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Gręsia 7 nacių divizijom Normandijoj; 
Amerikiečiai užėmė Periers ir Lessay
SU PIRMA ILS. ARMIJA, 

Canisy, liepos 27.—Ameri
kiečiai kariai šiandien užė
mė Periers ir Lessay. Kiti 
daliniai, skubiai žygiuoda
mi iš užimto Marigny, dasi- 
varė iki nepilnai penkių my
lių nuo Countances

> VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 27.—Amerikos 
šarvuočių jėga šiandien per 
skėlė nacių centrinę liniją 
Normandijoje. Nacių kariuo 
menė betvarkiai traukiasi 
iš greit subyrančios linijos.

Dėl greito amerikiečių 
pasistūmėjimo septynioms 
nacių divizijoms vakarinėj 
Cherbourgo pusiausalio pu
sėj gręsia sugavimas.

Sherman tankai ir pėsti: 
ninkai, pasistūmėję devy
nias mylias per dvi dienas, 
perkirto vieškelį iš St. Lo į 
Avranches, pietinėj Norman 
dijoj.

Žygiuodami rytuosna iš 
St. Gilles ir Canisy, ameri
kiečiai pradėjo spausti vo
kiečius Virė upės užlenkime 
žemiau St. Lo, ir užėmė Le 
Mesnil Herman.

Amerikos lėktuvai nuolat 
puola priešo pozicijas tuoj 
už fronto linijų. Atrodo, kad 
naciai nieku būdu negali 
sustabdyti tą varymasi. Są
jungininkai suima šimtus 
nacių belaisvių.

Rytuose, tarpe St. Lo ir 
Caumont, amerikiečiai at
stūmė vokiečius dvi mylias 
ir užėmė Mouffet ir Berig- 
ny, bei perkirto Ca.umont- 
St. Lo kelią.

Britų-kanadiečių fronte, 
vokiečiai stipriai priešinasi 
tankais ir artilerija. Anot 
raportų, naciai atsiėmė Es- 
quay, septynias mylias į 
pietvakarius nuo Caen, ir 
kalnus “112” ir “113.”

U. S. Gen. McNair žuvo Normandijoje
WASHINGTON, liepas 27. 

—Karo Departamentas ęra- 
nešė, kad Lt. Gen. Lesley 
J. McNair buvo priešo ug
nies užmuštas Normandijos 
fronte, jam bestebint veiks
mus fronto linijose.

Liepos 14 d. armija pra
nešė, kad McNair buvo pa
skirtas svarbiom pareigom 
užjūryje, ir kad Lt. Gen. 
Ben Lear buvo paskirtas jo 
vieton, kaipo komandierius

armijos pėstininkų jė£ų.
McNair, 61 metų amžiaus, 

išaugino ir išlavino dabarti
nę didžiulę Amerikos kariuo 
menę, ir buvo skaitomas 
vienas gabiausių armijos 
karininkų.

1943 m. balandžio mėne
sy, vizituojant frontą Tuni- 
sijoje, Gen. Mc Nair buvo 
šovinio skeveldrų sužeistas, 
bet po operacijos pasveiko 
ir grįžo prie savo pareigų.

Atmušė nacius Florencijos rajone
.5 c VROMA, liepos 27.—Kovos 

už Florenciją, paskutinį di
delį Italijos miestą į pietus 
nuo nacių Gotų linijos dar 
esantį priešo rankose, šian
dien pasidarė labai aršios. 
Britų aštuntoji armija at
mušė smarkias vokiečių kon 
tratakas aštuonias mylias 
nuo to istorinio miesto cen
tro.

Yra ženklų, kad senasis 
Pisa miestas taipgi virs i 
didelių kovų lauką. Vokie
čiai stato barikadas didžio
se gatvėse į Šiaurę nuo Ar
no upės, ir įtaiso kulkosvai
džių pozicijas.

Atsižymėjęs to miesto bok 
štas, kuris yra nusviręs į 
vieną pusę, yra nacių var
tojamas obzervacijos tiks
lams. Sąjungininkai prane
šė, kad dėl tos priežasties 
gali priseiti į jį atsukti di
džiąją artileriją.

Nuskandino japonu 
laivą prie Sabang

KANDY, Ceylon, liepos 
27.—Sąjungininkų rytų lai
vyno dalinys antradieny 
atakavo japonų Sabang ba
zę, Sumatra saloje. Šoviniai

_______________________ iš laivo patrankų ir lėktuvų
KALENDORIUS bombos sunaikino uosto

Liepos 28 d.: Šv. Viktoras įrengimus, nutildė pakran-
ir A v. N a žarijų s; senovės: 
Agaras ir Atė.

Liepos 29 d.: Šv. Morta, 
šv. Olavas ir šv. Feliksas; 
senovės: Mantvydas ir Pa- 
tirga.

ORAS
Giedra ir vėsu.

čių batarejas, sužalojo dvi 
prieplaukas, ir nuskandino 
vieną prekybinį laivą.

Adm. Lord Louis Mount- 
batten komandos štabas sa
kė tęys naikintuvai ir olan
dų kreiseris drąsiai įplaukė 
uostan ir iš erti bombarda
vo ten esančius taikinius.

...“and that goverament of 
the people, by the people, for 
the people, ahalj not perish 
from the earth.”

Price 8c

-Abraham Lincoln
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Rusų kariuomenė persikelia per Vistula upę, paskutinę naturalę barjerą pastoj an
čių kelią Vokietijon. Rusams toje apylinkėje belieka 370 mylių iki Berlyno.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Berlynas kalba apie 
naują išlipdinimą

LONDONAS, liepos 27.— 
Berlyno radio sakė dideli 
skaičiai sąjungininkų karo 
laivų, transportų ir išlipdi- 
nimo laivelių sukoncentruo
ta Tirenijos jūroje,* ir spė
jo, kad tuoj bus vykdomi 
išlipdinimai prie La Spezia 
ir Genoa, šiaurinėj Italijoj.

Nuostoliai viršija 
pirmojo karo skaičių
WASHINGTON, liepos 27. 

—Didelės kovos abiejose pa 
šaulio pusėse iškėlė Ameri
kos nuostolių skaičių virš 
311,000, tuo perviršijant 
pirmojo pasaulinio karo 
278,828 skaitlinę.

Paskirstymas toks: armi
ja—iki liepos 7 d.—207,283, 
kurių 37,237 žuvo, 89,949 
sužeisti, 40,786 belaisviai, ir 
39,311 dingę.

Laivynas—maždaug tam 
pačiam laikotarpiui—50,496, 
kurių 21,433 žuvo, 14,939 
sužeisti, 9,655 dingę, ir 4,- 
469 yra belaisviai.

Numušė 6 japonu 
lėktuvus Kinijoje

CHUNGKING, liepos 27. 
—Amerikos Warhawk lėk
tuvai numušė šešis japonų 
lėktuvus ir aštuonis kitus 
sužalojo orinėse kovose virš 
Yochow. Amerikos lakūnai 
stipriai padeda kiniečių! ka 
riuomenei.

WASHINGTON, liepos 27. 
—Valstybės Sekr. Hull pra
nešė, kad jo pavaduotojas 
Edward R. Stettlnius vado
vaus Amerikos delegacijai 
pasitarimuose terpe J.A.V. 
Valstybių, Anglijos, Rusi
jos ir Kinijos, kurie įvyks 
Washingtone ateinantį mė
nesį.

Taipgi okupavo Lvovą, Bialistoką, 
Stanislavovą ir Daugavpilj

LONDONAS, liepos 27. — Maršalas Stalinas išleido 
penktą dienos įsakymą, kuriuo pranešė, kad rusų kariuo
menė okupavo Šiaulius ir tuo perkirto Ryga-Kaunas ir 
Ryga Tilžė geležinkelius.

LONDONAS, liepos 27.—Keturiuose dienos įsakymuose 
Maršalas Stalinas pranešė apie užėmimą Lvovo, Bialis* 
toko, Stanislavovo ir Daugavpilio.

Skrendančios bombos 
išgriovė eilę namu

LONDONAS, liepos 27.— 
Po 12 valandų poilsio, nacių 
skrendančios bojabos ir vėl 
atskrido į pietinę Angliją 
ir Londoną, kur padarė nau 
jų nuostolių. Keli asmenys 
buvo užmušti ir sužeisti, 
kuomet viena jų nusileido 
ant gyvenamų namų, kurių 
visą eilę išgriovė.

Argentina nesiduoda
Amerikos spaudimui

WASHINGTON, liepos 27. 
—Argentina., nors kuone vi
siškai kaimyninių valstybių 
izoliuota, vakar sakė ji ir 
toliau tęs savo dabartinę 
politiką.

Amerikos State Departa
mentas viešai pasmerkė Ar
gentiną ir sakė ji atvirai 
padeda ašies valstybėm. Tas 
State Departamento pareiš
kimas buvo beveik visų ki
tų Amferikų valstybių užgir- 
tas.

DEWEY SAKO UŽBAIGS
'CHAOSA' VALDŽIOJE
ALBANY, N.Y., liepos 27. 

—Gub. * Thomas E. Dewey 
šiandien prižadėjo, jeigu jis 
bus išrinktas prezidentu, 
užbaigti ginčijimąsi ir ka
riavimą tarpe valdžios or
ganų.

Dewey taipgi paskelbė 15 
punktų programą respubli
konų gubernatorių konferen 
cijai, kuri prasidės ateinan
čią savaitę.

NACIAI SUNAIKINO DU 
KAIMUS PRANCŪZIJOJ 
BERNAS, liepos 27.—Čia

pranešta, kad naciai, atker
šydami už prancūzų patrio
tų veiklą prieš juos, sunai
kino dar du prancūzų kai
mus, Alpiuose.

Lenkijos premjeras 
išvažiavo Maskvon

LONDONAS, liepos 27.-*- 
Lenkijos vyriausybės Londo 
ne Premjeras St;anisla,w Mi- 
kolajcayk šiandien išvyko į 
Maskvą. Jis išvyko po kabi
neto susirinkimo, kuriame 
buvo užgirtas planas siųsti 
jį Rusijos sostinėn pasitari
mui su Premjeru Stalinu, 
kurio tikslas būtų sudaryti 
kompromisą su Maskvoj su
darytu lenkų komitetu.

Toks kabineto nutarimas 
skaitomas ženklu, kad len
kai Londone ir britų vyriau
sybė vis dar turi vilties kaip 
norint sutaikyti lenkų vy
riausybę Londone ir komi
tetą Maskvoje,. su kuriuo 
Rusija pasirašė sutartį dėl 
išlaisvintų Lenkijos terito
rijų administravimo.

3 generolai dalyvavo 
suokalbyje: naciai

LONDONAS, liepos 27.— 
Nacių radio išvardino tris 
generolus, kurie dalyvavo 
pasikęsinime ant Hitlerio 
gyvybės. Jie buvę Pulk. Gen. 
Ludwig Beck, kuris neva 
pasidaręs sau galą kuomet 
buvo suimtas; Gen. Frede- 
rich Olbricht, kuris po ka
rinio teismo buvo sušaudy
tas, ir Maj. Gen. Erich Hoe- 
pner, kuris Laukia teismo.

(Alžyro radio citavo Stok 
holmo pranešimą, kuris sa
kė Dr. Hjalmar Schacht, 
ministeris be portfelio, hu- 
vo geŠtapininkų sušaudy
tas). i

KARO BIULETENIAI
—Rusų kariuomenė užė

mė Rezetne miestą, Latvi
joje-

— Amerikiečiai pasivarė 
pirmyn dvi mylias iš užim
tų Lessay ir Perriers.

LONDONAS, liepos 27. — Maskvos radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenė įsilaužė į Brest-Litovsko miestą. 
Kiek anksčiau, vokiečių radio pranešė, kad nacių kariuo
menė evakuavusi Bialistoką, 110 mylių į šiaurryčius nuo 
Varšuvos.

Į pietvakarius nuo Varšuvos, rusai pėstininkai persike
lia per Vistula upę, tuo praeidami pro paskutinę didžiąją 
barjerą prieš vokiečių Sileziją, ir grąsindami visam nacių 
centriniam frontui.

Britų radio pranešimas 1 —~—:----------- —----------;----- r, _ . . . ., . nol Berlynas sake apsigym-sake rusai pasivarė iki 38 
mylių nuo Varšuvos. Anot 
šio raporto, Varšuvos prie
miesčiai paskendę liepsnose.

Vokiečiai sakė didelės tan
kų kovos išsivysto lygiuose 
laukuose aplink Vistula uipės 
pozicijų. Ta apylinkė yra 
355 mylios lėktuvu į Berly
ną.

mo linijos Brest-Litovsko 
rajone buvo patrauktos at
gal “dėl priešo spaudimo,” 
o Maskva sakė kautynės 
vyksta to miesto gatvėse.

Persikėlimas per Vistula 
vyksta Deblin-Pulawį rajo
ne, nuo 57 iki 66 mylių į 
pietryčius nuo Varšuvos.

Išmuša japonus Guam ir Tinian salose
PEARL HARBOR, liepos 

27.—Amerikiečiams besiver 
žiant pirmyn Guam ir Tini
an salose, atrodo, jog ten 
sugautų! japonų likimas jau 
nulemtas.

Guam saloje japonai su
gauti Orote pusiausaly, va
kariniam salos krante, ban
dė prasilaužti per amerikie

čių linijas, bet buvo atremti 
su dideliais nuostoliais.

