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ATREMIA NACIU
Trys rusą kariuomenės puolą Minską
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Ą PRANCŪZAMS

...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln

Vol xxvm

LONDONAS, liepos 2. — 
Maršalas Stalinas pranešė, 
kad rusai užėmė Krasnoja, 
Slaboda, kuris randasi ant 
geležinkelio einančio į) Vil
nių, Lietuvos sostinę.

MASKVA, liepos 2. —
Zygiuodamos vakarų fusėn, 
rusų kariuomenės stumia 
nacius atgal ir artinasi prie 
Raltgudijos sostinės, Mins
ko. Užimta 500 apgyventų 
vietų, jų tarpe Borisovo ge
ležinkelių centras.

Vienas pranešimas sakė 
trys rusų kariuomenės jau 
susijungė ir drauge veržia
si arčiau Minsko, kuris 
saugoja kelią į Varšuvą ir

Berlyną.
Šiauriniam linijos gale 

Gen. Bagranian armija, va
rydamas! į Latviją, pasis
tūmėjo arčiau Polotsko. 
Persikėlę per daugelį) tos 
apylinkės upių, jie užėmė 
Trosnitsa, dvi mylias nuo 
Polotsko.

Rusų pranešimas sakė na
ciai smarkiai priešinasi 
tame rajone.

Rusų lėktuvai padeda ar
mijoms, puldami užpakaly 
nacių linijų sukoncentruo
tas nacių jėgas ir susisieki
mo linijas. Anot pranešimo, 
lėktuvai taipgi atakavo Min
ską, Polotską, Baranoviče 
ir kitus miestus.

GRĄŽINA CHERB

reiECA
Britai ruošiasi apsupti Caen; 

baigė užimti visą Cherbourgą
VYRIAUSIAS AEF ŠTA-I komandierių, Lt. Pulk. Kiel

Suomiai sako jie atmuša rusą atakas
STOKHOLMAS, liepos 2.!LONDONAS, liepas 2. — 

Žinios iš Stokholmo sako 
naciai okupavo Ailand salas,

Iškėlus Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos vėliavas, kariai išsirikiuoja prie miesto 
rotušės Cherbourge, Maj. Gen. Lawton Collins'ui grąžinant išlaisvintą miestą pran
cūzui majorui Paul Reynaud. (Acme-Draugas Telephoto)

BAS, liepos 2. — Vokiečių 
pastangos atmušti britų jė
gas iš Cean apylinkės nuė
jo niekais. Vakar dienos ko
vose išmušta 40 nacių tan
kų ir atmušta keliolika jų 
kontratakų.

Nacių kontratakos daro
si silpnesnės. Britai stovi 
pasiruošę haigti Caen apsu
pimą. Iš pranešimų matosi, 
kad abi pusės ruošiasi ga
lutinoms kautynėms už tą 
nacių laikomą centrą Nor
mandijos fronte.

Amerikiečiai vakar baigt 
išmušti paskutines nacių 
tvirtoves Cherbourgo pu 
siausaly, ir suėmė nacių

ir 5,000 nacių karių. Nuo 
invazijos pradžios amerikie
čiai suėmė suvirš 40,000 na
cių, o visoj Normandijoj su
imta apie 55,000.

(Nacių Transocean agen
tūra pranešė, kad sąjungi
ninkų karo laivai Seine į- 
lankoje pradėjo bombarduo
ti Le Havre uostą ir mies
tą. Sąjungininkai nieko apie 
tai nesakė.)

Naciai keliais atvejais 
bandė pavaryti britus nuo 
kalnų tarp Odon ir Orne u- 
piųi, bet kaskart buvo at
mušti su dideliais nuosto
liais.

- p.aavo Hynnmen, kuris Susitarimas tarpe
buvo numatomas kaipo uz- ^iiuiiiiito imi p v

Baltijos jūroje tanpe Švedi- sienių ministeris suomių
jos ir Suomijos.

LONDONAS, liepos 1.— 
Suomių komunikatas sakė 
rusų atakos Karelijos są
siaury buvo atmuštos, o ru
sų jėgos Aunus sąsiaury, 
tarpe Ladoga ir Onega eže
rų, labai nukentėjo.

“taikos” kabinete, vakar 
atvyko į Stokholmą politi
nei misijai.

Švedų radio sakė visi 
Helsinki laikraščiai pašven
tė savo vedamuosius žiniai 
apie nutraukimą santykių 
tarpe J. A. Valstybių ir 
Suomijos.

Naciai gal evakuos šiaurinę Italiją
ANKARA, liepos 2. — Čia I šiaurę nuo Perugia. DNB a- 

g,autas nacių laikraštis ra- gentūros (nacių) praneši- 
šė, kad vokiečiai galį apleis
ti šiaurinę Italiją ir apsis
toti prie Prancūzijos sienos

mas sakė sąjungininkai da- 
sivarė iki keturias mylias 
nuo Siena.

Vokiečiai sako Hitleris

ATAKAVOliOSTĄ 
FORMOSA SALOJE

CHUNGKING, liepos 2.— 
Gen. Stilwell štabas pranešė, 
kad Liberatcįr bomberiai 
ketvirtądieayj^tekavo Ta- 
kao prieplaukas ir uostą. 
Takao yra svarbus japonų 
laivų centras pietvakari
niam Formosa salos gale.

Partizanai užėmė 
miestu Bosnijoje

LONDONAS, liepos 1. — 
Jugoslavai partizanai

Japonai skuba, kad 
perkirsti Kinija

CHUNGKING, liepos 2.— 
Japonų jėgos, norėdamos 
uždaryti kiniečių laikomą 
spragą Canton-Hankow ge
ležinkely per centralinę Ki
niją, pradėjo varytis iš Can
ton apylinkės į šiaurę, ban
dydamos susijungti su ja
ponais prie Hengyang, 170 
mylių į šiaurę.

Jeigu japonai uždarys 
spragą iki apsupto Hengy- 
angą, kur sąjungininkai 
dar atsilaiko, jie atsieks

Aliantai atnaujino savo lėktuvą ataką
kę, Vengrijoje, ir Pas de Ca- 
lais pakrantę Prancūzijoje.

Nakties metu britų bom
beriai puolė taikinius vaka
rinėj Vokietijoj. Britai taip
gi pranešė, kad jų lėktuvų 
daliniai numetė daug minų 
priešo valdomuose kanaluo
se.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 2. — Sąjungi
ninkų lėktuvai iš Anglijos 
ir Italijos bazių atnaujino 
savo ofensyvą prieš nacių 
taikinius okųpuotoj Euro
poj. Nuo 500 iki 750 Amęri- 
kog bomberių dienos metu 
atakavo Budapešto apylin-

Amerikiečiai veržiasi pirmyn Saipane
PEARL HARBOR, liepos i marinų, ir viena pėstininkų. 

2. — Adm. Nimitz praneši-’ Amerikos karo laivai ir

ROMA, liepos 2. — Penk
tos armijos daliniai persi
kėlė per Cecina upę, Itali
jos vakariniam krante, ir 
užėmė Cecina miestą, apie 
16 mylių nuo Livorno uosto.

Fronto centre britai ka
riai pasistūmėjo pirmyn į

Pakels kariaujančiu 
pėstininku algas

WASHINGTON, liepos 1. 
— Prez. Rooseveltas pasi
rašė bylių, kuriuo kai kurie 
pėstininkai gaus didesnį at
lyginimą. Tie, kurie skaito
mi ekspertai, gaus $5.00 
daugiau mėnesiui, o kariau
ją pėstininkai gaus $10.00 
daugiau mėnesiui.

