksų kariuomenės (priežiūroje? Štai 
visa eilė demokratinių metodų, kuriuos Rusija dabar 
atmeta ir pati viena, be liudininkų, nori silpnesnius kai
mynus prie sienos prispausti ir pasiimti iš jų kas jai 
patinka. Jei tokiais metodais ribų klausimai būtų po 
karo sprendžiami, tai būtų sėjama naujų karų gausi 
sėkla. Karai būtų neišvengiami, vis vien ar jų kas nori, 
ar nenori. Todėl dabar yra metas geros valios žmonėms 
ir politikos vairuotojams labai rimtai susirūpinti apie 
Rusijos vienšališkus, “privatiškus” metodus svarbiau
sioms šio karo problemoms spręsti. Tyli ir pasyvi de
mokratijos politika ir appeasemeillto dvasia nesukurs 
bent kiek pastovesnės taikos. Pataikavimas grynai jė
gai ar bėnt tylus jai pritarimas veda į naują rytų Miun
cheną ir į naują karą.

* • Klaipėdos pripažinimo Lietuvai sukaktis
Šiandien sueina lygiai dvidešimts metų, kai Klaipė

dos kraštas buvo, pripažintas Lietuvai
1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje buvo pasirašyta Klai

pėdos konvencija, kuria didžiųjų valstybių atstovai 
Klaipėdą pripažino Lietuvai. Iš prancūzų pusės pasira
šė min. pirm. ir užs. reik. min. Poincare, anglus atsto
vavo markizas de Crevve, iš Lietuvos pusės pasirašė 
min. pirm. ir užs. reik. min. Galvanauskas. Klaipėdos 
konvencija susideda iš penkių dalių. Pirmoji — pagrin
dinė konvencija perduoda Lietuvai suverenitetą Klai
pėdos krašte, uždeda pareigą atlyginti okupacijos iš
laidas ir dalį reparacijų (karo nuostolių atlyginimas), 
numato, kad ginčijami klausimai bus sprendžiami Tau
tų Sąjungos ar Hagos Teismo. Antroji dalis nustato 
pagrindinius Klaipėdos krašto autonomijos dėsnius. Tre
čioji dalis nustato Klaipėdos uosto valdymą, ketvirta 
dai is liečia tvarkymą gelžkelių ir upės tranzito. Paga
liau penktoje dalyje pasirašhisics konvenciją valstybės 
sutinka pripažinti teisėtais tuos Lietuvos vyriausybės 
veiksmus, kuriais ji palaikė tvarką šalyje iki konven
cijos pasirašymo.

Lietuviai gerai atsimena, kad sąjungininkės — didžio
sios valstybės padėjo savo parašus, jog Klaipėda pris
kiriama prie Lietuvos ir laukia, kad ir šiam karui pa
sibaigus būtų apstatyta laisva Lietuva su prie jos pri
jungtu Klaipėdos kraštu, tik be tų Lietuvos suvęre- 
nurao apribojimų, kurie, kaip praktika parode, tik vo
kiečiams į naudą išeina. Klaipėda buvo ir turi būti Lie
tuvos. Teisingai Taikos konferencijoje apie Klaipėdą
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TIKĖJIMAS IR 
MOTINYSTE

Vesdamas žmoną vyrąs 
nieko neprastoj a. Ištekėda
ma mergaitė aukoja gražiau 
šią ir brangiausią aavo žie
dą, būtent, mergystės vai
niką. Gimdymo sopuliai yra 
antroji auka, motinos deda
ma ant žmonių gyvybės au
kuro. Tėvas toje aukoje tik 
tiek dalyvauja, kiek jisai 
meilingai užjaučia savo ken
čiančiai žmonai, šventasis 
tat Raštas primena tikintie
siems: Savo motinos vaito
jimų neužmirškie (Eccli. 7, 
29). Pagarbą raiški savo mo 
tinai visomis savo dienomis 
(Tob. 4, 3), tai yra: kol gy
vas būsi.

Daug visokių paikysčių ir 
nedorybių pridirba žmonės. 
Tarp tų yra ir motinos ne
gerbimas. Kvailas žmogus 
nieku stato savo motiną 
(Patari, 15, 20). Dievas pra
keikia žmogų, kurs apmau
dą daro motinai (Eccli, 3, 
18).

Savo gyvybe mes teisin
gai džiaugiamės labiau ne
gu karalius savo auksiniu, 
brangiais 'akmenimis ir nuos 
tabiai puikaus meno tobu
lybe žėrinčiu vainiku. Tą gy
vybės brangenybę esame ga
vę motinos auka. Dabar kiek 
vienas gyvasis asmuo di
džiuojasi vainiko, kuriuomi 
jį vahrtkavo jo motina (Gies. 
Giesm. 3, 11).