Tinian saloje marinai va
rosi pirmyn prieš japonų 
opoziciją ir jau .valdo visą 
šiaurinio galo ketvirtį, su 
Ushi aerodromu, kurį Ame
rikos lėktuvai jau vartoja 
nusileidimui ir pakilimui.

Lėktuvai puolė nacius Belgijoje
LONDONAS, liepos 27.— 

Per praeitas tris dienas są
jungininkai lakūnai sunai
kino 193 nacių lėktuvus. 
Šiandien didieji bomberiai 
iš Viduržemio atakavo Man- 
fred Weiss plieno fabrikus 
Budapešte, Vengrijoje, ir 
vėl ore kovėsi su priešo lėk
tuvais.

Manfred Weiss fabrikai 
yra vieni didžiausių Vengri
joje. Juose gaminami lėktu
vų motorai, amunicija, gin

klai, ir mašinerijos.
Amerikos Liberator bom

beriai šiandien puolė m ii V ap
rimus taikinius Brussels ir 
Ghent apylinkėse, Belgijoje.

Nakties metu britų bom
beriai atakavo GivorS-Baden 
geležinkelių centrą, 12 my
lių į pietus nuo Lyon, piet
rytinėj Prancūzijoj. Mos- 
ąuito lėktuvai puolė Ham
burgą ir kitus taikinius Vo
kietijoje, ir nacių kareivi
nes Normandijoje.

600 DARBININKU 
IŠĖJO ANT STREIKO

DETROIT, liepos 27. — 
Protestuodami paleidimą ke
lių darbininkų, kurie nesi- 

, laikė taisyklių, 600 darbi
ninkų šiandien išėjo ant 
streiko Chevrolet Gear <& 
Ax1e No. 3 fabrike. Darbi-1 
ninkai yra United Automo-: 
bile Workers (CIO) unijos 
nariai. Fabrikas gamina da-j 
lis lėktuvų motorams. )

NACIAI TEBELAIKO 
KARDINOLĄ HLOND

ROMA, liepos 27.—Vati
kanas pranešė, kad naciai 
buvo suareštavę Lenkijos 
August Kardinolą Hlond be- 
ne<yktinų vienuolyne Pran
cūzijoje, ir išvežę jį į Vokie
tiją. Vatikanui reikalau
jant, jis buvo grąžintas 
Prancūzijon, kur, manoma, 
jis laikomas nacių “globoj” 
Bar-Le-Duc miestelyje.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, liepos 28, 1944

ĮDOMIOS žinios is toliau
Los Angeles dienraštis J, ■'£“ 
apie lietuvį prelatą

Liepos 10 d. prelatas J. 
Maciejauskas šventė 76 m. 
amžiaus ir 53 m. kunigys
tė* sukaktį. Šv. Kazimiero 
bažnyčion buvo susirinkę 
gausiai lietuvių, dalyvavo ir 
konsulas dr. Bielskis su šei
ma. Po pamaldų buvo pie
tūs. Žmonės nesutilpo vienu 
kartu salėje, todėl sukaktu
vių vaišės buvo daromos 
dviem atvejais. Dalyvavo ke
letas kaimynų kunigų ir net 
kitų tautybių žmonių.

1 Pažymėtina, kad apie tą 
paminėjo ne tik katalikų sa
vaitraštis, bet ir plačiai akai 
tomas Hearsvo dienraštis 
“Los Angeles Eaaminer”. 
Šis laikraštis buvo atsiun
tęs specialų savo reporterį 
ir fotografą. Sekančios die
nos laidoje tilpo (prelato at
vaizdas ir aprašymas pa
maldų ir kitų sukaktuvinių 
iškilmių. Dienrašty taipgi 
pažymėta, kad prel. Macie- 
jauskąs, daugelį metų sėk
mingai darbavęsis Lietuvo
je, 1941 m. birž. 1 d. įstei
gė lietuvių parapiją Los An
geles. Jo pastangomis at
kviestos lietuvaitės Šv. Pran 
ciškaus seserys. Dienraštis 
pažymi, kad prel. Maciejaus 
kas buvo delegatu dviejuose 
tarptautiniuose Eucharisti
niuose kongresuose — 1926 
pa. įr 1932, ir kad jisai ga
vęs paaukštinimą už gražią 
darbuotę Bažnyčiai.

šitoksai gražus įtakingo 
Amerikos dienraščio atsilie
pimas apie lietuvių parapiją 
yra vertingas. Los Angeles 
sveikas klimatas patraukia 
čia kas kart daugiau žmo
nių, kurie čia įsigyja nuo
savybes ir džiaugiasi, kad

jusi
energingo prelato vadovau
jama parapija — augs.

Koresp.

Fėrai pavyko
Rochester, N. Y. — Lie

pos 21 ir 22 dienomis mūsų 
parapija turėjo fėrus. Penk
tadienį vakare buvo šaltoka 
ir publikos mažai dalyvavo. 
Bet šeštadienį vakare atšilo, 
taigi ir prisipildė pilnas pa
rapijos daržas publika. Ap
krautos lentynos įvairiais 
daiktais ištuštėjo. Padaryta 
gražaus pelno parapijos rei
kalams. Garbė komitetui, o 
ypač kun. Pr. Valiukevičiui, 
sumaniusiam viską gražiai 
sutvarkyti. Mūsų klebonas 
kun. J. Bakšis išvykoi poil
sio, sveikatos pataisyti.

Šiomis dienomis parvyko 
iš Pacifiko fronto atostogų 
pas savo tėvelius lakūnas J. 
Brown. Jis yra atlikęs 30 
atakų ant priešo ir sveikas
grįžo ji savo bazę. Rap.

Ar žinai, kad...
Akmenio bažnytkiemyje, 

netoli Varėnos, randasi dzū
kų vadinamas stebuklingas 
akmuo, prie kurio prietarin
gi žmonės suneša aukų: prie
juosčių, linų ir kitų daiktų. 
Apie to akmens atsiradimą 
yra daug pasakojimų.

20 metų aklo vaikino, 
George Andercon iš Cascade 
County, Montana, šuo “Lą- 
dy” padėjo savo ponui kai
po bonų “salesman” Penk
tosios Karo Paskolos vajui. 
Apėję aštuoniolikos reziden
cijų bloką, šioji pora gavo 
pasižadėjimų 22 bonanas, $3, 
850 sumai.

PAKRIKŠTYTAS GENEROLO SČNUS 9 kp. pirmininkė ir labai 
gražiai darbuojasi. Visos mo 
terys ją myli.

Pplitic turi gražų namą.

« t > i

•■1

Hsu Yuan-Teh, sūnus Kinijos armijos leitenanto gene
rolo Hsu Yong-Chong, nusifotografavęs po priėmimo krik! 
to sakramento, kurį suteikė kun. G. Stratemeier, kapelio
nas ir religijos profesoriaus asistentas Katalikų Univer
sitete, Washingtone. (NCWC-Draugas)

MIRGA - MARGA Ii ROCKFORD, ILL.
Liepos 23 d. Lietuvių Pi

liečių klubas turėjo susirin
kimą ir sykiu savybės pra
mogą.

Susirinkime pakeltas klau 
simas, kurios pusės reiks 
laikytis per būsimus rinki
mus. Visi suriko: “Roose- 
velto!”

Susirinkime įsirašė penki 
nariai: Adelė Misiūnaitė 
Klemensas Patapavičius, Ju
rgis Kulvinskas, Eva Kub 
vinskas, Katrė Stasiūnas.

Rockforde lietuviai kuo ne 
visi turi nuosavus namus 
Eidamas gatve tuojau su
prasi, kur lietuvis gyvena.

Kareivis Stasys Pilipaitis 
paviešėjęs 20 dienų, pas savo 
tėvus, išvažiavo į Nebraska 
mokytis B-29 hamberio mo
kykloj. Jis yra išėjęs B-24 
tomberio mokyklą. Virš me
tus buvo už vandenų.

Jo brolis Albinas Texas 
valstybėj.

Juozas Misevičius, sūnus 
Juozo ir Adelės buvo par
važiavęs 10 dienų namo. Jis 
mokinas skraidyti lėktuvu. 
Sako, gerai sekasi. Sako, ir 
karui pasibaigus jis pasilik- 
siąs armijoj.

PIRKITE KARC BONUS

fe*- '

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POKTSMOUTU
W. VIKG. LUMP — Sijoti.......... J g gQ
STOKEK (K) AI., Aukštos rūšies,

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................JĮ Į 25
PETROLEUM COKE (Course). $12*50 

PETROLEUM COKE (Pilė Kun)

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodžius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus
už prieina
mas JUMS
KAINAS!

Turime didelį 
Ir gerą

Tnstnimąn.
tų, Mužikalilkų Knygų, Stygų, 
Rekordų^Jr įvairių kitų muri-

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

JOHN A. KASS
1EWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Fboue: LAFAYETTE 8617

Tinginiavimo pradžia yrą 
darbo ir idealizmo galas —

Aristotelis

Namai gražūs, nudažyti. Jar 
dai žaliuoja, gėlėmis aplink 
stribą; apsėta, Rūtos žaliuo
ja

Rockforde apsimoka na
mus turėti,’ nes taksai ne
dideli. Jei namas vertas pen- 
kių tūkstančių, tai taksų; 
mokėsi $45.00. Taip yra dėl: 
to, kad miesto valdininkai i 
sąžiningi.

“Draugą” užsiprenumera
vo Jonas ir Bronė Politic. 
Jonas yra veteranas buvu
sio pasaulinio karo. Dabar 
jų vienturis sūnus yra Ita
lijos fronte.

0

Bronė yra Moterų Są-goa

Kontraktorius 
Namų Taisytojus

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

EXTRAI EXTRAI
Permainytas 

vardas Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTHB

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ,

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

JOS. F. SUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - ★- - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

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

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ:-Niro 8:45 iki 9:15, ‘SŽS

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMA Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
- DANTISTAS

4645 So. Asliland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes. t KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bes. 6968 So. Tąlmaa Ava.
Bes. TeL GROvehIl)9617 
Olflee TeL HKMloek <848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ta CHIRURGAS

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. MM 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantįjį — Nenudašantla

800 N. Clark St, City 
SUPEBIOR 1482.

GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR- Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Neetar
BEEBS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroa 0808

REIKALE PASINAUDOKIT
Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakaro — 0:SO P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

Nieks negali jnus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai plgeenj nnošhntj — be komlšlno 

PAS

DABAR Yra Geriausias Laikos Pirkti Pirmos Rflžlss 
Kasau Msterljolą Ui Dar Žemomis Kotnomlsl

Atvykite | mūsų Jardą Ir apžiūrėkite ste
ką Ir ankštą r«i| LENTŲ—MILLWORB 
— STOGU IB NAMŲ MATERIJOM — 
dėl garsių, porėtų, vUką, skiepą Ir Uotą. 
PASITARKI! SU MUSŲ

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną pora ak ų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Meg- 
zamlnuotl Ja* moderniškiausia 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

8fl METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, karte prašali

ma vis* aktų įtempimą.

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

optometristai 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0M», Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. ir šettad. 1:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMA* DYBAII 
8T4NLEY Lnwua,

General Manager

CARR - MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI 8ALESMANAI 

8039 BO. HALSTED ST. TEL. VIOTOBY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vak ryto Iki 5:30 vaL po pietų

Tel. YARds 3146

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

744 West 35th Street 
▼UL: 11-11; M; ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
T«|. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, lauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. Al. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitark1*.

(DR. G. SERNER
lietuvis akiu ugdytojas 

25 metų patyrimas
'TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED SI. 

Kampas 34th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 3-6, 7-9 P. M.

3147 8. Halsted St., Chicago 
JPirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 1—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. TeL : REPubUc 0054

Jeigu Neatailiepiamar— 
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.;1

Penktad. 8:30 iki 9:3Q vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

______. gina.
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 i . i .
A Sekmadienyje pagal sutartį. Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

/
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CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP U'ANTEl) — MOTERYS

"DRAUGAS” HEIjP ffAN'TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
T»l. RANdolDh 8488-8488

HELP WANTED — VYRAI

DEDEl ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKTA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

Užsakymų Pildytojų
Su ar be patyrimo

GRINNELL CO.
4425 S. VVestern Avė.

Matykite Mr. Abnet

DŽENITORKŲ

Vcriymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtslSankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

NACIAI NETEKO DAR
KUTURIŲ GENEROLU

LONDONAS, liepos 27.— 
Per 24 valandas naciai ne
teko dar keturių savo gene
rolų.

Rusai sakėsi suėmę Lt 
Gen. Moser-Hillmann, užim
to Liublino komandierių.

Lt. Gen. Wilhelm Grimm 
“buvęs mirtinai sužeistas,“ 
gal Miunšene, kurį Ameri
kos lėktuvai praeitą savaitę 
atakavo.

Pulk. Gen. Freiherr Gey- 
er Von Schweppenburg, na
cių tankų divizijos koman- 
dierius Normandijoje, buvo 
sušaudytas, anot raporto iš 
Stokholmo.

Gen. Von Mache.nfeldt bu
vo suareštuotas kaipo vie
nas suokalbininkų prieš Hit Į 
leri-____________________ ,
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

DUOKITE JĮ KITIEMS

ANT KELIO Į PARYŽIŲ

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ AR MOTERŲ
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Nuolatiniai. Gera mokestis.

DECORATIVE 
ART GLASS CO.

