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SOVIETAI.
Aliantai varosi pirmyn Normandijoje

VYRIAUSIAS AEF ŠTA- Caen.
BAS, liepos 4.—Gen. Eiseną Sąjungininkų naujoji ofen 
hower štabas pranešė, kad šyva pasukta pietftosna, ra-
amerikiečiai veržiasi gilyn 
į pietus nuo Cherbourgo ta
me pusiausaly, o britai ka
riai skverbiasi į priešo po
zicijas Caen rajone, rytuose

Kanadiečiai kariai užėmė 
Carteret, Cherbourgo pu
siausalio vakariniam kran
te, ir skuba į aerodromą 
pietuose nuo to miesto.

Amerikiečiai kariai pasi
varė iki pusantros mylios 
nuo La Haye-du Puits, ir 
jau perkirto priešo susisie
kimo linijas vedančias į tą 
centrą.

Caen fronte, rytuosna, 
britai atmuša visas nacių 
kontratakas, ir labiau spau
džia nacius tame mieste. 
Vienas britų dalinys užėmė 
Verson, į pietvakarius nuo

Sąjungininkai Italijoje užėmė Sieną
kuriu yra 50,000 demons
travo su šilkinėm vėliavom, 
sveikindami sąjungininkus.

Rytiniam krante britų aš
tuntoji armija, varydamasi 
į Ancona uostą, užėmė dar 
tris miestelius, ir pasiekė 
punktą aštuonias mylias 
nuo Ancona. Pietų Afrikos 
kariai fronto centre baigia 
apsupti Trasimeno ežerą, ir 
dašivarė iki aštuonių mylių 
nuo Arezzo, į šiaurę nuo 
ežero.

Kiti britų daliniai pavarė 
priešą iš Catellacco kalno ir 
Nocera, ir suėmė daug prie
šo patrankų.

Sąjungininkų lė k t u v a i 
nuolat atakuoja nacių susi
siekimų linijas šiaurinėj 
Italijoj.

KARO BIULETENIAI

ROMA, liepos 4.—Ameri
kiečiai ir prancūzai kariai 
užėmė senąjį Siena miestą, 
31~mylią nuo Florencijos. Jo 
meno ir architektūros bran
genybės rastos nesunaikin
tos. Siena užėmimas sekė 
kelių savaičių kautynes kal
nuose toje apylinkėje.

Vakariniam Italijos kran 
te amerikiečiai, kurie po ar
šių kovų užėmė Cecina, pa
sivarė pirmyn mylią, iki 15 
mylių nuo Livorno (Leg- 
horn) uosto.

(Vokiečių radio praneši
mas sakė vokiečiai buvo pa
traukti į šiaurę nuo Siena, 
kad “išsaugoti brangiuo
sius istoriško miesto kultū
rinius paminklus.”)

Siena miesto gyventojai

ATMUŠTA JAPONU
ATAKA MYITKYINOJE
KANDY, Ceylon, liepos 4. 

—Sąjungininkai išmušė ja
ponų dalinį, kuris puolė iš 
vakarų pusės, bandydamas 
atsiimti sąjungininkų užim
tą aerodromą į pietus nuo 
Myitkyina, šiaurinėje Bur
moje.

Manippjr kalnuose, Indijo
je, britai kariai užėmė japo
nų Ukhrul bazę, 24 mylias J 
šiaurryčius nuo Imphal.

Britai praneš:ė, kad Brig. 
Gen. R.N.F. Marks yra din
gęs, ir manoma žuvęs lėktu
vo nelaimėje Mogaung klo
nyje.

KALENDORIUS
Liepos 5 d.: Sv. Antanas 

Zakarijas; senovės: Bulgi- 
nas ir Lakštutė.

Liepos 6 d.: Šv. Ižai jas 
pranašas; senovės: Kutri- 
mas ir Ritonė.

ORAS
Giedra ir šilta.

kad De Gaulle atvyks Wa- PIRKITE EKSTRA BONĄ 
shingtonan šią savaitę. Į PENKTO VAJAUS METU.

Kaina 3c

MASKVA, liepos 4.—Per 
11 dienų pasivariusios iki 
150 mylių, rusų kariuome
nės vakar užėmė Baltgudi- 
jos sostinę Minską. Vėliau-

jone nuo St. Lo d’Ourville
iki Carentan.» •

Pragiedrėjęs oras davė 
sąjungininkų lėktuvams pro 
gos skraidyti virš Norman
dijos fronto ir atakuoti na
cių motorinius konvojus.

(Berlyno radio tvirtino, 
kad amerikiečiai ruošėsi 
siųsti dar didesnes jėgas 
kovon, sakydamas, kad Lt. 
Gen. George S. Patton vado
vaujama armija, kuri dabar 
randasi pietrytinėj Anglijoj, 
pradės antrą invazijos fazę).

Yra ženklų, kad nacių 
maršalas Rommel bando per 
grupuoti savo jėgas Caen 
apylinkėje naujai atakai 
prieš britus. Britų karo lai
vai iš toli apšaudo nacių 
pozicijas tame sektoryje. Nuotrauka padaryta Vatikano Konsistorijos salėje birželio 7 d., tuoj po Romos iš

laisvinimo. Popiežius Pijus XII priėmė 120 kariškom uniformom apsirėdžiusių kores
pondentų ir suteikė grupei palaiminimą. Audiencijos metu šv. Tėvas pasveikino kiek
vieną amerikietį ir britą korespondentą ir įteikė jiems po rožančių ir savo fotografiją.

Oficiali Ū. S. Navy nuotrauka.' (NCWC-Draugas.)

Atakavo aliejaus 
laukus Rumunijoje

ROMA, liepos 4. — Apie 
500 Amerikos lėktuvų die
nos metu skrido per Balka
nus ir atakavo aliejaus lau
kus bei varyklas ir geležin
kelių linijas Rumunijoje.

Kiti sąjungininkų lėktuvų 
daliniai puolė nacių aerodro 
mus Prancūzijoje, du jų ne
toli Paryžiaus.

LONDONAS, liepos 4. — 
Britų Mosąuito bomberiai 
nakties metu puolė nacių 
industrinius taikinius Ruh- 
ro klonyje, o vakar lėktuvai 
iš Normandijos bazių ata
kavo taikinius Breton apy
linkėje.

Prastas oras sulaikė di
desnę lėktuvų veiklą iš An
glijos bazių.—Naciai perėmė Italijos 

armijos likučius. Jie nebe-

Sukilimas prieš nacius'^ “Lg?u
—Amerikiečiai užėmė Ga- DdnijOJC VIS 0111619 Prez- Rooseveltu ir Valsty

STOKHOLMAS, liepos 4. “Pretorium Hull.
—Raportai sako danų dar
bininkų riaušės išsiplėtojo Finansinė konferencija
iš Copenhageno jį 20 kaimy- - _ , ...
ninių miestų. Copenhagene, PdSKyre KOHl'l'SI J9S 
kur, sakoma, 15,000 danų , BRETT0N WOODS, N.H.,

liepos 4.—Jungtinių Taufų 
finansų konferencija pasky-

rapan, Saipan salos sosti
nę. Japonai betvarkiai trau
kiasi į šiaurę.

—Dvi valandas pc» išlipi
mo, amerikiečiai užėmė pir
mą aerodromą Noemfoor
oq1 Ia į

„ . . sukilo prieš 3,000 nacių,—Tokvo radio sake Ame- . . , ,
.. . i x žymiųjų danų atsišaukimai

rikos lėktuvai ir laivai ata- . *
k’ioja Ewal ir Chichi salas, J ar inin JS ir niclų pasiu rė įvairias komisijas. Du 
Bonin salyne. ymas a s eig i gazo, van paskirti komi-

dens ir elektros patamavi-; .. ...—Šios dienos atakose din , , .sijų pirmininkais,
go du sąjungininkų bom be- J Anglijos delegacijos va
riai ir keturi mažesni lėktų- ATVYK VIA HF (l Al III F das’ L,°r(1 Keyne8’ sakė, kad 
vai. AITIRJIM VL UAULLL jeigu konferencija nutars

—Prancūzijoje žuvo dar WASHINGTON, liepos 4. įteigti banką statybai ir 
vieniu nacio generolas, tad Departamentas pa- išvystymui pokarinio pa-
iš viso priešas Prancūzijoje 8iuntė Gen Charles de Gaul- g^ujįo, j.A. Valstybės turė- 
prarado 22 aukštus kiarinin- le Plan^ dėl pasikalbėjimo aįan£j08 duoti “didžiausia
kun. " «u i“0 1° vizito n“tu G«u- dali" teikiamų paskolų.

ta pranešimas iš Alžyro,_____________

Pirkite Karo Bonus

BERLYNAS SAKO FDR
VYKS-CHERBOURGAN
LONDONAS, liepos 4.— 

Berlyno radio pranešimai 
sako “Amerikos diplomati
niai rateliai Lisabone” kal
ba apie Prez. Roosevelto iš
vykimą iš Wašhingtono šio
mis dienomis. Anot tų gan
dų, Prezidentas pirmiausiai 
sustos Cherbourge.

Pranešimas intimavo, jog 
Prezidentas gal tarsis su 
Ministrų Pirmininku Churr 
chill ir Premjeru Stalinu, 
ir kad jis ir Churchill gal 
kartu vyks Romon.

Grižęs ambasadorius 
tariasi su Prezidentu
WASHINGTON, liepos 4. 

— Amerikos Ambasadorius 
Argentinai, Norman Ar-

Robotinės bombos daro
- didelius nuostolius rlai lšliP° Noemfoor saloje.
LONDONAS, liepos 4.— 

Nacių atsiunčiamos roboti
nės bombos vis dar atakuo
ja pietinę Angliją. Anksti 
ryte atskridusi bomba krito 
ant elektros stoties, kurią 
sunaikino.

Nacių naujosios robotinės 
bombos yra daug didesnės— 
apie 25 pėdų ilgio—ir grei
tesnės—skrenda apie 600 
mylių per valandą greitumu.

Peron užgina kalba 
prieš sąjungininkus

BUENOS AIRES, liepos 
4.—Pulk. Juan Peron, Ar
gentinos karo ministras, 
sakė J.A.V. State Departa
mentas netiksliai interpre
tavo jo nesenai sakytą kal
bą, kurioje jis neva sakęs.

skirtumo kas laimėtų karą, 
ar Vokietija, ar Jungtinės 
Tautos.

Peron sakė “blogų norų 
asmenys” apgavo State De
partamentą, pristaty darni 
netikrą jo kalbos versiją.

(Washingtone, Chile Cha r 
ge d’Af f aire Enriąue Gaj ar
do tarėsi su Valstybės Sekr.
Hull. Manoma jis pristatė
Argentinos vyriausybės pa- Dinamito sprogimas 
reiškimą Hull’u i.) i ,- - - - - - - - - - - - - sukrėtė visa miestąSTIM50H ITALIJOJE į B„p0„. N ’„ ,J

ROMA, liepos 4. - Karo 4 _9ig miesta8 buv0 sn)ar.
sekr. Stimson vakar atvyko ,. . . . _ . , . . ,

... . .. , kiai sukrėstas, kuomet štai-Italijon, kur jis apžiūrės ’......................
Amerikos karius, ligonines,
bei fronto linijas, ir tarsis 
su aukštaisiais karininkais.

Stimsonas skrido iš Ame
rikos į Afriką ir iš ten į j užmuštas nei smarkiai sužei 
Italiją. 1 8 tas.

stolių, bet niekas nebuvo

‘and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”
■—Abraham Lincoln

Price 3c voi. xxvm

LIETUVOS
Išvarė vokiečius iš Polotsko; 

pradėjo naują puolimą Karelijoje
LONDONAS, liepos 4. —į si raportai sakė rusii nes- 

Maskvos pranešimas sakė tojo Minske, bet stumiasi
rusų kariuomenės greit žy
giuoja į Rytprūsijos pusę. 
Maršalas Stalinas dienos 
įp&kyme pranešė, kad rusų 
kariuomenė okupavo Polot- 
ską, iš kur galės varytis į 
Latviją ir Lietuvą.

Vokiečių radio anksčiau 
pranešė, kad naciai evaku- 
avo Polotską.

Suomijos radio sakė rusų 
kariuomenė pradėjo naują 
ofensyvą Karelijos sąsiau
ryje.

Amerikiečių invazija Noemfoor saloje
tu greitieji PT laivai pri
plaukė prie krantų ir apšau
dė priešo pozicijas.

Liberator bomberiai šeš- 
_____  _ __ _____ _ tadieny atakavo Boeroe su
kuri randasi 50 mylių jvaTą’"Ban3a juroje, 600 mylių

SĄJUNGININKU ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, liepos 4.—Gen. 
MacArthur biuletenis pra
nešė, kad amerikiečiai ka

karui nuo Biak salos Geel- 
vink įlankoje, baigia išmuš
ti japonus gynėjus ir salą 
užimti. Noemfoor yra 15 
mylių ilgio ir 12 mylių plo
čio. Jos Kamiri, Kornaso- 
ren ir Namber aerodromai 
yra 600 mylių nuo Palau ir 
800 mylių nuo Philippinų.

Lėktuvai per praeitas 75 
dienas atliko 26 atakas ant 
tos salos. Paskutinėmis die
nomis ji buvo puolama be
veik kasdieną. Nakties me-

Suspaudžia japonus Saipan salos gale
PACIFIKO LAIVYNO dominuoja kelią japonų ,pa-

ŠTABAS Pearl Harbor, lie
pos 4.—Marinai ir pėstinin
kai spaudžia japonus Saipan 
gynėjus į siaurąjį šiaurinį 
salos galą galutinom kovom 
už šią strateginę salą.

Raportai iš fronto sako 
sales sostinė, Garapan, va
kariniam krante, išgriauta 
ir išdeginta. Amerikiečių 
p&trulės ieško užsilikusių 
japonų griuvėsiuose.

Į rytus nuo Garapan. ma
rinai užėmė naujas pozici
jas kalnuose, iš kurių jie

ga sprogo sandėly sukrau‘i 
septyni ir pusė tonai dina
mito. Padaryta daug nuo- tė. Nelaimė įvyko tuoj po

pirmyn į vakarų pusę ir jau 
pasiekė punktą suvirš 40 
mylių nuo Minsko.

Gaunami raportai sako 
vokiečiai 400 mylių į vaka
rus nuo Minsko ruošiasi už
lieti Lenkijos laukus pagal 
Vistula upę, jeigu rusams 
pasisektų pereiti per Ryt- 
prūsiją.

Minskas yra susisiekimų 
centras, kuris dominuoja ke
lius Ą Lietuvą ir Latviją bei 
centrinę ir pietinę Lenkiją.

Premjero Stalino prane
šimas neminėjo 200,000 su
gautų nacių likimo. Manoma 
nedaugiau kaip 10 nuošim
čių tų nacių galės paspruk
ti.