Ištekančios mergaitės, ne
naikinkite savo vainikų vel
tui. Vien tiktai už karališ
kąją motinystės kilnybę iš- 
keiskite jį! Ištekėjusios mo
ters, kiek sykių jūs moti
nomis tampate, tiek kartų 
jų paaukštinimą gaunate. 
Jei [pirmą kūdikį gimdyda
mos jūs esate* lygios žemes
niajam leitenantui, tai de
vintas užgimęs jūs kūdikis 
randa, jus jau pilnojo gene
rolo aukštybėje. Nebijokit 
pakilti dar aukščiau ir už 
tai Bažnyčia ir tėvynė ras 
priemonių jums pagerbti.

Vienas medis, augdamas 
ant kalno, į visus šomis bū
va kumpas. Tankioje girio
je užaugęs beržas būva aukš 
tas, tiesus ir gražus. Ne jis 
vienas, bet ir jo broliai. Vien 
turtį sunku užauginti geru 
žmogum. Skaitlingpje šeimo
je augę vaikai beveik visi 
būva geri.

Dideliais nuopelnais pasi
žymėjusieji Bažnyčios ir tau
tų didžiavyriai, dažniausiai, 
patys pripažindavo, kad 
aukštoji jų gyvenimo ver
tybė, bent didele dalimi, bu
vo jų motinų jiems paruoš
ta.

Katalikų tikėjimas aukš
čiausiu gryno žmogaus pa
vyzdžiu stato ir labiausiai

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Lorotui jos gaila. Jam 

gaila jos ypač dėl to, kad 
šita siela didžiausiame su
mišime negali šauktis jokios 
pagalbos. Tačiau ji atrodė 
užmiršusi savo vargą, kada 
liepos mėnesio nuvykusi į 
Tracy, vėl rado Danielių 
Donadieu, kuriuo, atrodė, ji 
vis daugiau ir daugiau do
mėjosi.

Auklėtinio santykiai su 
jo maitintoju ėjo vis blo
gyn. Jaunas berniukas galu
tinai paliko karves, kad iš
mokti;, mūrininko amato pas 
Biaurainą. Jei jis nebūtų tu
rėjęs Teresės ir vargšės 
mamos Baurainienės, jis 
būtų prašęsis dirbti pas kitą 
globėją. Iš savo pusės, mū
rininkas, nežiūrėdamas sa
vo neapkantos, vertina au
gintinį, kadangi šis yra 
spartus ir daugiau darbo 
nudirba, negu paprastas 
darbininkas. Dažnai iškyla 
smarkūs ginčai ir apmaudas 
vis daugiau ir daugiau griau 
žia Danieliaus širdį. Sekma
dienis jam atneša truputį 
ramybės. Tą dieną jis savo 
mažąją Teresę veda į mi
šias, ir po pietų jie turi ke
letą laisvų valandų. Ir pas
kui, kad geriau pamirštų 
Bauraino žiaurumą, po savo 
varginančių dienų, jis ėmė 
kiekvieną vakarą mokytis. 
Senas mokytojas, kurį jis 
turėjo, buvo išėjęs į pensi
ją ir netoliese gyveno. Jis 
galėjo jam patarti. Ir Da
nielius, iš savo pusės, rūpi
nosi Težesės mokymu, ku
riai klasėje gražiai sekėsi.

Danielius pasiekė 18, Te
resė 14 metus. Jis labai ge
rai atsimena, kada mama 
B&urainienė atnešė Teresę: 
visai menką lėlę! Jis greit 
pradėjo ją mylėti. Bet B>au-

gerbia Jėzaus Kristaus mo
tiną Mariją. Geros motinos 
yra tautų palaima ir jų stip
rybė. Gerhkime motinas, o 
motinos tesiryžta atlikti du 
savo uždavinius — gimdyti 
ir auklėti. Tai geresnis veiks 
mas už karaliavimą.

=

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

rainas negalėjo jos pakęsti. 
Vėliau jis ją kankino iki tų 
dienų, kada Danielius, jaus
damas augant savo jėgas, 
išdrįso ją užstoti. Kad Bau- 
rainas ir buvo girtuoklis, 
bet visados jis turėjo savo 
įtakingas rinkėjas, mokąs 
svorį: rėksnys meisteris, 
smuklėje įtikinti ir patrauk 
ti savo draugus. Partijoje 
apie jį buvo galvojama kaip 
apie vertingą žmogų, kurį 
geriau norėjo turėti draugu, 
kaip priešu. Dėl to nesigin- 
čijtama. Kada jis kalba, visi 
žmonės juo tiki. Kada jis 
skundžiasi, pavyzdžiui, dėl 
savo auklėtinio dvasios pa
vojingų linkimų, bijomasi 
jo žodžiais abejoti. Ilgainiui 
ir apie Danielių pas Tracy 
gyventojus ir apylinkėje pa
sklido nuomonė kaip apie 
ūmų, maištingą ir blogų pa
linkimų berniuką.