314 S. FRANKLIN ST.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. V AROS 1866.

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSU 

KOVOJANČIUS VYRUS
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

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

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas.

“L” IR GATVftRARTŲ 
TRANSPORTACIJA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
t

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

5 naktis į savaitę prie machine 
ir bench darbų. Mažų dalių.

• MINNEAPOLIS 
HONEYYYELL

I

4737 W. Division

'k ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service!
★ For Resulis i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Clthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISITED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

** ** * ** * *

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J mSnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

MERGINU * * MOTERŲ
17 IKI 55 METU AMŽIAUS 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA

Pradinė rata 60c į vai. su 5c pakėlimu po 6 sa
vaičių. 5c nremija mokama dirbant antram ar 
trečiam šifte. Mus ypatingai reikia darbininkų 
2-ram ir 3-čiam šiftui.

★ GEROS DARBO SĄLYGOS
★ APMOKAMI POILSIO LAIKOTARPIAI
★ DYKAI LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

ATSiftAtJKIT EMPLOYMENT OFISAN 8:30 IKI 4:30

HURLEY DURYS

ATDAROS JUMS
TAIP, ATDAROS JUMS DIRBTI 

SU MUMIS
PAGELBSTANT GRAŽINTI 

SŪNUS
NAMO TUOJAU-IR SAUGIAI

★ ★
ASSEMBLERS 

CANTEEN DARBININKŲ 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ

★
Matyklt Mr. Danicek 

Pasitarimai
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IftTTSAI įESTAD.

8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L* IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO
REIKALINGA MOTERIS kambarius 
valyti, švarua 6 valandų darbaa Į 
dienų. Gera mokestis. Sužinoti Tele
fonu I,AKevlew 1577, 932 W Cul- 
lom Avė. 4300 NorthsldSJe.

PARDAVIMITT

HELP IVANTED — VYRAI HELP WAXTED — VYRAI

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybės, dera 
alga. Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra vtrSmoki ssėio pla
nas ir apdrauda nelaimėms ar ligoms ar ligoninei. Joms bus 
geriau dirbti mūsų eilėse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės:

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

PRAŠYKITE JOE HALL.

PRIE MICHTOAN CITY MAŽA UKf
■u moderniškai {rengtu 6 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, baaementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. p radi n 8a mokyklos, 
4 blokai nuo South Sbore gelelln- 
kello stoties. 1% mylių nuo Mlcth« 
gan ežero Ir puoBnlų retortų.
3. P. VARKAIiA sav., Chloagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrtrlnla 8114

PARSIDUODA pora namų Ir farma 
su geromis {plaukomi*. Saukite tele
fonu: Falrfaz 3880.

Prisidengę, iškabų stulpais kanadiečiai teini j a, ar neiš- 
lys kur iš krūmo ar namo. vokiečiai. Pro sugriautą Caen 
miestą britų ir kanadiečių kariuomenė perėjus Orne upę 
stumia priešą pirmyn. (Acme-Draugas tele photo)

Dar apie nacių sušaudytąjį kapitoną 
Romualdą Marcinkų

(LKFSB) Šveicarijos Rauj 
donojo Kryžiaus įgaliotam | 
lankytojui vokiečiai įteikė j 
sąrašą sušaudytų 47 kari-, 
ninku, nacių belaisvių. Ta
me sąraše, kaip jiau buvo 
skelbta, yra ir kap. R. Mar
cinkaus vardas. Jisai kalti
namas bandęs pabėgti. Gar
sus Lietuvos lakūnas kap. 
Romualdas Marcinkus buvo 
gimęs 1910 metais Jurbar
ke. Jo tėvai priklausė prie 
katalikų parapijos ir a. a. 
kap. Marcinkus taipgi buvo 
katalikų Bažnyčios narys. 
Jisai buvo vedęs Aleksandrą 
Lingytę ir ji, rodos, tebėra 
gyva Lietuvoje. Marcinkus 
jaunutis įstojo į karo mo
kyklą ir jau 1929 m. spalių 
3 d. buvo pakeltas į jaunes
niojo karininko eiles. 1931 
m. vasario 17 d. liko perkel
tas į Lakūnų dalinį ir pa
siųstas ii Aukštuosius Avia
cijos karininkų kursus. Juos 
baigė 1932 m. Baigęs lakū
nams skirtas pratybas 1933 
m. gavo aviacijos karininko 
laipsnį ir greitu laiku pa
garsėjo, kaip gabus lakū
nas. 1934 m. buvo priskir
tas prie pulk. Įeit. Gustai
čio eskadrilės, kuri aplankė 
Europos valstybes. 1934 m. 
rūgs. 4 d. „buvo paskirtas 
puskarininkų mokyklos lai
kinu vedėju. 1935 m. buvo 
paskirtas Fizinio Lavinimo 
vedėju ir tais pat metais

rūgs. 2 d. paskirtas Lakūnų 
mokyklos vedėju. 1936 m. 
pakeltas į kapitonus. 1939 
m. išėjo į atsargą ir stojo 
į Prancūzijos aviaciją, pa
dėt kovot su vokiečiais. Pra
ncūzijai kapituliavus Mar
cinkus paspruko į Šiaurės 
Afriką, o iš čia, po pilnos 
nuotykių kelionės, pasiekė 
Gibraltarą ir, persikėlęs į 
D. Britaniją, stojo į anglų 
aviaciją. Čia įsigijo didelę 
garbę ir vardą savo drąsu
mu. Kovose ties Dieppe Mar
cinkaus lėktuvas buvo pa
šautas ir nėrė vandenyną, 
bet kapitonas spėjo iššokti, 
su parašiutu. Pateko į vo
kiečių nelaisvę ir buvo nu 
gabentas į belaisvių stovyk
lą arti Lenkijos sienos, į ry
tus nuo Dresdeno, vadina
mą, Stalag Luft III. čia jis 
ir buvo nacių sušaudytas. 
Yra užsilikęs kap. R. Mar
cinkaus laiškas, rašytas 
1944 m. vasario 26 d., kurs 
rodo jo pergyvenimus sto
vykloje. Štai svarbesnės to 
laiško ištraukos:

— Dieve, aš nėnegaliu ap
rašyti nuolatinio dienų pil
kumo... Aš noriu atgauti li

pą gyventi ir man nesise
ka..., ypač po tų visų liūdnų 
žinių apie mūsų kraštą, ku
rio jau aš nebesitikiu pa
matyti... Žmogui įkiri, nusi
bosta viskas, nėtgi kentėji- ’

t ’
(Nukelta į 4 pusi.)

STALINUI LAIŠKAS
Aš menkutis, nabagutis 
Sėdžiu šiandien ir dūmoju:
Nepatekau aš į Rojų,
Kurį rengia, ruošia Kremlius.
Ketin vaikyt ilgaskvernius,
Be kurių ateisią laimė,
Pranyks dūšių, velnių baimė 
Ir nauji rytai prašvis.
Buožių galvos nusiris...
Tada laimė negirdėta,
Nuspręsta ir pažadėta,
Naujus plotus užkerės, —
Širdys džiaugsmo apturės.
Kremlius žada taip daryt:
Senus prietarus maryt,
Naujo džiaugsmo bangą tėkšt;
Visiems daryt “keberėkšt”,
Kurie tiktai pasipriešins,
Rojaus įstatams sugriešins.

Štai Staline, Stalineli,
Ką mes vargšai, nabagėliai 
Girdiūi'’ sfeiitork “Vilnyjė”
Laukiam, trokštam viltyje,
Kada linksmi trauksim himną,
Internacalą griausmingą;
Visus versim, griausim, kasim,
Ką tik juodvarniško rasim 
Naujoj Soviet-Lietuvoj.

Tad rašau, o drauge Stalin,
Saldžian Kremliaus Rojaus baliun 
Ir mane vargšą pakviesk,
Geibstančią ranką ištiesk 
Ir ištrauk iš šios peklos,
Iš šios žemės taip aklos,
Kur tiek duonos ir mėsos,
Nematyt kojos basos;
Baltinių, rūbų daugybės, —
Net mane ima baisybės 
Gyvent ir vaikščioti čia.

Tavo Rojuj mes basi,
Ir dideli ir maži,
Vaikščiosim be baltinių,
Be dresių ir megztinių;
Saule tavąja šviesia 
Ir tavo dūšia tiesia 
Sotūs, apdengti mes būsim.

Gelbėk, gelbėk nes mes žūsim 
Po maistu, rūhais supūsim 
Šiame buržujų krašte.

Nusižeminęs Amerikos litovskas komuniaka
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Būt how can we know what the American 
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Įstojimas į Tautų Sąjungų ir Lietuvos
pripažinimas de jure

Nuo Vilniaus konferencijos (1917 m.) laikų Taryba 
rūpinosi išgauti Lietuvos valstybės pripažinimą. Pati 
nepriklausomybės paskelbimo formulė (1918.11.16) nu
matė kreipimąsi į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių 
vyriausybes, kad jos pripažintų nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Dar prieš sudarant pirmąją vyriausybę, 
tokį pripažinimą, nors ir su rezervais, padarė Vokietija 
(1918 m. kovo 23 d.). Sovietų Rusija tai padarė, pasi
rašydama taikos sutartį (1920.VII.12). Kai kurios ki
tos valstybės (pav., Anglija, Prancūzija, Norvegija, Ita
lija, Šveicarija, Švedija, Danija, Olandija, Suomija,, Lat
vija, Lenkija) iš pradžių tepripažino Lietuvą tik de 
facto, t. y. nesiimdamos ginti naujos valstybės teisių 
būti nepriklausomai. Taikos kongreso metu (1919 m.) 
Lietuvos delegacija išdėstė (1919.11.12) savo teises ly
giomis su Lenkija dalyvauti jo darbuose, tačiau kon
gresas į tatai neatsižvelgė.

LIETUVOS VYRIAUSYBE KREIPĖS
Susikūrus Tautų Sąjungai (pagal Versalio sutartį, 

pasirašytą 1919 metų birželio 28 d.), Lietuvos vyriau
sybė kreipėsi į ją, prašydama priimti Lietuvą į tą nau
ją tarptautinių santykių tvarkymo ir taikos saugojimo 
įstaigą, kaip savarankišką nepriklausomą valstybę. Ta
tai buvo reikalinga dar ir dėl to, kad jąu nuo 1920 
metų rugsėjo mėnesio Lietuva sutiko savo ginčus su 
Lenkija perduoti Tautų Są-gos Tarybai, dar nebūdama 
j03 narys. Pirmasis visuotinis Tautų Są-gos susirinki
mas .(1920.XI.15 — XH.18) ilgai svarstė Lietuvos (o 
taip pat ir Latvių bei Estų) prašymą, tačiau nesiryžo 
dar jo patenkinti; ypač nesiryžo dėl to, kad daugumas 
tuometinių Tautų Są-gos narių dar netikėjo Pabaltijo 
valstybių pastovumu, ar nenorėjo prisiimti, T. Są-gos 
pakto (str. 10) uždedamų prievolių ginti tas naujas 
valstybes prieš kaimynų agresiją ar apskritai vengė 
čia susirišti kuo nors buvusios ,ar būsimos Rusijos at
žvilgiu. Tik penkių valstybių atstovai (Kolumbijos, Ita
lijos, Paragvajaus, Persijos ir Portugalijos) teišdrįso 
tada ginti Pabaltijo valstybių priėmimą su visais iš to 
einančiais padariniais. Daugumas kitų valstybių pasiū
lė tą klausimą atidėti, ligi sąlygos leis jį galutinai iš
spręsti, o tuo tarpu Pabaltijo valstybėms parodė savo 
palankumą, leisdamos joms dalyvauti techniškose Tau
tų Są-gos organizacijose, kur gali bendradarbiauti ir 
nenariai. Visuotinis T. Są-gos susirinkimas, be to, nu
sprendė busimąjį Pabaltijo valstybių priėmimą į T. 
Są-gą suvaržyti pasižadėjimais saugoti mažumų teiseą, 
kaip tat buvo padaryta tam tikrose sutartyse su Len
kija, Čekoslovakija ir t.t.

TEIGIAMAI IŠSPRĘSTA
Kitame visuotiniame Tautų Sąjungos susirinkime 

(1921 m.) visų trijų Pabaltijo valstybių priėmimo klau
simas buvo teigiamai išspręstas, tačiau ne be sunke
nybių Lietuvai. Tuo metu didžiosios valstybės Latviją 
ir Estiją jau buvo pripažinusios de jure, o Lietuvai 
tokį pripažinimą dar atidėjo, ligi bus išspręstas kon
fliktas su Lenkija. Be to, Lenkijos delega'as Tautų Są
jungoj įteikė skundą dėl tariamų lenkų persekiojimų 
Lietuvoj ir reikalavo vėl atidėti Lietuvos priėmimą. 
TačJ&a naujumas delegatų balsavo už priėmimą, rasda

mi, kad Lietuva Įvykdė visas sąlygas, kurių reikalauja 
Tautą Są-gos paktas (už atidėjimą komisijoj balsavo 
lenkai, rumunai ir jugoslavai, o prieš priėmimą — len
kai ir rumunai).
JUNGT. AMERIKOS VALSTYBES LIETUVĄ DE 
JURE PRIPAŽINO LIEPOS 28 D. 1922 M.

