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U. S. kariai tik mylią nuo St. Lo; 
Lessay mieste vyksta dideli mūšiai

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 16. — Ameri
kiečiai kariai vakar įsilaužė 
į Lessay priemiesčius. CBS, 
korespondento pranešimas 
sak| vokiečiai tuo metu e- 
Vitkpavo Lessay. Lessay y- 
nar karinis galas vokiečių 
fronto; Prancūzijoje.

Durtuvais kaudamiesi su 
naciais,, amerikiečiai prasi
mušė iki mylią nuo St. Loi 
vieškelių centro. Gep. Brad- 
ley kariai be perstojimo 
stumiasi pirmyn ir randa 
visokią opoziciją — vienur 
stipresnę, kitur menkesnę.

Kitas amerikiečių dalinys 
artinasi prie Pieriers, šešias 
mylias į pietryčius nuo Les
say. Iš viso Amerikos ka
riai pasivarė pirmyn iki ke
turias mylias ant 50 mylių 
ilgio fronto, ir užėmė 25 kai
mus ir miestelius.

Raportai iš fronto sako 
numatoma didelės kovos, gal 
nęt vienas šio karo lemia
mų mūšių, britų-kanadieoių 
fronte aplink Caen, kur na
ciai paleido milžinišką ba-

ražą į sąjungininkų linijas, 
matomai pirm negu jie kon
tratakuos.

Netoli pakrantės didieji 
vokiečių daliniai grįžo ana
pus Ay ir Sever upių, bet 
ir toms jų pozicijoms gręsia 
amerikiečių artinimasis prie 
Lessay-St. Lo kelio.

Sąjungininkų spaudimas 
stumia atgal nacių armiją, 
spėjama iš 100,000 vyrų. 
Nuo invazijos pradžios ame
rikiečiai palaidojo 6,349 na
cius karius, kurių lavonus 
pasitraukią naciai paliko 
kovos laukuose.

Dėl blogų oro sąlygų, 
aviacija negalėjo padėti ka
riuomenėms iki pusiaudie
nio, kuomet lėktuvai ataka
vo priešo geležinkelius nuo 
fronto iki žemiau Paryžiaus. 
Vokiečių lėktuvai keliais at
vejais iš kulkosvaidžių ap
šaudė amerikiečius.

Vėliausias pranešimas sa
kė britai-kanadiečiai užėmė 
Esąuay, kuris randasi j pie
tvakarius nuo Caen.
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Britai kariai Italijoje užėmė Arrezo
NEW YORKAS, liepos 16. 

— Londono radio pranešė, 
kad po aršių susikirtimų su 
italais patriotais Livorno 
miesto gatvėse, naciai ten 
paskelbė karinį stovį. Li
vorno yra didelis uostas 
Italijos vakariniam krante.

ROMA, liepos 16. — Aš
tuntos armijos kariai užė
mė Arezzo miestą, linijos 
centre Italijoje. Pastaromis 
dienomis smarkiai kautasi 
su naciais už tą miestą.

Penktos armijos prancū
zai kariai celebravo Pran
cūzijos išlaisvinimo šventę 
užimdami Poggibonsi, svar
bų susisiekimo centrą tar

pe Arezzo ir Livorno.
Penktos armijos ameri

kiečiai kariai, pasivaryda
mi pirmyn nuo trijų iki 
penkių mylių, užėmė Chia- 
nni, Peccioli, Belvedere ir 
Villegmanga miestelius ir 
dasivarė iki pusketvirtos 
mylios nuo Livorno. Naciai 
visą laiką smarkiai prieši
nasi. * ' ’

Pasitraukią naciai šaudo 
į sąjungininkus visokiom 
patrankom.

Viduržemio jėgų štabas 
pranešė, kad nuo ofensyvos 
pradžios gegužės 11 d. su
imta daugiau negu 30,000 
nacių belaisvių.

Apdaužė didį japoną aliejaus centrą
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS, N. Gvinėja, liepos 16. 
— Gen. MacArthur prane
šė, kad Havoc bomberiai iš
nešė didelę ataką ant japo
nų svarbaus Boels aliejaus 
centro Ceram saloje. Numes 
ta 60 tonų bombų, kurios 
sudarė didelius nuostolius.

Kalnuose esą aliejaus ku 
bilai sprogo ir liepsnojantis

aliejus bėgo žemyn kalno 
pašonėmis. (

Atakoje prarasta tik vie
nas mūsų lėktuvas.

šios dienos komunikatas 
sakė kovos Wewak apylin
kės džiunglėse apmirė. Ten 
sugauti japonai kariai šio
mis dienomis pradėjo ata
kas, norėdami išsilaužti iš 
amerikiečių apsupimo.

KALENDORIUS
Liepos 17 d.: fiv. Aleksie

jus; senovės: Auksutis ir 
Nelda.

Liepos 18 d.: Šv. Kamilu 
jus; senovės; Tautvilis ir 
Astutė.

ORAS
Giedra ir šilta.

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

Price 8c Vol. xxvin

Nelaukdami nė kol kovos įkaitis praeis, amerikiečiai kariai skubiai įėjo į Saipan 
salos sostinę, Garapan, ir griuvėsiuose ieško japonų ‘snaiperių’. Saipane išmušta 16,000 
japonų, jų tarpe Vice Admirolas Chuichi BJagumo, kuris, anot Adm. Chester Nimitz 
pranešimo, vadovavo pasalingai atakai ant įPearl Harbor. (Acme-Draugas Telephoto.)t- - - - - - - -::- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Japonai rntimuoja, jog 
užmušę JAV lakūnus

NEW YORKAS, liepos 16. 
— Japonų Singapore radio 
vakar intimavo, kad keli 
amerikiečiai lakūnai, sugau
ti po pirmos B—29 lėktuvų 
atakos ant Japonijos, buvo 
arba bus nužudyti, panašiai 
kaip Gen. Doolittle lakūnai 
po pirmos atakos 1942 m.

Japonai taipgi sakė, kad 
jie užmuš kiekvieną sąjun
gininkų lakūną, kuris pa
teks į jų rankas.

Vėl puolė Miunčeną NAUJI GANDAI APIE
ir Sarbrucken?

LONDONAS, liepos 16.— 
Maždaug 1,000 sąjunginin
kų lėktuvu šiandien ir vėl 
atakavo Miunčeną ir Saarb- 
ruckeną, susisiekimą ■ cent
rus vakarinėj Vokietijoj.

Nacių radio pranešimas 
sakė sąjungininkų lėktuvai 
skraidą virš Vienos apylin
kės, Austrijoje.

Britų Mosąuito bomberiai 
skrido Vokietijon ir ataka
vo Hanoverį su 4,000 svarų 
bombomis.

Sąjungininkų bomberiai 
iš Italijos vakar atakavo 
penkias aliejaus varyklas 
Ploesti apylinkėj, Rumuni
joj. Mūsų naikintuvai su
naikino kelis priešo lėktu
vus.

Oras virš Normandijos 
fronto vis dar nepalankus. 
Naciai pasinaudojo ta pro
ga atsiųsti daugiau roboti- 
nių bombų į pietinę Angliją

NUSTŪMĖ VAGONUS, 
ISVENGE SPROGIMO

CHICAGO, liepos 16. — 
Darbininkai greit nustūmė 
į šalį du vagonus, kurie ve
žė 11,000 svarų amunicijos, 
kuomet gaisras kilo Penn- 
sylvania geležinkelio stoty 
ant W. Taylor st. Jeigu tie 
vagonai būtų užsidegę ir 
sprogę, trenksmas būtų su
purtęs visą Chicagos mies
tą.

SUOMIU-RUSU TAIKA
STOKHOLMAS, liepos 16. 

— Laikraštis TindningenI
vakar atspaude žinią iš Hel
sinkio, kuria minima gan
dai apie naujas suomių-ru- 
sų taikos derybas, ir sakė 
“tarptautiniai' sluoksniai ’ ’ 
sako dar galima joms kaip 
norint susikalbėti.

JAPONAI PASITRAUKIA
IŠ MANIPUR KALNU

KANDY, Ceylon, liepos 
15. — Adm. Mountbatten 
štabas sakė japonai šiuo 
laiku pasitraukia iš Mani- 
pur kalnų Indijoje. Jų dali
niai išsiskirsto į mažus vie
netus, palikdami iš Chind- 
win klonio, Burmos, patrau
ktas patrankas.

Sąjungininkai kariai pa
sivijo japonus prie Mauku.

Mountbatten sakė jis tiki
si, kad sąjungininkai kariai 
stumsis pirmyn tol, kol vi
siškai išnaikins likusias ja
ponų jėgas.

WASHINGTON, liepos 16. 
— Karo Departamento na
riai vakar sakė, jų many
mu, japonai nesugavę nė 
vieno amerikiečio lakūno po 
pirmos milžiniškų B—29 
lėktuvų atakos ant Japoni
jos. Įrodinėta, kad japonai 
neminėjo nė vieno tų lakūnų 
vardo.

Sovietai pražygiavo pro Kauną; 
pradėjo labiau spausti Latviją

LONDONAS, liepos 16. — Specialiam dienos įsaky
me, rusų Maršalas Stalinas pranešė, kad rusų kariuome
nė, po kelių dienų smarkių kautynių, baigė išmušti na
cius ir okupavo Gardiną, Suvalkijoje.

Iš Gardino rusams belieka 45 mylios į Rytprūsius 
ir Bialistoką, ir tai lygiais laukais, be jokių didesnių 
nacių centrų pakelyje.

LONDONAS, liepos 16. — Nacių radio pranešėjai 
nesusigaudė savo pranešimuose šiandien. Vienas jų sakė 
naciai evakuavo Gardiną. Kiti pranešėjai vėliau sakė na
ciai vis dar laikosi tame mieste. Spėjama, kad toks ne
susikalbėjimas įvykęs dėl nacių susisiekimo linijų suai- 
žymo.

Visi nacių pranešimai, tačiau, pripažino, kad nacių 
kariuomenė traukiasi atgal visu rytiniu frontu, nuo Esti
jos iki pietinės Lenkijos.

Vėliausias rusų komunikatas sakė jų kariuomene 
pradėjo labiau spausti nacius Latvijoje, ir savo žygiuose 
užėmė du geležinkelių centrus į vakarus nuo Daugaypilio. 

Į vakarus ir pietvakarius
nuo Vilniaus rusai pasivarė 
iki 19 mylių nuo Kauno ir 
užėmė Alytaus miestą, 32 
mylias į pietus nuo Kauno. 
Anot rusų, jų kariuomenės 
daliniai pasivarė pirmyn ir 
praėjo pro Kauną. Manoma 
kitas dalinys padarys tą pa
tį iš kitos pusės, ir tuomet 
suspaus Kauną žnyplėse.

Į šiaurę ir pietus nuo 
Alytaus, rūsiai persikėlė per 
Nemuno upę 75 mylių ilgio 
frontu. Toj apylinkėj jie 
randasi tik aštuonias my
lias nuo Rytprūsių sienos.

Naciai vis dar teigia, kad 
rusų kariuomenė pradėjusi 
didelę ofensyvą, kuri varosi 
Lvovo link, pietinėj Lenki
joj, bet rusų pranešimai 
nieko apie tokį žygį nesa
ko. Anot vokiečių, rusų 
veržimasis daromas tarpe 
Lucko ir Tarnopolio mies
tų, kuriuos rusai užėmė žie
minės ofensyvos metu.