KALENDORIUS
Liepos 3 d.: šv. Ottonas; 

senovės: Lingis ir Bijotė.
Liepos 4 d.: U. S. Nepri- 

Idiuisomybės šventė, Šv. Te
odoras; senovės: Aldis.

Liepos 5 d.: Šv. Antanas 
Zakarijas; senovės: Daigi
nąs ir Lakštutė.

Prancūzi jos-Anglijos
LONDONAS, liepos 2. — 1 

Kiek žinoma, Anglijos vy
riausybė susitarė su Prancū
zijos laikina vyriausybe dėl 
civil ės administracijos Pran
cūzijoje. Sutarties tekstas 
persiųstas Washingtonan 
indorsavimui, jeigu ras jį 
priimtinu.

Sakoma sutartis apima 
tris punktus — civilę admi
nistraciją išlaisvintoj Pran
cūzijoj, ten vartojamų pini
gų reikalą, ir maisto pris
tatymą.

Sutarties priėmimas ne
reiškia De Gaulle vyriausy
bės pripažinimą. Be Ameri-

paskelbė Florenciją atviru kos indorsavimo sutartis 
miestu, kad “išsaugoti jo ne bevertė, kadangi visi punk- 
įkainuojamas brangenybes.”, tai liečia Washingtoną ir 

Didžiausias pasistūmėji-J Amerikos militarinę ko
mas buvo britų rytiniam1 mandą.
krante, kur jie pasivarė iki---------------------
“ u«io.nu° didžioj° Anc°' Pavedė Guatemala

generolu valdžiai
GUATEMALA, Guatema

la, liepos 2. — Po savaitės 
nerimo, šio krašto Preziden
tas Jorge Ubico vakar per
vedė prezidentūrą militari- 
niam tribunolui iš keturių 
generolų.

(Raportai iš kitų Pietų 
Amerikos kraštų sakė Gu- 
atemalcje įvyko didelės 
riaušės. Siena tarp San Sal- 
vador ir Guatemala uždary
ta.)

Riaušės kilo iš studentų 
demonstracijų, protestuo
jant valdžios jisakymą pa
naikinti kai kurias konsti
tucines teises.

Daugiau roboliniu 
bombų Anglijai

LONDONAS, liepos 2. — 
Naciai pradėjo siųsti dau
giau savo robotinių bombų 
Anglijon. Viena tų bombų 
išgriovė ligoninę, o kita už
mušė šešis asmenis, jų tar
pe tris vaikučius.

Tos bombos pridarė daug 
kitokių nuostolių. Sakoma 
naciai netiesioginiu būdu 
pranešė, kad jeigu sąjungi
ninkai sustos bombavę Ber
lyną, jie sustos siuntę ro- 
botines bombas Anglijon.

------------------------ —-------  kyrė Frantisec Nemec, ats-
ORAS tatymo ministerį, išlaisvin-

Giedra ir šilta. Po pietų tos čekų teritorijos komisi- 
gali būti lietaus. | jonieriu. Jo pavaduotoju

... • .s. ...

mas sakė amerikiečiai iš
muša anksčiau praeitas ja
ponų pozicijas Saipan saloj, 
ir konsoliduoja savo pozici
jas.

Japonai smarkiai gina 
Garapan, salos sostinę.

. _ x . . .... savo senai numatytą tiksląme Derventa miestą rytinei , . A. .. .
_ ... , _ • » • j- i perkirsti Kimią pusiau.
Bosnijoj, sudavė priešui di-; r _________ __

delį smūgį, ir suėmė daug'........................
nacių reikmenų. Artinasi prie kito

Pranešimas sakė naciai hd Amerikiečiai leidžiasi žemynMyitkyma aerodromo TaPotchau kaino šonais irpartraukė rezervų San j ak 
rajonan ir pradėjo smarkią 
ataką ant partizanų divizi
jos.

čekai paskyrė viršininkus išlaisvintoms sritims
LONDONAS, liepos 2. — bus Gen. Viest, vidaus rei- 

Čekosbkijos vyriausybė pas- kalų ministeris.
Nemec ir Viest vyks Ru

sijon, kuomet tik rusų ka
riuomenė įeis į Čekoslova
kiją, ir steigs valdžią.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
— Sąjungininkai dasi varė 

iki pustrečios mylios nno St. 
Lo, Normandijoje.

— Danijoj vyksta didelis 
sukilimas prieš nacius. O- 
kvpantai atskyrė Copenha- 
geną ir paskelbė karo stovį 
toj sostinėj.

— Minske galima girdėti 
artėjančių rusų kariuome

nių artilerijos šūvius.
— Prez. Rooseveltas pa

dėkojo 43 taftoms, kurios 
atsiuntė atstovus į Jungti
nių Tautų finansinę konfe
renciją, ir sakė suėjimas iš
bandys kooperacijos gali
mybes taikos metu*.

— Hot Springs, Va. ku
rorte mirė Norman Davis, 
American Red Cross pirmi
ninkas. Jis buvo 66 metų 
amžiaus.

— Saiyan saloje išmušta 
suvirš 6,000 japonų Ameri
kiečių nuostoliai siekia su
virš devynis tukinančius, 
kurių suvirš 1,400 žuvo.

KANDY, Ceylon, liepos 2. 
— Komunikatas sakė sąjun
gininkai kariai baigia iš
mušti japonus šiaurinėj Bur
moj ir Manipur valstybėje, 
Indijoje. Užmušta 352 ir su
imta 200 japonų karių.

Myitkyina srityje, kur 
kaujamasi 46 dienas, kinie
čiai kariai laimėjo naujas 
pozicijas prie Waingmaw 
kelio, tuoj žemiau miesto, 
ir artinasi prie aerodromo 
vakarų pusėje.

Tapotchau 
kaujasi su japonais.

Mūšiuose dalyvauja trys 
amerikiečių divizijos — dvi

lėktuvai tebeata.kuoja kai
myninę Tinian salą, tris my
lias į pietus.

Lėktuvnešių lėktuvai iš
nešė kitą ataką ant Rota 
salos, pietinėj Marianas sa
lyno daly.

Laivyno lėktuvai birželio 
29 d. dar kartą atakavo Pa- 
ramushiru ir Shimushu sa
las, Kurile salyne šiauri
niam Pacifike.

Pripažino Lenkijos 
Tautinę Taryba

MASKVA, liepos 1. — 
Maskvoj sudaryta “Lenkų 
Pairi jotų Sąjunga” sveiki
no Varšuvoje sudarytą Len
kijos Tautinę Tarybą ir pri
pažino ją kaipo pagrindą 
laikinai Lenkijos vyriausy
bei.

Tarybos nariai kelis mė
nesius atgal atvyko Rusi
jon studijuoti Lenkijos-Ru
sijos santykius ir apžiūrėti 
Gen. Berling vadovaujamą 
lenkų armiją.

PIRKITE KARO BONUS

Japonai sako Guam 
aerodromas atakuotas
LONDONAS, liepos 1. — 

Japonų Domei agentūros 
pranešimas sakė trys sąjun
gininkų kreiseriai arba di
deli naikintuvai atakavo 
Guam salos aerodromą. Do
mei sakė laivai ir 80 lėktu
vų buvo, pavaryti, pirm ne
gu galėjo ataką išnešti.