įl pietvakarius nuo Noem
foor. Penkiasdešimts aštuo
ni tonai bombų sunaikino 
tris lėktuvus ant žemės ir 
padegė aerodromą. Vienas 
japonų lėktuvas buvo numus 
tas.

Prie Boeroe vakarinio 
kranto žvalgybinis lėktuvas 
nuskandino 1,000 tonų pre
kybinį laivą. Trys nedideli 
laivai buvo nuskandinti prie 
Timor, ir vienas prie Hal- 
mahera salos.

bėgimui įi šiaurę.
Ketvirtoji marinų divizi

ją pasivarė rytiniu krantu 
iki penkių mylių nuo šiauri
nio salos galo, ir dabar ap
valo kalnus prie Garapan ir 
Tanapag uosto, tuoj virš 
Garapano.

Spėjama, kad iš 20,000 
japonų, pusė jau išmušta. 
Amerikiečiai užkasė suvirš 
7,312 japonų lavonų ir suė
mė suvirš 200 be’aisvių.

Suimta milžiniški kiekiai 
japonų reikmenų.

5 žuvo, 26 sužeisti 
traukinio nelaimėje

WILLIAMS, Ariz., liepos 
4.—Penki asmenys žuvo ir 
26 buvo sužeisti, kuomet 
greitasis Santa Fe Chief 
traukinys ir 12 jo 14 vagonų 
nušoko nuo bėgių ir apsiver

vidurnakčio, į vakarus nuo 
Flagstaff, pakeliui iŠ Chica
gos į Los Angeles.

I
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DIENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO,'ILLINOIS

LAIC šaukiasi talkos
(Laikraščiai prašomi pa- metraščio) vieta ir data. 

kartotinai persispiuzdinti). Reikalui esant, pageidau-
Amerikos spaudos apžval- jama turėti ir tikroji auto-

gai tobulinus sutvarkyti, LA 
IC yra, atBikreipęs į vieną 
stambesnę “Clipping Serv
ice”.

Vienok, vien Clipping Serv 
ice patarnavimo nepakanka.

Kukliais finansais dispo
nuodamas, LAIC Clipping 
Service patarnavimą turi ne
išvengiamai riboti.

Dėl tos pačios priežasties 
LAIC turi riboti ir tiesiogi
nį periodikos prenumeravi
mą.

Vadinasi, LAIC telieka iš- 
ei.ls: kreiptis į plačiąją A- 
merikos lietuvių visuomenę 
prašant neatsisakyti šiame 
reikale centrui patalkinin
kauti.

Laic svarbu gauti tiek laik 
raštinės, tiek metraštinės 
(ttMgazines) iškarpas visais 
lietuvius ir Lietuvą liečian
čiais klausimais.

Tiek anglų kalba, tiek bet 
buria svetima kalba.

Lietuvišką spaudą LAIC 
gauna tiesioginiai.

Siunčiamose iškarpose tu

riaus pavardė (ne penname).
Vienas-kitas lietuvis prie 

talkos šioje srityje jau yra 
prisidėjęs.

Iškarpas malonėkite siun
tinėk “Prlnted Matter” 
Lithuanian American Infor
mation Center, 233 Broad- 
way, Room 3912, Nevv York 
7. N. Y.

Pasimirė geradaris
Omaha, Nebr. — Birželio 

29 d. palaidotas iš Šv. An
tano bažnyčios Juozas Kar
velis. Per paskutinius pen
kis metus velionis labai sir
go ir negalėjo pasikelti iš- 
lovos. Jis pats labai kentėjo 
ir jo rūpestinga žmona tu
rėjo diug vargo. Tačiau li
gos metu jis visados buvo 
linksmas ir patenkintas. 
Mat, jis gerai žinojo, kad 
tie kentėjimai pasibaigs. 
Dievas jam davė ir kantru
mo už jo gerus darbus.

PALILOSUOTI Ig VOKIEČIŲ NELAISVĖS Vienas brolis Afrikoj, 
kitas Australijoj

(LKFSB) Australijoje gy
venąs B. Balnius gavo laiš
ką nuo save brolio Juozo 
Balniaus, kurs prieš barą 
gyveno Pietų Afrikoje. Ka
rui pra aidė jus J. Balnius bu
vo paimtas į kariuomenę ir 
kovojo Šiaurės Afrikoje 
prieš vokiečius, paskutiniu 
gi laikotarpiu buvo perkel
tas į Italijos frontą. Esąs 
sveikas ir jaučiasi gerai.

Trečiadienis, - liepos 5. 1844

— te

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERALI

Savings and Loan Assn. of Chicago
2M8 W. CERMAK RD....................TsL CANaI 8M1

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkau
‘ —

Jis labai mylėjo bažnyčią. 
Kai Omahoje parapija or- 

n būt pėdsakai Šaltinio (Ii ganiavom, mes randame ir 
kurio būtent laikraščio ar

Du Amerikos kariai invazijos pirmomis valandomis pa
tekę j) vokiečių nelaisvę džiaugiasi, kuomet vėliau ameri
kiečiai užėmė miestą kur buvo koncentracijos stovykla. 
Vokiečiams prisėjo taip greit trauktis, kad nespėjo nei 
savo belaisvių paimti. Vienas karių užsidėjęs vokiečio 
kareivio kepurę ir Vokietijos vėliavą. (Acme-Draugas te
lephoto)

EXTRAI EXTRA1
Permainytas 

rantas lr

l.letu viSkaa 
Žydukas — 
H. KANTER

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So* Halsted St*

Phone TARUS (064

<■ — i——-.

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call —

. REPUBLIC 6051

BALF skyrius ir 
drabužiu vajus

‘Karvelį, kuris rūpinosi baž
nyčios statymu ir jos pa
laikymu. Vėliau gyveno De
troite. Tenai jis ne tik dirb
davo ir aukodavo bažnyčios 
reikalams. Jis net buvo pa
skolinęs savo sunkiai už
dirbtas sutaupąs. Pagal jo

Mount Carinei, Pa. — Ben 
dras Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas įpisteigė Mount paties pasakymą, jis labai 
Karmelyj. Valdybą ąudarė: norėjo, kad parapijos finan 
Ah anas Dembauskas — pi- sai nebūtų žydų rankose, be' 
rmininkas; Kazimieras Be- pačių lietuvių parapijonų 
leske — pirmas vice-pirmi- Tokio noro galėjo turėti tik 
ninkas; Elena Backus —, tas. kuris mylėjo Dievą ir 
antras vice-pirmininkas; Le savo tautą, 
nork Laurinaitis — sekre-! Prieš kiek laiko Juozas 
tore; Harold Grossman — Karvelis grįžo i Omahą ir 
spaudos sekretorius, Juozas apsigyveno savo nme. Da-

lėjo dirbti. Tačiau jis visa
dos turėjo auką bažnyčios 
reikalims. Mat, jis gerai su
prato tą tiesą, kad žmonės, 
kurie lanko bažnyčią, ją pa
laiko. Žinodamas, kad Omą 
hoje reikalinga didesnė' mo
kykla, jis paliko dale’ę savo 
sutaupų tam tikslui. Tai pir
mutinis šios kolonijos lietu
vis, kuris tai padarė. Jif 
buvo tikrai geradaris. Die
ve atlygink jam amžina lai
me.

Išvyko į kariuomenę
Charles Kušleikay mūsų

parapijos komiteto sūnus, 
išvyko į kariuomenę. Iš pro
fesijos jis yra vaistininkas, 
dirbo mūsų apylinkėje ii 

vbuvo geras parapijos rėmė
jas. Vietinis

>7

Didžiausia Lietuviii 
Jevvelry Krautuvė

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Bleivis — kasininkas.
Drabužių komisija: Ida 

Butts Morse — pirmininkė; 
Lucy Urbanavičius — vice
pirmininkė; Marijona Les- 
kauskas — sekretorė; Ge
rald Beierschmitt — spau
dos sekretorius; Marijona 
Nedzinskas — kasininkė.

Vienos savaitės buvo pa
skelbtas drabužių vajus. Ko
misija uoliai dirbo ir ypač 
spaudos sekretorius Gerald 
Beierschmitt, mokyklos su
perintendent, plačiai rašė 
vietos dienraštyj “Lem”. 
Remisija pasikvietė į pagal
bą darbini nkes-kus; mieste
lį padalino rajonais ir dra
bužių kolektofiai-kos ėjo iš 
namų į namus. Skautai pa
gelbėjo sunešioti drapanas 
ir Ufbanavičien!, su karu 
Važinėjo po namus kur bu
vo sukrauta didesnis skai
čius drapanų. Daugelis savo 
k a tais. bei trokais, vežė dra
bužius į parapijos mokyklą. 
Be skirtumo tikybos bei tau
tinės kilmės, visi nuoširdžiai 
ir duosniai parėmė šį kilnų 
darbą. Naujų ir labai geros 
rūšies drabužių dovanojo 
lietuviams nuo karo nuken- 
tėjusiems. Iš viso Mt. Kar- 
mely drabužių surinkta 8,- 
150; jų svoris siekia 6,500; 
jų vertė apie $17.500.00.

šis drabužių vajus įrodo 
kiek Amerikos lietuviai ir 
jų prieeliai užjaučia nuken
tėjusių nuo karo lietuvių 
sunkią būklę.

bar jis buvo senelis ir nega-

Bndrlko Radio Valan<lde>
W.H.F.C 1420 KUocyclea —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.r.L.* 1000 KUocyclea —

NedUloJ, »:»0 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jearelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š| Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Bubė
tomis iki 9:30 vaL vakare.

T"\ H 15 H TD Yr* Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L-'AaJD JtAAI. Namų Materijolą Ui Dar Šėmomis Kainomis!

Atvykite | mflsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rflš| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų ir fletų. 
PAsh-AKKIT SC MCSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo namų. I

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimų Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELBY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phaae: LAFAYETTE 8617

Rea. 6B58 Bo. Talmtt Ava. 
Offloe TeL HmiecB imb

DR. J. J. SIMONAITIS

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. YARda 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZHIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. V1RG. LUMP — Sljoth.........jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, J y
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). <1250 
PETROLEUM COKE (Pfle Run) CĮQ 95

IT1ARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

WHFC - «5i kilos.
SEKMADIENIAIS — nao 1 

11d 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EKTRA PROGRAMAS Peakr 

tadlenlaia nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė./ Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

GYDYTOJAS n IURGAS
OFISO VALANDOS 

Nno 2 iki 4 ir nuo T iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 We«t Marųuette Road

TeL YARda 5921
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street 
VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

> ‘-t-..., -J-

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik vtona pora aktą vtaam gyveni
mui. Muftoktte jk. leisdami tlef- 
samlnuotl Jas moderntlklausla 
metodą, kurtą rerljims mokslas 
sali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
trMskime akintą, korta prašali, 

na visą akią įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne 
«r Kampas 11-tos
Tlsrmmsi OAlVAli IMS, Ohtcaąe 

OFISO VAEANDOSi 
Raadtan a. a. iki 1:10 p. SL 

Tračiai. Ir 1:10 a. m.
-*« ” • iki f p m.

£DR. G. SERNER^
UBTDVB ABU atPTTOJA/ 

15 motų patyrimas TįML
TaLj Yards 1829 j3Qr 

jy Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofiso "fr" Akintų Dlrbtuvl 
II BO. HALSTED BT. 
Kampas S4th Street 

idos buo 10 Iki 4; nuo 8 M I

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 0080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. f>. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VSl.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 8. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

lr šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Rez. Tel. REPubile 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir. R iki 9 vak.; 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą'
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Trečiadienis, liepos 6, 1644 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tet RANdolph M8S-24M

i HELP WANTED — TYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

*★★★★★★★*
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I 

J* For Service I
W For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE bEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM* * ** * ** * 4

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 

IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON
COOKS

IR COMBINATION COOK
Reikia geįžkelių kempėse. Aukš

čiausia mokestis. Atsišaukit. 
GENARELLA COMMISSARY 

COMPANY 
561 W. Madison St.

HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
100% KARO DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera pradinė 
mokestis. Dvkai ligoninės ir gy
vasties apdrauda. Komoanijos ca
feterija valgis kašto kaina.

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

PAPRASTIEMS
DARBININKAMS

62y2c T VAL. 
KREIPKITftS PRIE 

F. H. LONG 
(Stokerkeeper)

63rd & INDIANA AVĖ.

New York Central 

Railroad

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos dnodama;

Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar nakttnBmta 
valandomis 
AtattankK

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
MERGINU REIKIA prie aptatoymo 
dviračių ratų. Patyrusių pageidauja
ma. Gera mokestis.

CHICAGO CYCLE SUPPLY CO., 
224 N. Desplalnes.

HELP VVANTED — MOTERYO

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atstftanklte 
Apply Employment Office 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
RSR7 Sherldan Road

CHECKERS 
CASHIERS 

COUNTER MOTERŲ 
Valgis ir uniformos 

duodama
Dieną ar naktį valandoms. 
Kreipkitės prie Miss Studebaker

PULLMAN 

Standard Car. Co.
\ 900 E. 103rd ST.
COMmodore 3600 Ext. 262

MOTERŲ REIKIA
ABELNO OFISŲ 

VALYMUI
DALINIO LAIKO 

VAKARAIS
Nesunkūs darbai, 5 vaL darbo 
kasdien. Pradedant 5:15 vai. Ge
ra mokestis. Atsišaukit.

AMPRO CORP.
2851 N. Westem Avė.

BEVERAGE IŠVEŽIOTOJI/, drafto 
naliiioauotų. Gali uždirbti nuo. $75 
iki $100 J savaitę. Pastovus darbas. 

UNCLE SAM BEVERAGE OO.,
1307 S. Pulaski Rd.

REIKTA SENESNIO AMŽIAUS VY-
RO, plauti Indus lr bendram valy
mo darbui. Valandos 1—10 vak.. 5 
dienas | sav.. $21. MAE’S BES- 
TAI'RANT, 3144 W. Cermak Rd.

Pirkite karo bonus.

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos J 
Bergman’s daržą, liepos 9d., 
kur Jvyks didysis “t> Day” 
spektaklis — gerian sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ

★
BURR BENCH 
OPERATORIŲ

★
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
★

PRECISION INSPEKTOR.
★

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. DIVISION

HELP VVANTED — MOTERYS HEI.P VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Darbų randasi visuose 3 liftuose. 5c premium 

mokama dirbant antram ar trečiam šifte.
DYKAI LIGONINES IR GYVASTIES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

TARNAICIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 } mSnea} 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDQEWATER BEACH HOTEL 
5367 Sheridan Road

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

ALUMINUM ★ ★
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

VYRAM IR MOTERIM
Pilno laiko karo darbai, geriausia mokestis, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne. Užmokestis laike mokinimo.