Naciai taipgi pripažino, 
kad rusai laimi mūšius į 
šiaurę nuo Vilniaus ir ap
link Opočka, netoli Latvi
jos.

Lenkai vis tebereikalauja Vilniaus

Slavai užėmė Teslic
LONDONAS, liepos 16.— 

Jugoslavai partizanai pra
laužė vokiečių linijas, užė
mė Teslic miestą centrinėj 
Bosnijoj, ir suėmė 350 be
laisvių ir daug priešo reik
menų. Taip pranešė laisvos 
Jugoslavijos radio.

Išmuša Hengyang’an 
įsilaužusius Japonus

CHUNGKING, liepos 16 
— Atnaujindami savo puoli
mą ant Hengyang miesto 
Hunan provincijoj, japonai 
įsilaužė į patį miestą, bet 
buvo išmušti. Kiniečiai 
smarkiai laikosi ir vietom 
net stumia japonus atgal.

Laivai ir lėktuvai 
bombardavo Guam salą

WASHINGTON, liepos 15. 
— Laivynas pranešė, kad 
Pacifiko laivyno dalinys 
bombardavo Guam stalą. Ka
ro laivai kanuolėmis apšau
dė patrankų pozicijas ir 
Orote aerodromą, o Mitchell 
lėktuvai bombavo Guam, 
Nauru, Truk, Ponape, ir ja
ponų laikomas Marshall sa
las.

Mano turkai nutrauks 
santykius su naciais

ANKARA, liepos 14. —
(Sulaikyta) — Ankaroje 
girdimi gandai sako greitu 
laiku gali įvykti santykių 
nutraukimas tarpe Turkijos 
ir Vokietijos.

Nacių Transkontinent a- 
gentūra išsiuntinėjo- rapor
tą, kuris sakė vokiečių už
sienių ministerija pranešu
si, kad Vokietija artimai se
ka išsivystymus pietrytinėj 
Europoj, ypatingai “kraštą, 
kuris svarsto įstojimą ka-
ran. M

ATSISTATYDINO TRYS KONSULATO PAREIGŪNAI
I CHICAGO, liepos 16. —

Sekdami Jugoslavijos am
basadoriaus Washingtone 
Fotitch pavyzdį, trys Jugos
lavijos konsulato Chicago- 
je tarnautojai vakar atsis

tatydino iš pareigų ir sakė 
darbuosis Gen. Mihailovič 
sudarytam nacionaliniam 
komitete. Rezignavo konsu
las ir du sekretoriai, o ge
neralinis konsulas pasiliko

LONDONAS, liepos 16.— 
Rusų kariuomenėms besi
varant per Lenkiją, lenkų 
vyriausybė Londone vakar 
išleido atsišaukimą į Jung
tines Tautas, prašant jų pa
ramos prieš rusų žygius in
korporuoti Lenkijos žemes į 
sovietinę Rusiją.

Lenkų atsišaukimas bu
vo padarytas pc Maršalo 
Stalino įpsakymo, kuriuo jis 
pareiškė, kad Vilnius — ne 
Wilno — istoriškoji Lie
tuvos sostinė, buvo rusų 
kariuomenės “išlaisvintas 
nuo fašistų įsibriovėlių.’’

j
Lenkai, minėdami jungti

nių tautų nusistatymą ne
pripažinti karo metų pada
rytas teritorialines atmai
nas, parodė, kad jie tebe
reiškia pretenzijas prie Vil
nius krašto, kurį lenkų ka
riuomenė po Gen. Želigovs- 
kiu jėga atplėšė nuo Lietu
vos 1920 metais, dvi dienas 
po Suvalkų sutarties pasi
rašymo.

Užgrobus pusę Lenkijos 
1939 m., Rusija pasirašė 
savitarpės pagalbos sutartį 
su Lietuva ir pervedė dalį 
Vilniaus krašto su Vilniaus 
miestu Lietuvai, jo teisėtai 
savininkei. Sulaužydama vi

sus savo duotus pažadus, 
Rusija 1940 m. birželio 15 
d. smurtu ir jėga okupavo 
visą Lietuvą, ir dabar reiš
kia pretenzijas į Lietuvos 
teritoriją, sakydama, kad 
Lietuva esanti Rusijos da
lis.

Lietuvių tauta, per Vy
riaus} Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, pranešė pasauliui, 
kad Lietuva turi būti nepri
klausoma, ir kad lietuvių 
tauta dabar kovoja ir ko
vos prieš visus tuos, kurie 
kęsinasi prieš Lietuvą ir lie
tuvių tautą — nežiūrint ar 
tai būtų rudieji naciai, rau
donieji bolševikai, ar lenkai.

UNRRA pripažįsta 
De Gaulle komitetą

WASHINGTON, liepos 15. 
— Jungtinių Tautų šalpos 
administracija pripažino 
Gen. de Gaulle vadovauja
mą prancūzų nacionalinį ko
mitetą kaipo laikiną Pran
cūzijos vyriausybę. UNRRA 
aiškina, kad jų administra
cija yra tarptautinis orga
nas, kuriame Amerika yra; 
tik vienas narys, ir admi
nistracija galinti pripažinti 
ką tik nori.
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Pirkite Kdro Ėcnus
Dvylika valsčių iš Cftar- 

lottfi, N. C„ parūpino karė 
ženklų knygeles kiekvienam 
butui bėi namui, su prašy-.. , • * , e -n
mu, kad tos knygelės būtų 
užbaigtos ir paverstos į ka
rė bohUs laike Pėnktošioa 
Karo Paskolos.

KABO PADARINIAI glų, skandinavų — aktyviai 
dalyvauja bortų pardavime, 
kad paversti juos į karo 
ginklūs ir padėti iilaisvinti 
pavergtuosius Europos ir A- 
zijos žmones.

Pine Bluff, Ark., negras, | 
arsenalo tarnautojas, priėjo i 
prie bonų būdelės, išsitrau
kė popieriai j maišą ir ištuš
tino $5,006 dešimties ir dvi
dešimties dolerių bankno

tais. “Už bonus”, jis pasa
kė. “Jūsų vardas!” — pa 
klausė pardavėja. “ Jusi 
Sam”, atsakė jis.

Marianiapolio kolegijos pir rAnnprf 
mojo pilno kolegijos kurso 
afurtinai minėjo savo moks- gv. Rap 
lo baigimo penkių metų su- tarpu ram 
kaktį su suvažiavimu lltpos fciuskaitė 
4-tą dieną Marianapolyje. mečio bw 
Minėjimas prasidėjo su iš- v. P. Kai 
kilmingomis šv. Mišiomis, tarpu kle 
kurias atlaikė klasės nariai, Ansnnia, 
būtent: celebrantas — kun. padaryta 
Poviliš SabUlis, diakonas — cija ir ki< 
kun. Leonardas Gilys, sub- ma opera 
diakonas — kun. Albinas kies. 
Sheputa, MIC., ceremonijų 
vedėjias — kun. Albinas Gur- Violeta 
klys, MIC. Mišios atlaikytos kVbono 
klasės narių intencija, ypa- Wehster 
tingai už tuos, kurie tarnau- sarinių k 
ja kariuomenėje. Laike Mi- principai, 
šių, dalyviai gražiai giedojo mokytoją 
“Missa De Angelis”. Į tos, ištvei

Per susirinkimą, kuriam likti sav 
vadovavo Albinas Bemato- suros sez 
nis, Marianiapolio Alumnų 
Draugijos pirmininkas, nu- Gražus 
tarta išleisti mėnesinįi alum- lioja visi 
nų biuleteną, kuriame bus bei sodų 
aprašyta kolegijos ir alum- dienos da 
nų žinios bei įvykiai. Taipgi lyvauti i 
nutarta prisidėti pagal iš- dabartini 
gilės prie karo Laimėjimo ir tingos va 
Lietuvos atlaisvinimo. kumus s

Vakare per įsailmingą sirinkima 
bankietą, alumnai pasidali- nekreipia 
no mintimis ir papasakojo sunkumu 
įvykius, kurie atsitiko nuo mūsų k( 
pereitojo pasimatymo. Šuva- arba Am 
žiavimas baigėsi gražioje rybos sk 
nu/oitaikoje. pie steig

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Ainėrikos irtotėrys įvairių 
etniškų kilmių — lietuvių, 
vokiečių, graikų, prancūzų, 
italų, jugoslavų, ispanų, an-

Mmm 26 Mtą rfakOkavimss 
finuiU»i»u

FĮlibrfrtatny Aklą Spedsliata.
Palengvina akių įtempimų, kuria 

aatt priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuaao, skaudamų akių karftį, atitai- 

tnnnparegystt ir toliregystų. 
Prirengia teisingsi akinius Visuo
se atsiturimuose sgxamuįsviina« da
rnaus 9* elektra parodančia ma- 
Hsuaiae klaidas. Speciali styda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
rak. Seredomis nuo pietų, e Ne

dalioj pagal sutartį.
■ancatar atsitikima akys atttalee-I-ii W ’ VJ ~ - • -

EXTHAI EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas — 
V. RANTEK
savininkas.

3241. S. Halsted Si
cfeCAGO, g, tLL. 

fėL CALūirtėt 7237

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

<712 South Ashland Av.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs.

MONARCH LIQUOR
3529 80. Halsted St.

Pbone TARPS 6054

Užlaikėme didėlę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
parfmėntai po vienu stogu.

Čia rasite didėlį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

• šv. Jokūbo bažnyčia, Montebourg mieste, Prancūzijoj 
karo audrai praėjus. Jos bokšte mačiai buvo įrengę arti
lerijos veikimui stėbėti punktą. (NCWC-Draugis) AMEĖlKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Bei 6868 Sa T 
Res. TeL. OROviviską ką tik galėjo pajudin- kyti Jo Malonybę vyskupą 

ti, ir išvežė vienus į Sibirą, Būčį ir kun. dr. Jr. Vaitke- 
kitus į koncentracijos sto- vičių ir kun. K. Kriščihikaitj. 
vykias, kuriose dar ir dabar Sako, pasimačius iš džiaugs- 
kenčia vargą, skurdą ir ba- mo visiems ašaros per veidą 
dą. Taigi mes gyvendami nuriedėjo, visi įdomavo ir 
laisvame krašte pasidarbuo- klausinėjo apie Tėvų Mari*- 
kim savųjų brolių ir sesių jonų darbuotę Amerikoje.

PHYSlėlAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

RĖBKAtĖ pAŠ^AUDOKIT
GYDYTOJAS Ft CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
NUo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 0 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

BUDRlAo RaDi'o VALANDOS:
UCFL, 1000 K., NedSUos 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvcgo 
vakare — 7:00 P. M. TeL YARds 2246

Tet CANal 6122

Šią savaitę gautas laiškas 
nuo Cpl. Jono Matulaičio iš 
Italijos, kuriame rašo, kad 
buvo nuvykęs į Romą aplan-

Tevynės meilę negana 
reikšti vien jrtušmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

Didžiausia Lietuvių 
Je*elry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, "Rąžomas Plunks
nas h- įvairius ,___________l
kitokius Suk-
ainius daiktus ssgsF, - 'W
ui PRIEINA- «.]i
MAS JUMS
KAINAS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
r REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

WHOLESALE
FŪRNITURĖ

BROKER

Tel. CA^al 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—-3 ir 5—8:30 P. M, 
Trečiadieniais pagal sutarti

Kontraktorius 
Namų Taisytojas GYDYTOJAS Irt CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

^Turime didel] Į—

rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN Ą. KASS
f K W EI. R Y —- IV ATCHMAKER 

— MŪŠIO
1216 ABfimgR AVENUE 

Pboae: LAFAYETTE 8617

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

GYDYTėJAs irt Chirurgas 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West S5th Strėet

Tel. YARds 3146

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
‘ - IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

10546 S. Artesian. CED. 1739 Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Ran- 
dohąjį Kryžių.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

Nieks negali mus paže- 
minti, išskyrius mus pačius. Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko
mis. <Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
PIRKITE KARO BONUS!

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Milto 
Namų Materijolą Ui Dar temomis Kainomis!

Atvykite | mflsų jardą ir apiMMklte sla- 
■ ką Ir sukitą rflšj LENTŲ—MILLWORK 

H — STOGŲ IR NAMŲ MATEKMDL£ —

S pasitI^^

LIETUVIAI DAKTARAI
Tik vlaųa pora «k y \i»am gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami ISez- 
zamlnuotl Jas modcrnllklausla 
metodą, kurią re<«jlmo mokslai 
gali sutelkt).

30 METAI PATYRIMQ 
pririnkime akinių, kurie prašatl- 

nž vlsg aklų {tempimą.

Dr. John J. klMžiiė 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

optometris'tai 
1861 So. Ashland Avenue

Kampa* lS-tos
Tūlėriunas: CANaL 0333, Ohlcafco

, OFISO VALANDOS: 
Kasdien 3:10 a. m. Iki 8:S0 p. m.

TreClad. Ir fieAtad. 9:S0 a. m.
. Iki 7:00 p. m.

HEMlock 8700 ,
L tel. PROspect 6680 
neatsiliepia, Žsdk SEEley 0434 DR. CHARLES SE6AL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Rėk. Tel.: MIDway 2880 

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

GYDYTOJAS IR OHfltURGAd
6155 80. Aedzle Avėnae 

VALANDOS:
nuo 2—t ir nuo 7—B kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

2202 CERMAK RD..................... Tel. CANal 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DtKAU 
stanlKt LrrieritAS,

. Oontaal Hantgar

CARR-MOODY LU14BER GO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. BALSTĖD ST. , TEL. VICTORY 1273 
VALANDOS — Nuo 7-to« vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

UIARCCTIJ' VIRginia 1880

VIENINTeLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3216 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 Vak. 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avfenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tfk susitartus.

;dr. G. SERNER
LfįzMjvrt AKIŲ gydytojas

28 matų patyrimu
'Tel.t Tirdi 182d

Pritaiko Aklnhm. 
Kreivas Akis 

• Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dtrbtųvš 
#01 80. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
ytfAdarf ttft>16Ufi<;mib<tS18 
4 Sekmadienyje pagal sutartį. 4

CRANE COAL COMPANY 
l, 5332 So. Lonų Avenue
B Telefonas — POKTSMOUTR 9022
■ W. VIRO. LUMP — Sijoti........... <A orI STOKEB COAL, Ankštos rūšies, £7*46

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadienlain nno 7 iki 8 9. v.

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

Telefoną* — OROvehfll 2242

DANTISTAS
1446 8. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 8. Halsted 8t., Chicago
JPlrmadieniais, Trečiadieniais 

ir Selladiertiais 1 
yaįąndoe; 8—^8 poyįet. v

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-1
gina./

PETROLEUM COKE (Conme). 
PHtRDLEUM OOKfc (PŠe fton)

BUY AVih 

BONOS f



Pirmadienis, liepoe lY, 1044 DTmRASTtS DRAUGAS, CfttfcAGO, ffcEINOtS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

I “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEUP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1X7 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoInta 8488-9489

MM
HELP UANTED — VYRAI

SHEET METAI 
DARBININKU

Galite dirbti dieną ar naktį 
pilnai ar dalinai.

★ ★
VISOKIŲ DARBŲ 
PAGELBININKAI 

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

LAYOUT VYRAI
PAPRAST. DARBININKAI 
MEDŽIAGŲ KILNOTOJAI 

★ ★

GERA ALGA IR VIRŠLAIKIS 
šie darbai tikrai bus geri po karo.

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

HELP WANTED —VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

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

A. FINKL & SONS CO.
PAIEŠKO

Paprast. Darbininkų 
Pagelbininkų

—DEL—
MAŠINŲ ŠAPOS 
FORGE ŠAPOS 
HĖAT TREAT

★ ★
Forge Crane Operatoriai 
Forge Hammer Operatoriai 
Porteriai

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

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

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.
(1900 | šiaure Ir 1X32 i Vakarus; 

Imkite Armitage GatvekarJ.

HELP WANTED — MOTERYS

★ ★★★★★★★★
★ For Salei
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.-— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

¥ * ** * *

High School 
Merginų

16 metų ir vyresnių 
Būkite patriotiškos 

—ir—
Pakuokite Maistą 

Kareiviams užjūryje
Lengvas darbas—geras mokestis 

smagi darbavietė.

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS 

COMPANY 
125 W. Ohio St.

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ.
Bile Amžiaus

Pakuoti Karinį Maistą

GERIAUSIAS MOKESTIS 
SMAGIOS APLINKYBES

LENGVAS DARBAS

WILLIAMS, WEST 
& WITT’S PRODUCTS

COMPANY 
125 W. Ohio St.

JUS GALITE

STOTI INVAZIJONI!
ATEINANT 

DIRBTI
I

Hurley Machine
Ne visi kovojantieji yra
FRONTO LINIJOSE—
JUS GALITE BŪTI 

VIENA ČIA 
NAME

BUKITE:
MAŠINŲ OPERATORKA 

ASEMBLORE 
INSPEKTORKA 

DIRBKITE LAIMĖJIMUI!!

★ ★
Matykit Mr. Danicek 

Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTTSAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO•tV •- "1. V ■

MOTERŲ
—dėl—

ŠLAVIMO
Daliniam Laikui 

NEREIKIA PRITYRIMO
Krelpklt&3:

PERSONNEL OFISAN

Sears, Roebuck & Co.
62nd and So. Westem Avė.

HF.LP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusį!), $87.50 J rrifines) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5857 Sherldan Road

REIKIA MOTERŲ 
PAKUOTI MAISTĄ

Gera alga — geros progos norin 
čioms dirbti — kreipkitės:

1104-06 W. Randolph

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuve

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

Inspektorių ir 
Benčiaus darbininkų 

48 vai. savaitė—laikas ir pusė 
virš 40 vai. — valandos nuo 7 
ryte ir 8 popiet; arba nuo 3
popiet iki *11 vai. vakare. 
PATYRUSIŲ NORĖTUMĖM—

TIKS IR NEPATYRUSIEJI 
GEROS PAŽANGOS PROGOS 

Kreipkitės:

DELTA STAR

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRAI IR MOTERYS

SKARMALŲ RINKĖJA
Svarus darbas ir geros aplinky
bės. Nuolatinis darbas — gera al
ga. Kreipkitės tuojau:
PEOPLES IRON ft METAL CO. 

5835 S. T OOMIS BLVD.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Patyrusių. Gera mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

LANGSON MFG. CO. 
429 W. Saperior Street

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atettaaktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
800 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTU

Ola rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mw» iftmokinaim jua. 

DANLY MACHINE 8PECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė. Cicero, BĮ.
Imkite Douglaa Park “L* iki Durų

Išdykėlė gavo du 
metus kalėjimo

DETROIT, Mich. — Ko
rine Buckner, 35 metų am
žiaus, buvo nuteista liepos 
14 dieną dviems metams ka- 
lėjiman ir uždėta bausmė 
$2,000 už apgaulingą gavi
mą iš dviejų kareivių išlai
kymo čekius. Sakoma, kad 
toji moteris buvo ištekėjusi 
už penkioliką ar liet gal še- 
šioliką vyrų. Du kareiviai, 
iš kurių ji gaudavo čekius, 
irgi buvę jos vyrai. Ji iš
vardijo pavardes vyrų, už 
kurių buvo ištekėjusi.

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

Nauji Žemaičių kankiniai
Baisiai nužudytieji 76 vyrai Rainių 
miškelyje

(Tęsinys)
58. Jonas Rudokas — ū- 

kininkas Luokės valsč., Nau
jųjų km. Visuomenės darbe 
nedalyvavęs. Ramus, tylus 
žmogus. Liko žmona ir šeši 
vaikai.

59. Adomas Rakas — Tel
šių am&tų mokyklos moki
nys. Gimęs 1923 m. rugp. 
20 d. Rietave, neturtingoj 
šeimoj. Veiklus, susipratęs 
jaunuolis. Pajutęs pavojų 
norėjo bėgti, bet buvo su
imtas Kretingoje.

60. Zigmas Sakelis — tu
rėjęs dvarą Pavandeny, Var
nių valsč. Lietuvių visuome
ninėj veikloj niekada nėra 
dalyvavęs. Suimtas 1940 m.

riumi, o paskutiniu laiku — 
ūkvedis Medemrodės dvare. 
Kilęs iš Joniškio valsč., šiau 
lių apskr. Visuomeninėj veik 
loj mažai dalyvavęs. Suim
tas 1941 m. gegužės 9 d. po 
smulkios kratos, per kurią 
nieko įtartino nerasta. Liko 
žmona ir trys dukterys. Du 
jo broliu išvežti i! Sibirą.

66. Zenonas Šakenis — 
Plungės gimn. mokinys, ū- 
kininkų sūnus. Kartu su ki
tais plungiškiais mokslei-

nus. Gimęs 1920 m. birželio 
10 d. Užventy. Mokykloje 
buvo aktyvus skautas. Mė-. 
go poeziją, rašė eiles^ Bol
ševikams užėjus buvo mete
orologinės stoties vedėju 
Telšiuose. Savo bute turėjo 
šapirografinę spaustuvėlę ir 
išplatino nemažai atsišauki
mų. Kelis kartus jo bute da
ryta krata. Sužinojęs, kad 
jį norima suimti, bandė elaps 
tytis, bet buvo pagabtas Kre 
tingoje 1940 m. gruodžio 12 
d. Jo lavonas buvo atpažin
tas. Rasta nugara menčių 
srityje sudaužyta, sumuštos 
kitos kūno dalys. Rankos 
surištos. Ties krūtinkaulio 
viduriu kairėj pusėj dvi šau-

viais dalyvavo ppitri jotinėj tos žaizdos. Kulkų išėjimo
veikloj.

67. Edmundas Šalčius — 
paštininkas, dirbo Palango
je. Šaulių organizacijos ei
linis narys. Uolus lietuvis,

liepos 12 d. savo namuose.' visuomenininkas. Bolševi-
Liko žmona, dvi dukterys ir 
sūnus. Jo lavonas buvo at
pažintas. Ant abiejų blauz
dų ir kitų kūno dalių sumu
šimo žymės su kraujo išsi
liejimu. Dešinys šonas ir

kams užėjus greitai buvo su
imtas. Areštuotas savo bu
te 1940 m. liepos 13 d.