Dar 14 Argentinos 
firmų juodam surašė

WASHINGTON, liepos 1. 
— J. A. Valstybių vyriau
sybė uždėjo dar 14 Argen
tinos firmų ant “juodo są
rašo.” Tas žygis skaitomas 
dar vienu Jungtinių Tautų 
veiksmu prieš Argentiną.

(U Londono pranešta, 
kad Anglijos vyriausybf 
kviečia savo ambasadorh 
Argentinai, Sir David Ke
lly, parvykti namon pasita
rimui. )

Mano greit susirinks 
kardinolu skyrimui

ROMA, liepos 2. — Infor
muoti Vatikano sluoksniai 
sako šv. Tėvas gal greitu 
laiku sušauks konsistoriją 
paskyrimui naujų kardino
lų.

Nors Popiežius nenori 
skirti kardinolų karo metu, 
padėtis pasidarė sunkoka, 
kadangi užsieny yra 28 tuš
čios vietos, jų tarpe New 
Yorke, Chicagoje, ir Bos
tone.

DEME5I0!
Liepom 4 d., Amerikos Ne

priklausomybės šventėje, 
DRAUGAS neišeis, ir rašti
nė brs uždaryta visą dieną.

Skelbimus ir mirties pra
nešimus galima paduoti te
lefonu (CANaJ 8010)’ nuo 3 
vai. po pte).‘ų.

ADMINISTRACIJA



o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Mokyklos užbaigimas

Shenandoah, Pa. — Šiais 
metais lietuvių parapijos 
mokyklą baigė 27 vaikeliai. 
Kaip ir kitais metais, taip 
ir šįmet užbaigimo mokyk- 
Iob proga mokyklos vaiku
čiai turėjo labai gražią pro- 
g rainą. žmonių buvo pilnu
tėlė svetainė. Mokykla turi 
apie 320 vaikų. Girdėjau,

inimant ir Lietuvą, būtų su
grąžinta pilna laisvė ir ne
priklausomybė. Nutarta A- 
merlkos Lietuvių Tarybai iš 
apskrities iždo pasiųsti au
ką.
High School graduantų 
komunija ir pusryčiai

Birž. 25 d. lietuvių para
pijos bažnyčion, kaip ir ki- 
ais metais, atėjo išklausyti

kad, kaip kitais metais, vie- i 7:30 Mišių šv. High School
šų mokyklų vaikams ture 
sime vasarinę mokyklą.
Httterų Sąjungos pirmos 
apskrities suvažiavimas

graduantai su graduation 
kostiumais ir bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos. Po Mi
lių bažnyčios svetainėje pa
rapijos moterų draugija jų

Moterų Sąjungos pirma pagerbimui paruošė jiems 
apskritis sekmadienyje lai- pU8ryčius. Svetainė ir star
ke savo bertaininį suvažia- įhį j-uvo gražiai papuošti 
vimą — lietuvių Sv. Jurgio Bažnyčioje ta proga pritai-
bažnyčios svetainėje. Gyvai jjįntą pamokslą pas&kė kun. 
svarstė savo organizacijos gatutis pusryčiuose su 

mokytojais ir graduantais

ĮSTEIGTAS KARO KAPELIONAMS KtūBAS fPASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmi} Morgičių
PAS

Pirmadienis, liepos 3, 1944

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2W2 W. CERMAK RD.................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašttainkss

reikalus. Be tiesioginių cr 
g&nizacijos reikalų, praves
tos rezoliucijos:

1) kad M. S. Pirma Pa 
apskritis pasižada uoliai re
mti penktąjį J. V. karo bo- 
niįt pardavimo vajų;

2) pasižadėjo visais gali 
mšis būdais paremti Ame
rikoj Raudonojo Kryžiaus 
darbus: remti jį aukomis ir 
darbais, organizuojant krau 
jo davėjų, mezgimo, siuvimo 
ir “bandažų” gaminimo gru 
peš.

Pravedė rezoliuciją pasi
žadant visais galimais bū
dais remti karo pastangas, 
kad grteit baigtųsi. Rezoliu
cijoje buvo pasakyta, kad 
Amerikos lietuvės motinos, 
kurių sūnūs karo frontuose 
kovoja, ir lietuvės žmonos 
kurių vytai irgi už teisingą

viso dalyvavo apie 60 as
menų. Pusryčių ęroga kal
bas pasakė graduantai ber
niukas ir mergaitė, viena iš 
mokytojų ir kun. klebonas.

Reikia pagirti graduation 
pamaldų sumanytojus ir pus 
ryčių rengėjas moteris. Tas 
daro labai gražų įspūdį Bai
giantieji High School, jų tė
vai ir giminės tuomi džiau
giasi, gėrisi ir už viską šir
dingai dėkoja.
Kapitonas Jeronimas 
Andnllionis

Maryknoll Rūmai Romoje, nuosavybė Amerikos Katalikų Draugijos Užsienio Misi
joms Remti, kuriuose Amerikos Katalikų Nacionalė Gerovės Tarnyba įsteigė karo ka
pelionams klubą. (NCWC-Draugas) ’ • '

laikraštis kiek anksčiau bu
vo įsidėjęs K. Verax straips
nį apie vadinamąsias strate
gines rusų sienas, nurodyda-

iwi7';C^UeriO”°balandžio’l3l maa kad b^evikų gro- 
toniški siekimai yra nepa-

Apie Lietuvą Aręen- 
tinos spaudoje

(LKFSB) Argentinos žur-

Dr. Jeronimas Andrulio-« •
nis, kuris randasi kur nors 
Indija-Burma, buvęs Maria
napolio kolegijos profeso 
rius, tapo pakeltas kapitono 
laipsnin. Jis yra taip vadi
namu “ airborne engineers

d. įdėtas s'ršipsnis apie Ko
miu tferną. Tame straipsnyje, 
kurį parašė lietuvis K. Ve- 
rax, yra minimi bolševikų 
darbai per jų okupaciją Lie
tuvoje.

Laikrašty “Los Princip- 
pios” tas pats autorius per 
du numerius (sausio 28 ir 
29 d.) rašė ilgą straipsnį

taiką kovdja, reikalauja, jog, pulke. Jis turi dar ir kitus
du brolius Dėdės Šamo ka 

už įgyvendinimą Atlanto čar! riuomenėje: brolis Antanas
J. V. valdžia tvirtai stove ų į

terio, kad visoms tautoms, 
lygiai didelėms ir mažoms, j

irgi yra kapitonas, o brolis 
Eugenijus — leitenantas.

Koresp.

lanto Čarteris Europoje”, 
kūt taip pat smarkiai stoja
ma už laisvą Lietuvą.

teisinami. “Los Principios” 
buvo -aidėjęs ir minėtą 
straipsnį apie kominterną.

Vasario 16 d. proga “Ei 
Pueblo” liikraštis įdėjo grau
žų K. Verax straipsnį apie 
Lietuvą apskritai, apie jos 
teises laisvėj gyventi. Sau
sio 26 d. šis laikraštis įsidė
jo ilgesnį straipsnį apie ve

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

EXTRA! EXTRAI

L"-’ Permainytas 
vardus ir 
adreaan.

Budriko Radio Valandom'
VV.H.F.C 1420 Kilocycles —

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

NadiUoJ, »:«0 vat vakare.