Tiuo būdu nuo 1921 metų rugsėjo 22 d. Lietuva įėjo 
lygiomis teisėmis į pasaulio valstybių draugiją. Bet 
tas įėjimas dar neišsprendė juridinių santykių su visa 
eile valstybių. De jure Lietuva tebuvo pripažinta tik 
Vokietijos, Rusijos, Šveicarijos, Argentinos, Meksikos 
ir Latvijos bei Estijos (šias pastarąsias tada jau buvo 
pripažinusi de jure 21 valstybė). Iš didžiųjų santarvės 
valstybių pirmoji pripažino Lietuvą šiaurės Amerika 
(VII.28); Anglija, Prancūzija, Italija ir Japonija pri
pažino tiktai 1922 metų gruodžio 20 dieną, pateikusios 
8Ąlyg4. kad Lietuva pripažintų Versalio sutarties nuos- 
ta.us, liečiančius Nemuno navigacijos rėžimą, t. y. jo 
internacicnalizavimą. Nuo tos dienos Lietuvos valstybė 
užmezgė normalius diplomatinius santykius su visomis 
valstybėmis, išėmus Lenkiją, ir įsteigė svarbesniose 
valstybėse savo pasiuntinybes. L. Lb.

★
Kas naujo karo frontuose

Vokiečiams Rytų fronte nesiseka. Turi užleisti So
vietų Rusijos kariuomenėms naujas pozicijas. Liepos 
26 dieną propagandos ministeri® Paul Joseph Goebbels 
kalbėjo į Vokietijos žmones, kuriuos ramino.

Goebbels pareiškė savo kalboje, kad Rytų fronte į- 
vyks didelių pakaitų ir jis pasakė, kad rusai bus su
laikyti.

Jis teigia, kad sabotažninkai jau pašalinti, ir rusij 
frontan bus pasiųsta žymiai daugiau ginklų ir kareivių.

Goebbels, kuris buvo Goeringo paskirtas naujuoju 
karinių pastangų mobilizacijos viršininku, kalbėdamas 
liepos 26 dieną per radiją, reikaldvo žymiai daugiau 
pasiaukojimo karui laimėti. Jis yra pasiryžęs pavar
toti visas priemones, kad karo pastangos būtų padi
dintos. Dabar visos propagandas agentūros, radijas ir 
spauda įkinkyta, į visuotino karo pastangas vokiečių 
užfrontėje.

Sąjungininkai Italijos ir Prancūzijos fronte smar
kiai kovoja ir matosi nauji jų laimėjimai. Normandi
jos fronte naciai smarkiai priešinasi. Sakoma, kad vo
kiečiai Normandijos frontan atgabeno daug tankų, ku
riais bando pastoti sąjungininkams kelią.

Pacifike amerikiečiai irgi smarkiai kovoja eu japo
nais ir stengiasi užimti svarbias pozicijas. Amerikie
čiai Laimėjo šiaurėje Tinian salą, kuri turi 4,500 pėdų 
lėktuvams lauką (airfield), tai šauniausias Marianas 
salose. _

★
Gina mažas tautas

Dažnai Jungt. Amerikos Valstybių katalikiškoji spau
da primena šios šalies gyventojams apie teisingos tai
kos reikalingumą. Katalikiški laikraščiai pabrėždami 
pokariniam pasauliui tvarkyti dėsnius visuomet iškelia 
mažųjų tautų reikalus, jas užtaria.

Rimtas žurnalas “The Sign”, liepos mėnesio nume
ryje, savo editoriale aiškiai pasisako už teisingą taiką 
ir užtaria mažas tautas.

Editoriale nurodoma reikalas tuojau susirūpinti tai
kos klausimu ir piabrėžiama, kad turime dėl karių, — 
gyvų ir mirusių, — dėl jų kilnios aukos užtikrinti pa
sauliui teisingą ir patvarią taiką.

Laikraštis iškelia, kad buvo, pasisakyta, jog poka
riniame pasaulyje nebus vietos įtakų sritims, sąjun
goms, galybės pusiausvyrai arba kitų ypatingų sutar
čių, per kurias nelaimingoje praeityje tautos mėgino 
sau užsitikrinti saugumą. Laikraštis “The Sign” sako, 
kad tai gražiai skamba ir mes pritariam, tačiau mes 
matome kaip pokarinio pasaulio tvarka vystosi. Via 
daugiau panašėja į senosios Europos “galybės politi
kos tvarką”.

Nurodyta, kad Rytinėje Europoje Sovietų Rusija, ta
sai bolševikų sukurtas “rojus”, stengiasi savo “moti- 
niškon globon” pasiimti mažesnes smurtu okupuotas 
tautas. Toliau iškelta ir Anglijos pastangos sudaryti 
įtakos sritį Vakarinėje Europoje ir Viduržemio jūros 
apylinkėje.

Visiems šiame klausime kilusiems sunkumams išrišti 
paduoda išmintingą patarimą — duoti mažoms tautoms 
rimtą balsą pokarinio pasaulio tvarkoje. Tai tegalima 
padaryti tik sudarius vieną didelę ir stiprią pasaulinę 
taikos organizaciją.

žodžiu “The Sign’’ gina mažųjų tautų reikalus, ir pa
brėžia, kad jos turi teisę turėti laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Tenka pridurti nuo savęs: nebus pasaulyje ir toliau 
tvarkos ir taikos, jei nebus paisoma mažųjų tautų rei
kalų. Todėl Stalinas turi atsisakyti nuo nepamatuotų 
pretenzijų į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tos ir kitos val
stybės turi gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, 
o ne diktatorių “globoje”,

Tie Qulckist, Surast Way 
TOM Cn Help Wiu Ibis

SUŠAUDYTAS
KAPITONAS

(Atkelta iš 3 pusi.)

mas, ir manasis kentėjimas 
mane lyg apleidžia, bet nie
kas to vieton neateina, nie
kas, tik kažkoks tuštumos 
jausmas ir bekraštis nusi
bodama® gyventi...”

Kap. R. Marcinkus buvo 
apdovanotas 10 Metų Nepri
klausomybes medaliumi, Ge
dimino V kl. ordenu, Čeko
slovakijos Balto Liūto V kl. 
ordenu, Čekoslovakų Aviaci
jos Garbės Požymiu. Itali
jos Karūnos V kl. ordenu, 
Prancūzijos Karo Lakūno 
požymiu; garbingais “Plie- 
no Sparnais”.

Kap. R. Marcinkus para
šydavo protarpiais į Londor 
ną pažįstamiems, labai nu- 
siskųsdamas nepakenčiama 
padėtim belaisvių stovyklo
je, kur viskas įkyri iki gyvo 
kaulo: ir badas, ir skaus
mas, ir žmoniškų sąlygų sto
ka. Visa paguoda buvusios 
knygos ir mokslas,, bet kai 
nuolat tekdavę galvoti apie 
valgį, tai ir knygos nesu
ramindavusios. Gal ta sun
ki padėtis ir paskatino prie 
desperatiško žygio — ban
dyt pabėgti, o gal ta žinia 
apie bėgimą tik paprastas 
vokiečių pateisinimas lakū
nų nužudymo, kurs buvo į- 
vykdytas š. m. kovo mėne
syje.

Dėlko vištos kūdos
Kiekvieną šeimininkę, nu

ėjusią į krautuvę, šiurpas 
nukrečia, kai krautuvinin
kas jai praneša, kiek kai
nuoja “pusiau nusprogus” 
višta. Dabar išeina aikštėn, 
dėlko vištos taip kūdos.

International Baby Chick 
Association metiniam suva
žiavime, kuris buvo Stevens 
viešbutyje, Chicagoj, prane
ša, kad ^ateinančią žiemą vėl 
bus didelis trukumas lesalo 
vištoms. Vištų prieauglis 
Amerikoj nuo 377 milionų 
1941 metais pašoko iki 515 
milionų 1944 metais. Vadi
nas, vištų yra, tik stoka 
joms lesalo.

laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

liepos 26 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine oorps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 223 jūrininkai mirė, 77 
dingę ir 176 sužeisti.

!
Pirkite pas tuos biznie

rius, kurie seklbiasi “Drau
ge”.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

—Tie, kurie vedė tardy
mą, vėl gali užvesti bylą, 
jei jie mano tai esant tinka
ma.

Ir ypatingu balsu pridū
rė:

—Gal būt, būtų geriau 
visai nebetyrinėti.

—Atsiprašau, pone; jei 
ten buvo nusikaltėlis kitas, 
negu kurį aš kaltinu, aš at
sidursiu tokioje kvailoj pa
dėtyj, jog nedrįsiu daugiau 
žvilgterėt į savo sąžinę ir 
nežinosiu poilsio, kol surasiu 
tą, kurį neteisingai persekio 
jau.

Ir, kelias minutes pagal
vojęs, tarė:

—Bet pagaliau aš negaliu 
pasitikėti jūsų nuomone. Iš
kilę parodymai prieš mano 
tarną yra labai sunkūs. Iki 
tol, kol galėsiu surasti kito 
pėdsaką, esu priverstas jį 
laikyti vagimi.

—Jūsų sprendimas, pone, 
jam mažai svarbus. Argi jis 
turi vardą saugoti nuo ne
garbės? Jūs gerai žino'e, 
kad šitie vaikai niekam ne
rūpi, išskyrus juos pačius. 
Pasaulio garbė gerai užden
gia, deja, tikruosius kalti
ninkus, kuriuos žino tik vie
nas Dievas. Dėl Danieliaus, 
jo skolintas vardas yra tik 
etiketė, kurią jis gali keisti. 
Jo garbė, kurią pasaulis at
meta, paliks, kaip ir praei
tyje, gyventi santaikoje su 
sąžinės įstatymais, atsižvel
giant į Dievą, kaip vienin
telį teisėją, kurį verta ver
tinti.

Ir po valandėlės pridūrė:
—Atsiprašau už šitą nu

klydimą. Mat, kad mūsų pa
sikalbėjimas, nukrypęs nuo 
tikslo, neleido man pareikšti 
jums mano apsilankymo 
priežasties.

—Argi jūsų apsilankymo 
tikslas nebuvo tas, kad aš 
atsiimčiau savo skundą?

—Visai ne. Jei aš ištariau 
Danieliaus Donadieu vardą 
savo pašnekesio pradžioje, 
tai tik kad jums priminčiau, 
kad jūs turite čia jo suža
dėtinę. Man atrodo, kad po 
to, kas čia įvyko, ji negalė
tų likti pas jus tarnauti. Aš 
atėjau jus prašyti leidimo 
perkelti ją į Auteuilį.

Ponia Enguerrand tuojau 
pradėjo:

—Klebone, man būtų tik
rai skaudu atsiskirti su šita 
mergaite, ji yra gera, ir aš 
nenorėčiau tikėti, kad jos 
sužadėtinis mano, jai esant 
sunku čia po jo išvykimo. 
Kodėl pas mus jos nepalik
ti?

—Ponia, dėkoju už jaus
mus, kuriuos jūs pareiškėt 
šitos mergaitės atžvilgiu. 
Bet leiskite man tai padary
ti. Ką jūs, pone, apie tai gal
vojate ?

—Tai būtų, manau, labai 
išmintinga. Teresė Brunot 
negali likti ilgiau pas mus. 
Padėtis pasidarė jai labai 
opi.

—Aš laimingas, kad jūs 
sutiktumėt išsiskirti. Ar no
rite, ponia, priimti vyro nu
tarimą?

—Aš nepritariu šitam iš
vykimui. Be to, ji nėra pa
reiškusi savo norų,

—Ponia, ji man apie tai 
sakė ir prašė pasirūpinti jos 
padėtimi.

—Bet kur jus ji matė?
—Sekmadienį vienas ge

ras žmogus ją surado, kad 
galėtų atsisveikinti su savo 
sužadėtiniu.

Nustebimas nudažė En- 
guerrando veidus.

—Negalimas dalykas, po
ne: ji buvo saugojama!

—Labai galimas, pone, nes 
ją paėmė iš po jūsų seklio 
barzdos.

Enguerrandas nustebo:
—Iš tikrųjų, tai gudru!
Kunigas Darmont neatsa

kė ir kalbėjo toliau:

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ ^2310 WE8T ROOSEVELT ROAD -
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Dėmesio vertos pastabos
Paskutiniu laiku mūsų bol 

ševikėlių laikraščiai atsimi
nė į Rusiją išgabentus Lie
tuvos vaikus. Ėmė rašyti a- 
pie tai, kaip jie ten prižiū
rimi, mokomi, kaip rūpes
tingai buvo vežami, kaip da
bar ten jais rūpinamasi, kaip 
jie už tai esą dėkingi ir kaip 
Lietuvos pasiilgę.

Iš visų tų burbulų tik vie
nas dalykas iškyla teisin
gas — tie vaikučiai iš tik
rųjų pasiilgę savo gimto
sios žemės, kur jie nebuvo 
pavergti ir stumdomi.

Visa kita tėra bolševikiš
kos propagandos burbulai. 
Reikia pripažinti, kad bolše
vikai moka burbulus leisti, 
tik kfartais jiems tai per 
gražiai išeina: tuoj matyti 
ne natūralūs gyvenimas, o 
scenos režisieriaus ranka.