2742 W. 36th Place

VYRŲ IR MOTERŲ
W ei d e rių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

P»tymh| — arba mea lAmoklnalm ju*. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

Imkite DonglM Parli “L” Iki Dunj

RCPINAMASI IR CIVILIAIS
snr-;

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Jaunai prancūzaitei, vokiečio kareivio sužeistai, Ame
rikos karo lauko ligoninėj teikiama pirmoji pagalba. Nu
kentėjusios motina čia pat sale klūpo. (Acme-Draugas te
lephoto)
___________% ___ __________ ___________/_________

Nauji Žemaičių kankiniai
r

Baisiai nužudytieji 76 vyrai Rainių 

miškelyje

(LKFSB) Jau kiek anks
čiau mus pasiekė žinios apie 
žuvusius nacių stovykloje 
fcun. A. Lipnicką, Kaz. Bau
bą ir kitus gabius, energin
gus lietuvius. Yra pagrindo 
spėti, kad netoli 100,000 lie
tuvių esą išgabenta į pri-

REIKIA VIRfclOS. gv. Juozapo Val
kų Prlerlaudole. Kambarys vietoje. 
Kandidate galt turftt valkų nuo 2 
Iki 16 metų. Jiems bus vieta, vai 
gie. drabužiai lr pamokos ant vletoa.

73» EAST S5th STREET

PATARNAVIMAI

TAISOME

Skalbtam? 8 Mašinas, Refri
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
TeL YARDS 1866.

PARDAVIMUI

KUR SAULINTIS 
Ar žmogus pavėsyje bū

damas gali nuo saulės nu
degti? Taip, gali, jei saulės 
spinduliai reflektuosis nuo 
tviskančio paviršiaus. Net 
į požeminį rūsįi galima nu
kreipti saulės spindulius su 
veidrodžiais.

Nesvarbu kur saulinsies, 
bile tik ultravioletiniai spin
duliai įsiskverbtų į kūną. 
Nuo balto daikto saulės ul
travioletiniai spinduliai at- 
šoksta, o į tamsų daiktą su
sigeria. Taigi kai žmogaus 
oda paruduoja, tik tuomet 
gauna naudą iš saulės, nes
tik tuomet ultravioletiniai

informacijų apie tų nelai- spinduIiai į jo kraują pa 
minėjų sunkų likimą, apie tenka Taigi svarbu yra ar

ba Laipsniškai nurudinti sa-jų baisią mirtį ir kančias, 
patirtas iš mačių rankos.

Mes džiaugiamės, kad 
Jungtinių Tautų jėgos, ypač 
rusų suteikti smūgiai, priar
tina galą nacių okupacijai.

verstinus darbus Vokietijų- Tačiau mes nenorime n5 bol. 
je, kur jie siunčiami į pa
vojingas, bombarduodamas
vietas. Be abejo, kad neuž
ilgo sulauksime smulkesnių

HELP VVANTED — MOTERYS

ševikų okupacijos. Lietuva 
jau turėjo progos jų išmė
ginti. Kaip tik dabar artėja 
trejų metų sukaktis nuo tų 
baisių skerdynių, kada bol-

vo odą saulėj, arba nutepti 
savo odą rudinančiu tepalu 
taip vadinamu “sun tan 
cream”.

Plaukiojant ant vandens 
galima greičiau nuo saulės 
nudegti nei būnant ant že
mės. Keliaujant per jūras 
žmonės daugiau gauna nau
dos iš saulės ultravioletinių 
spindulių per penkias die-

BILLER
FOR

Moon-Hopkins 

Billing Machine

EXCELENT OPPORTUNITY 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKINO 

CONDITIONS

(Located opposite Chicago 
and Northwestern Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKS
au modemlftkat {rengtu 6 kambarių 
namu., aunparlor, vana, baaemcntaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo I kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. IK mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoSnlų resortų.
J. P. VARKALA sav.. Chicagoje, 
414a Arr-ber Are. Pb Virvini* «114

PARSIDUODA — GROSERNft TR 
BITČERNZ su namu lr vlokuo, Ir 
ekstra cottage prie konn. Atalftauktt 
— 4430 W. flOth STREET.

DSDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

ševikai Rainių miškely išžu . nas, negu gautų esant ant
dė 74 patrijotiškai nusista
čiusius lietuvius ir du rusu.

sausumos per penkiolika die 
nų. Mat vandens paviršius

Apie tą baisų įvykį, kuris reflektuoja spindulius.
Žemaitijos istorijoje bus įra
šytas Salia Kražių skerdy-

Ražo D R. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, Chlc&go

Mieste mažiau galima gau
ti naudingų ultraviotiniųX 
spindulių nei toliau už mies
to. Mieste yra daugiau dū
mų ir dulkių, kurie žymų 
nuošimtį ultravioletinių spin 
dūlių nuo saulės neperlei* 
džia.

Kaitintis prieš saulę per 
uždarytą langą — yra visiš
kai bevertis dalykas. Lango 
stiklas lyg tirščiausias koš
tuvas iškošia — sulaiko ul
travioletinius spindulius. Ne 
saulės kaitra, bet tik saulės 
ultravioletiniai spinduliai tu
ri gydomą jėgą. Tik gryno 
kvarco stiklas perleidžia vi
sus saulės spindulius, bet 
tokie stiklai labai brangiai 
kainuoja.

Kur saulintis, yra labai 
svarbu žinoti; ir kiek ant 
syk saulintis yra dar svar
biau žinoti. Jei po nusisau- 
linimo oda nusilupa, tai vis
kas per niek.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas V. V. — Jaut
rumą link nuodingos vijok- 
lės “poison ivy” galima pa
gydyti desensitizacijos būdu.

Atsakymas S. B. — Neži
nant tamstos sveikatos sto
vio smulkmeniškiau, nega

nių, esame gavę smulkesnių mumose. Kalnų viršūnėse 
žinių. I kur yra nuolatinis sniegas,

Kalnų aukštumose saulė 
yra daug stipresnė nei že- liu tikslesnių patarimų duo

ti. Gonadiniai vaistai tik lai-

DO YOUR BIT TO
GET THAT 3rd STRIKE 

ON
BERLIN!

★ ★
THIS IS A GAME

WE CAN’T AND WON’T 
L O S E.

★ ★
WHY DON’T YOU 

COME TO BAT
< FOR US?

WORK AS: 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS

MACHINE OPETATORS 
- Day and Night 
Shift Jobs Open.
★ ★ ★

Matyklt Mr. Danlcek 
Pasi tarimai

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARASg

PIHMAD. IftTTSAI REftTAD.
8 RYTO IKI 4:>0 PP.

DOUGLA8 PK "L” IKI DURŲ

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

Baidus radinys miške 
ties Telšiais

Prasidėjus rusų-vokiečių 
karui ir bolševikams pasi
traukus iš Telšių, vietos gy- 
veųtojai Rainių miškely, e- 
sančiame ant kelio į Luokę, 
apie 3 mylios (4-5 km.) nuo 
Telšių, atrado sukastas že
mes, kurios iš dalies buvo 
samanomis užmask u o t o s.r
Spėjo, kad gali būti pakas
ta ginklai ar kita karo me
džiaga. Pradėta atsargiai 
kasti. Pakasus apie vieną 
pėdą — atsivėrė baisus re
ginys: duobėje buvo daugy
bė galvų, rankų, kojų. Iš vi-

saulės ultravioletinių spin
dulių yra apsčiausia. Juo ty
resnis oras, juo mažiau dul
kių, tuo daugiau yra ultra
violetinių spindulių.

bolševikai, jų tarpe ir lietu
vių komunistų partijos na
riai, birželio 24 d, atrinko

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

kinai pagelbsti tol kol vais
tų dalelytės kraujuje tesi- 
randa... bet apsimoka imti 
tuos vaistus jei žmogaus gy
venimas nuo to yra links
mesnis ir naudingesnis.

tis ir priešintis, tuos mušė 
kumštimis. Vežamus kali
nius, kad nebūtų matyti,

Telšių kalėj imė politinius. pridengė keletą paltų ir o- 
kalinius, suieškojo kaštavusį dejalų. Kada kai kurie kali- 
ęhiobėms iškasti ir virveles į niai, nusikratę barnos raiš-
rankoms surišti, užrišę kali
niams burnas (apatinę žiau
ną stengdamiesi pritraukti 
raiščiu prie smakro) ir už
pakaly surišę Maroka® nakčia 
is birželio 24 d. į birž. 25 d.

so "atrastos trys rtdžiulės'8uveds tuos kalinius- dauSe’ 
duobės, iš kurių birželio 28 U vienmarškinius, į sunkve-

čius, ėmė šaukti pilnu bal
su, bollevikas Galkinaa juos 
daužė šautuvų buože, grą- 
sindamas sušaudyti. Kali
niai nutilo ir juos sunkveži
miai išvežė.

(Daugiau bus)

d iki vakaro atkiaBta 73 La
vonai, baisiai sužaloti. Dar 
trys buvo atrasti prie Džiu- 
ginėnų; matyt, tie bandė pa
bėgti... Atkasti lavonai bu
vo guldomi eilėmis ant že
mės. Jų, galvos buvo sudau
žytos, rankos suraišiotos už
pakalyje, kūnai subadyti ir 
juodomis dėmėmis pade.ng 
ti. Kai kurių rankų ir kojų 
kaulai sulaužyti, kitų akis 
išdurta, liežuvis perskeltas 
gerklė durtuvu išmaišyta, 
daugelio galvos kiaušai su
daužyti su besiaunkiančio- 
mis smegenimis...

e

Šiurpi paslaptis
pradeda aiškėti

Apie baisų radinį paskli
do siaubi žinia, pradėjo 
plaukti areštuotųjų giminės, 
pradėtas tardymas. Buvęs 
Telšių kalėjimo tarnautojas 
A. Žutautas papasakojo, kad

žirnius, kur juos surištus šu
Dėk visas pastangas, kad 

Lietuva vėl būtų nepriklau-
guldė. Kurie bandė spardy- soma valstybė.
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Hitleris deda viltį į fanatizmą
Ilgai tylėjęs prabilo Adolfas Hitleris. Šiomis dieno

mis Hitleris pasakė kalbą nacių generolo Edvvard Dietel 
laidotuvėse. Generolas Dietel žuvo lėktuvo katastrofo
je. Hitleris savo kalboje pastebėjo, kad penktais karo 
metais naciai susidūrė su sunkenybėmis, bet Hitleris 
pareiškė viltį, kad “tautinis fanatizmas”1 atneš jiems 
pergalę.

Gen. Dietel buvo vokiečių karo jėgų viršininkas šiau
rės Suomijoje. Hitleris pareiškė, kad Dietel buvo fana
tiškas nacis, todės jis vykusiai kovojo Narvike ir šiau
rės Norvegijoje. Jis taip pat pareiškė, kad jo oficie- 
riai ir generolai yra išmokę visokias sunkenybes pa
kelti.

Kai pažiūri į karo frontus, sunku įsivaizduoti, kad 
nacių, “tautinis fanatizmas” galėtų Hitleriui atnešti 
perga'ę. Bet koks fanatizmas turės pasitraukti į šalį, 
l ai sąjungininkų taktika, išmintis ir karo jėga ima 
viršyti nacių fanatizmą. Žinoma, nacių fanatizmas ga
li užvilkinti karą, bet nėra davinių, kad jis galėtų lai
mėti naciams pergalę.

Hitleris seniau yra kalbėjęs sausio 30 dieną, kai šven
ta savo iškilimą į ją vienuoliktas metines sukaktuves. 
Uuo to laiko tylėjo iki pasarųjų dienų. Ir šį kartą nie
ko daugiau negalėjo pasakyti, kaip kad apeliuoti į tau
tinį fanatizmą, kuris matyti pergyvena irgi krizį, kaip 
ir visa nacių karo mašina.

ir
Vėl susitiko karo lauke

Kai pasiklausai karo įšinių pranešimus, susidaro vaiz
das. kad sąjungininkai visuose frontuose vykdo didelę 
pažangą.

Šios savaitės pradžioje buvo pranešimų, kad Caen 
’ fronte ėjo pati smarkiausia ir kruviniausią kova dėl 

kelio į Paryžių. Ne tik vokiečiai, bet ir sąjungininkai
sutraukė j šią apylinkę galingas karo jėgas.

Buvo žinių, kad Caen ruože vokiečių maršalas Rom
mel vėl susitiko kovoje su gen. Montgomery. Jiems yra 
tekę kove'i šiaurės Afrikoje; abu vadovavo didžiulėms 
armijoms, bet britų generolas išvijo nacių maršalą iš 
Afrikos.

Sakoma, kad maršalas Rommel asmeniškai vadovau
ja Caen apylinkės kovose. Savo žinioje jis turi septy
nias širvuotas divizijas, kurioms įsakyta pastoti ke
lias į Paryžių. Gen. Montgomery prieš kelias difenas 
pradėjo puolimą ir liepos 2 dieną buvo žinių, kad pra
laužė nacių linijas dvejose vietose. Kai skaitysite šian
dien šį straipsnį, gal būt, bus patirta didesni sąjungi
ninkų Laimėjimai. Taip pat iš Londono pranešama, kad 
š omis dienomis į Prancūzijos frontą atvyko iš Rusijos 
fronto Panzer korpusai, nuo dviejų iki keturių divi
zijų, ir tarp 400 ir 800 tankų.

Vokiečiai deda visas pastangas, kad pastoti sąjun
gininkams kelią į Paryžių, bet sąjungininkų jėgos pa
ruoštos didelėms ofensyvoma. Ir tenka manyti, kad 
&ios ofensyvos sąjungininkams pavyks.

i *

L Mirė žymus vyras
Gauta žinia, kad liepos 2 dieną mirė Norman II. 

I Davis, Amerikos Raudonojo Kryžiaus vedėjas (chair
man), kuris dirbo kaipo diplomatas prie trijų prezi-
sįentiį; dviejų demokratę ir yienuo respublikono.

Davis, kuris dirbo kaipo Raudonojo Kryžiaus vedė
jas nuo 1938 metų, liko pakirstas ligos ir atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Rugpiūčio 9 dieną būtų jam suėję 66 
metai amžiaus.

Norman H. Davis yra didelių nuopelnų vyras, kuris 
yra taip pat buvęs kaipo specialus pasiuntinys dauge
lio tarptautinių konferencijų.

Lietuviai Davis asmenyje neteko gero prietelio, ku
ris nekartą yra užtaręs Lietuvos reikalus.

Davis yra buvęs Lietuvoje ir pažino lietuvius.
Davis turi nuopelnų ne tik Raudonojo Kryžiaus veik

loje, bet taip pat politinėje ir ekonominėje srityje.

Iš Italijos fronto
Italijos fronte taip pat matoma pažanga. Šios savai

tės pradžioje jau buvo žinių, kad penktoji amerikiečių 
armija paėmė Cecina, 17 mailių žemiau didžiojo Italijos 
vakarų pakrantės uosto Livorno. Sakoma, kad tai bu
vusi smarkiausia 5-tos armijos kova nuo to laiko, kai 
liko Roma okupuota. Apie tai buvo pranešta liepos 2 d.