68. Jonas Šleinius — ūki
ninkas, malūninkas. Gimęs 
ir gyvenęs Veitovėnų kai-ELECTRIC CO nugara BumuJta su kraujo me PlungSs vaIs. Gim?akakaMMVX I ■ VI • iooiliourvMi Izoirm .

: 2437 W. FULTON ST.
ARBA ŠAUKITE:
MISS DOEY—SEELEY 8200

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
TeL VABDS 1866.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKF
su modemiškai {rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basėm entaa 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Miclh- 
gan ežero Ir puošnių rezortų.
J. P. V ARKAI A say., Chlcagoje, 
4149 Archer Avė. Ph. Vinrtnta 9114

PARDAVIMUI NAMAS 
Brlghton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų. po 4 Ir 4 kamb., namas; karšto 
vandenio šildomas. 2 kambariai bels- 
mante Ir 1 kamb. viškuose, užda
ryti porčiai. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su klek nors že
mes. Savininkas randasi vietoj:—

2506 West 45th Street. Chlcago

Šeši menesiai
DETROIT, Mich. — Fede

ralinis teisėjas Frank Pi- 
ckar liepos 14 dieną nuteisė 
Morris Rasken, karo darbi
ninką, šešiems mėnesiams 
kalėjimo ir uždėjo $500 
bausmę už neteisėtą parda
vimą vieno svaro sviesto.

Prašė U. S. ginklu 
lenkams partizanams
WASHINGTON, liepos 15 

— Rusijos ambasada Wa- 
shingtone pranešė, kad 
Maskvos sudaryta lenkų 
tautine taryba — kuri smer 
kia Lenkijos vyriausybę 
Londone — prašiusi Angli
jos ir Amerikos dėl ginklų, 
ir amunicijos “liaudies ar
mijai ” Lenkijoje.

J. A. V. State Departa
mentas, tačiau, sakė jis ne
galįs tartis su ta taryba, 
kadangi J. A. Valstybės 
pripažįsta Lenkijos vyriau 
sybę Londone.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

išsiliejimu. Galva, kairėj pu
sėj viršugalvio ir pakaušio 
kaulo, visiškai sutriuškinta. 
Žaizda netoli keturių colių.

Čia toliau paduodame var
dus vyrų, kuriuos bolševi
kai 1941 m. birželio 24-25 
d. naktį žiauriai nužudė ne
toli Telšių, Rainių miškely
je:

61. Adomas Simutis — ki
lęs iš Sugeninčių kaimo, Ve
gerių valsč., Mažeikių apskr. 
Vertėsi eidamas darbus kaip 
padienių darbininkas. Susi
pratęs lietuvis, bet organi
zacijose niekada nedalyva
vęs. Kažkieno įskųstas su
imtas savo bute Kaunatave 
1941 m. birželio 8 d.; liko 
žmona ir du sūnūs.

62. Julius Simutis — laik
rodininkas iš Kr e t i n g o s. 
Anksčiau buvęs palankus ko 
munistams, net platinęs jų 
slaptus atsišaukimus, leidi
nius ir už tai teisme baus
tas keliais metais kalėjimo. 
Tačiau kai bolševikai užėmė 
Lietuvą, kai pamatė jų prie
vartą ir žiaurius darbus, ta
po bolševizmo priešu.

63. Feliksas Stukas — gi
męs 1905 m. spalių 24 d. 
Vilimiškių dvare, Palangos 
valsč., Kretingos apskr., ne
turtingoj kumečių šeimoj. 
Vedęs žmoną gavo dalies ne
didelį ūkelį Prišmončių kai
me, Kretingos valsč. ir ten 
visą laiką dirbot. Tarnavo 7 
pėst. pulke ir išėjo puskari
ninkio laipsniu. Organizaci
jose, visuomeninėje veikloje 
nedalyvavo. Suimtas 1941 m. 
sausio 14 d. bolševikų kari
ninkų. Po jo nužudymo naš
laičiais liko šeši vaikai ir 
žmona.

64. Vladas Sunga.Ua — 
anksčiau buvęs policininkas, 
bolševikų laikais dirbo Mi
koliškių girininkijoje, ūki
ninko sūnus, ilgus metus bu
vo šaulys. Bolševikų laikais 
platino patrijotinius atsišau 
kimus. Suimtas 1941 m. va
sario 27 d. Per kratą nieko 
nerasta.

65. Česlovas Šalkauskas
ūkininkas, anksčiau buvęs 
gyvulininkystės instrukto-

1905 m. šaulys. Suimtas 
1941 m. sausio 14 d. savo 
namuose Varnaičių kaime, 
Plungės valsč. po smulkios 
kratos, pėr kurią nieko nė- 
raistą. t \' m » -i

69.. Jonas Telšinskas — 
kilęs iš Kvietinių kaimo, 
Gargždų valsč. Vilmiškės 
dvaro ūkvedis. Susipratęs

angos nugaroje. Virš deši
nio antakio — durta žaizda. 
Dešinėje pusėje per ausį dur 
ta žaizda į smegenis. Veidas 
sumuštas.

72. Jurgis Vičius — ūki
ninkas, gimęs 1899 m. Arš
ios km., Mosėdžio valsč., ten 
ir gyvenęs. Veiklus lietuvis 
ūkininkas, vietinio šaulių 
būrio vadas, 5 metus buvęs 
Mosėdžio valsč. viršaičiu. 
Suimtas tuoj bolševikams a- 
tėjus 1940 m. liepos 13 d. sa
vo ūky. Daryta smulki kra
ta.. Liko žmona su mažais 
laikais, kurių vyriausiam 14 
mėtų. * į

73. Povilas Vilčinskas — 
gimęs 1918 m. Plungės vai., 
buvęs Telšių kalėjimo pri
žiūrėtojas. Pirma buvo tar
navęs Lietuvos kariuomenė
je. Bolševikai įtardami, kad

lietuvis, anksčiau daugiau
sia dirbęs jaunųjų ūkininkų................. v ,.x. . .
pateliuose. Prieš, vadinamuo palalke.ry81 Bu politiniais
sius, rinkimus plėšė bolše
vikų atsišaukimus ir žmo
nėms kalbėjo nebalsuoti. Jį 
rusai kariai suėmė 1941 m. 
sausio 10 d. Po jo nužudymo 
liko našlaičiais du vaikai ir 
žmona.

70. Juozas Truska — bu
vęs policininkas, kilęs iš E- 
žaičių km. Gargždų valsč. 
Tarnavo ir pastaruoju metu 
gyveno Luokėj. Susipratęs 
lietuvis, šaulių Sąjungos na
rys. Suimtas savo bute 1941 
m. birželio 8 d. Krata dary
ta labai žiauri. Po jo nužu
dymo liko našlė žmona su 
maža dukrele.

71. Zenonas Tarvainis —

kaliniais, jį atleido nuo pri
žiūrėtojo vietos ir iš karto 
uždarė į kalėjimą.

74. Herm. žvirgždinis — 
Telšių gimnazijos mokinys. 
Gimęs 1920 m. vasario 7 d. 
Darbštus, energingas, veik 
lūs, pamaldus vyras. Moky
damasis kartu tarnavo me
teorologijos stoty. Geros 
sportininkas. Kartu su ki
tais telšiškiais ir okupacijos 
metu dirbo patrijotinį dar
bą. Suimtas 1940 m. lapkri
čio 6 d. Telšių kalėjime lai
kėsi labai vyriškai. Yra pa
rašęs slapta pora laiškų ar
timiesiems, iš kurių spindi 
ryžtingumas ir gili tėvynės

buvęs Telšių gimnazijos mo- meilė. Po jo mirties gyvais 
kinys, neturtingų tėvų sū- liko jo motina ir brolis.

GRAŽIAI SKAMBA

*<...•
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Keturi Kinijos karo lakūnai, pakeliui į lakūnų mokyk
lą, sustoję New Orleans, La., katalikų (NCCS) išlaiko
mam ŪSO klube išbando pianą. Iš reiškiamo susidomė
jimo atrodo, kad tas įrankis jiems yra didelė naujiena. 
(NCWC-Draugas)

Sunga.Ua
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Baisus teroras Lietuvoje
Vokiečiai yra priversti trauktis iš Lietuvos ir kitų 

Baltijos kraštų. Ir traukiasi, kaip sako pranešimai, ne 
ramiu būdu, bet plėsdami, žudydami, naikindami. Kur 
tik jie traukiasi, vyksta baisus, kruvinas teroras.

Vokiečiai, aišku, iš Baltijos kraštų trauktis neno
rėjo. Ten laikytis jiems buvo svarbu ir strateginiu ir 
maisto atžvilgiu.

Reikia žinoti, kad ligšiol Sovietų Rusijos laivynas 
vokiečių buvo uždarytas ir kaipo kovos veiksnys kare 
nefiguravo. Bet kai rusai prieis prie Baltijos jūrų, pa
dėtis tuo žvilgsniu pasikeis. Rusai naudos Baltijos jū
rų uostus, paleis savo laivus į kovos lauką, užkirs vo
kiečių susisiekimą laivais. Rusų laivynas galės dau
žyti vokiečių miestus iš jūrų pusės. Tai žymiai prisi
dės prie Vokietijos nugalėjimo.

Iš Baltijos krašto vokiečiai nenorėjo trauktis dar ir 
dėl to, kad tas kraštas buvo svarbus vokiečių kariuo
menės maitinimo faktorius. Be to, iš Estijos esamų 
didelių degamojo: akmens klodų vokiečiai buvo išvystę 
stambią naftos ir alyvos pramonę ir kurių produkcija 
patenkino didelę dalį bendro Vokietijos šių gyvybinių 
karui vesti produktų pareikalavimą. Svarbiausiai —

kreipkime rimčiausio dėmesio į savo organizacijų stip
rinimą.

Štai, liepos mėn. 24, 25 ir 26 dd., Scranton, Pa., įvyks 
vienos iš seniausių , ir stipriausių organizacijų — Lietu
vių R. K. Sus. Amerikoj seimas. Juo turėtų domėtis ne 
tik tos organizacijos nariai, bet ir visa mūsų visuome
nė. Mūsų vadams, kiek dvasiškiams, tiek ir svietiš- 
kiams, turėtų rūpėti, kad • LRKSA būtų gausingas na
riais, tvarkingas ir visais žvilgsniais stiprus. Kiekvie
nam tėvui privalėtų rūpėki, kad jo sūnūs ir dukterys 
būtų Sus-mo veikliais nariais. Ne tik vienas “Garsas” 
— Sus-mo laikraštis, bet visa mūsų spauda turėtių būti 
pHna žinių apie tuos klausimus, kuriuos svarstys sei
mas ir pati seimo »eiga turėtų būti smulkmeniškai ap
rašyta. Visi sąmoningi lietuviai turi turėti:tikrą vaiz
dą apie tą organizaciją, kuri milijonus dolerių yna iš
mokėjusi savo narių pašalpai, kuri stipriai yra parė
musi įvairiausius tautos reikalus, kuri turi galimumus 
apdrausti gyvybę ir sveikatą visokio amžiaus lietuvių 
ir įtraukti Ji naudingą veiklą , mūsų jaunimą.