‘Nepagrįstas Imperializmas,’!,. A .. x .
kuriame atremia besotinus Illoni LietU¥oa 
rusų imperialistų apetitus'; tan« Smetoną. Sausio 28 d. 
praryti Lietuvą ir kitas gre- 1 'Ei Pueblo išspausdino ii- 

( imas valstybes. Tas pats gą straipsnį “Rusija ir Afr.

Vra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšles 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis kainomis! 'f 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiflrfldte ata
kų Ir ankštų rflftĮ LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ m NARŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaallnk p m statymo namų.

en-
Knyj«U. Stygų, 

kitų mua-

I.letuvlikaa 
Zjilukas — 
N. KANTER

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.
. Phone TARD8 60S4

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Bfltaw M metų praktikai

(įtitemetrtmlly Aklų Bpeelallataa 
Ptteagvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuano, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegystą Ir toliųegystą.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitik tanuose egzaminavimas da
romas sk elektra parodančti aaa- 
fieusias klkldšb. Speeialė atyda at
kreipiama J mokvkloa vaikus. 
▼ALANUOS: nuo lt ryto Ad fl v.

Seredotnis nuio pietų, e

aUtalsa-

<712 South Ashland At. 
rwne takus im

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
tie* spalvų neregėjimo — (color 
blindness). kielpkltės prie manęs. 
Apsiimu iigydyti.

...................................

DABAR

Turime didelį 
ir gerų 
rinkimų 
tų, Muzikališkų 
Rekordų it įvairių 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEĖ 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

V
Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

Krautuvė atdara Nedėliomia 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

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

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS PYKAU 
STANLEY LiivVlNAfi,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 0022
W. VTRG. LUMP — Sijoti.......... įg QQ
STOKER COAL, Aukštos rflšles, $7*45

2 syk plautos, Cflemiškal prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11 25
PETROLEUM COKE (Course).CĮ2*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $Į0*<)5

--------—-

[ARGIIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 li.
WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — UBO 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMA&Penk- 

Udledhds Šuo 7 Iki R v. t.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

pfrj—1 1 į—— 1 g ——j———s

SS S’Sb.’SS“^
Offlee TBL HEMeek 4MB

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

Būkit Malonūs
SAVO AKIMSI«

Tik viens pora aklą vienui gyveni, 
mnl. Saugokite Jas leisdami lleg- 
camlnuotl Jas moderniiklausia 
metodą, kurią regSJimo mokslai 
gali sutelkti.

M MetAi patyrimo 
pririnkime akinių, karia praiall- 

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
*■» W OPTOMETRISTAl

IMI So. Ashlatad Avėntati 
Kampas lt-tde

Meronasi OAK Ali 0&2S, Chicago 
OFISO VALANDOS)

KaedMn 1:10 «. m. iki «:IO *. A. 
Tmetad. Ir leatad. »:•« a. m.

IM T:ta p. aa

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN And SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPubUc 7868Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VlRginia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDtTbJAS IR CHIRURGAS 

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

| Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* m 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.

TeL YARds 5921
Rea: KENtvood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8760
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šiuk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

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

A’DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAI 

t8 metų patyrimas
fai.1 Yards 182#

Pritaiko Akintu*,
Kreivas AU* 

Ištaiso.
Ofise Ir Akinių Dirbtnvl 

Bo. Halsted Bt.
Euhpss 84th Street _ 

idos nuo 16 Ud 4; nuo 6 Ud I
pagal sutartu

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS Ifc CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Cotart, Cteerb 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais 
Valandos: 8—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 s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Atchel* Avenue 
Ofiso Tel. L AFayette 8210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: 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.

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

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".



Pirmadienis, liepos 3, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS H

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" Lietuviai BARBOROS VISA PERftTKA

“DRAUGO”
| DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP U'ANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 94M-9489

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

J* For Service 1
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Elthu&nian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

C ALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488
LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
*********

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 

MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON

2829 W. MADISON 
COOKS

IR COMBINATION COOK
Reikia gelžkelių kempėse. Aukš

čiausia mokestis. Atsišaukit
GENARELLA COMMISSARY 

COMPANY 
561 W. Madison St.

HFI.P \VANTFD — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBT. PAGELB.
100% KARO DARBAI

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

EXCEL AUTO 
RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

PAPRASTIEMS
DARBININKAMS

62>/2c T VAL. 
KREIPKITĖS PRIE

F. H. LONG 
(Stokerkeeper)

63rd & INDIANA AVE.

New York Central 

Railroad
HELP U'ANTEI) — MOTERYS

DŽENITORKŲ
I

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 5:30 
vakare Ud 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

1 /
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktiniais 

valandomis 
Atattankit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO•
MERGINŲ REIKIA prie aptateymo 
dviračių ratų. Patyrusiu pageidauja
ma. Gera mokestis.

CHICAGO CYCIiE SUPPLY CO., 
224 N. Desplalnes.

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokentls. AtsISauklte 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

BEVERAGE IŠVEŽIOTOJŲ, drafto 
paliuosuotų. Gali uždirbti nuo $76 
Iki $100 J savaitę. Pastovus darbas. 

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

VYRŲ
ISmoktl air conditioning servIce ir 
fireprooflng. 80c — 31-00 j vai. už 
servlclng. 31.25 j vai. foremanams. 
Laikas lr pusė už viršlaiki. Pasto
vūs darbai.

AIRWAY’S
565 W. Washington Blvd.

CHECKERS 
CASH1ERS 

COUNTER MOTERŲ 
Valgis ir uniformos 

duodama
Dieną ar naktį valandoms. 
Kreipkitės prie Miss Studebaker

PULLMAN 

Standard Car. Co.
900 E. 103rd ST. 

COMmodore 3600 Eit. 202

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

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ * * MERGINŲ
18 iki 50 Metų Amžiaus

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA 

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

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

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ REIKIA
ABELNO OFISŲ 

VALYMUI
DALINIO LAIKO 

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

AMPRO CORP.
2851 N. VVestern Ave.

BENCH LATHE 
OPERATORIŲ

★
BURR BENCH 
OPERATORIŲ 

★
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
★

PRECISION INSPEKTOR.
★

MINNEAPOLIS
HONEYVVELL

4737 W. DIVISION

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 387.50 J mčneaĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EIX)EWATER BEACH HOTEL 
6857 Sheridan Road

D. Britanijoj
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

London. — Lietuviai Mo
tinos Dieną turėjo iškilmes, 
kurias suruošė Šv. Onos dr- 
gija. Rytą bažnyčioje drau
gijos narių intencija buvo 
atlaikytos šv. Mišios, o po
piet Šv. Monikos parapijos 
salėj suruošta vaidinimas. 
Vaidinta “Moters kerštas’’ 
ir “Lakūno motina’’. Choras 
taipgi padainavo lietuviškų 
dainų. Paskui buvo užkan
džiai ir šokiai.
LIETUVAI GELBĖTI 
FONDAS

Londone gyvuoja Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyrius ir 
veikia. Dažnai daromi val
dybos ir visuotini narių po
sėdžiai ir svarstoma, kaip 
daugiau pagelbėjus Lietuvai. 
Prieš susirinkimą padaroma 
pranešimas iš Lietuvos gy
venimo ir kovų už atgavi
mą nepriklausomybės. 
GEROS ŽINIOS

Londono lietuviai labai 
džiaugiasi pastaruoju laiku 
gaunamomis žiniomis iš Lie 
tuvos, kad visi lietuviai iš
vien veikia, kad yra suda
rytas iš visų srovių Vyriau
sias Lietuvai Išlaisvinti Ko-

REIKIA VIKIUOS. gv. Juozapo Val
kų Prieglaudoje. Kambarys vietoje. 
Kandidatė gali turėti valkų nuo 2 
Iki 16 metų. Jiema bus vieta, val
gis. drabužiai Ir pamokos ant vletoe. 