Italijos fronte sąjungininkų jėgos stumiasi pirmyn 
ir priešas yra priverstas užleisti savo pozicijas.

Neramumai -
Pastarieji pranešimai rodo, kad ne tik Prancūzijoje, 

bet ir Danijoje naciams daug kelia rūpesčių ir vargo 
tų kraštų patriotų požeminis judėjimas.

Teko patirti, kad Kopenhagoje (Danijoje) danai išėjo 
į kovą su naciais, buvo užmuštų ir sužeistų.

Pietvakarinėje Prancūzijoje naciai naudoja tankus 
ir lėktuvus prieš prancūzus patriotus, kurie veikia prieš 
nacius, kad numalšinus požeminį veikimą.

Liepos 3 dieną danai Kopenhagoje dar tęsė visuotiną 
streiką, nors vokiečių kontroliuojamoji radijo kvietė 
grįžti į darbą.

APŽVALGA
Už ką Lietuva kovojai

Brcoklyne lietuvių komunistų laikraštukas, kuris tar
nauja Maskvai ir išsijuosęs dirba, kad Lietuva neatsi
keltų nepriklausomam gyvenimui, aną dieną parašė, 
kad Lietuvos žmonės su išskėstomis rankomis ir gė
lėmis pasitiks Raudonąją Armiją. Taip gali sakyti tik 
tas, kuris nepažįsta bolševizmo ir aklai tarnauja dik
tatoriams. Lietuva gerai pažįsta bolševizmą, kuris jai 
1940 m., birželio 15 dieną klasta ir smurtu išplėšė ne
priklausomybę, ir nėra jokios abejonės, kad tikri lie
tuviai, kurie kovoja už laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą, negalės sutikti su “išskėstomis rankomis ir gė
lėmis’’ tų, kurie žada Lietuvai bolševikišką vergiją, o 
ne lietuvišką laisvę. Ar Breoklyno komunistai mano, 
kad Lietuva turi “išskėstomis rankomis ir su gėlėmis” 
sutikti bolševikus už tai, kad jie tūkstančius, lietuvių 
ištrėmė į Sibirą, vaikus atskyrė nuo motinų, vyrus nuo 
žmonų! Ar lietuviški komunistai mano, kad Lietuva 
turi bolševikus sutikti su gėlėmis už tai, kad jie ge
riausius lietuvius sugrūdo į kalėjimus arba be laiko 
privarė į kapus? s
KAS NESUPRANTA KAS YRA LAISVE

Tas gali sutikti su gėlėmis pavergėjus, kuris nesu
pranta kas yra laisvė ir nepriklausomybė. Lietuva daug 
praliejo kraujo už laisvę ir nepriklausomybę ir dabar 
prieš nacius kovoja, kad atgautų nepriklausomybę, to
dėl tikras lietuvis negalės sutikti raudonosios armijos 
su gėlėmis, nes tos armijos bosai, kaip Stalinas ir Mo
lotovas ir kiti, nežada Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės, kaip ir Hitleris, bet žada Lietuvai bolševikiš
kąją vergiją.

Lietuviai sutiktų raudonąją armiją su džiaugsmu ir 
gėlėmis, jei Stalinas aiškiai garantuotų, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma valstybė. Bet Stalinas 
to nežada.

šiandien Lietuvoje lietuviai partizanai kovoja prieš 
nacius pavergėjus ne tam, kad ateitų kita vergija, bet 
tuo tikslu, kad išsikovotų sau laisvę ir nepriklausomybę. 
LIETUVIAI KOVOJA UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ

Mes atvirai sakome, kad Lietuvos žmonės nenori nei 
nacių, nei bolševikų “globos” bei okupacijos, bet nori 
laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

Atėjus valandai visa Lietuva sukils prieš nacius ir 
jų vergijos atsikratys ir pasiskelbs nepriklausom* val
stybe.

Jei raudonieji negerbs Lietuvos išsikovotos nepriklau
somybės, tai lietuviai kovos lygiai taip pat ir su bol
ševizmu kaip kad dabar kovoja su nacizmu. Lietuvis 
verčiau bevelys mirti, negu būti nacizmo ar bolševiz
mo vergu.

Laikas žinoti Brooklyno laikraštuko redaktoriams, 
kad lietuviai kovoja ir miršta ne už nacizmą ir bolše
vizmą, bet už laisvą ir neprikliusomą Lietuvą, už to
kią Lietuvą, kur būtų visiems ne tik duonos, bet taip 
pat sąžinės, spaudos ir draugijų laisvės, kurių nėra 
nei rjdojex nei raudonojoje diktatūroje, _

JAPONŲ NELAISVĖJ

Col. Wallace A. Mead, ka
talikas iš San Francisco, ku
ris pirmose Bataan kavose 
pateko į japonų nelaisvę. Jo 
duktė Bette (žemiau) kole
gijos studentė yra pasižy
mėjusi žurnalistė ir už pui
kius straipsnius laimėjus 
Clark kolegijos Pi Delt Ep
silon metinę dovaną. (NCW 
C-Draugas)

Kaip Hitleris ir 
Stalinas dalinosi 
Lietuva

(LKFSB) Iš naujų pa
skelbtų dokumentų aiškėja, 
kad savo bičiulystės dieno
mis su Stalinu Hitleris iš
syk derybose Rusijai buvo 
užleidęs ne visą Lietuvą, o 
“vokiečių interesu sferoje 
buvo paliktas tas vienas 
ruožas” iš Lietuvos: šakių, 
Vilkaviškio, Marijampolėi3 ir 
Seinų apskričiai. Tačiau to 
nebuvo gana rusų imperia
lizmui ir bolševikai tolimes
nėse derybose siekė visos 
Lietuvos, su kuo Hitleris pa
galiau sutiko, po ko ir sekė 
raudonoji Lietuvos okupaci
ja, vykusi su nacių “palai
minimu”. Lietuva buvo su
trypta biauraus Hitlerio ir 
Stalino meilikavimosi pasė
koje, todėl griaunant Hitle
rio juodus darbus, Lietuvai 
vėl turėtų būti suteikta pil
na laisvė ir nepriklausomy
bė.

Už metų (švęs 
lietuvį kvnig; 
Kolumbijoje

(LKFSB) Prieš kurį; lai
ką iš Italijos į Kolumbiją 
persikėlė lietuvis Titas As
trauskas. Jau treti metai, 
kaip jisai yra Ibagues ku
nigų seminarijoje. Birželio 
25 d. buvo nuskirta jam gau
ti eubdijakono šventimus, o 
sekančiais metais bus įšven
tintas kunigu. Jisai nepri
klauso jokiam vienuolynui, 
tačiau jį nuoširdžiai globo
ja tame mieste gyvenąs ku
nigas salezietis N. Šalčiukas. 
Jiedu džiaugiasi kartkartė
mis gaudami progos pasikal
bėti lietuviškai. Chicagie^ė 
Agn. Gilienė būsima j am ku
nigui T. Astrauskui įtaisė 
brevioriij. ___ ~ _

Trečiadienis, liepos 5, 1944

PIERRE MAURICE

(Tęsinys)

PAMESTIEJI
ROMANAS

Jis išsitiesė ant suolo, 
dienos pergyvenimų ir nuo
vargio palaužtas, ir užmigo 
sunkiu ir vargingu miegu. 
Jis sapnavo, kad esąs atsi
gulęs ant nuogos žemės ir 
minios juodai apsirengusių 
žmonių juokdamiesi atėję jo 
mindžioti. Prieš jį vargšė 
mažoji Teresė maldavo, kad 
jie Danieliaus pasigailėtų, 
bet į jos maldavimą atsakė 
tik pasityčiojimai. Jis ban
dė atsikelti, kad save apgin
tų, bet jo rankos, kojos bu
vo paraližuotos ir, nežiūrė
dami jo priešinimosi, priešai 
trypė jį toliau. Staiga jis 
sustingo, prieš jį pasirodė 
veidas, kurį jis gerai paži
nojo: Maksas! Šis sustojo, 
rodydamas į, Teresę ir išnie
kinamai juokdamasis: “Ne
tikusi mergaitė, argi ji tikis 
turinti teisę būti gerbiama? 
Aš ją taip sumindžiosiu, 
kaip traiškome tavo kūną!” 
Ir jis velniškai juokėsi...

Šis vaizdas buvo toks bai
sus, jeg Danielius pabudo. 
Jis atsisėdo, prislėgtas šitų 
regėjimų, ir stengėsi surink 
ti savo mintis. Kur gi jis 
pagaliau buvo? Toli prieš 
save jis pastebėjo mažytę 
raudoną, silpnutę švieselę, 
metančią savo silpnus spin
dulius ant piliorių, panašių 
į girios medžius, kurių vir
šūnės dingsta nakties tam
sumoje. Jis prisimena. Jo 
prieglauda besanti bažny
čia!

Jo vaizduotėje vėl iškilo 
vakar dienos vaizdai. Jis 
sudrebėjo. Ak, visi šitie juo
dieji žmonės, kurie mindžio
jo jo išvargusį kūną, ar tik 
nebuvo šita žmonija, kuri iš 
naujo atmetė jį be pasigai
lėjimo? Ir šita mažoji Te
resė, šis gražios sielos varg
šas kūdikis, kuri, netekda-sma jo, neteko savo vienin
telio gynėjo. Tai —. nauja 
Agnietė vilkų būryje, ku
riai, be abejo, gręsia didis 
pavojus!

Jis beviltiškai sušuko, ir 
jo balsas pakilo nakties ty
loje, kaip protestas, kuris 
išsiveržė, negalėdamas tilp
ti jo vargšėj persekiojamoj 
sieloj:

—Argi jau nėra Dievo! 
Jei yra Dievas, tegu jis pa
kyla apginti nuo užpuolikų! 
Atstumti vaikai, vargšai be 
vardo... Argi nebėra teisin
gumo, kad užtvertų kelią 
blogybei, kuri viešpatauja 
tamsybėse ?

Šitoje didelėje tyloje jo 
balsas atrodė jam svetimas, 
lyg eitų ne iš jo, bet iš kito 
žmogaus.

Jis besąs bažnyčioje! Ko
dėl, jei Dievas ten gyvena, 
neatsako į jo protestą?

Bet ne! Jis gali sau šauk
ti, visvien nieko neišgirstų; 
jis gali grūmoti, niekas ne
sukils prieš jo grasinimą. 
Taip, Enguerrando tiesa: 
Dievas? tai—išmislas.

Ir šai, galvojant jam apie 
savo gyvenimą, didelis maiš 
tingumas pripildė jo dvasią 
ir paskui išsiliejo. Kas gi 
jis buvo čia kovodamas nak 
tyje? Nelaiminga atolauža. 
Ji nulūžo po naujos audros, 
kurios išsklaidyti debesys 
susijungė, kad ją prarytų, 
ir nelaimingas laivas, išmes
tas be globęs į atvirą jūrą, 
be vairininko, niekados ne
susilaukęs dangaus be debe
sų, ko tačiau kiti dažnai su
silaukia. Jis neprašę leisti 
jį įi pasaulį, o nuo pat aavo 
gimimo buvo laikomas at
stumtuoju, tuo tarpu »kai 
atsakomingieji už tą jo ne
laimę leido gyvenimą, be 
abejo, naudodamiesi pagar
ba. Jis bandė būti geras; 
bet jo gyvenimo kelyje silp
na būtybė, atiduoda nelai
mingo likimo smūgiams, jo 
mažoji Teresė, buvo reika
linga apginti. Tuomet jis 
pasidarė smarkus. Ir žmo
nės, paprastai bailūs prieš 
jėgą, greitai atgavo drąsą, 
pastebėję, kad silpnosios gy 
nėjas gali būti lengvai nu
galėtas. Pamestas vaikas!

(Daugiau bus)
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Kareivis ruošiamas pokariniam 
gyvenimui

Ar

Tiarų

Rašo P. Klausutis

Amžiai nusinešė šimtus sa, daugelis civilių dirba ne
įprastus ir dažnai net sun
kius darbus karo fabrikuo
se ir tuomi remia savo sūnų 
ir dukterų pastangas. Bet 
civilių pasiaukojimas ir pas- Į 
tangos lydimos pasakiškų, 
atlyginimų ir karo bonų san
taupų. Kareivis mokomas ir 
verčiamas dirbti nemalo-

į istoriją. Pereitu Di
džiuoju Karu pradėjome pa- 
saulinių-gtobinių karų erą. 
Genijalusis idealistas Wilso- 
nas bandė atmegzti kompli
kuotąjį karų priežasčių maz 
gą ir daug kam tai a'rodė 
sėkmingas žmoni jos gelbėji- 

|Blbs iš karų baisybių. Dau
gelis pereito karo veteranų 
tikėjo kariaują paskutinį 
kartą žmonijos istorijoje. 
Bet štai, tų veteranų vaikai 
už 25 metų neša dar pla
tesnio, baisesnio ir moder-

niausį “darbą” — žudyti 
žmones, griauti žmogaus dar 
bu sukurtą kultūrą ir civi
lizaciją.

Civilių ir kariškių pergy-

VIOE PREZIDENTAS KINIJOJ Baudžiavos paminklas Lietuvoje
Neužbaigtas vieškelis

Utenos apskr., Vyžuonų 
dvaro Laukuose vieškelio Vy- 
žūonos-Utena kairėje pusėje 
randasi ilgas, aukštas volas 
— pylimas, apie 350 metrų 
ilgio. Nuo vieškelio pusės 
pylimas žemesnis, toliau jis 
aukštėja ir pačiame gals sie
kia 25 mtr. aukščio. Ja aukš 
tumoje stovi senas ąžuolinis 
kryžius. Iš viso ko matyti, 
kad pylimas yra sukastas.

žmonėse yra užsilikęs pa
davimas, kad kadaise seno
vėje Vyžuonų dvaras priklau 
sęs labai turtingam ir galin
gam lenkų magnatui, ku-

Kartą ponas su savo sve
čiais važiavo medžioti. Kely 
sutiko Grubą, kuris, kaip ir 
paprastai, dvarponio nepa
sveikino. Pastarasis įpykęs 
užpiudė se.nji šunimis, kurie 
jį mirtinai sukandžiojo, šu
nų užpultas senis sušukęs 
dvarponiui, kad prakeikiąs 
pasipūtėlį, beširdį poną, jr 
jis gausiąs galą toje pačio
je vietoje. Kadangi Grubas 
buvo laikomas dideliu burti
ninku, ponas pabūgęs jo pra
keikimo ir nutaręs tuo keliu 
daugiau nebevažinėti, bet iš 
dvaro į vieške’į privesti nau 
ją kelią. Tuojau įsakęs su
varyti baudžiauninkus ir lie
pęs kasti pylimą, tokio aukš-

niškesnio karo naštą. Dabar mus Amerikoje labai skiria- 
tinio karo vadai planuoja a- si. Bet mes vieni kitus re-

<Mntį ir ruošia savo tautie
čius ne visuotinam nusigink 
lavimui, .ne amžinos taikos 
erai, bet pastoviam nusitei
kimui bet kuriuo momentu 
griebtis drąsiai dar moder- 
niškeanių ginklų pasauli
nėms problemoms spręsti.