*
* *

Tik svajonėse apie savo 
mažąją Teresę Danielius at
randa nusiraminimą. Jis 
slepiasi tose svajonėse daž
nai, ypatingai po audrų, ku
rias sukelia jo maitintojas. 
Kas, pagaliau, tai iper jaus
mas, kuųį..Jis jaučia? Kar
tais jis dreba į ją žiūrėda
mas: jo sesuo? Ne! Ir ta
čiau jis gerai jaučia, kad 
mylėtų ją labiau, kaip savo 
seserį, jei jis tokią turėtų. 
Glaudus draugiškumas, ku
ris riša du beteisius vaikus? 
Ir pagaliau, turint 18-ka 
metų, ar tiriama savo min
tis, kada kiekvieną dieną 
jos teka lygiu ritmu, be ypa
tingų įvykių? Visa, ką jis 
žino,—tai, kad jis nenori jos 
palikti, nežiūrint daug sy
kių pakartotų prieglaudos 
pasiūlymų jį perkelti į kitą 
šeimą.

(Bus daugiau).

Darbas yra nuolatinis gar 

bės šaltinis. Tinginiavime — 
vien nepaliaujamas nusimi
nimas. Cariyle.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesaj aaoŠimti — be komlšhio 

PAA

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
220ft W. CERMAK RD. ... ...................Tel. CANaI 8881

BBN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

kalbėjo Prancūzijos ministeris pirmininkas Clemenceau:
— Kalbamasis kraštas visada buvo lietuviškas, jo 

gyventojų dauguma kalbos ir kilimo atžvilgiu yra lie
tuviška. Tas faktas, kfcd Klaipėdos miestas didžia dali
mi yra vokiškas, negalėtų pateisinti viso to krašto pa
likimo Vokietijos suverenumo, ypač jau dėl to, kad
Klaipėdos uostas yra vienintėlis Lietuvos išėjimas į 
jūrą.” .

Laivyno departamentas 
praeitą penktadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 5 jūrininkai mirė, 52 
buvo sužeisti ir 12 dingę.
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Lietuvių Konferencijos Chicagoj Reikalu

ATSIŠAUKIMAS
BRANGŪS VIENGENČIAI —

ORGANIZ LOK IMF.S LIETUVĄ GINTI!

Dr. K. Draugelis,

Bendro Komiteto pirm.

Konferencija įvyks sekmadienį, geg. 21 d. 1944
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St

CHICAGO IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Žuvo tarnyboje. Mūsų pa
rapijonai Stankevičiai gavo 
žinią, kad jų sūnus Myko
las žuvo tarnybaje Coast 
Guard. Jis buvo išvykęs į 

> St. Louis gelbėti žbaones nuo 
potvynio. Tėvai ir giminės 
susirūpinę, nerandama lavo
no. Aišku, kad buvo ir dau
giau gyvybių aukų.

Reiškiame nuoširdžią už
uojautą visai Stankevičių 
šeimai. Tai pirma mūsų Šv. 

Juozapo parapijos auka.

Susižeidė. Mūsų mokyklos 
mokiniai T. Pečiulis ir J. 
Witkiis besidžiaugdami pa
vasariu ir kieme bežaizda- 
mi susižeidė. Abu yra gydy
tojų priežiūroje. Netrukus 
grįž į mokyklą.

Rengiamės prie pikniko. 
Šv. Juozapo parapijos pa
vasarinis piknikas įvyks ge
gužės 28 d., Vytauto parke. 
Klebonas nuoširdžiai prašo 
parapijonų priimti dovanų 
knygutes, kurios bus pasiųs
tos į namus. Taipgi kviečia 
geraširdžius roselandiečius 
rezervuoti tą dieną sočika- 
giečių piknikui.

RAUDONOJO KRYŽIAUS KLCBE

Amerikos Raud. Kryžiaus klubo, Londone, Anglijoj, gen. 
Dwight D. Eisenhovver, kaįp ir šimtai karių, žemėlapyje 
vėliavėlė pažymi savo gimtinį miestelį — Abilene, Kan
sas. (Raud. Kryžiaus nuotrauka; Acme-Draugas teleph.)

Iki pirmos gegužės lietu- kad oficialiai įteikus surink-

Marijos mėnuo. Gegužės 
mėnuo yra skirtas mūsų 
Motinos Marijos garbei. Ti
kintieji, lankykitės į gegu
žines pamaldas, kurios bus 
trečiadieniais ir penktadie 
niais 7:30 vai. vak. Dangiš
kos Motinos pasauliui pra
šykime taikos ir ramybėj o 
ypatingai kad saugotų mū
sų mylimus karius — sūnus 
ir dukteris kovose už laisvą 
ir demokratišką šalį, Ame
riką. Rap.

vių atstovai pranešė, kad 
mes, lietuviai, esame suau
koję $9,250. 57, todėl dar 
mums trūksta $749.43, kvo
tai išpildyti.
Rinkliavos pabaigtuvės

tas aukas Amerikos Raudo
najam Kryžiui.