Tiesa, LRKSA seimas pirmoje vietoje svarstys sa
vus reikalus. Tačiau jam rūpės ir tautos reikalai. Jis, 
be abejonės rimto dėmesio atkreips į tragingą Lietu

-vos būklę ir kuo norą prisidės prie jos gelbėjimo.
Tad, stiprinkime LRKSA ir kitas savo organizacijas, 

nes juo stipresnės hus mūsų organizacijos, juo dau
giau ir tvirčiau paremsime Amerikos karo pastangas 
ir padėsime Lietuvos žmonėms greičiau numesti sve
timųjų jungą ir įžengti į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

Demokratą konvencija
Šią savaitę Chicagoje: įvyksta nacionalinė demokratų 

partijos konvencija. Joj bus nominuoti kandidatai į 
prezidentus ir vice prezidentus būsimiems rinkimams 
ir priimta partijos programa.

Kas liečia kandidatūrą į prezidentus, tas klausimas 
jau yra išrištas. Juo bus F. D. Rooseveltas. Konvenci
joj reiks tik 'formalumą atlikti.

Suvažiuojantieji delegatai į konvenciją labiau yra 
susirūpinę kandidatūra j vice prezidentus.

Prezidentas-Rooseveltas lyg ir norėtų, kad konven
cija nominuotų Henry Wallace, dabartinį vice preziden
tą. Tačiau partijos šulai yra kitokio nusistatymo. Jų 
manymu, jis tai vietai netinka, nes visuomenėj nėra 
populiarus. Net pačioj demokratų partijoj $. Wallace 
neturi pilno pasitikėjimo. Jei, pagaliau, dabartinis vice 
prezidentas būtų nominuotas, tai reikštų, kad Preziden
tas Rooseveltas pastatė sąlygą. Bet vargu tokia sąly
ga bus stątoma. Partijos konvencija nors tiek turėtų 
turėti laisvės ir “malonumo”, kad galėtų bent kandi
datą pasirinkti į vice prezidentus.

Svarbus yra reikalas, tai partijos platforma arba 
programa, kuria turės remtis rinkimų kampanija. To
dėl atitinkamos komisijos jau prieš kiek laiko mitin-

_ gauja ir svarsto, kas būt reikalingiausia įtraukti į 
Baltijos kraštai, ypatingai Lietuva, buvo paskutinė pa- partijos programą. Bet vargu kas naujo bebus siugal- 
čios Vokietijos priedanga nuo rusų bolševikų užplūdi- vota. Tai bus pakartojimas 1940 metų programos. Gal pakankamai
mo, prie ko prileisti naciai, suprantama, jokiu būdu ne 
norėjo.

Bet, nepaisant nacių .planų ir norų, jie priversti trauk
tis iš Lietuvos ir kitur, netenkant nepaprastai svarbių 
strateginių pozicijų, derlingų laukų, visokių gėrybių ir 
atidarant rusams duris tiesiog į Vokietiją. Dėl to na
ciai virte užvirė kerštu. Jie keršy ja visai nekaltiems 
Lietuvos žmonėms. Lietuvą jie tiek nualins, kad ten 
veik nieko neliks.

Neužtenka nė to.
Lietuvos žmonės šiuo metu gyvena dvigubą terorą. 

Vieni plėšri okupantai išeina, kiti ateina. Jie atsimena, 
kas įvyko Lietuvoj prieš tris metus, kuomet bolševiz
mas ten siautėjo. Jie atsimena areštus, ištrėmimus į 
Sibirą, žudynes; jie atsimena turto nusavinimą, orga
nizacijų likvidavimą, religijos persekiojimą ir t.t. To 
viso akivaizdoje šiandieninė mūsų tėvų krašto būklė 
yra daugiau negu traginga.

Todėl reikia linkėti, kad kraugeringi vokiečiai kuo 
greičiausiai iš Lietuvos pasitrauktų ir prašyti, kad są
jungininkai Lietuvoje tuojau pastatytų savo militari- 
nę administraciją. Mūsų prašymu turėtų būti, kad toj 
administracijoj būtų kuo daugiausiai amerikiečių. Toji 
administracija teišsaūgoja tai, ko vokiečiai dar nesu
naikino ir neišžudė.

vienas kitas paragrafas bus pridėtas sąryšy su poka
rine pasaulio rekonstrukcija ir bendradarbiavimu su 
kitomis tautomis taikos atsteiginąe ir palaikyme. Rei
kia laukti, kad ir Atlanto Čarteris bus užakcentuotas 
ir mažųjų tautų, įnimant ir Lietuvą, nepriklausomybės 
atsteigimas.

★
Lietuvos žmonių nusistatymas

Iš Lietuvos požemio
POŽEMINES SPAUDOS 
APŽVALGA

Prieš mus du ‘ 'Nepriklau
somos Lietuvos” ir kęletas 
“Laisvės Kovotojo” nume
riai.

“N. L.” Nr. 17-18, pr. me
tų spalių 15 ’d. Vyr. Lietu
vos (Komitetas įdėjo atsišau
kimą; į tautiečius, perspėda
mas nepasiduoti vokiečįų o- 
kupacinės valdžios provoka
cijai, kuri kursto lietuvius 
prvsš latvius, estus, lenkus 
ir atbulai.

Straipsnyje “Pož e m i n ė 
veikla ir gyvenamas metas” 
sakoma: netenka aiškinti 
koks didelis vaidmuo lietu
vių tautos atgimime ir lie
tuviško valstybingumo są- 

tmonės susikūrime tenka po
žeminei veiklai. Lietuviai 
veikė slaptai dar pereitam 
šimtmety iki spaudos atga
vimo. Dabar tik tęsiamos 
senos kovos tradicijos. Slap
tas veikimas pradėtas dar 
bolševikinės okupacijos lai
kais. Vokiečių okupacijoje 
slaptas veikimas ištobulėjo. 
Šiandien požeminė veikla y- 
ra įgijusi savo tikrą, tiks
lią ir aiškią kryptį. Tos veik
los dėka nepriklausomybės 

(kovos kelyje nueitas nema
žas tarpas. Dėka tautos vie
ningos laikysenos ir patys 
okupantai priversti pasikeis
ti. Mūsų požeminė veikla — 
tai ’Trbnfir'Kf lietu
vių tautos ateitį, už Lietu
vos, valstybės atstatymą. Tai 
mūsų kartos lietuvių istori
nė misija. Požeminėje,kovo
je turi būti taikomi dėsniai, 
kurie - taikomi kovos vedi
mui. Be kilnaus ir aiškaus 
tikslo yra reikalingas ir ga
limų priemonių nusivokimas 

i ir visų jėgų planingas vie
ningas susitelkimas bend
ram tikslui. Kartu yra rei
kalinga klausyti ir bendros 
vieningos vadovybės. Lietu
vių masė jau yra politiniai 

sąmoninga ir
laikosi kovos šūkio: vienas 
aukščiausias tikslas — ben
dras tam tikslui darbas.

Toliau laikraštis paduoda 
lenkų tezes dėl abiejų tau
tų santykių praeityje, da
bar ir kaip lenkai sau įsi- 
vaizduoja jos ateitį. Šį 
straipsnį paduodame ištisai 
atskirai.

Areštai. Gestapo areštavo 
visus lietuvių pareigūnus,

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

( Tęsinys)
Paskui ramiai jis tęsia 

dievišką auką. Danielius, 
seklys, pavojus, viskas iš
nyko. Liko tik vienas Die
vas.

♦ * ♦

Taip, policininkas Bar- 
baux yra čia.

Prieš septintą valandą jis 
sugrįžo į namus ir, kaip žve
jys, ištiesęs savo tinklus, 
visuomet akis išplėtęs žiūri 
į upę, jis liko atviromis aki
mis, laukdamas pažadinimo, 
ir buvo pasiruošęs savo tin
klą mesti į vandenį, jei pa
sirodytų reikalinga.

Jis ėjo pro Gailestingumo 
bažnyčią, kuri buvo jam pa
keliui, ir galvojo apie nak
ties įvykį. Jis sumurmėjo: 
“Įvykis išaiškintas!” Bet 
dar jis nebuvo prie galo baž 
nyčios, kai jo kojos atsisa
kė toliau tarnauti. Blogas 
ženklas, ženklas, kad nevis
kas buvo aišku, ženklas di
delio abejojimo, kurio neį
stengė nugalėti jo tvirtini
mas. Taip, be abejo, klebo
no akivaizdoj jis nieko ne-

jo žingeidumas nenurimo. 
Kodėl jis negalėjo ateiti ap
žiūrėti tos vietos, kur prieš 
keletą valandų jį buvo at
vedusi jo tarnyba? Taip pa
stačius klausimą, jis nesi
priešino ir nuėjo pasižiūrėti 
į bažnyčią. Atsistojo jis na
vos viduryje už vieno stulpo 
ir apžiūrinėjo vietą. Nema
tė nieko nepaprasto, net nė 
išmušto vitražo. Jis prisiar
tino prie krotelių, ten, kur 
vakar buvo radęs kleboną: 
stulpai, kuriuos jis galėjo 
matyti, neturėjo jokių su
žeidimo pėdsakų. Jis atkrei-

reštuotas policijos vadas ir 
3 policininkai Švenčionyse, 
vadas ir pavaduotojas Tra
kuose, Varėnos policijos vir
šininkas ir net geležinkelio 
stoties viršininkas.

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS J

pė akis į altorių: buvo mi
šios. Kunigas buvo dešinė
je, patarnautojas, paprastai 
apsirengęs, stovėjo prie jo 
ir buvo matyti jo veidas iš 
šono.

Seklys sudrebėjo. Kur gi 
jis, pagaliau, yra matęs ši
tą veidą? Ministrantas pa
ėmė didelę knygą, nulipo 
nuo altoriaus laiptų veidu į 
dalyvius. Barbaux tik susi
laikė nesušukęs:

— Henri-Martino gatvės 
bičiulis!

I

Taip, toji žuvelė—tai toji 
pat! Bet ne, argi jis buvo 
haliucinacijos auka? Nemie
gojus, tai galėjo atsitikti.

Jis sekė mažiausią jau
nuolio judesį, Pernešęs kny
gą į kairę pusę, jis grįžo į 
savo vietą ir ten, pilnoje 
šviesoje, jis pasirodė toks, 
kokį Barbaux huvo įsivaiz
davęs savo atmintyje, kada 
draugas jam sekti davė jo 
fotografiją...

Ir dabar Barbaux pajuto 
šito džiaugsmo pilnumą, lai
mėjus netikėtą laimikį. Ak, 
•dabar: jam pavydės visi 

gatves drau
gai. Surasti jų Danielių, tą, 
kuris taip garbingai slėpėsi 
bažnyčioje, tai naujas daly
kas! Policininkas murmėjo:

—Tiktai Barbaux’ui pa
saulyje gali pasisekti tokie 
dalykai!

Ir, kreipdamasis, mintimis 
į tarnaujantį, kalbėjo:

—Tarnauk sau toliau, ma 
no mažyti, tarnauk sau, ma
žas kvailiuk! Tu nė nesap
nuoji, kad Barbaux yra čia; 
tuojau jis tave maloniai pa
ims nuvesti ramiai įį kalėji
mą. Ir ryt, pamatysi tu, ma
no mažasis Donadieu, rytoj 
laikraščiai įpasakos apie ši
tą įvykį ir kokia buvo tavo 
mina... Pala, gudruolėli, ne
skubėk! aš mėgstu iš ank
sto pasidžiaugti savo pasi
sekimais !