Milžiniška j ai šio jo karo 
mašinai judinti sumobilizuo
jame visus materi j alinius iš

teklius, bilijonų žmonių rau- 
^menis, jų protus ir širdis. 

Radio, sipauda, kinai, neju
čiomis veikia į mūsų galvo
seną ir pergyvenimus. Karo

Amerikos J. Valstybių vice prezidentas Henry A. Wal- riain baudžiava trys ........... ... -______

venimai ir daromi žygiai pas ; 1>0# (kair6j) k j Kjniją 8veikinamM kinų generalia- aplinkinių kaimų kad su
„„„ us., ejmo c Kai-Shek. (Acme-Draugas telephoto) | Viename kaime gyvenęs š.m-

taųietis senis Gruoas, labai 
išmintingas ir didelis keis
tuolis. Tuo laiku baudžiau-

miame ir musų gyvenimo 
skirtingumus įprasminame. 
Karių gyvenimo tamsiuose 
šešėliuose sušvinta prasmin
gumu ir didesniu grožiu be
prasmiškoji civilinio gyveni
mo ritina. Normaliame gy
venime vyrams kartais nu
sibosta žmonos, tėvams į- 
kyrėja vaikai, vaikinams 
nusibosta merginos. Kariuo
menės gyvenime tokius pa
sireiškimus dalinai pašalina. 
Ženoti kareiviai kartais net 
iš proto kraustosi galvoda
mi .apie savo žmonas ir vai-

ar kiek didesniu atlyginimu 
praktiškai yra padaromas 
lyg kokia nesavarankiška ir 
nereikšminga valstybės nuo
savybe.

Kareivio psichologiją ir jo

Pripuolamai laimėta tarp
tautinė orientacija ir paty
rimai turi būti tęsiami sis- 
tematinguose rėmuose. Visi 
tarptautinių ekonominių ir 
diplomatinių santykių už
kampiai turi būti lengvaifizinį atsparumą keičia ne 

vien tik stoka būtiniausių1 prieinami visoms tautoms ir 
patogumų, fizinis į empi- galimai visiems žmonėms, 
mas ir socialinio bendravi- ^. kareiviai ir ei-
mo skurdas. Nuolatinė bai- amerikiečiai ir visi

ninkai buvo verčiami, sutikę 
poną, nusiimti kepures ir 
nusilenkti jam ligi žemės. 
Neklausančius ir užuomar
šas skaudžiausiai bausdavo. 
Tiktai vienas senis Grubas 
niekada jam nesilenkdavo. 
Dėl to didikas baisiai pyko.

frontuo.se mirštą kareiviai i k1'18- Neženoti vaikinai kiek-
nešasi kartu su savimi į ne- 
žinios pasaulį paslaptingiau 
^ius ir brangiausius žmogiš
kus pergyvenimus. Daugelis 
kareivių turi progos kabin-

viena proga meilinasi bet 
kokiai merginai.

Santykiai su gamta taip 
fat kitaip pergyvenami. Tai
kos Laikų miesčionys kartais

tis medalius ant savo suža- ieško poilsio ir džiaugsmo 
lotų kūnų. Milijonai kitų ka-' miškų pavėsiuose, parkuose,
reivių, atrodo, turės puikių 
galimybių išsinešti sveiką 
kailį į naująjį pokarinį gy
venimą.

A Milijonai neuniformuotų 
^^yrų, moterų ir vaikų turi 

progos dalintis realiais fro
ntų ir okupacijų pergyveni
mais kartu su kareiviais. 
Mes, amerikiečiai, esame tie 
laimingieji ir, iš kitos pu
sės, nelaimingieji, kurie tu-

«
ime progos stebėti mūsų 
ūnų ir dukterų žygius kinų 
filmose. Mes skaitome ap
rašymus apie kraujo upelius 

ir lavonų kalnus, gaunama 
paštu j*Regrets’ from War 
Department”. Daugelis mū 
sų, darytum, turi iš naujo 

^pusi,pažinti ir atpažinti sa- 
^viškius, grįžusius iš tų to

limų pasakiškų frontų. Tie-

vasaros stovyklose. Tas pats 
miesčionis darosi nepaten
kintas natūraliuose gamtos 
patogumuose kariuomenėje.

mė žiaurių netikėtinumų ir 
kova su mirties pavojais pa
mažu keičia žmogaus galvo
seną ir jausmus. Daugelis iš 
f r o n t ų grįžusių kareivių 
mėgsta pasakoti apie savo 
žygius, bet alpsta stebėdami 
bei dalyvaudami praktikos 
šaudymuose su triukšmin
gais ginklais. Paviršutiniš
kai sumechanintas kareivis 
turi dažnokai Laisvo Laiko

• r ■ 4 ■ t — ** ■

kontempliuoti ir mintimis 
smaguriauti, turi progų ieš
koti užsimiršimo žiaurios 
realybės gėrimuose ir sek-

kiti, turime laimėti karą ir 
išauginti taiką tokios rū
šies, kurioje pasaulio turtai, 
žmogaus gyvybė ir kultūros 
kūriniai nebeatsidurtų ant 
bedugnės kranto. Didžiausią 
atsakomybę už tarptautinių 
žudynių nelaimę neša tie 
žmonės, kuriems yra patikė-

ta valdžia, kurie kontroliuo
ja didelius burtus ir kurie 
pretenduoja esą mokyti. Ben 
drai, mes visi turime būti 
nenuilstami vieni kitų atsa
komybės jausmų ir sąžinin
gumo kontrolieriai. Mes tu
rime vieni kitus arčiau ir 
kritiškiau pažinti ir pride
ramai pamilti.

imu laiptais.
Kartą raitas jojęs pažiū

rėti, kaip vedamas naujas 
vieškelis. Tuo laiku iš gre
timo miško išbėgę du vilku 
ir puolę pono arklį. Pasibai
dęs arklys metęsis bėgti tie
siai per laukus. Pribėgęs se
nąjį kelią, šokęs per griovį, 
bet sukaupęs ir griūdamas 
nubloškęs raitelį. Krisdąmas 
nuo arklio dvarponis persi- 
skėlęs galvą ir miręs lygiai 
toje pačioje vietoje, kurioje 
jo šunes sudraskė senį Gru
bą.

O naujasis kelias taip ir 
paliko nebaigtas. Tiktai tas 
pylimas primena dar gilios 
senovės ir žiaurios baudžia
vos laikus.

PIRKITE KARO BONUS'

Australai - lietuvių 
draugai

(LKFSB) Australijoa lie
tuviai turi keletą labai ma
lonių, lietuviams prielankių 
šeimų. Kaip mūsų korespon
dentas praneša iš Australi
jos, tenai lietuviams įvai
riuose reikaluose yra daug 
padėjusios australų šeimos: 
Fitzhenry, Wagner, Ramsey. 
Ruošiant tokį susirinkimą p. 
Fitzhenry niekados neatsi
sako duoti savo ehdvių pa
talpų ir lietuvių niekados 
neišleidžia nepavaišinusi aus 
trališka arbata. Be to, mie
lai leidžia naudotis pianu ir 
praktikuotis mokantis aus
trališkų bei lietuviškų dai
nų.

Yra ir daugiau australų 
šeimų, kurios atjaučia Lie
tuvos vargus. Apskritai, vi
si australai, išskyrus komu
nistus, yra priešingi bet ko
kiai Lietuvos okupacijai, ar 
tai vokiečių, ar sovietų. Pa
tys džiaugdamiesi laisve, 
australai nepakenčia jokių 
okupacijų.

Mirė tenoras Gigli
LONDONAS, liepos 4. — 

Naomi Jacob, rašytoja, gavo 
laišką iš Italijos požemio 
veikėjo, kuriame rašoma, 
jog Beniamino Gigli, žymus 
italas tenoras, nesenai mirė 
Italijoje.

HKELBKITES “DRAUGE"

Nusibosta stebėti gamtos i sualiniuose pasitenkinimuo- 
grožybes per ištisus metrus1 se. Tad natūraliai dabarti- 
gulint ant dulkinos žemės,1 niai kareiviai pokariniame
sėdint drėgnuose urvuose. Į- 
kyrėja lietumi praskiesti 
valgiai laukuose. AutomObi-

gyvenime sudarys tam tik
rą kartą visuomenėje ar tai 
su revoliaicijonierišku idea

lia, rašomasis stalas, minkš- lizmu, ar su visuomenei ne-
ta kėdė, patogi lova, šeimy
niški valgiai pasidaro daly-

geistinais palinkimais. Šalia 
minėtos rūšies veteranų tu

Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Tačkūnų Šeima, Dainininkais ir Šokėjais

Kas atyilžlal neseka kas savaite Tačkūnų Barboros ii 
Petrės gyveninio vaizdelius? Tos dvi aitt-tės Lietuvių vi
suomenės širdį paviliojo “DRAUGO" Piknikas. kur dar la
biau patrauks visų Medis savo asmeniško dalyvaviinu. Beje, 
aid. anot zataltinlų valzdllių. yra MASLULftH. Barbora ypa
tingai ieško sau tinkamo vyro apaivcstl. štai proga naš
liams Ir senberniams, pamatę Jas asmeniškai, uk-sregistruo
ti savo kandidatūras vedyboms. VAKARI ŪKININKAI at
vaizduoja vaizdus iš tikro •JJcluvoje gyveninio. Atvykę pri
siminsite savo tęvynčje praleistas dienas Ir kartu su Tač- 
kūnais liuksai Inai lės. JuokMtės ir gal verksite atsiminę 
tuos senus laikus.

S

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

kais teikiančiais didelio pa- rėsime kelis milijonus tikrų 
sitenkinimo ir įvairumo ka- fizinių ir protinių ligonių, 
reiviui. Šalia to, kareivis no- Specialios karo departa- 
rėtų minė ais patogumais mento institucijos nagrinė- 
retkarčisis pasidžiaugti ne ja kariškių galvosenos ir per 
kaip jam civilių teikiama 'gyvenimų ęasikeitimus. Jau 
malone, bet kaip savo pa- 'turime išdirbtas specialias 
ties uždirbta ar pelnyta nuo programas perauklėti fizis- 
savybe. Bet pavienis karei- kai ir dvasiškai paliegėlius 
vis su tuo penkiaedešimtinės kareivius. Karo ligoninėse 

didelės reikšmės duodama 
klasinei muzikai, kuri tei
giamai veikia į pakrikusius 

, nervus. Retkarčiais sudaro- 
> mos kareiviams progos pa

sidžiaugti dailiuoju scenos 
menu. Jei kokia Holywoodo 
gražuolė-artistė pas i r o d o 
scenoje karo ligoninėje, tai 
ligoniai kartais net su lovo
mis sustumiami į salę. At
rodo, kad ligoniai greitai 
turės progos pilniau ir daž
niau džiaugtis kultūros ir 
meno grožybėmis televizijos 
pagalba. ,

Materijalinis ir mokslinis 
kareivių atsilikimas taip pat 
stengiamasi atitaisyti.

“Soldiers’ Bill of Rights” 
yra būtinas dalykas, jei no
rime išvengti antagonizmų 
tarp civilių ir veteranų po 
karo. Mokyklų programų ir 
vadovėlių reformos taip yra 
ruošiamos ir jos yra būti
nos.

— kuris įvyksta —

Šiauniame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

Sekmai, Liepos-July 9d., 1944
PRADŽIA MAŽDAUG 12 VAL.

★ ★ ★
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VEŠOTAI iš LIHUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai su savo rinktinę Dmmos ai tįstų grupe 
yra žymiausieji Amerikoje Idetovių Dramos artistai. Jų 
perstatymai Jvairio.se Lietuvių kolonijose ir dar neseniai 
algai pradėti vaizdai iš Lietuvos istorijos oro bangomis su
žavėjo tūkstančius klausytojų. š| grupė atsižymėjusi ne tik 
Dmmos srityje, bet ir kotneiUJų vaidinimuose. Vešotų Bro
lių grupčč sužavės tūkstančius ir “DRAUGO” Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleisti š| sek- 
■uadienj su savo draugais Ir pažįstamai* vėsiame Bergman's 
Darže ir kartu atliksite gerų darbų, nes parcnislte mūsų 
dienraščiui sunkiame visuomeniniame darbe.

£-#TA»NG OFF, CRA5ME0 AMP BU>WT F 
FLAM8S. JUST BEFoRE SK WlC0K>. * 

Eugene sunther wrrw 3 other socriEse 
gUSHEP AND RESCUEP THE TRARPEP CREU 
FROM THE INFEFNO.

fe 1MWW HMEEIEU) at s.NSAfm fe 
:nilDRfcN WAS ATTėCKED S* AN ARMAM OP JAP 
:iOU5 BOM»N<5 ANP STRAFlNfi, THE SHIP WA5 BOARPE0 
IWD THE wAKEFIELD ESCAFEP fe SEa SAFEUT.

MSKAPLE... PURINS A PRO Bout 
FANKiE CARUS BROKE Sotu hAMDS, 
iND WAS FoRCEO 7b SEEK A PtF- 
ERENT LIVeOHOOO. HE CHOSE 
II* SECONP LOVE, WO*»C —* 
INO BECAMC A FAMOUS COM- 
’OSER- BANDLEADEft. x

BARBER SOL SAYS:

Buy MORE WAR ROMOS

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIEN^ MCSŲ ^IKNIKUI 

Atsilankę — DžiaugsitėK; h-i Nebūsit — Gallėaitės 

TAD, VISI I ŠIŲ METŲ “DRAUGO” PIRMĄ PIKNIKĄ!

LENGVAI PASIEKIAMAS DARIAS
Unrgman'g Grove yra lengvai pa

siekiamas ir vienas gražiausių dar
ių Chicagon apylinkėje. Yra visi 
patogumai Ir galima lengvai pri
važiuoti.

GATVEKARIA1S: U pietinės da
lies miesto reikia važiuoti bet 

kokln gatvekariu iki Cermak Rd. 
(94n<l Ht.). Persėdos Cermak Rd. 
gatvekariu reikia važiuoti Iki Ci

cero Avė. čia vėl reikia persėsti 
| Ij» G lange gatvekarį, kuris pri
veža prie daržu (Desplaines Avė.).

ELEVEITERIAIK: Reikia imti
Douglas Park eleveiterj ir važiuoti 
iki Cicero Avė. Čia persėdos j 

T<a Orange gatvekarj iki daržo.
“ AUTOMOBILIAIS: Važiuoti | 
vakarus iki Harlem Avė., Mar
iem Avė. Iki Cermak Rd. Ir Cer
mak Rd. iki Desplalnes Avė., o 
Desplalnes Avė. Iki S4th St.

frontuo.se
Jvairio.se
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Vietoj vainiko a. a. adv. V. Stašinskui
(NUKENTĖJUSIOS PRAEI 
TIES ATSIMINIMŲ 
ŽIUPSNELIS)

Garbingos, veiklios adv.
Vlado Stanšinsko asmeny
bės mirtis mane, velionies 
bičiulį ir bendradarbį, pa
skatino šio laikraščio kerte
lėje su mielais skaitytojais, 
nors ir trumpai, pasidalyti 
iš carinės Rusijos priespau
dos laikotarpio atsiminimais.