Šiame vakare, lietuviškų 
distriktų vadai, kurie tvar 
kė ir rūpinosi rinkliava, pa
reik? visuomenei, kiek su-

Baigimui rinkliavos lietu-' rinko »vo apylinkėje.

Ar sukėlime kvotą?

Rengia prie dainų festi
valio. Vargonininkė L. Sa- 
bonienė lavina mūsų mokyk 
los vaikučių balselius liau
dies dainoms dainuoti dainų
festivalyje, Šv. Kazimiero | Sužinosime gegužės 13 d. 
akademijoje. Sveikiname ir, Kovo- mėnesį prasidėjo 
linkime mūs mokyklai lai- ■ rinkliava Amerikos Raud 
mėti pirmenybę. Kryžiaus Karo Fondui Chi

cago ir apylinkei buvo skin
Minės Motinos Dieną. šv. 

Vardo dr-ja ir Šv. Teresės 
Sodalicija “in corpore” da
lyvaus Motinos Dienos šven 
tėję: bažnyčioje išklausys 
šv. Mišių, eis prie šv. Komu
nijos motinų intencija, o po 
Mišių šv. įvyks bendri pus
ryčiai parapijos svetainėje. 
Tai bus gegužės 14 d.

ta surinkti $12,000,000.00. Iš 
to skaičiaus lietuvių tauti
nei grupei buvo skirta su
rinkti $10,000.00.

vių skyrius rengia vakarą 
Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 3131 S. Halsted St., ge
gužės 13 d. Todėl kviečia
me visus atsilankyti į tą 
vakarą. Įžanga 35c. Visos į 
plaukos nuo įžangos eis A- 
merikos Raudonam Kryžiui. 
Tai paskutinė proga prisi
dėti aukomis prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus.

Mrs. Sophia Barčus žadė
jo surengti įdomią progra I 
mą.

Be to, į šį parengimą yra 
pakviesti Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vadai. Iš jų 
lūpų išgirsime, kokią pagal
bą teikia Amerikos Raudo
nasis Kryžius šiame kare.

Vakaras rengiamas tam,

Dedikuos vėliavą. Mūsų 
kleb. kun. V. Čern auskas pra 
nešė, kad minint Motinos 
Dieną, gegužės 14, bažnyčio
je bus pašventinta ir dedi
kuota tarnybos vėliavą. Tė
vai, giminės dalyvaukite to
se pamaldose. Tvarką pra
neš dvasios vadas sekma
dienį bažnyčioje.

A. t
LEOPOLDAS
BALSEVIČIUS

Mirė vakario 25 d., 1944 m., 
sulaukęs 58 metų amž.

Gimęs Lietuvoje. Kito iŠ 
Šiaulių apskr., Hm čiūnų pa
rap,. Petraičių kaimu. •

Amerikoje Išgyveno 34 m.
PaJtko dideliame nuliūdinto:

2 brolius Petrą lr brolienę 
Htella Balsius ir Tltvodorc Bal
sis, brolio sūnus S/Hgt. Ix*o- 
pold If. K. A. Ir Petrą Balsius, 
Srvogr.r) Jonų kunrirotą Ir ftei- 
mi, Ir kitas gimines Ameriko
je. Lietuvoje — staerj Agotų. 
Mataltknę, du brolins Stanis
lovą Ir Danlzą tr kitas rimi
nes.

Kilnus paAarvotss Antano 
M. Phillips koplyčioje, 8307 
Lituanica Avė.

laidotuvės (vyks Antradlen). 
gegutės 9 d. tt koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas ( šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta. ( ŠV. Kazimiero 
kapines. z

Nuožlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

MlHMg: HroMs, Brolienė. 
Sesuo. Krolio sAimp-, MMigerlK, 
Broliu! Ir MM

laidotuvių Direktorius An- 
tanas M. PUilUps. Tel. Yards 
4908.

AHA
KAZIMIERAS PAULIUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu geg. 6 d., 11:55 v. vakare, 
1944 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Tauragės 
kpskr., Žvingių parap., Laumėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Zofiją, 2 sūnus Charles, 

jo moteių Alice ir jų šeimą, Joseph, jo moterį Eieonore, 2 duk
teris Anna, jos vyrą Antaną Jokolis ir šeimą, Adolphina, jos 
vyrą Dr. Charles Šventiškas ir šeimą, brolį Joną, jo moterį 
Elzbietą ir šeimą, 2 seseris Barborą Lindžius, jo vyrą Vin
centą ir šeimą, Domicėlę Kunngienę, jos vyrą Vincentą ir šei
mą, pusseserę Kunigundą Jotkienę, vyrą Edvardą ir šeimą, 
sesers sūnų Juozapą štaroną ir šeimą ir daug kitų giminių. 
Lietuvoje paliko 3 brolius ir 4 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi namuose, 4530 So. Mozart Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadieny, gegužės 10 d., 8:30 vai. ryte 

iš namų į Nekalto Prasidėjimo švenč. Panelės parap. baž
nyčią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Paulio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnūs, Marčios, Dukteris, žen
tai, Brolis ir kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liulevi- 
čius, Tel. Laf. 3572.