Užsimanė Maskvos komi
sarai pasigirti savo mokyk
lomis, — ir prisiuntė į kai 
kuriuos Amerikos laikraš
čius tokių laimingų, taip be
sišypsančių, taip dailiai ir 
švariai aprengtų vaikučių, 
jog tuoj matyti, kad tai ne 
natūralūs vaizdas, bet pro
pagandistų teatras. Mes ne- 
abejojam, kad Rusijoj yra 
gražių mokyklų, švarių ir 
besišypsančių vaikų, bet kad 
visi būtų kaip ką tik iš pir
ties ištrauktos lėlės, kas gi 
betikės, ypač šiais karo lai
kais.

pat planą, jeigu jiems tai 
nebus varu įbrukta. Tie laiš
kai buvo prievarta suplanuo
ti vaikams, įsakyta, ką ir 
kaip rašyti, ir dėl to visi 
jie išėjo pagal tą patį kur
palių: pasakyti pagyrimų 
Sovietų Sąjungai, Raudona
jai armijai, taryb’nei komi
są relių “vyriausybei”. Kai 
kur vaikučiai net tais pat 
žodžiais kartojasi. Vienas 
rašo reikšdamas viltį, ‘‘kad 
sveiki galėtume susitikti Ta
rybų Lietuvoje’ Antras taip 
pat rašo laukiąs dienos, ka
da galėsime kartu susitikti 
išlaisvintoje Tarybų Lietu
voje”. Ir dar: “Lietuva bu
vo ir vėl bus tarybinė”. To
kia pat daina be galo, kada 
rašoma apie rusų kariuome
nę...

Jeigu jau lietuviškieji ko- 
misarėliai pasišovė akis pa- 
mulkinti, linkime jiems bent 
gudriau tai atlikti.

Kad Sovietų Rusijoj gyve
nimas nėra lengvas, tai sa
vaime suprantama, žinant 
šio karo: naštą. Daug ten 
žmonių žuvo, daug miestų 
išgriauta, daug amžiais sta
tytų paminklų sunaikinta. 
Be Amerikos maisto būtų 
dar didesnės minios badu 
mirę, kaip nuo bado ir gra
natų apie milijonas jų žuvo

Ir Lietuvos vaikų likimas 
toli gražu nėra toks rojaus 
paveikslas, kaip vargšai ko- 
misarėliai jį piešia.

Beveik visi lietuvių val
kai, patekę į Rusiją, yra 
tremtiniai, žiauraus GPU iš
gabenti. Tik keletas jų yra 
normalūs pabėgėliai.

Yra žinoma, kad buvo tre
miami tie mažutėliai neatsi
žvelgiant į jokius žmonišku
mo ir gailestingumo jaus
mus. Daug kur, užkalti va
gonuose, jie buvo tiesiog 
troškinami be vandens.

Jie būdavo atplėšiami nuo 
tėvo, kartais ir nuo moti
nos. Nugabenti už Uralo, bu
vo pristatyti prie sunkių 
darbų, gyveno badaudami, 
— ir jau žinome, kad daug 
jų nuo bado, ligų, nepake
liamo darbo mirė. Tai visai 
nepanašu įi tą vaikų rojų, 
apie kurį išsijuosę čia tarš
kina raudonieji propagandis
tai.

Dar aiškėja ir kita tiesa 
Dalis vaikų visai buvo nur 
tėvų atskirta, kad juos mo 
kyklose galėtų pripūsti ko 
munistinio “mokslo” ir Sta
linui vergavimo dvasios. To 
kįus tai vaikus aplanko ii 
lietuviškieji komisarėliai, iš
davystės nuodus stengda
miesi įiskiepinti į nekaltas,' 
vaikų sielas.
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Keliu, kuria baigiasi dviem bažnyčiom — šv. Panelės Šv. Kalno ir Stebuklingosios 
Šv. Panelės — į Corzo Umberto ir Piazza. Del Popolo aikštę Romos mieste pražygiuo
ja Amerikos kariuomenės motorizuotas dalinys, gyventojų palydimas sveikinimais ir 
gėlėmis. (NCWC-Draugas)

KOVA UZ TĖVYNĖ YRA GARBINGA
Įvyko Amerikos revoliu

cijos laikais.
Pas amerikiečių dalinio va 

dą generolą Marion atsilan
kė anglų kariuomenės kari
ninkas parlamentaras pasi
tarti, ,ar kartais nebūtų ga
lima kokį laiką suturėti nu
matytą mūšį, kurin karštai 
rengtasis. Kai po pasitari

neatsisakysi ir nors valan
dėlę čia dar pabūsi.”

Stovykloje susibūrę kari
ninkai nuostabiai apžvalgė 
viršininką. Nes nebuvo ka 
valgyti. Nematyta nei puodų, 
nei kitų indų. Susidomėjo ir

esu įsimylėjęs lyg jaunuolis 
Mano mylimoji vadinasi I- 
dėja. Ir jaučiuos laimingas. 
Verčiau kovočiau už tėvynę 
šaknimis maitindamasis, ne
gu stovėčiau nuošaliai, turė
damas didelius Saliamono

patsai anglų karininkas. Jis išteklius. Dabar aš džiau 
buvo atlydėtas ir atvestas giuosi, kad esu vertas

per Leningrado apgulimą. ’ mų anglų karininkas pasiry- 
Kas iškyla šio karo metu žo grįžti į savo fronto lini- 
Rusijos žemėj, — tai aifltš- ją, amerikietis generolas 
tieji valdininkai, kurie sau jam tarė:
žėrinčias uniformas įsitaisė.
“Darbininkų tėvas” Stalinas 
metė savo proletarišką švar
ką ir užsivilko maršalo rū
bus. Molotovas taip apve-

‘ ‘Palauk, tamsta, dabar 
laikas pietauti. Tikiuosi, kad 
tamsta nuč pietų su mumis

priešo (amerikiečių) stovy,k- 
lon užrištomis akimis. Ti
kėjosi matysiąs kokį nepa
prastą uniformuotą genero
lą. Bet kaip jam nurištos a- 
kys, jis priešais save pama
tė nuo saulės apdegusį ir su 
džiūvusį mažą žmogų, namų 
darbo drabužiais apsitaisiu
sį, o jo štabo karininkai —

šio
krašto, kuriame gimiau ir 
augau. Tai mano tėvynė. 
Žiūriu į- tuos didingus ap
linkui medžius ir jaučiu, kad 
savo žygiu nedarau jiems 
gėdos. Vaikų vaikai gali nie
kados negirdėti mano vardo, 
bet mano širdį glosto min 
tis, kad aš prisidedu jiems 
laisvę ir laimingesnį rytojų

džiojo žibučiais ir visokio- yra komunizmas, na/uja pa p,aprgst.į milicininkai, 
mis virvelėmis savo ranko- ‘žadėtoji žeme - Sovietų Ru- 
ves ir apikakles, kad tiesiog 8Ua’ ir 113/11 jas popiežius 
atrodo kaip iš operos scenos Sovietų valstybės galva, 
nulipęs. Salia to, žmonių
laisvės ten kaip nebuvo, taip rė grynai Dįetus”
ir nėra: despotizmai ir GPU į tas Pat reiškinys jam geras lazdele iš
nenyksta. ' Rusijoj, o blogas kitose ša- Kareivis

Neseniai teko girdėti šią •yse- kalba apie žudy- 
nuomonę žmogaus, ką tik mU8 kitose šalyse, bet neži- 
grįžusio iš Rusijos: “Jei ga-Įno £araiųjų sušaudymų Ru-
lima lyginti dieną su nak- si3°3. 31S ras0 aPie konc^n- Dietūs nebus nuikūs Bet 

tracijos stovyklas kitur, bet sų Pietus nfbus PU1*US; 
nutyli, kad daugiausia’tokių tai vlskas’ k* ™es tur,ime/_tim, tai Amerika bus diena, 

o Rusija — naktis.”

Teko kąlbėtis su žmogum, 
kuris per bolševikinius rin
kimus buvo Lietuvoje. Jis 
yra Amerikos pilietis. Ne
žiūrint to, jam buvo leista 
balsuoti, ir jis balsavo.

Pasirodo, nebuvo ten svar
bu, ar tu Lietuvos pilietis,

Besilankydami, tie išda
vystės apaštalai iš vaikų pa
ėmė laiškų: esą gal įteiksią 
jų tėvams į Lietuvą. Įdomu, 
nuo kada atsidarė paštas 
tarp Rusijos valdomų žemių 
ir tarp Vokietijos užimtų 
sričių?

Iš tikrųjų tie laiškai buvo 
tokia pat režisūra, kaip ir 
minėtieji paveikslai. Vaikai 
niekados nerašys pagal vie 
ną kurpalių, lygiai pagal tą

ŽIBANČIOS ŽVAIGŽDELĖS
Naktį pro aukštuosius miesto bokštus 
Matosi žiba šviesūs spindulėliai 
Aukštai danguje mirgančių žvaigždelių.
Toli, ten, anapus užu jūrelių,
Narsiai kaunasi mūsų bernužėliai 
Su žiauriais priešais po svetimus plotus.

Ar tie gražūs žvaigždelių spindulėliai,
Žibą giedroje iš dangaus aukštumų, 
Neužburia kartais mūs’ sielos jausmus?

Ar visi sugrįš pas savus į namus,
Paguost savo nuliūdusių mylimų,
Iš didžios kovos jauni bernužėliai?

Auštant rytui, už bokštų nusirito —
Pranyko gražiai žibančios žvaigždelės,
Ir užgeso jų šviesūs spindulėliai...

Nevisi sugrįš mūsų bernužėliai 
Iš kovos laukų, iš karės didelės —
Daug jų žuvo — nelygioj kovoj krito...

Brooklyn, New York, 1944 metų liepos 9 dieną.

S. K. Lukas

A TTQTP A T TT A * ĮDOMIOS ŽINIOS apie *1 U M I JLlJTxXjA J Jli penktąją žemės kamuolio dalį,
Rašo KUN. A. BRIŠKA jos gyventojus, gyvūniją, 

augmenis ir taip toliau...........

Protinės jėgos
Baltieji žmonės atvykę į 

Australiją vietos žmonių ne
laikė už žmones; naikino 
juos visokiais būdais ir tik 
prieš 50 metų šiek-tiek lio
vėsi tai darę. Paliovus nai
kinti ir pradėjus daugiau 
jais domėtis ir tirti jų pro
tą, baltieji pastebėjo, jog jų 
protas yra gana šviesus.

Pradiniai žmonės turi sa
vo kalbą, tačiau, be savo 
kalbos, išmoksta dar dvi ar 
tris baltųjų žmonių kalbas. 
Kai kurie yra išmokę net 
devynias baltųjų žmonių kai 
bas ir laisvai jas vartoja. 

;Tuo tarpu labai retai Aus
tralijoj sutiksi baltą žmo
gų, kuris galėtų vartoti bent 
dvi kalbas.

Pradiniai gyventojai turi 
gerą supratimą apie įvairias 
žoles ir augalus ir be jokių 
mokyklų yra ištyrę jų nau
dingumą žmonių gyvenime. 
Jie surado tų augalų gydo
mą vertę. Tuo šiandie nau
dojasi ir baltieji žmonės gy
dyme įvairių ligų. Galų ga
le, baltieji žmonės suprato 
pradinių Australijos gyven
tojų vertę ir šiandie jų vai
kus priimu į mokyklas. Šian 
die kur-ne-kur galima sutik
ti ir pradinį žmogų baigu
sį mokyklą ir žmoniškiau 
gyvenantį. Jų gabumai yra 
dideli. Fiziniu atžvilgiu jie 
gali labai toli bėgti be nuo
vargio, ko baltas žmogus jo
kiu būdu negali atlikti. Jie 
turi nepaprastą jausmą su
radimui žvėrelių, paukščių 
ir įvairių rėpliojančių gyvū
nų. Menki jų medžioklės 
ginklai, bet jie yra taip iš

silavinę juos vartoti, kad 
baltas žmogus ir au moder
nišku šautuvu negali prilyg
ti. Suradimui prasikaltėlių, 
arba kur nors paklydusių 
žmonių, pas mus karts nuo 
karto pavartoja tam tyčia 
išlavintus šunis, bet Austra
lijoje tam tikslui dažnai po
licija samdo pradinius žmo
nes ir turi gerą pasisekimą.

Jų kasdieninis ir tikybi
nis gyvenimas yra nustaty
tas pagal jų prabočių, ir jis 
eina iš kartos į kartą.

Šiuo laiku atsirado moks
lininkų iš baltųjų tarpo, kaip 
dr. Donald Thompson, kuris 
daug laiko praleido tyrinė
damas pradinius žmones, gy
vendamas jų tarpe ir apgai
lestauja jų vargingą padėtį. 
Jo nuomone, pradinius žmo
nes ir dabar dar kiek jų li
ko būtų galima išgelbėti nuo 
galutino išnykimo. Jie yra 
draugiški ir labai malonūs, 
jei jiems baltieji duoda ra
mybę. Dr. Thompsono nuo
mone, pradiniai žmonės yra 
gabūs, ištvermingi ir drau
giški, kurie patenka į mo
kyklą, nėra pa s k u t i n i a i«
moksle. Jis darbuojasi, kad 
tie žmonės nebūtų skriau
džiami ir galėtų plėtotis to
je milžiniškoje saloje taip, 
kaip ir baltieji.

užtikrinti. Kova už tėvynę 
“Tarnai”, tarė gen. Ma-' yra garbinga.” 

rion vienam savo vyrų, kai Kai an8]l* karininkas grį 
Laski galvojimas pasida-1 anglas svečias sutiko pasi- į "niją, viršininkas

komunistiškas- likti ir kartu Pietauti- “at‘ j Paklause- 
komumstisaas. “Kodėl esi susirūpinęs?”