Pirmą kartą su velioniu 
susipažinau, rcdos, 1903 m., 
pastarajam ką tik iškilu 
sius Maskvos universiteto 
teisių mokslus, kada grįžda 
mas į namus kuriam laikui 
buvo sustojęs ir Šiauliuose.

1906 m. Rusijos Valst. I- 
ją Dūmą caro vyriausybei 
paleidus, sekančios dūmos 
rinkimų išvakarių nuotaika 
lietuvių sluoksniuose buvo 
itin pakili, revoliucinga. II 
Dūmo3 rinkimai buvo pas
kirti tų pačių metų gruodžio 
mėn. Caro, valdžios agentai 
ypač stengėsi, kad :i II-ją 
dūmą, ypač okupuotose sri
tyse kuo daugiau būtų iš
rinkta atstovų valdžios šali
ninkų; tuo pačiu dar buvo 
stengiamasi, kad pvz., nuo 
Lietuvos — kaip “Sieverno- 
Zapadnago Kraja” kad bu
vo rašyta — būtų išrinkti 
paprasti žmoneliai, moką 
rusų kalbą ir gebą pasira
šyti. O tuo tarpu lietuviai 
veikėjai ryžosi, kad atsto
vais būtų išrinkti inteligen
tai, dargi su aukštuoju moks 
lu. Ir visoje Kauno guber
nijoje tad vyko gyvi visuo
meniniai mitingai, pasitari
mai. Tokius mitingus orga
nizavo jau tada žymūs liet. 
veikėjai: S. Kairys, Pr. Ma
žylis, E. Galvanauskas, dr.
Bagdonas, V. Mickevičius, P.
Vitkauskas, J. Kubilius ir 
kt. Nuo Kauno gub. buvo 
išrinkta: adv. V. Stašinskas, 
dr. P. Gudavičius, A. Kups
tas, P. Kūmelis, adv. Ab- 
romsonas ir A. Povylius; Į įUO tarpu jg visų burnų dėl 
nuo Suvalkų gub. advokatai ! įgtarto “draugas” gaivališ- 
P. Leonas ir A. Bulota. .• papliupo skardus juo- 

Petrapilyje II dūmą susi- kas... Nuošaliai sėdėjęs Mai- 
rinko 1907.11.20. Lietuviai ! ronis, šypsodamasis, tarė: 
atstovai susigrupavo šitaip: Į “Dėkų Dievui, aš matau, kad 
Stašinskas, Gudavičius, Kup-' mūsų a stovai su mūsiškiais 
štas, Kūmelis ir Povyliu3, gyvena geruoju; be reikalo 
sudarėme savarankišką soc. tad nesusipranta m a.” Šis 
demokratų kuopą; Leonas ii “nepaprastas” susirinkimas,

Abromsona8 įėjo į rusų ka
detų partiją, o Bulota — į 
Okin. Są-gos ir Darbo kuo
pą. Mes, sd. kuopą, įdėjome 
tik į Rusijos SDP dūmos 
frakciją, dūmoje visais Lie
tuvą liečiančiais klausimais 
rezervuodamies pilną savo ! 
veikimo laisvę, nebojant RS 
DP direktyvų. Būdami laisvi 
nuo dūmos posėdžių, ypač 
vakarais, dažnai privačiai I 
prie arbatos stiklinės visi 
septyni svarstydavom opiuo 
3ius Lietuvą liečiančius klau 
simus.

Konstatuotina faktas, kad 
sd. kuopos atstovai, vadin. 
dešiniosios spaudos buvo aš
triai puolami, ypač jiems 
primetant, girdi, kodėl sd. 
veik’jai, rodydami ypatingo 
aktyvumo rinkimuose pamir
šę sudaryti bendrą lietuvių 
frakciją ir t.t. 1907 m. pa
vasario'sd. kuopa mano var
du (aš buvau frake, sekre
torium) gavo iš 1 Petrapilio 
katal. dvasin. akademijos 
i*akto’Jiaus prof, P. Bučio 
kvietimą nurodytu laiku 
kviečiant mūsų kuopos na
rius atvykti į susirinkimą 
Susitarus visas septynetas 
dūmos atstovų lietuvių ir 
nužingsniavom pas prof. Bu
čį. Atėję jau radom nema
ža susirinkusių, iš kurių ke
letas man buvo pažįstamų 
veidų: Maironis, prof. P. Ma
tulionis, prof. K. Jaunius ir 
k L Čia veikiai buvo gautas 
įspūdi?, kad mus, sd. kuo
pos narius, “jie pasišovę 
dvasiškai nuginkluoti”... Mes 
iš ša vo pusės stengėmės jaus 
tis kiek galima laisviau. Bet 
pradžioje, ypač iš “savinin
kų pusės”, reiškėsi kažkoks 
varžymasis. Stašinskas, kaip 
paprastai, pradėjo anekdo
tais. Būčys dėstė savo pa
žiūras Lietuvos autonomijos 
klausimu. Aš svaidydama sis 
sąmojais, i prof. Bučį" krei
piausi, pastarąjį pat i tu1 uo
dimas “draugas Būčys”...

GAL, NENUKENTfiJO Buvęs Estijos prezidentas apie Lietuvę 
ir kitus Baltijos kraštus

Lisieux’o, Normandijoj (Prancūzijoj) šv. Jokūbo všr- 
do katedra, statyta dvyliktame šimtmetyje, šio miesto 
apylinkėje buvo pirmieji sąjungininkų invazijos puolimai 
priešo. (NCWC-Draugas) ,

kaip vėliau paaiškėja, tarp 
kairiosios ir dešin. srovių 
tariamo susipratimo prasme 
turėjo lemiamos reikšmės; 
po to ir spauda mūsų atžvil
giu pasidarė kiek santūres
nė.

Tikslu tapti prieš Liet. vi
suomenę suprantamesniais, 
lyg deklaruoti sd. kuopos dū
moje darbuotę, dūmai dar 
tebeveikiant, ‘ ‘Skardo’ ’ 9
Nr. (1907.11.27) paskelbėme 
garsųjį) atsišaukimą. Tame 
atsišaukime, pabrėžiant sd. 
srovės žemės klausimu nu- 
sistatymą (stambiųjų kiekių 
nusavinimą). Stašinskas, pa
žymėtina, rezervavosi skir
tingą nusistatymą, iš mūs 
“išsiderėjęs” jo skirtingą že
mės klausimu nusistatymą, 
atsišaukime pabrėžti.

Stašinskas durnoj pasakė 
kelias opiais Lietuvą liečian- 

{ čiais klausimais kalbas, ku
rių viena jau ir tuo momen
tu turėjo lemiamos reikš
mės. Kaip žinoma, 1892 m. 
išleistu specialiu įst atymu 
Lietuvoj, lygiai ir visose va
dinamose “vakarų krašto 
gubernijose”, buvo draudžia
ma bet koks slaptas moky
mas. 1907.V.21 durnoj tuo 
klausimu Vlada? 
Stašinska, be kita ko, 
pareiškė: “Jeigu įstatymas 
blogas, jeigu jis prieštarau
ja teisinei visuomenės sąmo
nei, tai niekuomet negalima 
priversti visuomenę tokį į- 
statymą pripažinti. Jeigu į- 
s'atymas prieštarauja teisi
niam jausmui, galima už
kimšti burnas kritikam! 
bet negalima priversti sąži
nes tylėti... Įstatymas pas 
mus Lietuvoj veikė 14 me
tų. Tas įstatymas žiaurus. 
Čia įstatymo leidėjas supa- 
savo ir f administracijos ran 
kas atidavė patį svarbiausią 
gyvenimo reikalą. Adminis
tracija laisvai šeimininkavo 
14 metų. O koks buvo ši? 
įstatymas? Tuo įstatymu ad- 
ministraciškai baudžiamas 

Į tas, kas suteikė patalpą ir 
tas, kas suteikė vadovėlį. 
Baudžiami tėvai, baudžiami 

' mokytojai. Be abejo, admi

nistracija taikė šį įstatymą 
plačiausia prasme. Įstatymo 
tikslas buvo aiškus, būtent: 
nuslopinti bet kokią privati
nę iniciatyvą mokymo rei
kale. Lietuviams šis įstaty
mas buvo ypač skaudus to
dėl kad be privatinio moky-

(LKFSB) Viso Pasaulio 
Estų draugija šiemet išlei
do buvusio Estijos preziden
to ir paskutinio Estijos mi- 
nisterio Maskvoje knygelę 
"Have the Baltic Countries 
Voluntarily Renounced Their 
Freedom?” čia autorius dau 
gilusia kalba apie bolševi
kų darytuosius, neva, rinki
mus Baltijos valstybėse tų 
seimų, kurie balsavo už Bal
tijos kraštų prisijungime 
prie SSSR. Čia autorius iš
kelia daug svarbių faktų. Jit 
visų pirma džiaugiasi, kad 
USA State depar.amentas y 
ra gerai informuotas kokios 
rūšies tie balsavimai buvo 
kad jie nereiškė gyventoji; 
valios, bet buvo okupacinii 
jėgų prievartos įtakoje; tai 
gi Amerikos vyriausybė ii 
nepripažįsta Baltijos kraštų 
prijungimo prie SSSR, kas 
buvo įvairiais atvejais atsa
kingų USA vyriausybės as
menų pareikšta. Toliau au
torius pabrėžia, kad Balti
jos kraštuose vyriausybė? 
buvo pakeistos ne pačios tau 
tos noru, o Maskvos spau 
dimu, kad jos būtų labiau 
patinkamesnės bolševikinei 
Rusijai. Tų vyriausybių na 
rius parinko ne vietos gy
ventojai, o Rusijos pasiun
tinybės. Pravedant rinkimus 
į, vadinamą, Liaudies seimą, 
kurs turėjo Baltijos kraš

kategoriją. Autorius iškelia 
faktus balsų, rinkimų su- 
falsifikavimo. Pabrėžiama, 
kad, pvz., Lietuvoje buvu
sieji raudonojo seimo nariai 
vėliara padarė viešą pareiš
kimą, kad Lietuvoje balsavo 
"ik 16 procentų galinčių bal
suoti žmonių. Knygelėje iš
keliamas pareiškimas dr. 
Garmaus, kurs buvo narys 
jocialdemokratų partijos, bu 
zo tuo laiku Kauno burmis
tru ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininku. Dr. 
Garmus pareiškė, kad 1940 
n. liepos 20 d. 9 vai. vakare 
ouvo pirmas privatus nau-
ojo seimo posėdis, kuriame 
Liet. Komunistų, partijos 
gen. sekretorius Sniečkus 
iranešė, kad visi turi bal- 
ruoti už Baltijos kraštų pri
jungimą prie Rusijos; kad 
kiekvienas, kurs išdrįs bal
suoti priešingai, bus sušau
dytas. Tą dr. Garmaus pa-

Lietuvis misijonierius? 
Australijoje darbuojasi

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas Australijoje gavo iš 
vieno karo kapeliono adre
są lietuvio kunigo Podzevi- 
čiaus. Jisai yra vienuolis, 
pasionistas, gyvena nedide
lėj vietoj vakarų Australi
joje ir dirba misijų darbą. 
Esąs atvykęs iš Anglijos ir 
jau keletas metų, kaip dir
ba Australijos misijose. Mū
sų korespondentas daro pas
tangų su juo užmegsti ryšį.

reiškimą patvirtino ir kitų 
buvusių seimo narių po prie
saika duotieji liudijimai, ši
tokie okupacinės kariuome
nės įtakoje, su grąsinimais 
ir falsifikacijomis darytieji 
balsavimai visiškai nereiš
kia žmonių valios, Baltijos 
valstybės nėra atsisakiusios 
nuo savo nepriklausomybės. 
Šiuos dalykus faktais įrodo 
savo veikale Augusi Rei.

PIRKITE KARO BONUS!

- ------ -f—I

mo kitokio mokymo būdo be trJ8 prijungti rie SSSRi dang 
veik nebuvo. Lietuviškos kur įstatymų,
knygos buvo uždraustos, I |ajsvai žmonk|
mokykloje nebuvo lietuviš-|
kų knygų, ir toje mokyklo 
je sėdėjo mokytojas, nesu
prantąs lietuvių kalbos; ši
to viso (pasėkoje lietuviai 
beveik nelankė tų mokyklų. 
Jie turėjo vienintelę priemo
nę mokytis namie, ir va, šią 
galimybę žiauriai persekio
jo administracija. Bet ypač 
žiaurus šis įstatymas buvo 
tuo, kad policijos funkcijos 
čia buvo pavestos mokyklų 
direkcijai, kuri buvo įparei
gota kelti dėl slapto moky
mo bylas. Tokiu būdu, jeigu 
visiems aiškus reikalas sku
biai panaikinti šį| įstatymą, 
tai dar aiškesnis tas reika
lingumas mums, lietuviams. 
(Iš “Senografičeskii Otčet 
Gosudarstvennaja Durna II”, 
1907.V.21).

Dėl carinės administraci
jos mūsų krašte sauvaliavi
mų (baudžiamųjų būrių 
smurtas) ir pan. S’ašinskas 
ypač buvo aktyvus durnoj 
paklausimų atžvilgiu. Dėl 
Žagarėj baudi, būrio įvyk
dytų nužudymų durnoj pa
daryti paklausimai, dūmą 
paleidus likę valdžios neat
sakyti, StaŠinskio ilgai bu
vo minimi: “Paklausimas 
buvo -huvo pateiktas tokioj 
formoj kaip kada nors — 
ką gi būtų ponas Vid. R-lų 
ministras paaiškinęs?” — 
sakydavo Stašinskas.

1907.VI.3, cafrui dūmą pa- 
^idus, mes, minėtąjį) atsi
šaukimą pasirašiusieji, bu
vom laikomi patrauktiniais 
teismo atsakomybėn. 1910 
m. mūsų 5-ki.ų dūmos atsto
vų bylą nagrinėjo Vilniaus 
Teismo Rūmai, paskyrę 1 
metus tvirtovės.