Prašom nesiųsti gėlių.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti..........£ g gQ

STOKER COAL, Aukštos rūšies, §7 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................25
PETROLEUM COKE (Course) . .JĮg 50 
PETROLEUM COKE (PHe Run) JĮg’gtį

Ačiū '
Keistučio “On To Victory Į 

in 1944” (“Į Pergalę 1944”) j 
parengimas praėjo, bet ne
galim pamiršti mūsų nuošir
džių rėmėjų ir patarėjų, ku
rie daug prisidėjo prie va-1 
karo sėkmingumo.

Ačiū choristams, solis
tams Algirdui Braziui, Al
donai Mažeikis ir Antanui 
Jakučiui; artistams, Kaziui 
ir Broniui Vešotams; Joan 
Renecke, kuri buvo Miss Li
berty; Josephine Metricks, 
kuri atvaizdavo lietuvaitę ir 
Richard Grisius, kuris pil
noj formoj buvo Uncle Sam

Negalim pamiršti moky 
toj os Ona Metricks, kuri ne 
tik išlavino chorą, bet ir a- 
kompanavo jam ir solis-

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 GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra gifeitas, mandagus Ir 
Jflsų finansiškam stovini prieinamas.

J. F. Budrikas įteikė 

čekį $50.00

J. F. Budriko atstovas į- 
teikė čekį $50.00, kad padėti 
išpildyti lietuviams paskirtą 
kvotą. J. P. Varkala

tams.
Dėkui Darius-Girėno legi

onieriams ir Drum ir Bugle 
Corps. Dėkui garsintojams 
ir aukotojams į programos 
knygą. Ačiū visiems atsilan- 
kusiems; vakaro darbinin
kams: Helen Rimkus, Ed- 
ward Dauskurdas, Svirmic- 
kas, Pauline Norkus, Peter 
Olšauskas, L. Klimavičia ir 
IValter Sharka.

Komisija: Kastas Žaroms 

kis, Peter Pethunis, Frank 

Margevičia, Aldona Mažei

kis, Catherine Poremskis ir 

Lucille S. Dagis.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 sa.)
Meniški, Vertingi iHHHinmiiHiiiMNiHiHiiUMiiuuuuiMiiiMn 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

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

KREIPKITĖS PRIE MU8 
TIESIOG IB SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 

Geriausio Materiolo tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
mintama pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė;

VENETIAN

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO.
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! UIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIlIHUUilIlitlilHllllllllll

PERSONAiaZKD MBMORIAIA AT NO ADDITIONA1, COSTI 
FARTICUIAB PEOPLE PREPEH PACHANKIS PBODVOTION 8 

DIOTRIBUTOR8 OF THE FAMOU8 MONTEIibO ORAMITB
■Mat nuUTrl M net BMdarlac*—StaneMA—Beat !■ 9*a Vortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREirKrrcs prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber ef Commeroe

ftlūton Grand Am) 
PHONE: SEELEY ŠIOS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pttenftrimu — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Proa WGE3Programai
(1399 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 8619 South Troy Street

TeL ESTebrook 3646 TeL REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Iš kovų už laisvę

Laisvė reikalinga taip pat kaip ir 
kasdieninė mūsų duona

Mes nenorime tik trupinėlių nuo diktato* 
rių stalo, mes norime žmoniško ir 
kultūringo gyvenimo. Pavergtiems 
ateis laisvės diena, nes už tai jie ko* 
voja ir miršta.

Kiekvienas kraštas, kiek
viena šalis kovoja už laisvę 
ir nepriklausomybę. Laisvė 
yra reikalinga žmogui ir 
tautai kaip kasdieninė duo
na, nes neturint laisvės ką 
reiškia duona ir pinigas. Ne
turint laisvės žmogus mirš
ta dvasiniai. Kai nėra lais
vės, tada ir duonos sunku 
pasigaminti, tik trupinėliai 
nukrenta nuo diktatorių 
stalo.

Mes žinome kaip kovojo 
ir dabar kovoja Lietuvos 
žmonės už savo laisvę ir ne
priklausomybę. Jie bevelija 
verčiau būti kalėjime arba 
mirti, kad tik Lietuvai iško
votų laisvę ir nepriklauso
mybę, nes be tų dalykų ne
įmanomas joks žmoniškas ir 
kultūringas gyvenimas.
VISI KOVOJA UŽ LAISVĘ

t \
Už laisvę ir nepriklauso

mą gyvenimą kovoja ir 
prancūzai, ir lenkai, ir olan
dai, ir estai, ir latviai, ir 
suomiai, ir belgai, ir italai, 
ir norvegai, ir kiti.