“Turiu priežastis”, atsake 
karininkas.

“Kaip tai, argi gen. Ma 
rion būtų atsisakęs sulaiky 
ti kokiam laikui mūšius?”

“Ne.”
“Kas gi? Gal senis Wash 

ington nugalėjo Harris Clir.- 
toną ir pakirto mūsų armi 
ją?”

“Ne, ne tas, bet kas nors 
dar blogesnio.”

“Bet kas gi gali būti blo
gesnio?”

“Mačiau amerikiečių ge
nerolą ir jo karininkus, kurie 
kovoja be algų, prastai ap
sitaisę, kurie maitinasi šak
nimis ir vandeniu. Ir visa 
tai daro vardan idėjos. Mes 
negalime tikėtis lai mėti 
grumdamies su tokiais idė
jiniais žmonėmis.

Pasipynus progai tas an
glų karininkas, kurs su ame
rikiečių generolu valgė kep 
tas bulves. išėjo iš karo tar
nybos. Jis įsitikino, kad tie 
žmonės, kurie su užsidegi
mu ir pasiaukojimu kovoja 
už savo kraštą, už tėvynė; 
nepriklausomybę, yra neįvei
kiami ir nenugalimi.

iškrapštė 
iš karštų pelenų keptas bul
ves.

“Prisipažinsiu”, atsiliepė 
generolas į anglą, “kad mū-

stovyklų ar tik nebus Rusi
joj-

Anglų karininkas tik dėl
mandagumo valgė keptas 
bulves. Paskiau jis nusikva- 

Kokia ta Herald Laski pa- J tojo
žadėtoji žemė ir kokia švie- “ Atsiprašau, generole”, ta

ar ne, — vis tiek gilėjai, tosios policijos galybė, pa
balsuoti, jeigu bent kelias aiškėjo 1938 metais teisiant 
dienas jau buvai Lietuvoj1 Ja godą, kuris ligi jo suėmi- 
gyvenęs. Nėra ko stebėtis, mo buvo tos policijos galva.

sa ir religija iš jos eina, jis rė jis “Ne vį8ados galima 
patsai ne per seniai yra ap- susivaldyti. Spėju, Šie pietūs 
rašęs šiais žodžiais, kalbė
damas apie Rusi jų: “Kokia 
didelė ir kokia baisi yra slap

1

kad ten balsavo visoki ruse
liai, ir dar keletas tokių iš

Buvo vartojama įkaitų sis
tema,; palyginti jauni vai-

Maskvos atsiųs* ų ir lietu-1 kai buvo skatinami ir giria- 
viškai nemokančių žodžio iš- mi ui savo tėvų įskundimą...
tarti “lietuvių” buvo išrink
ti į aną pastumdėlių seimą.

Sunku nejausti, kad Sovie
tų diktatūros siekis ir inten-

Tai dar vienas faktas, kaip gyvumas tikslu turi ne tiek 
Maskvos komisarai tyčiojo- J įvykdyti savo socialistinius 
si iš visokių teisėtumo ir tikslus, kiek žūt būt išlaiky-
demokratizmo nuostatų per 
anuos rinkimus.

ti valdžioje Staliną ir jo pa
sirinktus bendrininkus... Sta 
lino garbinimas iš tiesų pa
sidarė tikra religija.”

Na, dabar gudročius ang
lų profesorius atrado šią re-

Yra Anglijoj toks gudra
galvis Laski, kuris ieško 
naujo tikėjimo. Neseniai jis 
rado tą aivo ieškomą reli-1 ligiją ir, jai turi valkų, tur- 
giją ir išmintį, savo tiesas!būt, juos išmokys šnipinėti 
išdėstydamas knygoje ' save patį, nes to gi reika- 
“Fai'h, Reason, and Civili- lauja jo naujos šviesos ka- 
zation”. Jo nauja religija tekizmas. Stebėtojas (A)

skirtingi su paprastojo gy
venimo bėgiu ir, manau, 
tamsta juk geriau maitinie
si”.

“Gali būti dar blogiau”, 
atsakė generolas. “Nes daž
nai pasitaiko, kad net bul
vių negalima gauti tiek, kiek 
reikėtų”.

“Viešpatie!” sušuko ang- 
glas. “Matyt, jūs gauitate 
geras algas, jei skiriamas 
toks prastutėlig maistas!’

“Nė vieno cento”, atsakė 
gen. Marion, “nė vieno cen
to”.

“Nesuprantu, generole, ir 
kaip galima taip kariauti ir 
aukotis?”

“Viskas galima’', atsako 
generolas. “Tokie dalykai 
priklauso nuo žmogaus jaus
mų ir užsidegimo, širdis yra 
visakuo, o kai ji veikia, žmo
gus neįstengs jai priešintis
Kai žmogus į ką įsimyli, jis1 Į ką mažas įprasi, tai ir 
virsta tos meilės vergu. AŠ ' užaugęs atrasi.

Skaistybė — turtas pa
slėptas trapiam inde. kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

(Šv. Pranciškus)
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METINIS PIKNIKAS
SU ŠOKIAIS IR LAIMĖJIMAIS

— Rengia —

10 Roselando Draugijų 
Sekmad., Liepos (July) 30,1944

Dan Smth's Hill Top Grove
8228 KEAN AVĖ., WILLOW SPRINGS, ILL.(T

Pastaba: Visi, kurie turite serijų knygutes, sugrą
žinkite komisijai pikniko dienoj. •
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SOPHIE BARČUS RADIC
VAKARUŠKININKU GEGUŽINE

Mykolas kviečia vi
sus į vakruškinin- 
kų. Gegužinę.

Senis Lumšas stumia sa
vo sūnų Kaulų prie Bar
boros.

Seniai Tačkūnai susirūpinę, 
apie Barboros kavalierius.

Barbora iš džiaugsmo šo
ka ant vienos kojos.

Iš jos raštų šie karaktorlai 
linkomina mūsų plačiųjų 
lietuvių visuomenę.

Spitsbukas, kuris 
pavilioja Barboros 
širdį "Abejoja”?

Petrč smailiai žiū
ri į Spitabukų Bar
boros numylėtinį.

Piršlya Pliurpys ir 
našlys Čiulbys ieškan
tis trečios pačios.

Šviesiaplaukis, traukia 
savo dumples sve
čiams polkas grot.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
PAGERBĖ ANNA KASKAS

IŠ POLITIKOS LAUKO

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas turi įgyvendinęs gra
žią tradiciją — priimti bei 
pagerbti čion atvykusias žy
mias viešnias. Toji tradici
ja pasireiškė vėl antradieny, 
liepos 25 a., suruoštam Onai 
Katkauskaitei-Kaskas pobū
vy, kuris buvo ytin jaukus, 
ir kuriame p-lė Kaskis bu
vo pagerbta ir varduvių pro
ga, ir kaipo žymiausia A- 
merikos lietuvaitė artistė.

Pietūs įvyko graliam Me- 
dinah klube. Dalyvavo apie 
30 klubo narių bei viešnių. 
Prie stalo, klubo pirm. O. 
Stankūnienė prisegė malo
niai viešniai gražią baltą 
orkidėją. Papietavus, pirmi
ninkė pasveikino artistę, 
viešnias ir nares, ir pervedė 
tolimesnį programo vedimą 
klubo garbės narei J. Dauž- 
vardienei. Programos vedė
ja pareiškė, jog programą 
ves naujovišku būdu: kiek
viena dalyvė privalo pati sa
ve prisistatyti, ir pasakyti 
kalbą, minimum 10 žodžių, 
maksimųm 125 žodžių. Ta 
tvarka, kalbos ir linkėjimai 
praėjo linkainu, gyvu ir grei
tu tempu (netruko valandos 
laiko). Visom teko progos 
kalbėt, išreikšt viešniai lin
kėjimus, ir įnešt gyvumo į 
programo eigą. Tarpe kal
bų, pasveikinimui Onų, pa

V-M« R0t0WI

sirodė dar vienas naujoviš
kumas. Programos vedėja 
pakvietė Onas — Atkočiū- 
nienę, Biežienę, Norkienę ir 
Stankūnienę sustot vienoj 
pusėj stalo, o tri3 žymias 
dainininkes, Giedraitienę, 
Steponavičienę ir Voigiienę, 
sustot antroj pusėj stalo. 
Dainininkės, pritariant vi
soms dalyvėms, sudainavo 
‘‘Ilgiausių metų” Onoms. Pa 
sibaigus dalyvių kalboms, 
bendrai sudainuota “Onų,” 
dienos linkėjimai garbės 
viešniai, kuri, matomai, tu> 
mi buvo patenkinta ir su
jaudinta.

Viešnia, pasveikinta gau
sių aplodismentų, prisilaiky
dama įvestos programe tvar 
kos, prisistatė save: “Aš e- 
su Opi Kai kauskaitė-Kas- 
kas. Peši vadinau Kaskas, to
dėl, kad, pradėjus man dai
nuot nelietuviams, mane 
pradėjo vadint Katkowska, 
]Katkawsky, ir t. p. Aš esu, 
buvau, ir būsiu lietuvė, ne
norėjau, kad mano pavardė 

. būtų sulenkinta ar surusin
ta. Kadangi mano dėdė vadi
nosi Kaskas, ir tas vardas 
skambi grynai lietuviškai, 
todėl ir aš pasirinkau tą 
vardą. Buvo įdomu išgirst 
šį paaiškinimą. Viešnia tę- 

isė kalbą toliau, apitudinda- 
’ma savo karjerą ir akcen-

NORMANDIJOS LAUKUOSE

Amerikos kariuomenė, siunčiama Normandijon sustiprinimui savo policijų, turi bū
ti ne tik gerai išlavinta, bet ir užgrūdinta, kad pakęstų bet kokį orą. Čia matome, kaip 
mūsų kareiviai pakeliui įsikasę lapės duobes jose lindi šaltomis naktimis. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

tuodama prisirišimą* prie 
lietuvių, ir lietuvių tautos. 
O. Kaskas pasveikino kiek
vieną dalyvę asmeniškai, 
kiekvienai išreiškė meilų žo
dį, ir kiekvienoj paliko gra
žiausi įspūdį.

Prirengimui lunčo per dvi 
dieni (taip nugirdau) dau-j 
giaueiai pasidarbavo Ch. 
Lietuvių Moterų klubo val
dybos narės, pirmininkė Sta
nkūnienė, vice pirmininkė D. 
Kuraitienė ir finansų sekre
torė G. Giedraitienė.

Ten buvus

Kviečiame į labdariu 
ūkio pikniką

Nuoširdžiai kviečiami visi 
į labdarių ūkio pikniką, ku
ris įvyks liepos 30 d.

BUs keptų vištukų, laši
nių, sūrių ir kitokių gardu
mynų.

Pietūs bus pagaminti 12 
vai. Tad visi kviečiami su
važiuoti “ant šiltų” pietų. 
Šeimininkės ir ūkio vedėjas 
Antanas Bacevičius visus 
nuoširdžiai priims. Rap.

NAŠLIKES BARBOROS PAKVIETIMAS 
Į VAKARUŠKININKŲ PIKNIKĄ

Prašom visų paklausyti.
Ką jums turiu pasakyti;
Aš pranešiu jums naujieną 
Kuri pradžiugins kiekvieną; 
JUSTICE PARKO aržuolyne, 
VAKARUŠKU GEGUŽINE;
Ten RUGPICCIO SESTĄ DIENĄ 
Jumis linksminsim kiekvieną.

Atvažiuos daug dainininkų,
Ir visokiu šposininkų;
Bus ir PETRE, ir BARBORA, 
Viena liesa, kita stora.
Žinoma, bus ir TACKUNAI,
Ir abu VESOTA BROLIAI;
Dar Ir ŠPICBUKS žad’ atvykti, 
Našlikės rankos prašyti.

Jis BARBORĄ pamylėjo,
Meilės laiškus rašinėjo;
O piršlys tai labai pyksta,
Sako, BARBORELE klysta;
Kad nenor to našlio seno,
Kurj j(d atgabeno.
Jis dvi pačias pakavojo,
Trečios ieškot užsimojo.

Brangūs lietuviai, tautiečiai, 
SOPHIE BARČUS jumis kviečia; 
Meldžiam jflrtų su godone 
Neatmesti mūs storonę;
Būsit priimti meilingai 
Ir pavaišinti svetingai;
O mes jūsų neužmiršim,
Ir su programai* linksminsim.

BARBORA NAŠLIUS ; L

Wesl Sidės žinios
Aušros Vartų parapijoje, 

šv. Onos novena baigėsi tre
čiadienyje. Kiekvieną vaka
rą bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Kun. J. Dambrauskas 
vedė noveną su didžiausiu 
pasisekimu.

Vargdienių Seserų Gildos 
piknikas įvyks liepos 30-tą 
dieną Aušros Vartų parap. 
“Rūtos” darže. Visi kvie
čiame į šį parengimą. Pik
nikas prasidės 4 vai. popiet.

Aušros Vartų parapijom 
metiniai piknikai įvyks: rug- 
piūčio 6-tą dieną “Rūtos” 
darže, o 13-tą dieną, Vytau
to parke. Visų prašoma grą
žinti laimėjimo knygutes.