Kauno kalėjime atliekant 
paskirtąją bausmę, Staktas*

kandidatai buvo terorizuo
jami, areštuojami ar tiesiog 
nušalinami, o Lietuvoje, tai 
tiesiog kandidatais parinkti 
bolševikų numatyti žmonės, 
balsuotojams neduodant jo
kios galimybės pasirinkti, 
nes kandidatų buvo tik tiek, 
kiek turėjo būti išrinkto, ir 
jie buvo ne laisvai, ne pačių 
žmonių pasiūlyti. Rinkimai 
buvo pravesti su grąsini
mais, kad kas nebalsuoja, 
tas yra liaudies priešas, o 
visiems buvo aišku, ką reiš
kia pakliūti į tokią žmonių

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. 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 savt 
užsakymus sekančiu adresu:

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

_ __ "

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
IS lUdio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Muo 8:45 iki 9:15, l^‘
Taipgi .Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” SEIMĄ Ir Ją Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

kas su ypatingu atsidėjimu, 
nepalankiausiose sąlygose 
gilinosi į teisę, studijuoda
mas įvairiausią teisinę lite
ratūrą. Pastarasai k-me prie
savęs laikė ir Riabčikovo Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir
“Ustav o soderžaščichsia 
pod stražoj”. šiuo nuostatų 
rinkiniu pasiremdamas, jis 
k-mo administraciją priver-' 
tė, kad ši netrukdytų su ap
silankančiais namiškiais ir 
artimiausiais pasimatymų 
metu vartoti gimtąją kalbą.
Stašinsko dėka tad po 1910 
m. Kauno k-me polit. kali
niams pasimatymų metu leis 
ta netrukdomai vartoti liet. 
k-bą.

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Prasiautus 1914-18 m. ka
rui atsikūrus Lietuvai, ma- 
no visuomeniniai ir asme
niškai su V. Stašinsku san
tykiai pasilikd visada glau
dūs, bičiuliški. Pirmaisiais 
mūsų savivaldybių kūrimo
si metais, Stašinskui esant 
Vid. R-lų ministru, o man 
rūpinantis Radviliškio “ su
vienytojo komiteto” reika
lais — Stašinską, jo “minis
teriškoje kėdėj” visada ras
davau kaip seną savo bičiu
lį. A. Povylius

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

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

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

“MALDŲ RINKINĖLIS” ...................................... .. .............. $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

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

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

Užsakymus kino adresu siųskite:

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

— - -
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Trečiadienis, liepos 5, 1944 ——

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Radio Artistai dalyvavo Guadalcanal mū

šiuose ; dabar ilsisi Newport, 
R. I.; Lt. (S. G.) Mykolas! 
Šmigelskis yra U. S. Marine 
kapelionas.

Bridgeporto
lietuviams

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

Visi, visi

DIENRAŠTIS DRAtJČAS. CHICAGO. ILLINOIS

APELIUOJA ITALIJOS ŠELPIMUI

“Draugo” piknikas įvyks
ta liepos 9 dieną, Bergman's 
darže, Riverside, III. Bus 
Įdomus ir šaunus piknikas. 
Visi dalyvaukite.

PIRKITE KARO BONUS

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

tistai, Vešoto Broliai, Bro-; tu vedė “Draugo
nius ir Kazys, bus matomi 
“Draugo” piknike, Berg
man’s Grove, N. Riverside, 
III., Liepos 9 d.

Nevienas yra girdėjęs 
šiuos artistus per Stotį 
WGES ir dabar galės maty
ti vaidinant komediją ir vie
ną rimtą veikalą visiems 
,piknikieriam8 Bergman’s 
Grove.

Iš Marijonu tarpo j
Nauji mokslininkai

Birželio mėnesyje, kun. dr. 
Kaz. Stadalninkas, MIC., bai 
gė Kanonų Teisės mokslus, 
ir gavo daktaro laipsnį.

Taip pat šiame mėnesyje 
kun. Antanas Miciūnas, M.I. 
C., gavo Magistro laipsnį fi
losofijos mokslo šakoje.

Visi džiaugiasi sulaukę 
naujų pajėgų ir tikisi daug 
iš jų.
Iš seminarijos

Nuo birželio 5 — 12 dd., 
buvo 8 dienų rekolekcijos, 
kurias vedė “Laivo” redak
torius, kun. Antanas Sandys, 
MIC. Kitos rekolekcijos bue 
liepos 7 — 16 dd.
Šventimai

Pranas ir Uršulė Gudai, 
ar-'kurie laikė krautuvę ir kar- 

agentūrą
adresu 901 W. 33 3t., prie
šais Sv. Jurgio bažnyčią, 
nuo liepos 1 dienos š: m. sa
vo biznį ir kartu “Draugo” 
agentūrą perleido Motiejui 
ir. Marijonai Jonavičiams.

Naujieji biznieriai yra pa
siryžę rimtai fmtis savo pa
sirinkto užsiėmimo ir naujų 
pareigų. Be to naujieji biz-
nieriai turės rūpestingą sa- gaunsL vieną kambarį visai 
vo pirmtakūnų talką. Todėl !šeimai( ir jei jic g viso tu-
torzirin ‘‘Tlronom’t alro rvio i . , . - - . - . .ri bet kokius drabužius, tai 

žino-, kad tai viskas, ką jie 
turės iki karo pabaigos.”

New York arkivyskupas Francis J. Spellman radio tink
lu apeliuoja į amerikiečius, kad paaukotų drabužių nuken- 
tėjusiems nuo karo> italams. Jo kairėje Alfred G. McCos- 
ker, prezidentas WOL, o dešinėje Paolino Gerli, Italijos 
Šelpimo Komiteto patarėjas. fNCWC-Draugas)

per visą tą laiką. “Jie taip lykai, kuriuos mūsų vaikinai 
pat nesiskundžia racionavi- 
mu. Jie labai dškingi, jei

težino “Draugo” skaitytojai 
ir minėtos krautuvės kostu- 
meriai, jog jie kaip ir iki 
šiol turės tinkamą patarna
vimą.

Padėka
Upytės draugiškas klubas 

gerai gyvuoja ir gerus dar
bus dirba. Pavasarį buvo su- 
ruošęs vakarą, kuris gerai 
pasisekė ir liko gražaus pel
no. Iš to pelno klubas pasky
rė $20 Raudonajam Kryžiui, 
$20 ŪSO ir $10 senelių prie
glaudai.

Klubas taria ačiū žmo
nėms, kurie atsilankė į va
karą. Bernice Kutas

Perkant karo bonus Penk 
toje Karo Paskoloje dabar 
padės vyrams kovojantiems 
Prancūzijoje ir kovojantiems 
prieš japonus, ne vien tik
tai kadangi pinigai reikalin
gi karo ginklams ir medici
nos pagalbai, bet taip pat 
tai padės jiems jausti, kad 
žmonės namų fronte juos 
remia. Turiu galvoje, kaip 
ir D-Day, kuomet visos baž
nyčios buvo atdaros ir civi
liai būrėsi į jas. Tai yra da-

450 druskinyčių
Pirkite karo bonus Yra žmonių, 

renka pinigus,
kurių vieni 
kiti pašto

Pirkti karo bonus tai yra ženklus, kiti kitokius senus 
mažiausia, ką amerikietis ei- daiktus, kaip degtukų dėžu-Seminarija ruošiasi prie 

didelių iškilmių. Rugpiūčio vilis gali daryti. Priimkit tes> skepetaites (nosinai-

karo frorttuofee mielai girdi. 
Tai duoda jiems pajaus i, 
kad žmohės namuose jais 
rūpinasi. Jie taip pat jaus 
tai, jeigu paskola bus didelė.

Kiekvienas padorus žmo
gus myli savo tėvų kraštą.

13 d., 1944 m., penki mari
jonai diakonai, bro. Jonas 
Skrodenis, MIC., Brooklyn, 
N. Y.; bro. Raitelis, MIC., 
Mahanoy City, Pa.; bro. Sap- 
lys, MIC., Detroit, Mich.; 
bro. Jonas Savukynas, MIC., 
Pittston, Pa.; ir bro. Vincen
tas Parulis, MIC., Worces- 
ter, Mass.

J. E. arkivyskupas Samu
el Stritch, D.D., suteiks Ku
nigystės Sakramentą semi
narijos koplyčioje.

* * *
Tėvai Marijonai turi tris 

kunigus kapelionus: Kapito
nas kun. Antanas švedas, 
MIC., randasi Pietų Pacifi
ke ir yra armijoj; Lt. (S. G., 
Jonas Vosylius, laivyno ka
pelionas, išbuvo arti dvide
šimts mėnesių Pacifike ir

tai nuo vyrų, kurie tai žino. te8> įvairius senus indus, 
Priimkit tai nuo vyrų, ku-jsenus sa&tukus (guzikai) ir 
rie nešioja Purple Heart.
gautą ar tai Anzio, Romoje.
Admiralty salose, Marshallp 
salose, Afrikoje ar Sicilijb-

Joliet, Ilk, viena moteris, 
Jean M. Tezak, gyvenanti 
461 Indiana Avė., surinko 

je, ir kurie dabar randasi, didelį rinkinį, būtent 450 
set’ų druskinyčių,Walter Reed, kariuomenės 

svarbiausioje ligoninėje.

Paklausykit bent valandė 
Įei interview su sekančiais 
kariais, visi jų /.ari Purple 
Heart: Pfc. Morris Feins- 
tein; private Chester Cic- 
wisz, private Joseph R. Caf- 
ferella,-ir private Emie Lon- 
bardi. •

“Žmonių, kurie Italijoje 
buvo vokiečių bombarduoja
mi, nereikia vilioti pirkti ka 
ro bonus,” pasakė vienas 
kareivių, kuris išbuvo ketu
ris mėnesius tose kovose, 
negaudamas švarių baltinių

kurios
vaizduoja pradedant įvai
rius gyvulėlius, žvėrelius, 
baigiant angelukais. Kai ku
rios tų druskinyčių yra 100 
metų senumo ir gautos iš 
tolimiausių pasaulio kraštų.

PIRKITE KARO BONUS

Lietuvių visuomenė nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie didžiosios invazijos | 
Bergman’s daržą, liepos 9d., 
kur Jvyks didysis “D Day” 
spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

Platink “Draugą’

TARKITE FINANRINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE rnOmj (Matgnjr. ,I0sp Indėliai 
rūpestingai glnhojami ir Ilgi SR.OOO.OO ap
drausti per Federal Savtngn and loati In- 
anraner Corpnration. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m SYMIAURtA LIETUVIU 
FINANSINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamavtuin! —

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET 4118

AND LOAN 
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ORfllCIŲ!
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESINIŲ IšMOKftJIMVI

Panaudokite Progų Dabartinėms žemom* 
Nuošimčio natom*.

iar

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

'i n

JURGIS RADAVICIUS
Gyveno 93? West 3 Ist Place

Mirė liepoę A. 1944, 2:30 vai. 
ryte, sulaukęs 63 metų amž.

Kilo iŠ Raseinių apskričio, 
Šimkaičių parap., Medininkų 
kaimo.

Amerikoje išgyvtno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Onų, po tėvais Griga- 
ravičlūtė, 2 brolius: Kazimie
rą. ir brolienę Antaninų Ir jų 
Seimų (Racine, W'.s. j, ir Pran
ciškų, švogerkų Anelę ir švo
ger} Petrų Yurevičius ir jų 
šeimų, pusbrol) Mykolų ir bro
lienę Veronikų Keparaičius; 
giminaičius: Onų ir Juozapų 
Bačkiuo ir jų šeimų tr kitas 
gimines Amerikoje, o I.ietu-e 
voję brųij Antanų^ 2 seseris: 
Ohų ir Marijonų, jų šeimas ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks p'nktadie- 
nj, liepos 7 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j šv 
Jurgio parap bažnyčių, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

JASPER MARGIS
Gyveno 1966 Grant St., Ga

ry, Indiana.
Mirė Liepos 3 d., 1944 m., 

2:45 vai. ryte, sulaukęs 71 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr.. Biržų parap., 
Kurkliškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Amtlljų (po tėvais Ma- 
čikaitė), 4 dukteris Pranciškų 
Klevicklenę ir žentų Juozapų. 
Joanų Bodą (po pirmu vyru 
Vingienė) ir žentų Juozapų. 
Stanislavų Giley ir žentų Char
ite ir Marijonų Zev ir žentų 
John. sūnų Willtam, 10 anū
kų, brolj Jonų, brolienę Mag- 
dalenų ir jų šeimų (Thomp
son, Conn.), ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Pruzin 
jPuneral Home, 1111 Roosevelt 
St., Gary, Ind.

Laidotuvės jvyks ketvirtad.. 
Llepcs 6 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčių, 
Gary. Ind., kurioje jvyks ge-_ 
didingos, pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Calvary kapines.

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

Nuliūdę: Moterį®. Dukterys, 
Sūnus, žentai, Anūkai, Brolis 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorluse John 
Pruzin, Tel. Gary 9000.

10546 S. Artesian, CED

KREIPKITAS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 P AIIIN K L'
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI

Geriausio Materiolo lr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

MUS JUSI

Nuliūdę:
Gintinas.

Žmona, Broliai Ir

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GerlacudM patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PBONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
——

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Štai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N 
(Netoli Grand Avė.) 

PHONE: SEELEY 6108

HT.STEEN AVĖ

NULIŪDIMO VALANDOJE

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

1646 WEST 46th ST.

3319 LITUANICA AVĖ.

2314 VVEST 23rd PLACE 
10784 S. MICHIGAN AVĖ.

r*-’ V

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1
ti1^5)

'O\y <

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dslyss

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4808

I. LIULEVIČIUS
Phone LAF. 3573

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1418

L L ZOLP
Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138--34

LACHAWICZ IR SUNAI
Phones: CANAL 2515 
’ COMMODORE 5768

PULIJHAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 8661

J t 4.)*3 !
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
TTui U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Indiana Harbor lietuvis, du kartu 
sužeistas, parvyko atostogų

Indiana Harbor, Indiana, 
atostogų. Išbus atostogose 
ligi 12 d. liepos. Jo brolis 
Pranciškus yra kur nors Pa
cifike.

V. PRANYS
Jau trys metai, kai Vin

centas Pranys. tarnauja U. 
S. armijoje. Dalyvavo dau
gelyje mūšių Italijos fron
te. 2 kartu buvo sužeistas, 
bet pagijo. Dabar parvyko, 
pas savo tėvelius Aleksand
rą ir Liudviką Pranius, ku
rie gyvena 3809 Deal str.,

Perplaukė upę vilkda
mas 5 bačkeles

ST. LOUIS, Mo.— George 
Hopper, 42 metų, East St. 
Louis pakavimo fabriko dar
bininkas, perplaukė Missis
sippi upę liepos 2 dieną tu
rėdamas grandinius ir vilk
damas penkias tuščias alaus 
bačkeles, kurios buvo užpa
kalyje jo. Jis praeitais me
tais perplaukė upę vilkda
mas keturias bačkeles. Upė 
yra čia pusę mailės platumo 
ir buvo pavandeniui nuneš
tas keturias mailės kol pa
siekė krantą.