739 EAST S5th STO EET

PATARNAVIMAI

HELP WANTED — MOTERYS

BILLER
FOR

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

★ ★ ★ALUMINUM*
Dabar tai laikas pradėti dirbti pramonėje rytojaus. 

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

2742 W. 36th Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų .
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mea HmoUnalm jua. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, HI.

Imkite Dengia* Park “L” Ild Durų

TAISOME

Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th Sb
Tel. YARDS 1866.

PARDAVIMUI

PRTE MICHIGAN CITY MAŽA I'Kf

su moderniškai {rengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor. vana. base men tas 
lr garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos. 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. IU mylių nuo Mlcih- 
gan ežero lr puošnių rezortų.
J. P. VARKALA sav.. Chicagoje, 
4149 Arrbee Ave. Ph. Virginia 9114

PARSIDUODA — GROSERNft IR 
RUCERNA su namu Ir vtekuo, lr 
ekstra cottage prie šono. Atslftauklt 
— 4430 W. OOth STREET.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

Žinios iš Phila, Pa.
VIEŠNIA IŠ CHICAGO

Pastaruoju laiku viešėjo 
čia iš Chicagos atvykus L. 
Norvaišaitė tikslu atsisvei
kinti eu savo tėveliu, a. a.v
Norvaišų* kurį Kazys Rama
nauskas, turįs savo laidoji-,. 
mo įstaigą, 1113 Mt. Vernon 
St., birželio 20 d. iš Šv. An
driejaus bažnyčios katalikiš- ' 
kuose kapuose palaidojo.

Čia matote Barborą su savo pamergėmis, svočia, ir kvieslys 
gatavai prisirengę vestuvėms... atvažiuos visi j “Draugo” pik
niką su visa parėtka pasirinkti sau vyrą... Našly ar Viengun
gi... todėl Našliukai ir Viengungiai raitykite savo ūselius, susi- 
dailinkite savo plaukelius, atvažuodami į “Draugo” pikniką...

Lietuviškieji rašytojai
sybę, o nelauks, kad kas jai 
kokią vyriausybę pakištų.

Moon-Hopkins 

Billing Machine 
★ ★

EXČELENT OPPORTUNITY
PERMANENT POSITION
PLEASANT WORKINO 

CONDITIONS

★ ★
(Located opppsite Chicago 
and Northwestem Depot)

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.
DO YOUR BIT TO 

GET THAT 3rd STRIKE 
ON

B E R L Y N !
★ ★

THIS IS A GAME 
WE CAN’T AND WON’T 

LOSE.
★ ★

WHY DON’T YOU 
z COME TO BAT

- FOR US?
W0RK AS: 

ASSEMBLERS 
INSPECTORS 

MACHINE OPETATORS 
Day and Nlght 

Shift Jobe Open.
★ ★ ★

Matyldt Mr. Danicek 
Pasi tarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTI8AI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

Pradžioje veiks 1938 m. Kon
stitucija, kol ji bus teisėtu 
keliu atstatyta laisvai iš- 

I rinktojo Seimo. Džiugina lie
tuvius viltys, kad greitu 
laiku Lietuva išsilaisvins iš 
svetimųjų priespaudos. .
MINĖJO 15-KOS METŲ 
SUKAKTĮ

Craigneuk. — Katalikių 
Moterų draugijos skyrius šį
met minėjo penkiolikos me
tų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga skyrius buvo suruo- 
šęs šeimynišką vakarą — 
arbatėlę. Programoj buvo 
sveikinimai. Pirmiausiai svei 
kino skyriaus pirm. Klese- 
vičienė. Paskui centro pirm. 
P. Smelstorienė Škotijos lie
tuvių katalikių moterų var
du linkėjo ilgų metų dar
buotis. Buvo sveikinimų iš 
Glasgow, Londono ir kitur.

Užsirašo naujoms 
kelionėms

angliškai
(LKFSB) Yra daroma žy

gių išleisti anglų kalba lie
tuviškų geriausių apysakų 
rinkinį. Jau keletas žmonių 
sutiko išversti po vieną ki
tą apysaką.

Birželio 25 — 30 dienomis• ji
čia buvo Susivienymo Lietu-^ 
vių Amerikoj 43 seimas.

Vietos ukrainiečių laikraš
tis “Amerika” prieš seimą 
ne tik kad patalpino to Su
sivienymo žymiausių narių,- 
adv. V. Laukaičio, J. ir M.‘/ 
Bačiūnų atvaizdus ir prane
šimą apie tą seimą, bet re
dakcija dar ir nuo savęs- 
pridėjo ilgą nuoširdų sveiki
nimą lietuviams, papuošda- 
ma jų net garsiausio ukrai
niečių poeto, Taraso Ševčen
kos, eilutėmis:

Kovokite, veikite,
Dievas jums prigelbės -

Jūs pusėj bus stiprybė ir 
laisvė

Ir teisybė šventoji!...Atsiradus daugiau darbi
ninkų, tikimasi, kad būtų 
galima išleisti gražią “An- Duktė a. a. Andriaus ir 
thology of Lithuanian Shore Regalijos Savickaitės Puo- 
Stories”. Apskritai reikėtų džiūnų, gimus Pavištyčio kai 
susirūpinti mūsų kultūros ir me’ Lietuvoje, viengentė 
meno platesniu atskleidimu Konstancija Damulevičienė,

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Sujaudinti nuolatinio są
jungininkų vadavimo jėgų 
8tūmėjimosi Prancūzijoje, 
prekybos laivyno jūreiviai, 
kurie buvo pakrantėje, kai 
juos pasiekė šios žinios, sku
ba užsiregistruoti naujoms 
kelionėms į jūras, kad pa
remti mūsų kovojančius vy
ras praneša War Shipping 
Administration.

Recruitmert and Manning 
Organizacijos raportas WSA 
rodo, kad į šaukimą parem
ti sąjungininkų vadavimo jė
gas kaip galima greičiau at
siliepė visų laipsnių jūrei
viai. Daug jūreivių, iš ge
rai užsitarnautų atostogų, 
išgirdę apie invaziją, grįžo 
tučtuojau į laivus. Alamedos, 
Calif., Maritime Service ka
rininkų kandidatų mokyklo
je, kur daug jūreivių moko
si užimti karininkų vietas, 
daugelis jūreivių apleido sa
vo studijas ir sugrįžo į jū
rą į savo senas pareigas. 
Bostone pusei iš 40 jūreivių, 
kurie per vieną dieną krei
pėsi būtį priimtais ant lai
vų, buvo parūpintos vietos 
tuojau pat.

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

pasauliui. Labai nesmagu, 
kada besidomintiems žmo
nėms beveik nėra ko nuro- 

' dyti iš lietuvių literatūros, 
kuri būtų išversta į anglų 
kalbą, nors gerų veikalų lie
tuvių literatūroj turime

Vyskupas atlankys
(LKFSB) Rugpiūčio 6 d. 

tėvai pranciškonai — lietu
viai — galutinai įsikurs šia
me krašte pastoliai; tada, 
dalyvaujant Portland, Maine 
vyskupui, bus pašventinti jų 
namai, ' kurie yra netoli 
Green miestelio, Maine val
stijoje. Dabar pranciškonai 
baigia tenai persikraustyti 
iš Pittsburgho ir įsirengti.

gyvenanti dabar adresu 2826 
Bridge St., birželio 21 d. į- 
gijo Amerikos pilietybės po- 
pieras.