Šį kartą noriu atkreipti 
dėmesį į norvegus, kurie 
drąsiai ir energingai prieši
nasi naciams. Apie norvegų 
kovas už laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą rašo S'grid 
Undset, garsi rašytoja, “ The 
Sign” žurnale, balandžio 
mėnesį, 1944 m..

Rašytoja Sigrid Undset 
savo straipsnyje, užvardyta- 
me “Mes nugalėsime na
cius” (“We defy the nazis”) 
paduoda faktus, kaip norve
gai kovoja už laisvę.

Kaip kitur, taip ir Norve
gijoje veikia požeminis gy
venimas dėl laisvės ir nepri
klausomybės.
DIDELIS LAIMĖJIMAS

Didelis norvegų yra lai
mėjimas prieš vokiečius na
cius ir jų Quislingo klapčiu
kus, kad buvo apginti nor
vegų vaikai, — Norvegijos 
ateitis, — prieš visus ban
dymus išnaikinti juos su na
ciškomis doktrinomis. Kai 
QuislingO valdžia išleido 
įstatymą, kad visi Norvegi
jos vaikai tarp 10 Ir 18 me
tų amžiaus įstotų į “Hitle
rio jaunimo” eiles, nepasi
sekė juos priversti. Lygiai 
Quisling negalėjo įkalinti 95 
procentus tėvų. Kai moky
tojams buvo įsakyta įstoti 
į nacių organizaciją, dau
giau kaip dvylika tūkstan
čių, iš keturiolikos tūkstan-

Po savaitės kelionės, jie bu
vo išlaipinti šiaurės Norve
gijos pakrantėje dirbti ver
giškus darbus, prie vokiečių 
fortifikacijos darbų, bom
barduojant rusams dienos 
metu. Kai kurie iš jų mirė. 
Mokytojai paliko į vaikus 
atsišaukimą, kad jie paliktų 
ištikimi laisvei ir nepriklau
somybei.
IR ČIA NEPASISEKĖ

Naciai norėjo įžengti į 
Oslo universitetą. Bet ir tai 
jiems nepavyko. Universite
tas atsisakė priimti naciškas 
taisykles. Tada naciai areš
tavo sttudentus ir profeso
rius, lapkričio 30 d., 1943 
metais. Dabar apie tūkstan
tis studentų yra išsiųsta į 
Vokietijos kempių kalėji
mus, profesoriai dar tebėra 
įkalinti Norvegijoje. Niekas 
nežino kada ir kaip daug 
jaunų vyrų galės grįžti į sa
vo kraštą!

Prieš karą iš tūkstančio 
norvegių buvo vienas katali
kas. Pirmas vyskupas, ku
ris buvo išgabentas į vokie
čių koncentracijos stovyklą 
(kempę), buvo Oslo katali
kų vyskupas Mangers. Jis 
yra gimęs Luxembourge. 
Tarp kitų nusikaltimų, jis 
kaip tai pralindo pro sargy
binį, kuris saugojo Oslo liu- 
terių vyskupą Eivin Berg- 
grav viename namelyje, jis 
ten buvo kaliniu. Katalikų 
vyskupas Mangers ir liute- 
rių vyskupas Berggrav pra
leido keletą valandų kartu, 
jie kalbėjos ir meldės. Vys- 
kpas Mangers jau yra me
tai, kaip randasi Oranien- 
burg koncentracijos stovyk
loje.
MCSŲ PASTANGOS LIE
TUVOS IŠLAISVINIMUI

Negali vergauti tauta, ku
ri turi žmonių, kurie nebijo 
nei kalėjimo, nei mirties.

Ta pačia proga tenka pri
minti, kad lietuviai su ne
palaužiama energija kovoja 
už laisvę ir nepriklausomy
bę, todėl Lietuva turės būti 
laisva ir nepriklausoma val
stybė. Lietuviai nenori nei 
nacių, nei bolševikų “glo
bos”, jie nori laisvos ir ne- 
prikalu8omos Lietuvos!

Gegužės 21 d., Chicagoje, 
Lietuvių Salėje, 3133 South 
Halsted str., įvyksta konfe
rencija. Ta proga paieškoki
me sėkmingesnių būdų, ku
rie prisidėtų prie Amerikos

SUSITUOKĘ
Kas Girdėt*^ 
Chicagoje ♦

Patrick Wall, 65 metų, 
3519 Polk str., motormanas, 
buvo sužeistas, kai jo gat
vėkaris susidūrė su troku, 
Taylor ir Jefferson gatvėse. 
Keturi gatvėkario keleiviai 
buvo lengvai sužeisti.