GRĮŽO PRIE PAREIGŲ

Myron C. Taylor, asme
ninis prez. Roosevelto atsto
vas Vatikane, kuris buvo 
parvykęs į Ameriką ir, pa
daręs pranešimą prezidentui, 
vėl išvyko į* Romą prie sa
vo pareigų. (NCWC-Drau- 
gas)

Iš Italijos gyvenimo

Ką rašo kareivis apie nepaprastą 
įvykį jo gyvenime

DALYVAVO ŠV. MIŠIOSE, KURIAS LAIKE 
KAPUCINAS KUNIGAS, TURĮS STIGMATUS

PASKIRTAS SVARBIOMS 
PAREIGOMS

Sužeisti kareiviai I 
kovos laukuose

Karo departamentas lie
pos 7 dieną pranešė 787 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Viduržemio 
apylinkių fronte.

Sužeistųjų skaičiuje 48 
vyrai yra iš Illinois valsti
jos. įskaitant 18 chicagiečių. 
Sužeistųjų karių sakičiuje 
yra pvt. Joseph Rymkus, 
kurio motina Mrs. Bertha 
Rymkus gyvena adresu: 
4609 So. Honore str.

$700.000
Mr. N. Conney savo testa

mente paskyrė $700,000 Šv. 
Juozapo ligoninei, Aberdden, 
Wash., kuriai vadovauja šv. 
Dominiko seserys.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge**.

Be sąmonės 768 
valandos

COLDWATER, Mich. — 
Miss Alene Waller, 16 metų 
amžiaus, liepos 2 dieną su
ėjo 768 valandos, kai ji gu
lėjo ligoninėje be sąmonės. 
Ji į ligoninę buvo nugaben
ta birželio 1 dieną po trafi
ko nelaimės. Jai buvo su
žeista galva.

Čia karo paseka
Apskaičiuojama, kad Jung

tinėse Amerikos Valstybėse 
civilių vyrų, nuo 20 iki 34 
metų amžiaus, yra nevedu
sių 1,700,000, o netekėjusių 
moterų to paties amžiaus 
priskaitoma 4,000,000.

1940 metaais, prieš karą, 
minimo amžiaus kandidatų 
į vedybas vyrų buvo dau
giau negu moterų ir mergi
nų. Nevedę kariai ir jūri
ninkai neįskaitoma į šią vy
rų grupę.

Didelė karo paroda 
Grant parke

Nuo liepos 11 iki 24 die
nos Chicagoje, Grant park’e, 
į pietus nuo Soldier Field, 
bus didelė karo paroda, ku
ri užims visą automobiliams 
pastatyti aikštę (parking 
lot). Be įvairių kariškų eks
ponatų, bus rodomi ir karo 
veiksmai. Parodą bus atda
ra nuo pietų iki 11 vai. va
karo. Įžanga nemokamai.

Paroda ruošiama ryšium 
su karo bonų vajumi.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-kaię Padirbtų Daiktui

Sprl naftiniai 
MatramJ 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas Ir 
oadarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

SUidlo Ooanfa

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

»!• įvest roosevelt road

VICTORIA, Kana. — Ser
žantas Paul N. Rectenwald 
iš Italijos parašė laišką sa
vo broliui kunigui Callistus 
Rectenwald'ui, O. F. M. Cap. 
Amerikos kareivio laiškas 
įdomus. Jis laiške rašot, kad 
Italijos kaime išklausė šv. 
mišias, kurias laikė kunigas 
Pio, kuris ant savo kūno 
turi penkias Jėzaus Kristaus 
žaizdas (stigmatus).

Seržantas, kuris yra Itali
joje su Jungtinių Amerikos 
Valstybių jėgomis, buvo ne
paprastai sujaudintas, kai 
pamatė kapuciną kunigą 
laikant šv. mišias, jo ranko
se matė žaizdas. Po mišių 
kareivis nuėjo į zakristiją, 
palietus ir pabučiavus žaiz
das ir gavus kunigo palai
minimą.

Kunigas Pio, kapucinas 
vienuolis, 1918 metais gavo 
žaizdas (stigmatus) ir iki

šiol jos tebėra.
Ta proga tenka priminti, 

kad Šv. Pranciškus Asižyie- 
tis turėjo stigmatus (Jė
zaus Kristaus žaizdas). Baž
nyčia turi Šv. Pranciškaus 
stigmatų šventę.♦ * *

Redakcijos pastaba: Ca
tholic Encyclopedia Diction- 
ary rašo apie “Stigmata 
mystical”, kur pasakyta, 
kad stigmatai randasi tik 
tarp ecstatikų, ir jie turi di
delius skausmus, fizinius ir 
moralinius, ir stigmatų tu- 
tėtojai pergyvena Jėzaus 
kančias. Tai nėra patalogiš- 
kas reiškinys, ir randamas 
tik tarp tų asmenų, kurie 
praktikuoja heroiškas dory
bes ir turi didelę meilę kry
žiui. Didelio reikia arsargu- 
mo apspręsti ar stigmata 
yra tikra, ar tik atrodanti, 
arba sukelta iš savęs apga
vimo iš stigmatisto pusės.

Kun. Martin T. Gilligan, 
iš Cincinnati diecezijos, iš
vyko į Afrik^, kur vado
vaus Vatikano Informacijos 
Tarnybai prie Amerikos Na- 
cionalės Katalikų Gerovės 
Tarybos komisijos, kuri rū
pinasi karo belaisviais. (NC 
WC-Draugas)

Sj/mus

Iš Pacifiko gyvenimo

Dideli misijonorių darbai
AMERIKIEČIAI KAREIVIAI SUŽAVĖTI MISIJONORIŲ 

KUNIGŲ DARBAIS. AMERIKIEČIAI KARIAI DA
VĖ $1,500 MISIJŲ REIKALAMS.

Kursai sekretorėms
Jonės Commercial High 

School, 607 Plymouth Ct., 
Board of Education atidarė 
kursus dirbtuvių, įstaigų 
ofisų sekretorėms. Mokyto
jais bus grožio ekspertai. 
Merginos turi būti ne tik iš-, 
mokslintos sekretorės dar
bui, bet taipgi turi žinoti, 
kaip tam darbui rėdytis, ko
kia turi būti plaukų šukuo
sena ir kitokia daba, kad at
sakytų visiems grožio, man
dagumo ir išviršinės kultū
ros reikalavimams.

Toje pat mokykloje bus 
mokinama jaunos moterys 
namų ruošos ir šeimininka
vimo.

Užsiregistruoti kursams 
galima šią savaitę. Kursai 
nemokami.

Baigės liūdnai...
Clyde A. Holmes, 14 me

tų amžiaus, Woodstock 
High School mokinys, poli
cijos sugautas vagiant, be
laukdamas teismo Wood- 
stock policijos stoty nusižu
dė. Policijos viršininkas sa
ko, jog vaikas bijojęs patek
ti į valstybinę nepilname
čiams pataisos mokyklą, 
kuri randasi netoli St. ChRr- 
les, UI.

ST. PAUL, Minn. — Misi
jonoriai atnešė krikščionybę 
į Rietu Pacifiką. Sąjunginin
kų kareiviai pamatė dide
lius misijonorių darbus.

Kapelionas Mark A. Far- 
rell ir jo dalinys pasiuntė 
$1,000 auką kunigui J. 
H. Predergkst, Tikėjimui 
platinti draugijos direkto
riui. Pinigai bus naudojami 
įsteigti stipendijoms (burse) 
auklėti vietos (native) mi- 
sijonorius kunigus, arkivys
kupas John G. Murray pra
nešė.

Kunigas Farrell rašo:
“Dauguma mano katalikų 

vyrų du metus praleido piet
vakarių Pacifike... Jie pripa-

mūsų katalikai misijonoriai. . 
Mes dabar tik pradedame , 
suprasti kiek daug pasišven- j 
timo įvykdė tie heroiški ku
nigai. Daugelis amerikiečių 
vyrų sužeistų kovoje pripa
žįsta, kad jų gyvybės buvo 
išgelbėtos dėl pasišventimo 
vietos gyventojų. Su nepa
prasta drąsa tie vyrai nešė 
mūsų sužeistuosius vyrus iš 
fronto linijų mylias kelio, 
vargingiausiu keliu, kad 
juos nunešus į batalijono 
pagalbos stotį... Mes pareiš- 
kėm pagarbą nepaprastiems 
vietos gyventojų darbams, 
kurie buvo įkvėpti musų mi
sijonorių.”

šis faktas aiškiai rodo,

Mergina su sveikiau
siais dantimis

American Dental Associ
ation suvažiavimas paskel
bė, kad šiuo metu sveikiau
sius ir tobuliausiai išaugu
sius dantis turi mergina 18 
metų amžiaus, Lois Price, 
iš Jefferson, Iowa. Dr. A. 
G. Barker pareškęs, kad sa
vo ilgoj praktikoj yra išeg- 
zaminavęs virš 25,000 asme
nų ir neradęs tokių dantų, 
kokius turi minimoji mergi
na.

Lois Price yra valgių pa
davėja restorane vieno pre
kybinio laivo ant didžiųjų 
ežerų (Michigan, Erie ir k.)

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

žįsta, kad iš dalies didelis ^kad katalikai misijonoriai 
jų pasisekimas kovoje pri- giliai įkvėpė į vietos žmonių 
klauso nuo pagrindinio pa- širdis Kristaus ir artimo 
rengimo, kuriam vadovavo meilę.

Aklasis baigė kolegiją
0TTAWA. — Šv. Patriko |____________________

kolegijoje studentas, George 2llVe KarOlViai kOVOS 
Lafleur, iš Overbrook, ku-Į , 
ris yra aklas nuo gimimo I9UKU0S6
dienos, gavo meno bakalau- 
rato laipsnį. Jis buvo įparei
gotas atsiminti paskaitas.
Kunigas L. A. Cormilan, O.
M. I., kolegijos rektorius, 
pagyrė studentą už jo ilgą 
patvarumą moksle. Lafleur 
yra Ottawa fabrike Ir ga
mina tikslius įrankius oro 
jėgoms. Jo jautrūs palieti
mo jausmai duoda jam pro
gos būti geru darbininku.
Jis naudoja sėkmingai ra
šomąją mašinėlę ir išrado 
įrankį, kuriuo aklieji gali 
pasakyti koks yra popierinis 2,000 New Yorko vysku- 
pinigas (denomination). pi jos kunigų laikė šv. mi

šias ir meldės, kad Roma 
būtų apsaugota nuo sunai
kinimo.

Karo departamentas lie
pos 1 dieną paskelbė 671 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
žuvo Azijos, Centro Jacifi- 
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apy- 
linikų karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 32 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, įskai
tant 20 chicaigečių.

Laike dabartinio karo Ita
lijoje jau žuvo 114 kunigų.

Išgelbėjo 18 vyru iš 
mainų ugnies

HARLAN, Ky. — Aštuo
niolika vyrų, kurie buvo 20 
valandų sučiupti anglies ka
syklų ugnies, liepos 1 dieną 
išėjo į paviršių su gelbėji
mo įgula, kuri kovojo su 
liepsnomis ir dūmais, kad 
vyrus išlaisvinus. Vienas po 
kito vyrai išėjo iš mainų, 
kurios valdomos Ridgeway 
Darby Coal kompanijos, 16 
mailių nuo Harlan, Ky., ir 
sveikino juos šeimos ir gi
minės.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

FF

DR. JONO STARKAUS

Lieluvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietnvlg Kalbos Gramatika”
kainuoja. . $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
kloji “Lietuviu Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams ir Dr. Starkus 

kaip tik supranta Amerikiečius, 

nes jam teko per keletą metu 

dėstyti Lietuviu kalbą kole^ls- 

tams Marianapolis College, Ira- 
randasi Thompson, Conn. 

Siuskit užsakymas sekančiai:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago R, Illinois

tr

X M. ir A. Karlavičiai sa
vo vienturio sūnaus Ed. 
aukštesnės mokyklos baigi
mo proga, praeitą sekmadie
nį iškėlė puotą, kurioj gau
sus būrys svečių buvo vai
šinamas turtingai ir gau
siai. Karlavičiai, buvę West 
Side biznieriai, dabar Mar
ąuette Park turi įsigiję di
delę nuosavybę, o patys gy
vena irgi nuosavam bunga- 
low 6924 S. Claremont Avė. 
Yra duosnūs mūs organiza
cijoms. Kariavičienė yra 
veikli sąjungietė.

X Anastazija Radke, 4318 
S. Maplewood Avė., šiomis 
dienomis nuo savo vyro Sgt. 
Kaz. Radke iš Texas paštu 
gavo dovanų gerai išdresi
ruotą šuniuką. Kadangi ser
žantas keliamas į kitą sto
vyklą, todėl, nenorėdamas 
save apsunkint bereikalinga 
našta, ją parsiuntė namo. 
Sgt. K. Radke yra žentas 
Brighton Park veikėjos ir 
Moterų Sąjungos centro Il
linois valstybėje direktorės 
Marijonos Paukštienės.

X Vincas ir Aleks. Kuk- 
likai, seniau gyvenę Cicero, 
šiomis dienomis Brighton 
Park kolonijoj pirko didelį 
apartamentinį namą. Į nau
jus namus susilaukė ir sve
čią — sūnų, kurs prieš pora 
dienų gimė sveikas, o mo
tina irgi gerai jaučiasi.

X Theodora Shinkcs, 4509 
S. Maplewood Avė.; Dora 
Gudlatis, 2515 W. 45 St.; ir 
Sophie Gonebas, 4419 So. 
Fairfield Avė. — visos trys 
lietuvės gatvėkaryje, kuriuo 
jos važiavo ir kuris prie 
Archer ir Cermak Rd. susi
dūrė su kitu gatvėkariu. Už
gauta ir daugiau važiavusių 
moterų.

X S. Šimulis, savininkas 
drabužių siuvyklos ir valy
mo įmonės, 2150 So. Hoyne 
Avė., po įtempto darbo ruo
šiant tradicinį L. Vyčių Chi
cago apskrities išvažiavimą, 
išvyko savaitei poilsiou Įmo
nė bus uždaryta visą šią sa
vaitę. Jis yra vienas didžiau
sių organizuoto jaunimo dar
buotojas ir rėmėjas.

• -• »
X Labdarių ūkyje praei

tą sekmadienį piknikavo dvi 
draugijos: Dievo Motinos 
Sopulingos iš Cicero ir Labd. 
Sąjungos 5 kp. iš Bridge
port. Viena nuo kitos buvo 
tik per kokį bloką ir labai 
gražiai sutarė. Atsilankusie- 
ji parėmė ir vieną ir kitą.

X A. Kilkus, brightonpar- 
kietis jaunuolis, gavęs iš ka
riuomenės “furlough”, buvo 
parvykęs namo aplankyti tė
vus, draugus, ypatingai sa
vo sužadėtinę Syivią Simo- 
nėlis. Kariuomenėj jis tar
nauja marinų korpuse.

X Pvt. Viktoras Norkus, 
Karo Departamento prane
šimu jo seseriai Bernice, gy
venančiai Roselande, 71 E. 
102 St., yra sužeistas Vidur
žemio karo fronte.
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