Žemiškieji geidimai yra 
tepalas, kuris sulipina dva
siškuosius mūs sparnus..

(Šv. Augustinas;

tofce lt Away, Boysl

Didžiulis departamentinis 
“storas” savininkų: Gimbel 
Brothers leidžia labai puikų 
mėnraštį, vadinamą: “The 
Gimbelite’’, kuriame (birže
lio mėnesio laidoj) teko už
tikti užsiminimą ir apie ten 
dirbančią mūsų viengentę 
Albiną Garliauskaitę, Tarno 
užsiminime aiškiausiai yra 
vadinama... artistė!

Birželio 21 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo atlaikytos 
gedulo šv. Mišics su egzek
vijomis už sielą Italijoj žu
vusio mūsų viengenčio, pus- 
karininko seržanto Stanley
Sasanausko.
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Nepriklausomybės šventė
Rytoj didžioji Amerikos tautinė diena — nepriklau

somybės paskelbimo šventa. Milijonai amerikiečių šią 
savo didelę ir svarbią šventę švęs su ginklu rankose, 
dešimtimis milijonų darbininkų tą dieną dirbs, prakai
tuos karo pramonės dirbtuvėse. Šiuo karo metu, kuo
met eina žūtbūtinės grumtynės su priešais, užpuolu
siais Jungtinių Valstybių teritoriją ir grūmojančiais 
atimti iš mūsų didžiausią turtą — laisvę, su ginklu 
rankose ir prie darbo dirbtuvėse švęsti nepriklausomy
bės šventę yra tinkamiausia ir patriotiškiausia prie
monė. Tai primins, kad ne be darbo, ne be prakaito ir 
ne be kraujo buvo iškovota nepriklausomybė ir kad 
be tokių pat pastangų ji nebus galima apginti ir išsau
goti, Ir kiekvienas pilietis, nepaisant kokį darbą šiuo 
rietu dirba, turi žinoti, kad tokiais didelių sukrėtimų 
pasaulyje momentais, gręsiančiais mūsų kraštui pavo
jais, iš jo yra reikalaujama viso to, ką jis gali duoti 
tavo krašto gynimui.

Reikia neužmiršti, kas Amerikoj buvo prieš 168 me
tus, kuomet buvo paskelbta nepriklausomybė. Neužte
ko paskelbti nepriklausomybės aktą. Reikėjo sąlygas 
sudaryti, kad jis būt galima paskelbti, reikėjo jį) įgy
vendinti ir apginti. Tai pareikalavo iš tų laikų žmonių 

ilžiniško pasiaukojimo^ darbo, prakaito ir kraujo. Kaip 
j e aukojosi mūsų gerovei, tam, kad mes būtume laisvi 
žuonės, taip ir mes šiandien turime aukotis, kad mūsų 
vaikai ir vaikų vaikai galėtų naudotis demokratinės
santvarkos laisvėmis ir visokiomis gerovėmis.

Vladas Stašinskas
Mūsų dienraštyje jau buvo paskelbta, kad 1944 m. 

pavasarį Kėdainiuose mirė buvęs Lietuvos teisingumo 
h-inistras Vladas Stašinskas.

Gimė 1874 m. spalių 10 d. Dainelių kaime, Šiaulių 
apskr., Žagarės valsčiuje. Mirė ir palaidotas Kėdai
niuose 1944 m. pavasarį.

Baigė Mintaujos gimnaziją, kurioje mokydamasis da
lyvavo lietuvių moksleivių “Kūdikio” draugijoje. 1902 
metais baigė Maskvos universiteto juridinį fakultetą 
ir grįžo Lietuvon kur, gyvendamas Kaune, vertėsi ad
vokato praktika. 1906 m. gruodžio mėn. drauge cu ki
ts is septyniais lietuviais — adv. P. Leonu, adv. A. Bu
lota, dr. P. Gudavičium, A. Kupstu, P. Kumeliu, A. Po- 
vybum ir adv. Abramsonu — išrenkamas atstovu į Ru
sijos Antrąją Dūmą. 1907 metų gegužės 21 d. Dūmoje 
pasakė; kalbą, reikalaudamas panaikinti 1892 metų įsta
tymą, draudusį lietuvių vaikų mokymą namie. Keliais 
a vėjais teikė rusų valdžiai paklausimus dėl rusų bau
džiamųjų būrių siautimo ir žudymų Lietuvoje. •

Dūmą paleidus, už padėtą Vilniaus lietuvių skaudoje 
atsišaukimą buvo drauge su kitais keturiais buvusiais 

mos atstovais lietuviais nuteistas vieneriems metams 
virtovės kalėjimo. Tą bausmę atliko Kauno kalėjime 
uo 1910 m. sausio 10 d. iki 1911 m. sausio 11 d. Būda
is kalėjime iš kalėjimo administracijos iškovojo teisę, 

uria naudojosi ir vėlesnieji politiniai kaliniai, kalbė
le lietuviškai su lankančiomis šeimomis ir draugais.

Carinės Rusijos teismuose jis yra gynęs visą eilę kal
tinamųjų politinėse bylose. Dabar New Yorke advoka
taująs Leon Savage sakosi buvęs vienas iš tų, kuriuos 
a. a. Vladas Stašinskas apgynė.

Pirmajam karui prasidėjus persikėlė Vilniun, kur ad-
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vokatavo, dalyvaudamas lietuviškame veikime. Suda
rant pirmąją Lietuvos vyriausybę, 1918 m. lapkričio 11 
d. patenka jon Vidaus Reikalų ministru ir Darbo bei 
Maitinimo Ministerijos valdytoju. Antrame kabinete 
buvo Valstybės kontroliuotojas. Bolševikams paėmus 
Vilnių, 1919 m. sausio mėn. buvo suimtas ir kalinamas 
Vilniaus, Daugpilio ir Smolensko kalėjimuose drauge su 
kitais lietuviais, kaip dabartiniu Vilniaus vyskupu kun. 
M. Reiniu, kun. J. Dogeliu ir kitais. Tų metų liepos mėu. 
pabaigoje buvo pakeistas Kaune suimtais bolševikais 
ir, drauge su kitais lietuviais kaliniais, kalėjimų teroro 
išvargintas, grįžo Kaunan. Aktyviai prisidėjo prie Šau
lių Sąjungos kūrimo, dalyvaudamas komisijoje šaulių 
Sąjungos įstatams paruošti. 1919 m. rugpiūčio 20 d. 
išrenkamas pirmojon Šaulių Sąjungos valdybon.
BUVO BANKO VALDYTOJAS IR MINISTRAS

Kaune gyvendamas vėl verčiasi advokato praktika. 
Kelerius metus pirmininkauja Lietuvos Advokatų Ta
rybai. Buvo nepartinis ir pirmininkavo Nepriklauso
mųjų klubui. Buvo Kauno miesto savivaldybės, Lietu
vos Banko ir kitų Jstaigų juriskonsultas. Klaipėdos teis
muose gynė šaulius klaipėdiečius, teisiamus po susikir
timų su vietos vokieiininkais.