Labdariai kviečia
No. Side. Labdarių Sąjun 

gos 6 kp. rengia smagų pik
niką liepos 30 d., parapijos 
darže. Prasidės tuojau po
piet.

Kuopos valdyba kviečia 
ne vien nprthsaidiečius, bet 
ir kitų-kolonijų geraširdžius 
atsilankyti ir paremti kilnų 
darbą.

Visas pikniko pelnas ski
riamas prieglaudos statybos 
baigimo reikalams. Valdybų

BUY aUa
BONDS

Bar Association 
užgiria Olio kandi
datūrą į teisėjus

Kiek laiko atgal Chicago 
Bar Association oficialiai re
komendavo Antaną Olį į tei
sėjus sakydami: “Jis turi 
gerą mokslą ir patyrimą. 
Kaipo State Depar! amento 
Mokesčių Tardytojas yra 
aukštai vertinamas tiek žmo 
nių, tiek savo departamen
to už nuosekliai atliekamas 
pareigas. Jisai yra teisin
gas, doras žmogus, ramaus 
būdo, mandagus ir sąžinin
gas. Jis yra kvalifikuotas 
teisėjo urėdui. Dabar tos 
pačios Chicago Advokatij 
Są-gos sąrašas tilpo visuo
se vietos laikraščiuose, kuri 
užgiria kandidatūrą 12 as

Ruošiamasi prie 
išvažiavimo

Brighton Piark. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopa nusi
tarus turėt išvažiavimą rug- 
piūčio 8 d., Ryan’s Woods.

Mum s, brightonparkie- 
čiams, patogus privažiavi
mas, dėl to pasitikim, kad 
visi kuopos nariai dalyvaus. 
Be to, gera proga pasikvies
ti ir savo pažįstamus, kad 
valandą-kitą praleistų tyra
me ore ir tuo pačiu parem
tų gerą darbą.

Kiek teko girdėt, statybos 
baigimo darbas jau prade
damas, taigi mūsų parama 
bus reikalinga, kad nesu- 
tmkdžiug pradėto darbo.

Šio parengimo komisija 
irgi darbuojas, kad atsilan
kiusieji būtų pilnai paten
kinti. Nut. rašt.

&

MARGUTI T
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIR ĮSTEIGTAS B AL. 11. 1933 M.

WHFC - 1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

llrl 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — uon 
9:30 vaj. vakare.

RXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniai* moo 1 Iki R v. v.

MARGUČIO ofiso adresas

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242

38

menų į Municipal Court tei
sėjus — septyni demokratai 
ir penki respublikonai. Ad
vokatas Olis tame sąraše 
yra septintas, o iš respubli
konų partijos yra antras. 
Tad malonu yra matyt, kad 
tokia garbinga draugija, 
kaip Advokatų Są-ga, įver
tina mūsų tautietį Antaną 
Olį į teisėjus Municipal 
Court.

Olis h Teisėjus Komitetas 
prašo visų, kas rengs kokią 
nors pramogą jo naudai, pra 
nešti tuojau pačiam kandi
datui Oliui ar komiteto na
riams. J. Jakubauskas

Trys plėšikai išmušę Ko- 
miss krautuvės, vidurmies- 
tyje, langą, pagrobė keturis 
furkočius, kurių vertė siekia 
$1,200.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja. . $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletu metų 
dėstyt*. Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasl Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai;

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
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MARQUETE PARKO LIETUVIAI

Gerai padarė - lietuviškai kalban
tiems ruskeliams duris parodė

Remkime United Lithuanian Relief 
Fund

Chicagoje, Marąuette Par
ko kolonijoje, atsirado keli 
lietuviškai kalbą rusai ir 
pradėjo landžiot po lietuvių 
namus ir įstaigas. Pora iš 
jų atvizgeno ir į lietuvių 
parapijos kleboniją. Klebo
nas juos išklausė ir supra
to. Nieko jiems nedavė ir 
nieko nepažadėjo — man
dagiai per duris išlydėjo.
VISKĄ BOLŠEVIKAMS 
ATIDUODA

Tie mandrapypkiai rusai, 
lietuviškai kalba ir apie Lie
tuvos reikalus čiulba, bet 
viską Sovietų Rusijai krau
ną. Jie yra Russian War Re
lief fondo skyriaus atstovai,

-

renka jam drabužius ir pi
nigus ir siunčia viską Rusi
jon neva lietuviams. Tai la
pės pasaka ir penktakojų 
taktika. Kas Rusijon paten
ka, tas Rusijos turtu tampa 
ir Rusija jį naudoja taip, 
kaip jai patinka, o ne taip, 
kaip Bimbos birbynės birbi
na, ar kaip drabužio davė
jas norėtų.
BOLŠEVIKAI NELEIDŽIA 
ŠELPTI LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ

Rusijos Sibire yra kelios 
dešimtys tūkstančių lietuvių, 
kurie baisiausi vargą vargs
ta ir badu miršta, bet jo
kios pagalbos negauna nei

=
VAISTAS NUO VAIKŲ PARALYŽIAUS

/ Išrastas naujas .vaistas vaikų paralyžiui gydyti, šioj 
nuotraukoj matome, kaip vienoj Washington, D. C., ligo
ninėj slaugė teikia vaisto 21 mėnesio vaikui ištiktam pa
ralyžiaus. (Acme-Draugas telephoto) *

--------------- -

FELIKSAS STANISLAUSKIS
Gyveno 7125 So. Washtenaw Avenue.
Mirė Liepos 25 d., 1944 m., 9 vai. vak., sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoj? išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Edvardą (U. S. Navy), 

uošvius Pranciškų ir Oną Povilaičius ir jų sūnų Juozapą, 5 
švogerius Sylvestrą Naliv;iiką ir jo moterį Stella, Joną Ša
kalį ir jo moterį Augustiną, Vincentą Rokaitį ir jo moterį 
Wanda, Joną Bartz ir jo moterį Ameliją, Raymondą Kupetį 
ir jo moterį Agniešką ir visų jų šeimas, krikšto tėvą Kazi
mierą Survilą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeakio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmaa., Liepos 31 d. iš koplyčios 9:00 
vąl. ryto bus atlydėtas į' Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku-. 
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velipnio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Sūnus, Uošviai, Švogeriai, Švogerkos, Krikšto Tėvas ir 

kitos Giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Del. Yards 1741,

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY 
EIT AGENTŲ KOMISĄ.

suvirs 200 paminklų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINK1MUL 

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas U Dfertaturt: 5X7 N. WE8TERN AVB

iš Russian War Relief, nei 
iš kur kitur. Atitinkamos 
Amerikos lietuvių organiza
cijos yrą dariusios pastan
gas sušelpti tuos nelaimin
guosius, bet Rusijos įstai
gos yra atsisakiusios įsileis
ti pašalpą, kaip iš lietuvių, 
taip ir iš Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus, sakydami, 
kad tie lietuviai, kurie yra 
Sibire ir kitur Rusijoj, yra 
SSSR piliečiai ir kaipo to- 

! kie jokių pašalpų iš užsie
nio gauti negali: Rusiją sa
vo piliečius globoja ir pri
žiūri — užsieninės šalpos 
įsileisti nesutinka. Jie sako, 
jeigu norite duoti auką, tai 
duokit mums, o mes pasielg
sime pagal savo nuožiūrą. 
Kitais žodžiais sakant, jūsų 
aukas priimsime ir priėmę 
sunaudosime taip, kaip mes 
norėsime — tai jau mūsų 
biznis.
LIETUVIAI APIPLĖŠTI

Lietuviai rusų tautos ap
rengti negali, kad ir labiau
siai norėtų. Lietuvių Ame
rikoje yra tik apie milijo-

nas, o Sovietų Rusija turi 
virš šimto milijonų, nekal
bant apie kitas Rusijos im
perijoje esamas tautas, ku
rių skaičius siekia iki 70-80 
milijonų; jeigu prie esamų 
milijonų dar pridėti tas tau
tas, prie kurių rusai reiš
kia pretenzijas, tai Rusijos 
imperijos “piliečiai” sieks 
du šimtus milijonų gyven

tojų.
Ryšium su aukščiau pasa

kytu, reikia pabrėžti, kad, 
kol Rusijos vadai reikš pre
tenzijas prie Lietuvos ir

lietuvių tautos, tol lietu
viams nebus jokio noro ru
sus šelpti, aplenkiant lietu
vius, kurie yra apiplėšti ir 
nugyvendinti okupantų, kaip 
vokiečių, tai pir rusų.
LIETUVIŲ PIRMAEILE 
PAREIGA ŠELPTI SAVO 
BROLIUS BEI SESERIS

Lietuviams yra pirmaeilė 
pareiga šelpti savuosius bro
lius bei seseris, kurie yra 
paliesti baisiausio karo ir f 
žiauriausių okupacijų. Lie
tuva juk yra okupuota ir 
plėšiama nuo 1940 m. vidu
rio. Joje beveik viskas yra 
sunaikinta ir naikinama; be
veik kiekvienas žmogus bus 
reikalingas pagalbos, kuo
met karo ugnis sustos ir 
Lietuva okupantų nusikra
tys — laisva taps. Tai die
nai reikia ruoštis dabar, ir 
ruoštis ne per svetimą fon
dą, bet per savo — lietuvių 
fondą. Rusai tegul remia 
Russian War Relief Fund, 
o mes remkime United Lith
uanian Relief Fund. Kaip 
rusai nenori ir nemato rei
kalą būti dalimi lietuvių fon
do, taip ir lietuviai nenori 
ir nemato reikalo būti dali
mi by kurio svetimo fondo.

Lietuvių fondo skyriai or
ganizuojasi visose lietuvių 
kolonijose — susiorgąniza 
vo įr Marąuette Parke. Jo 
pirmininku yrą F. J. čižaus- 
kas; vice pirmininkais: Mic- 
keliūnienė, Nenartonis ii 
Biežienė; sekr. Simonaitiene 
ir Andreliūnienė* ižd. kun. 
Urba.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

PFC. PETRAS P. 
SLAUTERIS

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolį, kuris žuvo Pietvakarinėje 
Pacifiko dalyje, gindamas savo 
tėvynę Liepos 30 d., 1943 m., 
sulaukęs 34 metų amžiaus.

Netekome savo mylimo sūnaus ir brolio. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. SU

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme 3-jas gedulingas Šv. Mišias su egzekvijo
mis pirmadienį, Liepos 31 d., Šv. Antano parap. bažny
čioje, 6 vai. Šv. Mišios, 7 vai. Šv. Mišios ir 8 vai. iškil
mingos Šv. Mišios su egzekvijomis.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Petro sielą-

Nuliūdę:

Tėvas, Broliai ir Seserys.

M

GAR*. INDIANA LAlDD&LViV |»TA1GA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 RUOŠĖ V ELI STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE J
Skaitykite “Draugą”.

pro:
(Netoli Grąod Ava.) 
lONEt SEELEY ŠIOS

Jūsų Maldos
YRA DfiL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS 

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

L. WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line oi 

Furnitare

AL. C. ALLENX

(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAUT
For appointmęnt call — 

KEPIBUC 6051

1 1 1 >■
Į.'"E. »MJ |

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MCNES1NIŲ IfiMOKfiJIMŲt

Panaudokite Proga Dabartinėms fiemoma 
Nuošimčio natom*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKIŠA U8OMU

TAUPYKITE mftsp |ntalgoje. Indeliai
ril peši Ingai globojami Ir Ilgi $8.000.00 ap
drausti per f’edrrtl Ne v Ings and Imn In
surance Corporation. Jilsų pinigai bu* greitai 
limokaml jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIĄ LIETUVIŲ 
FINANSINE IOTĄIGA.

— 47 Matai Sėkmingo I’at*rna»lwot —

KEISTUTO SAVINOS AND L O A N 
TEL.: CALLMET 4118 Joti. M. Mozeris, Sec’y.

associatign
8226 80. UĄLSTED ST.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
~ \ Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcages Dalyse

Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniai* ir Ketviriad.
8 vąl. vak.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehUl Č142

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

NARIAI
CUcagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

Eisimi
AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

J. L1ULEV1ČIUS
4848 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3671

P. J. RIDIKAS
8864 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YARDS 1418_______________ '

L I.ZOLP
1646 VVEST 46th 81. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
MIS UTUANICA AVĖ.

-

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE 
10766 S. M10RIGAN AVĖ. /

Phones: CANAL 2616 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1271

L BUKAUSKAS
10821 SO. MIOH1OAN AVĖ, Phone PUL1JUAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LETUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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ŠV. PETRO IR POVILO PAR. WEST PULLMAN
DIDYSIS VASARINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, Liepos dūly) 30 d., 1944 m.
—ĮVYKSTA—

VEŠIAME IR PUOŠNIAME VYTAUTO DARŽE 
(115-tos Gatvės, tarp Cicero Avė. ir Pulaski Rd.)

Piknike bus visoko su programų; atvykite maloniai praleisti sekmadienį. 
Nuoširdžiai kviečia visus Kleb. Kun. M. Švarlis ir Westpuilmaniečiai

BROLIAI-KUNIGAI IR SESUO-VIENUOLĖ

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=¥=Tuž U.s. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

CHICAGOS LIETUVIS MARINAS

Sgt. Victor Mickūnas gi
mė 1923 metais, rugsėjo 
19 dieną. Baigė Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir Linblom 
high school. Pasižymėjo 
lėktuvų inžinerijos moksle. 
Ir taip pat pasižymėjo base- 
ball, plaukiojimo ir basket- 
ball sportuose.