Stiprinkime savo organizacijas
Karo kamuojamoji Lietuva daug vilčių deda į Ame

rikos lietuvius. Atsižvelgiant į dabartinę lietuvių tau
tos padėtį, lietuviai amerikiečiai turįs suvaidinti vie
ną
mes

Pirmasis šių metų “Neprikl. Lietuvos” (slapto Liet. 
laikraščio) numeris pradedamas su linkėjimais, kad 
visa tauta būtų vieninga, kad taupytų savo gyvybes, 
nesikarščiuotų, vengtų išsišokimų ir toliau sakoma: — kuriuos jitarė, kad jie įspėjo 
'■‘Karui baigiantis Lietuvos valstybė juk turės remtis gyventojus apie vokiečių, pla 
ne dabarties aukomis ir lavonais, bet tik gyvais žmo- ,nuojamą .žmonių medžioklę, 
nėmis. Tačiau aukoms išvengti nevalia mūs tautos var- Dėl to įspėjimo medžioklė 
das teršti, kaip tai daro de GEN(e) RATAI (sąmonin
gas pašiepimas: sudarytas žodis “degeneratai” — išsi
gimėliai — iš pirmųjų skiemenų vokiško pavadinimo.
Generaliniai Tarėjai), ir kai kurie savisaugos pareigo- 
nys. Laikysena turi būti išmintinga ir garbinga, lietu
viška”. — Toliau seka septyni punktai: “Kaip tikras 
lietuvis-patriotas turi elgtis okupacijos metu”, ir tą 
straipsnį baigia šitaip: “Girtuoklius, palaidūnus, kyši
ninkus, kortų didelius mėgėjus mes laikome supuvusia 
lietuvių tautos dalimi. Kaip su tokiais, su jais bus el
giamasi ateityje. Dėl visokių lietuvių skundikų vokie
čiams, mes jau esame. pasisakę anksčiau-, šie niekšai 
sulauks atsiskaitymo dienos. Jie nematys pasigailėji
mo”. Paskui eina straipsnis: “Kas Mes?”, “Ateities 
Lietuva ir Darbo Žmonės”. Čia. randame pareiškimą:

davė menkus rezultatus. A-

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽ1ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

Greita joms pagalba vienos 
minutės maMŽavimu su DIEVI
NĘS OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT Suminkština tuos ' kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo .ųųjkičiojiinu. Parduo
damos SU pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

ŠYIKBOLDTS-GOUNBIATT

DĖVINT OINTMENT ■• ” «
N esu tepantta — NenndAŽantta

800 N. Clark St, City 
SUPERIOB 1462.

“Ateities , Lietuva taus teisiškai sutvarkyta valstybė; 
iš svarbiausių rolių jos gelbėjimo darbuose. Kaip joje turės viešpatauti socialinė teisybė ir-tokia poHti- 

tą mums pavestą rolę atliksime, • labai daug pa- nė santvarka, kurioje kiekvienas vfllsitybės pilietis, nau-
reis nuo mūsų prisirengimo ir susiorganizavimo. Kiek dosis ekonominio gerbūvio,, politinio teisėtumo, mokslo 
ligšiol mes padarėm gero savo tautai, padarėm per są- bei meno vaisiais”.
moningą, organizuotąją visuomenę. . Nekitaip bus ir Duodama 10 patarimų areštuotiems su šia pabaiga: 
ateityje. Mes tiek nusipelnysime savo tautai ateityje, — Atipink lietuvi, kad Tau privalu būti tik kilniu 
kaip stipriai būsime susiorganizavę. Todėl šiuo metu aavo tautos didvyriu.” 5=

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

SprincninlAl 
Matronai 

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

Stndlo Ooucta

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURKiTURE COMFAriV

J31Ū WE8T ROOSEVELT ROAD *

, l ' » .1 ■ ■■■■! ■ ■■«■■■ ... II įįį.



Pirmadienis, liepos 17, 1944

“CHICAGO IR APYLINKĖSE
A, MiriulLnš nam vienuolynui. Tai tikrai. a. Zofija Masiuliene mintisy

Zofija Masiulienė, kad ir 
mirusi, džiaugiasi savo ge
rais darbais. Džiaugiasi jos 
vyras ir sūnus, nes per ilgą 
laiką eis maldos ir šv. Mi
šios už sielas tos gražios 
šeimynėlės.

Šv. Jurgio bažnyčioje į- 
vyks gedulo iškilmingos pa
maldos liepos 18 d., 8:30 už 
Zofijos Masiulienės sielą. 
Geistina, kad Šv. Jurgio pa
ra pi jonai ir visi, kurie nau
dojasi Z. Masiulienės įtai
symu puikios grctto, atsi
lankytų į pamaldas ir pasi
melstų už jos sielą, ir josios 
vyro bei sūnaus.

Prel. M. L. Krušas

Birželio 17 d., 1943, mirė 
a. a. Zofija Masiulienė.

Masiulių šeimą pažinau 
virš 25 metus, kada dar gy
veno šalia klebonijos, prie 
32 PI. ir Lituanioa Avė. Bu
vo gera liet. katalikiška šei
ma. Taupiai gyvendami įsi
gijo nemažą namą prie HaLs- 
ted ir 53-čios gatvių. Buvo 
taupūs, bet bažnyčiai ir ge
riems darbams neskupūs.

P. Masiulis mirė prieš ke
liolika metų. Vienturis sū
nus irgi mirė prieš 4 metus. 
Sūnus buvo gerai išauklė
tas, mandagus vyrukas. Tu
rėjo puikų automobilių, ne
kartą ir mane pavažinėjo. 
Mylėjo Dievą, nemažai au
kodavo bažnyčiai ir geriems 
darban^ ir turėdavo gana 
sau ant gražaus pragyveni
mo.

Prieš kelis metus Masiu
lienė pasisiūlė įrengti pui
kią Grotto Panelės Šv. ant

Iš Politikos Lauko
OLIS FOR JUDGE GOLFO 
DIENA IR TURNA
MENTAS

Olis į teisėjus komitetas
šventoriaus prie Šv. Jurgio I rengia golfo dieną trečiadie-
bažnyčios. Pinigų, tiesa, ne
turėjo gana, bet pasirašė su
tartį, kad mokės kas mėne
sį po $100, kol Grotto skolą 
išmokės. Atsilikus mirčiai, 
pažymėjo savo testamente, 
kad jos administratorius 
baigtų mokėti, pardavus jo
sios savasty. Taip ir pada
ryta. Šv. Jurgio parapija ga
vo $700.00 užbaigimui mo
kėti skolos už Grotto. Viso 
Grotto kainavo $2.600.00.

Girdėjau, kad ji paliko 
$2,000.00 šv. Mišioms vie-

NAfURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS FLASTIO HA- 
TKR1OLAS NATUKAJLU OU1| 
■PALVOS DANTŲ MJHTOMM.

NAUJO*
BŲUM Velvalone DANTŲ

P1AMTO*

nį, liepos 26, Evergreen Golf 
Club, 9140 S. Western Avė. 
Tai bus turnamentas Chica- 
go golfininkų, kurie išmė
gins savo gabumus ir tuo 
pačiu laiku prisidės prie iš
rinkimo antro lietuvio teisė
jo. Vietos biznieriai rengias 
surasti, kas yra geriausias 
jų tarpe golfininkas. Lietu
viai legijonieriai irgi turi 
kelis gerus golfininkus, ku
rie los viens prieš kitą, kad 
sužinojus, kas yra čempijo- 
nas. Komisija deda pastan
gų, kad atsilankusieji turė
tų įdomią programą.

Vakare bus vakarienė, pas nariai. Kaipo tėvo bendra- 
kui bunco lošimas, koziria-j darbis, jaunasis nesigailėjo
vimas ir t.t.

Visi, kas norit paremti 
kampaniją išrinkti Olį j Mu- 
nicipal Court teisėjus, kvie
čiami atsilankyti.

Tikietai jau parduodami. 
Jų galima gauti pas komi
sijos narius: dr. Biežį ir dr. 
Nares, “Margučio” raštinėj 
ir pas Dariaus-Girėno salės 
gaspadorių. J. J.

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENA

nei laiko, nei darbo vežda
mas žmones ji Vyčių meti
nius išvažiavimus savo tė 
vo troku. Prieš ketvertą me 
tų Adomas sąžiningai dirbo 
su tėvu ekspresiniam bizny. 
Tėvams nupirkus didelį ūkį 
Monee, III., jis tuojau ėmėsi, 
ūkininko darbo. Veiklus jau
nikaitis liuosu laiku mėgs-, 
ta groti piano-akordionu.

K

Naatalduoda. B* akonl*. Natūrai** apal. 
▼oa Neblanka. Vt.oJ toly žinomos dantų 
Jlsltoo. Permatomo* cryatal olear plalto*.

Plunksnos tankumo, sanltaris, Paten
kinimo. Koruntnataa. Materlolas labai pa
sažus | gamtinį. Vienas dienas tals7saų 
patarnavimo*. Apakal/Marlmas raitai.

Darome piritas jspauat*. Ir 
pautas tik ii laianiuotų dentlatų

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Rkdio Stoties

W. G. Ė. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Hto 8:45 iki 9:15, t“

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vaR.

Panaudokite Progų Dabartinėms Žemoms 
N uošlmčlo Halams.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

iflkn įstaigoje. Jūsų Indėliai 
boJKml Ir

TAUPYKITE mi 
rūpestingai globėjam, Ir Ilgi 35 000 00 ap
drausti per Federal Savlngs and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jftrtis ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ IŠTAIGA.

. — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. .

1734 8. Aabland Snd n. Mon. 33B1

Atdara nuo » Iki S. M tad. aaa • Ud A 
KAI.BAMB I.IKTI V1AKAI

»»4S W 2«th St. 2nrt Fl. Lnw. 2«0K 
30 N. Dearbom Itin. ROfl, 8 ta 0*4* 
Vldurmleadto vai. »—0. Antradieni Ir

katrlrtadlsai aaa t Iki T.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORG1CIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!

KEIST U TO SAVINOS AND L O A N 
TEL.: CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

draugijose. Jo motina yra ii- ko didelį ūkį Monee, III., ir 
gametė narė Moterų Sąjun- išsipildė jų svajonės pra
gos, Labdarių Sąjungos, šv. leisti likusias dienas ramiai,

GRAŽINTAS PAGROBTAS fcfcDIKlS

Kazimiero Akademijos Rė
mėjų, Šv. Pranciškaus Ry-
mietės ir k. Tėvas, būdiamas venime linkime laimės ir kuo
ekspresiniam bizny Town or 
Lake kolonijoj daug pasi
tarnavo savo draugų ir or- 
gąnizacijų labui. Už metų po 
sidabrinių vestuvių nusipir-

Nepaprasto džiaugsmo rodo tėvas Gogin šešių mėnesių 
dukrelei, kuri buvo pagrobta iš vienos ligoninės. Polici
jai suskutus ieškoti, nežinomas asmuo pranešė, kur kūdi
kis randasi. Tai įivyko šiomis dienomis New Yorke. (Acme- 
Draugas telephoto)

Spalių 22 d., 1939 m., šv. 
Kryžiaus parapijos bažny
čioj jaunojo tėvai Adomas 
ir Julijona Stugiai didelė
mis iškilmėmis minėjo si
dabrinę vedybinę sukaktį. Jo 
tėvai yra pasižymėję nepa
prastu veikimu lietuviškose

Bus šaunios vestuvės
Prieš didįjį altorių Nekal

to Prasidėjimo P. Š. bažny
čioj, liepos 29 d. įvyks įspū
dingos vestuvės Adomo Stu- 
gio, Jr., su Ona Nevedoms- 
kaite. Jaunieji priims Mo
terystės Sakramentą 3 va
landą popiet. Vestuvių puo
ta įvyks adresu 3936 South 
Campbell Avė.