1930 metais paskiriamas Lietuvos Banko Valdytoju, 
kuriuo išbūna iki 1938 metų. Tais metais iš Lietuvos 
Banko išeina ir pakviečiamas Teisingumo ministru, bet 
sunkiai suserga ir iš aktyvios veiklos pasitraukia.

1931 metais dalyvauja, kaip Lietuvos deleguotas ad 
hoc teisėjas, Lietuvos-Lenkijos bylos svarstyme. Nuo
latiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme Haagoje, dai 
Lenkijos keliamo reikalavimo, kurįf teismas visais bal
sais atmetė, atidaryti susisiekimui Lentvario-Kaišiado
rių geležinkelį.

Paskutiniuosius kelerius metus prieš okupaciją gy
veno ūkyje prie Kėdainių. Bolševikams, o vėliau vokie
čiams x ūkį paėmus, gyveno gretimame Kėdainių mieste 
vargingose ir pagreitinusiose jo mirtį sąlygose.

Jo sūnus, Vytautas Stašinskas, taip pat teisininkas, 
yra Lietuvos Gener. Konsulate New Yorke vice-konsulu.

SLA seimo problema
SLA seimas, gaunamais pranešimais, palyginti, buvo 

daug mažesnis, negu kitais metais būdavo. Bet šis sei
mas, įvykęs praėjusią savaitę Philadelphijoj, buvo vie
nas iš svarbiausių ir triukšmingiausių.

Mat, Nevv Yorko valstybės apdraudos departamentas 
pareikalavo, kad tuos narius, kurie moka nario mokes
čius senąją tvarka (pagal National Fraternal Congress), 
paremta 4 nuoš. metinio uždarbio mokesčių lentelėmis, 
perrašyti į American Experience — 3 V 2 nuoš. metiniu 
uždarbiu paremtus apdraudos skyrius. Kadangi tokių 
narių, priklausančių prie senojo skyriaus, yra daugiau, 
negu prie naujųjų, todėl susidarė didelė problema, ku
rią šių metų seimas turėjo išrišti. Ir, žinoma^ kito ke
lio neturėjo, kaip tik priimti valstybių apdraudos de
partamentų rekomendaciją.

Seimo išrinktoji vienuolikos asmenų komisija atsi
lankė į Pennsylvanijos apdraudos departamentą tuo rei
kalu pasitarti. Ten gavo patarimą priimti taip vadinamą 
konvencijos planą. Seimas vienbalsiai priėmęs rezoliu
ciją, kuria įgalioja Vykdomąją Tarybą paruošti ir vyk
dyti konvencijos planą.

★ , i .
Bostono arkivyskupijos istorijoje apie lietuvius

Ką tik išėjo stambus, trijų knygų veikalas “History 
of the Archdiocese of Eoston”, kurį parašė Robert Lord, 
padedamas John Sextoin ir Edward Harrington. Įžangą 
jam parašė velionis Bostono kardinolas O’Connell.

Trečiame šio veikalo tome kalbama apie lietuvius 
apskritai ir apie jų įsikūrimą Bostono arkivyskupijoje. 
Apie lietuvių tautą taip rašoma: “ši nedidelė, maždaug 
trijų milijonų tauta kalba ne slaviška kalba, kaip len
kai, bet arijų iš Baltų grupės. Toji kalba yra kibai me
lodinga, labai archaiška ir labai įdomi filologams (kal
bų tyrinėtojams). Tos tautos istorija yra bemaž vie
nintelė. Tryliktam ir keturioliktam amžiuose ji regėjo 
imperinės didybės laikotarpį* kada, tebebūdama pago
niška, ji užėmė didelius plotus, besitęsiančius nuo Bal
tijos ligi Juodųjų Marių/.’.

Toliau prieina prie susidėjimo su lenkais ir kiek per
vertina lenkų įtaką, nes sako, kad lenkų ir lietuvių aukš
tesnysis luomas virto broliais, “tokiais neatskiriamais, 
kaip anglai ir škotai”. Iš tikrųjų Lietuvoje visados bu
vo didikų, kurie varė grynai lietuvišką politiką. Kny
gos autoriai taip pat mano, kad lietuvių atskiras na
cionalizmas prasidėjo tik nuo 1883 metų, vadinas, nuo 
"Aušros”. Bet istorija rodo, kad visados buvo lietu
viuose savo tautinės sąmonės reiškėjų, pradedant nuo 
seniausių laikų, einant per didžiuosius kunigaikščius, 
per Daukšą, Duonelaitį, Daukantą, Valančių, per kai 
kurias didikų gimines 16, 17 ir 18 amžiuose.

Gal čia iš dalies yra ir mūsų lietuviškųjų istorikų, 
kaltės, nes daug jų, rašydami apie lenkybės įtaką, pa
miršo pabrėžti, kad viaais amžiais būta Lietuvoje stip
rių ir galingų kovotojų už savo tautos teises ir tautinę 
s^mong. jLKESB}.

Lt. Col. Mike C. Murphy, 
katalikas iš La Fayette, In
diana, buvo pirmutinis, kurs 
sklandytuvu (glider) vedė 
kelią invazijos Prancūzijon 
metu ir pirmas nusileido 
priešo okupuoton teritori
jon. (NCWC-Draugas)

Lietuvos totoriai
Totoriai yra mongoliškos 

rasės, mahometonų religijos, 
Azijos tautų grupė. Jie XIII 
ia. buvo užplūdę Europą ir 
du amžių buvo pavergę Ru
siją. Rusų tauta iš totorių 
įgijo gana daug neigiamu
mų.

Taip pat su totoriais teko 
susidurti ir didžiajam mūsų 
kunigaikščiui Vytautui. Jam 
teko kariauti su totoriais. 
Kiek vėliau totorių buvo Vy
tauto didžiojo kariuomenėj. 
Daug totorių karių Vytau
tas įkurdino Lietuvoj. Čia 
jie vesdavo lietuves, priim
davo žmonių pavardes ir il
gainiui sulietuvėdavo. Vy
tauto laikais totorių Lietu
voje buvo apie 30,000 žmo
nių. Šiandien jų Lietuvoje 
labai mažai.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
trys totorių mahometonų pa
rapijos: Kaune, Reižiuose ir 
Vinkšniukuose (Bartininkų 
ap.). Didžiausia yra Reižių 
(Alytaus ap., Butrimonių 
vai.) parapija. Kaune toto
rių yra apie 100 žmonių.

Lietuvos totoriai yra iš
tikimi piliečiai; jie au di
džia pagarba mini Vytautą 
Didįjį. Reižių totoriai yra 
net įsteigę Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyrių.

Vytauto Didžiojo jubilie
jų minėdami, Lietuvos toto
riai Kaune pasistatydino 
gražią mečetę, kurią aptar
nauja Reižių mula Chalec- 
kis.

Rapole Juškos 
koncertai

(LKFSB) Mūsų daininin
kas Rapolas Juška dabar tu
ri savo reikalų vedėją — 
vieną iš žymiųjų, kurio ži
nioje yra tokios garsenybės, 
kaip Horowitz.