Pavogė

Phil Baker, žinomas radio1 X
klausytojams, ir jo žmona 
Imgard Erik, Danijos artis
tė. (Acme-Draugas telepho
to)

Lietuvis sužeistas 
kovos lauke

Karo departamentas ge
gužės 5 dieną pranešė 657 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 34 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 18 
chicagiečių; 5 iš Indiana, 2 
iš Iowa, 6 iš Michigan, 11 iš 
Wisconsin.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra pvt. Stanley F. 
Rastutis, jo motina Mrs. 
Anastasia D. Rastutis gyve
na šiuo adresu: 2647 W. 69 
str., Chicago. i

čių, mokytojų atsisakė. I ^ pergaigg Lietuvos laisvės 
bai daug mokytojų buvo nu- jr nepriklausomybės atgavi- 
varyta į koncentracijos sto- Į mo
vykias, kur jokia priespau- _______
da nepalaužė jų laisvos dva- Ą g|-
sios. Paskui 700 mokytojų, 
daugelis iš jų senyvo am
žiaus ir nestiprūs, buvo su
varyti į mažą laivą, kur bu
vo didžiausi nepatogumai.

Vagys įsilaužė į namą. 
3435 So. Western avė., ir pa
vogė rūbų ir naminių daik
tų ui $345.

Vagys praeitą penktadie
nį iš gazolino stoties, 8257 
Racine avė., pavogė septy
nias padangas ir racionavi- 
mo štampų dėl 1,400 galonų 
gazolino. „

* Sf, *

Už $750 :
A

Vagys išdaužė kailių 
krautuvės langą, 3040 W. 
63rd str., ir pavogė paltų už 
$750. Apie tai buvo praneš
ta policijai praeitą penkta
dienį. 1* * * 
Sukrėtė

Penki keleiviai važiavu
sieji gatvėkariu į vakarus 
63-čia gatve buvo sukrėsti 
praeito penktadienio vaka
re, kai gatvėkaris ir Bates 
Motor Transport kompani
jos trokas susidūrė Western 
gatvėje. Trokas apsivertė.

Chicagos arkivyskupas 
Samuel A. Stritch, gegužės 
6 dieną St. Mary of the 
Lake seminarijos koplyčio
je, Mundelein, UI., suteikė 
trisdešimčiai asmenų kuni
gystės šventimus.

Pažvelgus į 
gyvenimą

KANSAS CITY Mo.— Ed- 
ward F. Tkach, iš Minnea- 
polis, buvo atleistas iš ar
mijos dėl nesveikatos. Jis 
turi allergy. Jei jis į dieną 
nesuvalgo keturių T-kaulo 
steikų, tai jį išberia, iš no
sies bėga ir akys ašaruoja. 
Jam buvo duota 8.000 ra- 
cionavimo punktų kaipo do
vana. Iki allergy pranyks, 
jis gaus dar kitus 8,000 
punktų kiekvieną šeštą sa
vaitę.

Nerado viščiuko,
nors girdėjo balsą

Kai Mrs. Russel Cortino 
atsisėdo valgyti pusryčių 
praeitą penktadienį, ji išgir
do pi-pi-pi garsą. Keturių 
metų amžiaus Barbutė Jean 
O’Brien, su kurios tėvais 
Mrs. Cortino gyvena, 220 S. 
Marion st., Oak Park, suri
ko: “Aš girdžiu mažo \flš- 
čiuko balsą”. Jos nutarė, 
kad balsas ateina iš kiauši
nio, kuris buvo virtas dvi 
minutes. Jos padėjo kiauši
nį ant karšto radijatoriaus. 
Vis aiškiau ir aiškiau buvo 
girdėti pi-pi-pi. Mrs. Cortino 
nusprendė: “Well, padėkime 
jam išlipti iš kiaušinio”. Ji 
perdaužė kiaušinį. Ant grin
dų padėjo permuštą kiauši
nį, gi koks jos buvo nusivy
limas, kai pamatė, kad kiau
šinis yra šviežias. Bet visus 
įtikina, kad jos girdėjusios 
pi-pi-pi (viščiuko balsą).

ftsuvoklt tirštų nuo kardo pro
so Prljunųklt pirmiau tirštų 
prie proso, o pssklsu prie rlsk- 
tros. KJunirklt nuo elektrai, |>lr 
miau. n pankui IA proso. Je. 
tiršta įkalėta, tuojau prlduoklt 
prosų Ir dratų mvo taisytojui 
patikrinti IftJI'NOKTT PIIOHĄ 
IŠEINANT Ift KAMBARIO

Laikykit apadlų (va
riai Kai proaaa at- 
Sala nuvalyktt drėg
nu skuduru. Jei rei
kia. valyklt (nuliu ar 
(velniu rleanaer pir
miau. Nlekadoa ne- 
grandyktt ar merklt 
prosų | vandeni.

P r o.ui atfta-
lua pndAklt 
t»n kur dul
kių nrprlsl- 
rlnka.

Ne perkelt In- 
klt prašų, Pa- 
akirklt tikrų 
t e m peratlirų. 
kotnam dra- 
huttuL

Naprosyklt vlr* 
suriku nr kitų 
kietų dalykų.