Jaunieji susipažino viens 
su kitu dalyvaudami L. Vy
čių organizacijos veikime. 
Abu yra katalikiškų šeimų

DOMICĖLĖ VAICIS
(po tėvais Beįiavičaltė)

Mirė liepcs 15 d., 1944 m., 
5:45 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskr., 
Kražių parap.,

Amerikoje išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Juozapų, 2 dukteris: Ste- 
lla Tedrowe, jog vyrų Juoza
pų ir jų sūnų Christopher ir 
Virginia Klusas, jos vyrų John 
ir jų dukterį Pąula Ann, 3 a- 
nūkes: Norma Elias ir jca vy
rų Brandon, Nadine ir Rose 
Marie Mattran, seserį Oleaę 
Jasulaitienę ir jos šeimų, bro
lį Pranciškų ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotao Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 19 d. iš koplyčios 8:30 
vai, ryto bua atlydėta į Gimi
mo Švenč. Panelės Marijos pa
rap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielų. Po pamaldų bue 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

, Nuliūdę: Dukterys, žentai, 
Anūkai, Sesuo, Brolis ir kiti 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
thony B. Petkus. Tel. GROve- 
hill 0142.

A i A
ONA KARPIENfi 

(Po tėvais Bridikaitė)
Gyveno 1612 So. 4 9th Avė., Cicero, Iii.
Mirė Liepo3 15 d., 1944 m., 7:30 vai. ryte, sulaukusi pusės

a»mzia,us.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iš Raseinių 

miesto.
apskr., Kaltinėnų parapijos, Kaltinėnų

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrų Juozapą, sūnų Juozapų 

(1 . S. Air Force) ir jo moterį Elėonorų, 2 pusseseres: B. Juk
nienę ir jos šeimų ir A. Gerčienę ir jca šeimų, tris švogerkas’ 
K. Railienę ir jos šeimų, M. Mikulienę ir jos šeimų ir E. 
Braunienę ir jos šeimų. Uošvius.- Mr. & M rs. Rastenius ir jų 
šeimų ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko pusbrolį Silvestrų Bridikį ir jo šeimų ir ki
tas gimines, draugus ir pažįstamus.

Priklausė prie šv. Kazimiero Akad. Rėm. Dr-jcs ir yra tos 
draugijos amžina narė. Priklausė prie kareivių Motinų Drau
gijos, Marijonų Rėmėjų Dr-jos ir prie Labdarių Dr-jos ir yra 
Labdarių Dr-jos amžifta narė.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 50th 
Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Liepos 20 d. iš A. B Pet
kaus koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvykę gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Sūnus, Puteeserės, Švogerkas, Uošvis Ir visos kltoš 

giminės.

iMH

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

KoĮrtyėlos VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
R vai. vak.

rs

gamtos prieglobsty.
Jaunai porai naujame gy-

geriausio pasisekimo nau
jam gyvenime. šiauliškis.

PIRKITE KARO BONUS

Galės rūkyti!
Iš automobilio buvo pa

vogta aštuonios dėžės ciga
rų, už $45 vertės. Pardavė
jo automobilis buvo pasta
tytas užpakalyje 10940 Mi- 
chigan avė.

Skelbkitė« “Drauge”

AAA
JOSEPH ERINGIS

Mirė liepos 15 d., 1944 m., 6:15 vai. ryte, sulaukęs 48 metų.
Velionis gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nullfldlfne: žmonų Gnu, brolį Stanley. 5 

seseris: Julių Saudikis, jos vyrų Walter, Stella Norvvell, jos sū
nų Bill; Bertha Wingel, joa vyrų Joe, Martha Ambrose, jos 
vyrų Chris ir jų dukterį Arline (St. Charles, Iii.); Betty Ham- 
mer, jos vyrų Bill, tetų Karotinų Misiunskienę ir jcu šeima, uoš
vę Agotų Joadviršienę, 3 švogerkas: Ella Daniels ir jos šeinių, 
Isobel Wecker ir jos šeimų, Adeline Wineglass ir jos šeimą, .ir 
kitas gimines, draugus ir pažįstamus.

Velionis priklaucė prie Keistučio ir Amerikos Piliečių Kliūbo.
Kūnas pašarvotas namuose, 1853 West 35th St.
Laidotuvės įvyks trečiadieny, liepos 19 d. iš namų 8 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielų, l’o pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapinea.

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

Nuliūdę:
Žmona, Brolis, Seserys, švogeriai, švogerkos, Teta, Uošve.

Ridikas, Tel. YAItds 1419.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO ZlB VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

OVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakty

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

I. UULEVICIUS
«Mg SO. CALIFOBNIA AVĖ. Pilone LAF. 8671

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. l»th STBEET
____________ TeĮephon. YARDS 1410__________

L I. ZOLP \
1646 WEST 46th ST. ‘ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8318 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKASS
Phone YARDS 1138—81

LACHAW1CZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10766 S. mCJHIGAN A VU

Phoncs: CANAL 2518 
COMMODORE 6766

P1I.IMAN 1270

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICmOAN AVĖ. Phone P UI, LMA N 9661

ANTANAS M* PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

z
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Šeima tragedijos sūkuryje

Žmona grąžino pabėgusį kalėjiman, 
kad baigus neramu gyvenimą

NUSIKALTIMAS NEDAVfc VISĄ LAIKĄ RAMUMO. 
PABĖGĘS KALINYS GYVENO SVETIMA PAVAR
DE. JIS DIRBO KAIPO MAŠINISTAS.

Pavarčius istorijos puslapius

Caen,-karo miestas šiandien, 
pragarsėjęs Dievo taika

1061 METAIS CAEN MIESTE BUVO PASKELBTA DlE- 
VO TAIKA, KURI GEROKAI SUŠVELNINO ŽIAU
RUMUS.

Žmonių gyvenime esti dra
mų ir tragedijų. Chicagoje 
praeitą savaitę įvyko gana 
skaudžios tragedijos vienas 
veiksmas. Toji šeima vadi
nasi Jablonskį. Tos šeimos 
galva vadinasi Joseph J. 
Jablonskį, 42 metų, jo žmo
na Mrs. Carmel Jablon
skį, 32 metų, ir jų 11 me
tų amžiaus duktė Antoi- 
nette. Apie praeitos savaitės 
įvykį kalbėsime vėliau. 

TRAGEDIJOS PRADŽIA

Tragedija įvyko 1921 me
tais, kai holdapo metu žu
vo vaistininkas. Joseph Jab
lonskį buvo nuteistas iki gy
vos galvos kalėjiman. Jis 
buvo Joliet kalėjime. Būda
mas kalėjime mokės inžine
rijos ir prisidėjo prie pasta
tymo naujo Stateville kalė
jimo. Vėliau jis buvo nu
siųstas į kalėjimo garbės 
farmą, iš kur 1936 metais 
pabėgo. Jablonskį apsivedė. 
Pabėgęs iš kalėjimo garbės 
farmos, jis gyveno svetima 
pavarde. Pastaruoju metu 
dirbo vienoje įmonėje kaipo 
mašinistas. Praeitą trečia
dienį (liepos 12 d.) Jablon
skį buvo areštuotas ir buvo 
nugabentas į Joliet kalėji
mą, kur turės išbūti iki pa- 
rolės daugiau kaip devynis 
metus.

PRAEITIS KfiLE 
NERAMUMĄ

Joseph Jablonskį gyveno 
su žmona ir dukrele. Jų gy
venimas buvo neramus ir 
baimingas, nes praeities įvy
kis juos gąsdino ir vertė 
dažnai keisti gyvenamąją 
vietą.

Šeimoje buvo didelė mei
lė. Tarp žmonos, vyro ir 
dukrelės buvo vienybė ir 
karšta meilė, bet praeitis 
kėlė neramumų. Vyras kelis 
kartus bandė eiti į policijos 
stotį ir pranešti apie savo 
pabėgimą, bet grįždavo vėl 
nuo policijos durų į namus.

Praeitą trečiadienį (liepos 
12 d.) Mrs. Carmella Jab
lonskį pranešė apie savo vy
rą policijai. Vyras buvo su
imtas. Jis buvo nugabentas 
į kalėjimą atgal. Žmona tai 
įvykdė ne iš keršto, bet iŠ 
meilės, nes norėjo baigti ne
ramumų ir netikrumų gyve
nimą. Ji sako, kad ji tai pa
dariusi todėl, kad vyras ne
drįso nueiti į policiją ir pa
sakyti apie sąvo pabėgimą, 
nors jis norėjo.

SKAUDUS
ATSISVEIKINIMAS

• Praeitą savaitę įvyko 
skaudžios tragedijos vienas 
veiksmas, kuriame buvo 
matyti skaudus vyro su 
žmona ir tėvo su dukra at
sisveikinimas. Verkė žmona, 
ašarojo dukrelė, o vyras 
prašė, kad žmona nusišypso
tų, kad jis savo vaizduotėje 
galėtų turėti žmonos šypse
ną, bet žmona negalėjo šyp-

Kai Jablonskį buvo veža
mas praeitą penktadienį į 
kalėjimą, žmona palydėjo 
akimis ir sušuko: “Juozai, 
aš nesu išdavikė, atsipra
šau.”

“Rūpinkis vaiku”, — Jab
lonskį pasakė. Jis turėjo 
galvoje savo dukrelę Antoi- 
nętte. ' '*•'

Automobilis išnyko iš 
akių, o žmona ir dukrelė grį
žo į namus, žmona tarė: 
“Mes esame vargšai, bet 
laisvi.”

Skaudi tragedija! Ji sako, 
kad žmogus turi daug ken
tėti dėl nusikaltimo, kol jis 
esti išpirktas skaudžia at
gaila. -

Du banditai pabėgo, 
kai moteris sekretorė 
pasiekė telefoną

Greitu galvojimu ir dar 
greitesniu veiksmu pinigų 
keitimo kasininkė praeitą 
penktadienį išvijo aukštus 
banditus, kurie bandė api
plėšti dienos metu pinigų 
keitimo įstaigą.

Kasininkė buvo Milda Co- 
hen, 27 metų, kuri pasakė 
policijai, kad atėjo du vyrai 
į Transportation Currency 
Exchange, 626 S. Dearborn 
str., prieš 3 valandą po pie
tų. Vienas iš jų turėjo gink- 
lą. ; • I . i’’1

Kai tik kasininkė pamatė 
ginklą, tuojau pinigus sušla
vė į stalčių ir pačiupusi te
lefoną šaukė policiją. Ban
ditai neteko nervų, kai jie 
išgirdo šaukiant policiją. 
Jie atsigrįžo ir pabėgo.