Sgt. Victor Mickūnas

Victor Mickūnas tik 8 mė
nesiai kaip kariškoje tarny
boje ir prieš du mėnesius 
gavo seržanto laipsnį. La
bai gabus vyras. Buvo veik
lus Šv. Kryžiaus parapijos 
jaunimo draugijose.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Vik
toras ir Sofija Mickūnas, 
yra labai geri parapijos ir 
draugijų veikėjai; jie gyve
na 4716 So. Marshfield.

Žuvę kareiviai kovas
laukuose

Victor Mickūnas dabar 
randasi No. Carolina valsti
joje ir dirba kaipo photo- 
grammetry arba aerial map- 
per.

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

Karo departamentas lie
pos 26 dieną paskelbė 1,248 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Euro
pos, Viduržemio, Pietų Paci- 
fiko ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.
. Sužeistųjų karo frontuose 

karių skaičiuje 57 vyrai yra 
iš Illinois valstijos.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class Eugene Bur
kus, jo motina Mrs. Eiliza- 
beth Burkus gyvena šiuo ad
resu: 2021 So. Catalpa avė., 
South Bend, Ind.

Karo departamentas lie
pos 26 dieną pranešė 1,684 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko. Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 101 vyras 
yra iš Illinois valstijos.

Žuvusiųjų karių skaičiuje 
yra pvt. lst dass Stanley B. 
Valauskas, jo sesuo Mrs. 
Katherine Lukas gyvena 
šiuo adresu: 1433 So. 49th 
str., Cicero, ir Staff Ser- 
geant Edw. A. Kiaunė, kurio 
sesuo G. Hodur gyvena 538 
W. 31 st str.

Nauju radio reiks 
ilgai laukti

Šiomis dienomis Palmer 
House laiko suvažiavimą 
National Association of 
Music Merchants, kuri pra
neša, kad po karo reikės 
laukti bent šešis mėnesius, 
kol rinkoje pasirodys nauji 
radio. General Electric Co. 
atstovas pareiškė, kad po 
karo ims mažiausiai dešimt 
metų, kol bus įvesta televi
zija. i *1 V

Kas pametė akinius?
Šią savaitę buvo rasta 

akiniai (spectacles) skers- 
gatvės nuo '‘Draugo” ofiso 
Jeigu asmuo, kuris pame
tęs juos atsišauks į “Drau
go” raštinę, galės atsiimti.

Baigta Olson apiplėši
mo byla

Kriminaliam teisme užva
kar baigta Olson Transport
ation Co., 2222 S. Western 
avė., apiplėšimo byla. Prieš 
keletą mėnesių ši firma bu
vo apvogta. Įtarti buvo su
imti. Dabar trys plėšikai nu
bausti sekančiai:

Raymond Fischell, 40 m. 
amžiaus, iš St. Louis, nu
baustas 20 metų kalėjimo; 
Wencel Urba, 48 m. amžiaus, 
1320 Cermak Rd., nuo 8 iki 
15 metų kalėjimo, o trečio 
W. Roche, iš St. Louis, byla 
bus dar iš naujo svarstoma 
rugpiučio 21 d.

Platink “Drangą”.

Bemard ir Joseph Zimmermanai, kunigai-jėzuitai, ir jų 
tikroji sesuo vienuolė-pranciškietė darbuojas misijose in
dėnų tarpe. Vienas jų jau dvylikti metai, kai sėja Kris
taus mokslo sėklą tiarp indėnų Maya genties, Britų Hon- 
duroje; kitas darbuojas Amerikoj So. Dakota valstybėje, 
tarp Oglala Siox indėnų giminės, o sesuo vienuolė moky
tojauja indėnų rezervacijoj Montana valst. (NCWC-Dr.?

Langus plovė ir 
vagiliavo

Lacy Williams, 42 m. am
žiaus, 5137 Calumet avė., 
persisamdinėjo už langų plo
vėją privačiuose namuose. 
Vakar tačiau jis pateko į 
policiją, kuomet Mrs. Della 
Hynes, 1516 E. Marąuette 
Rd., pranešė, kad jam išėjus 
iš namų dingo laikrodėlis.' 
Padarius kratą jo bute poli
cija rado ir daugiau vogtų 
daiktų.

Paliuosuotas žymus 
žmogus

Iškalėjęs 21 metus Illinois 
valstybės kalėjime, Joliet, 
paliuosuotas Arthur J. Col- 
leman, pasauliniai žinomas 
teksidermistas (teksidermi- 
ja — žinojimas iškimšti gy
vūnus), skulptorius ir ka- 
moflažo ekspertas. Į kalėji
mą jis pateko už nužudymą 
savo pabėgusios žmonos. Jo 
žinynas yra labai naudingas 
armijai, dėlto armijos šta
bas ir Kaiser laivų statymo 
firma pakartotinai prašė 
Illinois valstybės jį paliuo- 
suoti iš kalėjimo.

Aulo leidimas išdavė 
plėšikus

Keturi jaunuoliai po 17 
metų amžiaus policijos su
laikyti automobiliuje, kuria
me rasta du revolveriai, du 
retežiai (knuckles), didelis 
peilis ir kitų dalykų. Jauni 
plėšikai, galbūt, ir toliau bū
tų kursavę po miestą, bet 
jų automobilis neturėjo lei
dimo (licenae plate). Polici
ja įtarė ir sulaikė.

Iš Pacifiko gyvenimo

Didelės reikšmės sala
TARP SPROGSTANČIŲ GRANATŲ IR KARO GRIUVĖ

SIŲ VYKSTA KRIKŠČIONIŠKOS MEILES DARBAI

Šviežiai supilti kapai siū- 
bojančių palmių pavėsy pa
žymi vėliausius amerikiečių 
laimėjimus Pacifiko vande
nyne. Karo ugns jau antrą 
kartą palietė Guam salą, ku
rioje po septyniolikos dienų 
smarkaus bombardavimo A- 
merikos kariai buvo išlai- 
pinti. ■ i

Reikia pastebėti, kad 
Guam buvo pirma Ameri
kos valdoma sala, kuri pa
teko į japonų rankas karo 
pradžioje, šiandien ten vyk
sta smarkūs mūšiai.

Guam sala turi svarbią 
strateginę vertę kare su JąT 
ponija. Nors šioji sala yra 
maža. turinti maždaug 30

/ mus
X Pušinskienė, gyvenanti 

3437 West 60 Place, sutiko 
nelaimę. Grįžtant iš darbo 
prie 59 ir St. Louis gatvių, 
išlipus iš gatvėkario ir ei
nant per kelią kitas gatvė- 
karis taip sužeidė, kad ke
linta diena guli ligoninėj ir 
dar neatgavus sąmonės. Jo
kie lankytojai neleidžiami. 
Daug didelio susirūpinimo 
pergyvena jos vyras.

X J. Karpis, buvusių Bri-

n.į—, 1 '.J J......... -U....... I .iiJlil'I. ., '
Kas Girdėtoj 

Chicbgoje 

Jau atsiuntė $2,000
Birželio pabaigoje SLA 

seimas Philadelphijoje nu
tarė skirti iš tautiškų centų 
$2,000 Amerikos Lietuvių 
Tarybai, šiomis dienomis 
SLA Amerikos Lietuvių Ta
rybai atsiuntė dviejų tūks
tančių dolerių čekį.

KATALIKYBES 
TVIRTOVE

Maždaug nuo Ispanijos 
valdymo metų šiose salose 
atsirado ir katalikybė. Šian
dien šiose salose iš 22,000 
gyventojų tik 270 nėra kata
likai.

Japonams užėmus šias sa
las tikėjimo dalykuose gy
ventojams pasidarė sunku.

Salos katedra buvo pa
versta į koncentracijos sto
vyklą, kurioje suvaryta 600 S^ton P.ark, dabar gyvenan- 
karių bei civilių Amerikos čių Marąuette Park, veikė- 
gyventojų. IJ1! Rastenių žentas, tamau-

Salos Apaštališkasis Vi- J^s kariuomenėj, parvykęs su 
karas Olano, kuris buvo pa-j žmona, į savo motinos laido- 
tekęs japonų nelaisvėn, už , tuves, dar tebevieši pas uoš-

vius. Jo stovykla yra Cali- 
fomia vai. Rastenienė yra 
veikli sąjungietė 20-toj kuo
poj.

X Adv. J. Grish, LRKSA 
kontrolės komisijos narys, 
vakar grįžęs iš tos organi
zacijos seimo, buvusio Scran 
ton, Pa., pasakoja, kad sei
me svarbiausiu dalyku bu
vę New York valstybės rei
kalavimai (konversija), ku- 
rie palies visus senus na
rius. Seimas praėjęs labai 
sklandžiai. Valdybos rinki
muose nebuvę jokios opozi
cijos.

X Marijona Kruševičienė- 
Meldažiūtė, 2157 W. 22nd 
Place, šiomis dienomis per 
Raud. Kryžių gavo laišką 
iš Lietuvos, kad jos tėvas, 
kurs yra virš 100 m. amž., 
dar sveikas ir teiraujasi a- 
pie savo dukterį. Laiškas iš 
Lietuvos išsiųstas sausio 8 
d., Chicago pasiekė liepos 
25 d.

X Labdarių ūkio vedėjas 
Ir darbininkai ateinantį sek
madienį ūkyje, piknikų aikš
tėje, ruošia pikniką čikagie- 
čiams ir apylinkės lietu
viams. Įvairūs užkandžiai 
bus namų darbo. Norintieji 
dar galės ir nusipirkti ir na
mo parsivežti. Visas pelnas 
skiriamas išcementavimui ū- 
?io kluono javams

X J. Aukškalnis, “Drau
go” agentas Garyje, dviejų 
savaičių atostogų proga, ap
važinėjo daugeli aplinkui 
miestelių ir žada pasiekti 
net Detroite gyvenančius gi- 
minės ir pažįstamus. Važi
nėdamas jis prie kiekvienos 

Brunett ir Thomas V. Brody labiausiai pasižymėję užfron- progos vienur užprenumerus

dvidešimts mėnesių buvo pa- 
mailių ilgio ir apie devynias leistas. Dabar gyvena Indi- 
pločio, vienok joje randasi joj. Žada jisai netrukus grįž- 
geras uostas, čia taipogi ga-’
Įima įsteigti puikias oro ba
zes atakoms prieš pačią Ja
poniją.
VAGIŲ SALOS

Guam yra viena Marianas 
salų grupės. Mūsų pasauliui 
jos žinomos tik apie ketu- 
rius šimtmečius. Garsusis 
ispanas jūrininkas Magelijo- 
nas kelionėje aplink pasaulį 
rado šias salas, kurį Guam 
yra pati didžiausia.

Magelijonas šias salas

ti prie savo pareigų Guam 
saloje. "

Saloje 'darbavosi 11 kuni
gų, kurie uoliai rūpinosi ti
kinčiųjų sielų reikalais. Sa
loje yra dešimts bažnyčių.

Tikimasi, kad ir šiandien 
šie dvasios galiūnai, Kris
taus misijonieriai toliau va
ro savo krikščioniškos mei
lės darbą.
SALOS GYVENTOJAI

Salos gyventojai, Malajų 
kilmės, vadinami Chamor-

praminė “Vagių Saloms”, į ros. Jie verčiasi tropikalinių 
Amerikos lietuviai čis la- neg gyventojai buvo labai produktų pardavimu. Iš vė- 

biau remia Amerikos Lietu- jįnįę prje vagysčių. Salų gy- liausiu Vyskupo Olano davi- 
ventojai nepaprastai prieši- nių matyti, kad jie yra ne- 
nosi ispanų bandymams turtingi, bet gilaus tikėjimo
juos paimti savo globon. Tik žmonės.
po ilgų kovos metų ispa- ------------------

Majoras Kelly paskelbė nams pasisekė salas užval- Pasaulyje yra 44,000,000

vių Tarybos veiklą.
■»

Old Settler Day
I I

rugpiučio 7* d. Old Settler dyti. 
Day (Senų Įsikurėjų Diena) 
Harms parke, prie Western 
ir Berteau Avė. Įvyks suva
žiavimas visų tų Chicagos 
gyventojų, kurie įsikūrė čia 
prieš didįjį gaisrą. Sakoma, 
yra dar ir tokių gyventojų, 
kurie gali papasakoti kokia 
Chicaga buvo prieš 94 me
tus.

Paskirtas klebonu
Prelatas Reynold Hillen- 

brand, rektorius Šv. Mari
jos prie Ežero Seminarijos, 
paskirtas klebonu Sacred 
Heart parapijos, kurios baž
nyčia stovi prie Hubbard ir 
Wood gatvių. Rektorium jis 
buvo paskirtas prieš aštuo
nis metus velionio kardinolo 
Mundelein.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

telefonų.

SAIPAN HEROJAI

Kariuomenės ir laivyno kapelionai — kunigai Paul G.

tėję didelių kovų amerikiečių su japonais Šaipau saloje. 
Kun. Brody, teikiant sužeistam kariui paskutinius sakra
mentus, pasalingo (sniper) japono buvo irgi mirtinai 
sužeistas, tačiau, Dievo malone, baigia pasveikti. (NCWC- 
Draugas)

ja “Draugą”, kitur parduo
da Labor Day pikniko ti- 
kietų ir kitais būdais pasi
darbuoja, Vadinas, atosto
gas ne veltui leidžia.