Nemyklt lemyn. 
Knrttla — ne 
spaudimas išly
gina drahudus

Neleiskit prosui 
kristi I( to dau
giausia prletas- 
flų sugedimo.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Karo Dribtavtim Reikia Elektros—
Naadoktt Hmtnttngal!

Pirmadienis, geg. 8 d., 1944

/ mus
X Aplink mus buvo pa

skelbta, kad yra susirgęs ir

Įvairios -Įdomios

....ŽINIOS

Iškilmės Kanadoje
KINGSTON, Ont. — Mi- 

rūsio Kingston vyskupo M.
J. O’Brien vieton buvo pa
skirtas vyskupas Joseph ligoninėn išvežtas Nekalto 

Prasidėjimo Panelės Sv. pa
rapijos zakristijonas. Turė
jo būti zakristijono žmona.

X Kazimiero ir Onos Vi
limų, gyvenančių Marąuette 
Park, sūnus leitenantas An
tanas, kuris prieš mėnesį 
baigė dantisteriją Loyola u- 
niversitete, išvyko į So. Ca- 
rolina.

X Politikos klubas, Mar
ąuette Park, kuriam pirmi
ninkauja Jackus, išrinko at
stovus į būsimą Chicago 
Lietuvių Konferenciją, gegu
žės 21 d., Chicago Lietuvių 
Auditorijoj, ir paskyrė au
kų $10.

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskritis jau pradėjo veikti 
pasisekimui tradicinės šven
tės — K. of L’. Day — kuri 
bus £’epos 4 d., Vytauto 
parke. Pelnas šių metų pik
niko bus skiriamas palaiky
mui “Vyties”, užprenumera- 
vimui laikraščiui nariams ka 
riuomenėj ir namo fondui, 
kuriame jau yra $500.00.

X Gaudentas Gudas, sū-

Anthony O’Sullivan, kaipo 
Kingston arkivyskupu. Jo 
instaliacijoje (iškilmėse) 
dalyvavo dvidešimt vienas 
Kanados herarchijos narys 
ir 400 pralatų ir kunigų.

* v *

Paruošė planus
Daugiau kaip ivenas mi

lijonas jaunų vyrų ir mote
rų pasirašė po prašymu, 
kad būtų legalizuota du mo
terystėms paskolos planai. 
Paskolos planus vedusiems 
asmenims paruošė jauni 
krikščionys darbininkai, sa
ko Petit Journal of Paris.

♦ • »
1 tankias Buriuos 
džiungles nusileido

NEW ORLEANS.— Capt. 
Harry F. Wade, C. SS. R., 
armijos kapelionas, nusilei
do parašiutu iš transporti
nio lėktuvo virš tankių Bur
mos džiunglių. Keliavo še
šias dienas kol buvo pašte
tas ir išgelbėtas. Jis pareiš
kė. kad visą laiką, kol krito

M-

parašiutu ir pasiekė žemę 
nesusižeisdamas, vis karto-i finalisto Pr. Gudo .r 

veikėjos U. Gudienės, ka
riuomenėj baigė radio me
chanikų kursus ir porai sa
vaičių buvo paleistas namo 
paviešėti. Vykstant atgal į 
kariuomenę jam mažą, bet 
gerą radio dovanojo Bill 
Vaitkus, savininkas radio 
taisymo įmonės adresu 3310 
S. Lituanica Avė.

jo šiuos maldos žodžius: 
“Tebūnie Tavo valia”. Jis 
pirmiau gyveno New Or- 
leans ir San Antonio, Tex.

15,000 raupsuotųjų ap
rūpina kataliku įstaigos

Maryknoll, N. Y. — Pa
saulyje yra apie 3 milijonai 
žmonių, kurie serga raupsų 
liga. Katalikų Bažnyčia mi
sijų pasaulyje turi 108 įs
taigas (namus), kur aprūpi
nama raupsuotieji. Katalikų 
įstaigos aprūpina 15,000 
raupsuotųjų. Apie tai rašo 
kun. John J. Considine, Ma
ryknoll tėvų generalis vika*- 
ras, savo knygoje "Skersai 
pasaulio” (Across a World).

Katalikiškos įstaigos ne
ša pagalbą visiems.

Sakoma, kad buvęs prezi
dentas Wilsonas vartojęs 
net 53,000 sikrtingų žodžių. 
Paprastas amerikietis apsi
eina su 1,000 žodžių.
J----

X J. ir J. Pūkeliai, gyve
ną adres-u 7334 S. Lowe Av, 
gegužės 25 d. švęs vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ju
biliatai yra veikėjai ir duos- 
nūs rėmėjai mūs įstaigų ir 
švietimo bei labdaros orga
nizacijų: kai kurių net am
žini nariai. Ypatingai Puke- 
llenės vardą dažniai mato
me spaudoje rašant apie į- 
vairų mūs veikimą. Sveiki
name.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

SKELBKITES “DRAUGE*

"MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popienoms, ma
li avotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Majšosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

RIMCIE WALL FINISH
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