Į Laivyno nuostoliai j
Laivyno departamentas 

liepos 14 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps, coast guard) są
rašą, kuriame pažymėta, 
kad 144 jūrininkai mirė, 102 
buvo sužeisti ir 17 dingę.

PIRKITE KARO BONUS

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių .
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMHINO
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Trys broliai Kalasinskai Dėdės 
Šamo tarnyboje

STANLEY KALES
Sgt. Stanley Kalasinskas 

(Kales) gimęs 1915 metais 
gegužės 8 dieną, Forest Ci
ty, Pa. Čia ir išėjo pradinę 
mokyklą. Aukštesnę mokyk
lą lankė Binghamton, N. Y.

Jaunas būdamas Stasys 
tarnavo mišioms, o paaugęs 
giedodavo šv. Juozapo pa
rapijos chore. Taip pat pri
klausė prie jaunimo organi
zacijų. Buvo RKSA narys. 
Dirbo už menedžerį A. & P. 
kompanijoje.

LEO KALES

T. Sgt. Leo F. Kalasinskas 
(Kales) gimęs 1917 metais 
gruodžio 6 d. Forest City, 
Pa. Čia išėjo ir pradinę mo
kyklą. Aukštesniąją mokyk
lą ėjo Binghamton, N. Y.

Jaunas būdamas tarnavo' ...
mišioms ir vėliau priklausė 
prie Šv. Juozapo parapijos. 
Buvo RKSA narys. Dirbo 
Link Aviation Devices, Ine. 
Labai mėgo skaityti. Į ka-
riuomenę išėjo 1941 metais karių skaičiuje 40 vyrų yra
liepos mėn.

Ligoninės
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse yra 38 laivyno ligo
ninės.

DTENRA8TTS fcftAffOAB, tjf’TTAGO, n TUNUI?* ftfi&adienis, liepos 17, 1944

/ mus.

Iš sportų labiausia mėgo 
tenisą. Į kariuomenę išėjo 
1941 metais vasario mėnesį. 
Šiuo kartu randasi kaž-kur
South Pacifike.

* * *
A .

Lt. Walter W. Kalasins
kas (Kales) gimęs 1919 m. 
birželio 4 d., Forest City, 
Pa. Čia ir pradinę mokyklą 
baigė. Aukštesniąją mokyk
lą (High School) lankė 
Binghamtone. Tarnavo mi
šioms. Mėgo įvairius spor
tus, ypatingai “bowling”.

WALTER KALES
Savanoriu įstojo į U. S. 

Air Corps 1942 metais sau
sio 7 d. Lakūno sparnelius 
ir commissioif gavo 1943 m. 
birželio mėn.. Tėvai Pranas 
ir Ona Juknevičiutė-Kalasin- 
skai gyvena 4 Julian Str., 
Binghamton, N. Y. Sesuo 
Teresė dirba sekretore Link 
Aviation Device, Ine.

Žuvę kareiviai kovos 
laukuose

Karo departamentas lie
pos 14 dieną paskelbė 741 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
buvo užmušti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
karo apylinkių frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose

iš Illinois valstijcr, 10 iš In
diana, 14 iš Iowa, 32 iš Mi- 
chigan ir 20 iš Wisconsin.

Ir tokių dalykų pasitai
ko gatvėje

I
Lemuel H. Smock, 57 me

tų, pardavėjas, 6142 Forest 
Glen avė., protestavo praei
tą penktadienį, kai kitas 
vyras sekė jį į jo automobi
lį, Ashland avė. ir Irving 
Park rd.

“Čia”, — pasakė antras 
vyras, — “yra mano viziti
nė kortelė”.

j Jis ištraukė revolverį, kai 
būrys asmenų nuėjo keletą 
pėdų toliau.

Nekviestas keleivis pri
vertė Smock'ą važiuoti ke
turis blokus, paskui paėmė 
$15 iš Smock kišenės, jo 
skrybėlę ir automobilį.

“Jis reikalingas skrybė
lės”, — pasakė Smock poli
cijai. “Jis buvo plikagalvis”.

Kai sąjungininkai pradėjo 
į Normandiją, Prancūzijoje, 
invaziją, viso pasaulio akys 
nukrypo į Caen miestą Dėl 
to miesto amerikiečiai su 
naciais smarkiai kovojo. A- 
merikiečiai laimėjo kovą. Ta 
proga tenka prisiminti gar
sų Caen miestą, šis miestas 
praeityje yra pragarsėjęs 
taikos klausimais. Bažnyčia 
bandė sušvelninti nelaimes, 
kurios kildavo iš karo. “Die
vo taika” buvo paskelbta 
Caen mieste 1061 metais, 
prieš penkis metus, kai Nor
mandija liko nugalėta Ang
lijos.

Tikroji vidurinių amžių 
nelaimė buvo savitarpiniai 
karai, kuriuos vedė du šimt
mečius vasalai. Silpna vals
tybės vyriausybė negalėjo 
suvaldyti ritierių. Europoje 
siautė anarchija. Ypatingai 
Prancūzijoje buvo išsiplati
nę užpuolimai. Vyskupai 
prieš juos kovojo. Pagaliau 
buvo įvesta Diev0 taika. Pri
tariant pietinės Prancūzijos 
bajorams paskelbta Dievo 
taika. Nevalia buvo vesti 
karo nuo trečiadienio vaka
ro iki pirmadienio ryto, taip 
pat advente, gavėnioje ir 
per kai kurias šventes. Die
vo taikos paskelbimas žy
miai sumažino užpuldinėji
mus. Bažnyčia palaikė Die

Šiai motarei reikia
SKALBYKLOS!

IŠKEISKITE jūsų dykus elektros

prietaisus į Karo Štampas

Pasigailėkit vargšės Seimininkės, kuri negali gauti reika
lingos elektros skalbyklos, dėlei karės laiko trūkumų! Ji 
vargsta su skalbinių lenta—gal Huosdlenoj iš karo fabriko.

Jūs galite jai pagelbėti, ar kitai Seimininkei, jei turite 
nevartojamą skalbyklą. IŠKEISKITE ją į Karo štampas 
pas savo elektros prietaisų krautuvininką. Nors skalbykla 
bus ir sugedus, jis galės pertaisyti tai, kuriai labai reikia.

Taipgi Mkelskite bet kuriuos dykus elektros prietaisus.

Apart gavimo Pergalės pagreitinimo Karo štampų, jūs
turėsit pasitenkinimo iš gelbėjimo savo Šalies ir kaimyno.

, > •„ ■ ?'. T. t
i

PASTABA: Commonwealth Edlion Kom- 
panlja neperka vartotų elektra* Irensimų 
vPI pardavimui, bet maloniai paretbutl 
ChlcaroR Krautuvininkams Siame patrioti
niam Ilkeltlmo Plane.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANT

vo taiką, stengės patobulinti 
teismo tvarką.

Po exkomunikos bausme 
žmonės buvo įpareigoti nu
traukti karą ir asmeniškus 
ginčus tarp trečiadienio va
karo ir pirmadienio ryto. 
Vėliau paliaubos įėmė ad
ventą ir gavėnią.

Kaip anais laikais, taip ir 
šiandien Bažnyčia deda vi
sas pastangas, kad valsty
bėse ir pasaulyje būtų tai
ka. Juo žmonės greičiau 
grįžta prie Dievo tvarkos, 
tuo greičiau įsigalės ir taika 
pasaulyje.

Pagrobė laikrodį
August Foreman, 1633 N. 

Oakley avė., pranešė polici
jai, kad du negrai iš jo atė
mė $2.70 ir laikrodį už $35. 
Apiplėšimas įvyko Damen 
avė. ir Fulton str.

Apvogė tavernų
Anthony Agozzino prane

šė policijai, kad vagys pavo
gė šešias dėžes whisky ir 19 
kartūnų cigariečių. už $252 
vertės, iš jo taverno, 2300 
Cottage Grove avė.

Milijonai
Visokiai kosmetikai per

nai išleista apie 500 milijo
nų dolerių.

X Tėvų Marijonų naujo- 
kynan liepos 16 d. įstojo sep 
tyni jaunuoliai.

X Elena Noreikaite yra 
vienos Chicago kavinių mė
giama šokėja. Iš jaunystės 
ji pamėgo ispanų šokius ir 
dabar yra geriausia ispanų 
šokių šokėja.

X Harriet Raubūnas, bai
gusi slaugės mokslus Spring 
field, III., dabar eina slau
gės pareigas šv. Kryžiaus 
ligoninėj.

X Auna Kaskas, lietuvai
tė, Metropolitan Opera ar
tistė, su žinoma San Carlo 
Opera Company dalyvaus o- 
peroj Soldier Field stadione, 
Chicagoj.

X Oro kadetas Gregory 
Purtokas eina lakūno moks
lus Randolph Field, San An- 
tonio, Texas. Busimasis la
kūnas tris metus mokinosi 
Marianapolio kolegijoj, Šv. 
Ritos aukštesnėj mokykloj 
ir yra baigęs Wilson, J., ko
legiją.

X Adelė Druktenyte, co- 
loratūro soprano, įstojo į 
Chicago Tribūne Dainų šven 
tės kontestą. Gražiabalsė 
dainininkė yra nekartą pa
sirodžius lietuvių parengi
muose, “Draugo” koncertuo
se, ir praeitais metais su A- 
teitininkais sėkmingai debiu
tavo Philadelphia, Pa., tarp
tautiniame festivale.*

X Tėvų Marijonų semina
rijoj rugpiūčio 5 ir 6 dieno
mis J. E. vyskupas Wm. O’- 
Brien suteiks sub-diakonatą 
ir diakonatą šventimus pen
kiems Tėvų Marijonų klie
rikams, o rugpiūčio 15 d. 
J. E. arkivyskupas Samuel 
A. Stritch suteiks kunigys
tės šventimus sekantiems 
klierikams: J. Skrodeniui, V. 
Raiteliui, V. Paruliui, J. Sa
vukynui, ir S. Sąpliui. Visi 
marijonai.

X Lt. Junius J. Zolp, sū
nus bizn. Jono J. Zolp, šio
mis dienomis gavo sidabri
nius lakūno sparnus Frede
rick Army Field, Frederick, 
Okla., ir dabar paskirtas 
mokytojum Randolph Field, 
Texas. Iš 350 abiturientų, 
jis gavo septintą moksle pa
žymėjimą. Jo brolis Jonas 
yra Machinist Mate, 2nd 
Class jūrininkas ir dalyvau
ja mūšiuose Pacifike.

X Regina ir Vincas Kli
mai su dukrele Regina iš 
Tarryville, Conn., jau virš 
pora savaičių, kai vieši Chi
cagoj pas Nutantus Brigh- 
ton Parke. Svečiai aplankė 
“Draugo” redakciją., ir visas 
lietuvių katalikų įstaigas ir 
gėrėjosi lietuvių j.au atlik
tais ir vykdomais darbais. 
Vincas Klimas yra buvęs 
redaktorius mėnesinio laik
raštėlio “Chronicle”, kurį 
leidžia Conn. valstybės lie
tuvių jaunimo organizacija. 
Dabar jis kariuomenėj, o 
žmona jį pavaduoja redak
toriaus pareigose.