Už tai Rapolui Juškai pas- 
kaltiniu metu yra tekę daž
niau pasirodyti su koncer
tais. Jau yra pasirašyta su
tartis vienam dideliam dai
nų koncertui New Yorke. Šio 
koncerto programa bus tiek 
rimta, kad tik pasiruošimas 
prie jo užtruks ilgesnį lai
ką. Todėl paties koncerto da
ta buvo nustatyta tik toles
nėj ateity, ne šiemet

Pirmadienis, liepos 3, 1944

PIERRE MAURICE
VADOVAVO SKLANDY- 

TUVININKAMS

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancūzų Kalbos Mvertū 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Atvykęs į policiją, seklys 

jį palydėjo į antrą aukštą. 
Pro atdarą langą jį pasiekė 
gatvės triukšmas. Staiga, 
atrodė, kad jis girdi: čia 
laisvė, laisvė, laisvė. Jis no
rėjo užsidengti ausis prieš 
šitą šaukimą, bet šis sklido 
dar garsiau. Tuo pačiu lai
ku mėlyno dangaus kampe
lyje pasirodė Teresės atvaiz 
das. Ak, ’ šokti pro Langą! 
Užvaldė jį kvaila mintis: 
kodėl gi ne? Ko jis nustosi 
Jei pasiliktų, jis iš anksto 
jautė, kad bus nuteistas. 
Iššokdamas jis galėjo susi
žeisi i, o, gal būt, ir užsimuš
ti. Bet tokioje dvasios padė
tyje, kokioje jis dabar buvo, 
ne labai svarbu šitas rizi
kas. Ir, lyg paskatindamas 
šitą beviltišką pasiryžimą, 
saugojęs policininkas atsu
ko jam nugarą. Jis pripuolė 
prie lango, žvilgsniu išma
tavo aukštumą, pasikabino 
ant rankų ir vikriai, kaip 
katė, krito. Kai policininkas 
pasilenkė prie lango ir sukė
lė triukšmą, jis jau suko už 
gatvės kampo.

Laisvas! Jis bėgo tiesiai 
prieš save penkias minutes, 
sukdamasis įi kiekvieną nau
ją gatvę. Paskui, nuspren
dęs, kad pakankamai atsito
lino, jis pradėjo eiti ramiu 
žingsniu ir po kelių minučių 
priėjo stotį “Mykolo-Ange
lo-Auteuil.” Jis įsimaišė į 
minią, kuri veržėsi prie tur
gavietės. Jis buvo alkanas, 
bet per kratą policijoj jam 
nepaliko nė cento. Jis galėjo 
tai šen, tai ten rasti pusiau 
supuvusių bananų; vieną 
kitą jų suvalgė; kada pasi
baigė prekyba, jis rado tarp 
atmatų keletą gabalėlių duo 
nos ir vaisių. Mažiausia jis 
turėjo užtikrintą sau pragy
venimą šiai dienai.

Bulonijos miškas buvo ne
toli, jis ten nusikraustė ir 
pasislėpė tankumyne. Tuo 
tarpu pasibaigė pirmasis 
policijos įkarštis. Užėjus 
nakčiai, jis klajojo po Au- 
teuilio kvartalo mažąsias 
gatves. Iki šiolei jis tenki
nasi šituo džiaugsmu, kad 
gyvena laisvas, bet pasista-

tė sau paugų klausimą: ką 
darys rytoj?

Prieš jį buvo graži baž
nyčia, kurios priešaky bee
santi Švenč. Panelė Marija, 
laikanti savo Kūdikėlį Jėzų: 
Gailestingoji Dievo Mokina. 
Nesuprasdamas, kokiam jau 
smui jis pakluso, įėjo. Prie
temoj, kurią paliko kelių 
žvakių mirgančios liepsne
lės, keli tikintieji baigė sa
vo maldas. Pasigirdo raktų 
žvangėjimas, paskui: “Už
daroma!... uždaroma!...”

Sulinkę šešėliai klūpomuo 
siuose suoleliuose vienas po 
kito pasišalino. Bažnyčios 
tarnas praeidamas jam tarė:

—Uždaroma!...
Kaip! ar jau? Jis tikėjosi 

kelioms minutėms čia rasti 
globą, bet pirmi žodžiai, ku
riuos išgirdo, įsakė jam iš
eiti. Tačiau jis buvo taip 
pavargęs!

Staiga jo smegenyse žib
telėjo mintis: kodėl jia čia 
negali praleisti naktį? Du
rys užrakintos, jis bus čia 
visiškai saugus ir galės pa
silsėti.

Jis tuoj pat pasiryžo: at
sikėlė ir apsimetė einą prie 
durų, bet sugrįžo ir, kai 
bažnyčios tarnas, eidamas 
aplinkui, tikrino klausyklas, 
jis išsitiesė ant grindų tarp 
dviejų suolų eilių. Ir po ket
virčio valandos užsidarė 
paskutinės durys. Jis leng
vai atsiduso: nakvynė lai
mėta.

(Daugiau bus)

Naujosios Zelandijos pa
pūgos visiškai nepanašios į 
tas, kurias laikome savo nar 
vėliuose. Ten jos būriais už
puola avis ir parverčia ku
rią nors nusilpusią ar ser
gančią avį. Savo stipriais 
riestais nagais jos pradres- 
kia gyvulio odą ir lesa mė
są. Bet pastaruoju laiku sa
lą tirščiau apgyvenus ir gy
vulius geriau prižiūrint jos 
turi badauti ir tenkintis 
vabzdžiais, kaip ir kiti 
paukščiai.

Kalba yra žmogaus gyvy
bės atspindys. (Jablonskis)
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

įįSAVINGS
JI AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKTEWICH, Pres. and Mgr. .
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Lietuvos pogrindžio (underground) 
spaudos balsai

VAIZDAS 16 NORMANDIJOS KARO AUDRAI PRAĖJUS DU MELAGIAI

EY2

‘tuva., leidžiama kaipo 
dėtuvių Tautos Laikraš

tis” aavo Nr. 8 (2712) iš 
liepos 31, 1943, daro tokias
pastabas:
NUTYLĖJIMŲ ŠVIESOJE

Vokiečiai dar 1939 metais 
sutarė su bolševikais Lietu- 

pasidalinti, bet 1941 m.
^yėmė Lietuvą ir užgniaužė 

Lietuvos Nepriklausomos 
Valstybės gyvenimą, dėl ku
rio buvo aukotas partizanų

minus, nuopelnai subliūkšta. 
Aiškėja civilverwaltungo ne
pasisekimo priežastis, kai 
Rentelnas išdėstė jos tikslą. 
Esą civilverwaltungo pras
me “sudaryti tokią tvarką, 
kuri šį kraštą ir žmones pa
vestų karo vedimui sustip
rinti.” Tam, žinoma, imami 
lietuviai ir grūdami j Vo
kietiją ar į rytus. Nepasi
mokė ir Rentelnas, nurodi
nėdamas, kaip ir seyiau, lie
tuvių tautai jos kelią — bū-

TF

Z-

I
IKI

kraujas. Tai įvyko 1941 m. ti klusniu vokiečių tarnu ne 
rugpiūčio 5 d., kada Rentei- tik su savo turtu, bet ir su

ŠO-

nas laikinos vyriausybės na
riams pareiškė, kad jis pe- 

/rimąs administravimą. Tą
fljeną laikinosios vyriausy

bės protokole pažymėta: pe
rėmus Lietuvos administra
vimą vokiečių civilinei val
džiai, laik. vyriausybė prieš 
savo valią yra priversta sa
vo veikimą sustabdyti. Tokį 
padėties formulavimą prane
šė Rentelnui, uždėjo vaini
ką, ir tokiu būdu rugpiūčio 
5 d. yra nepriklausomos Lie-

^^ivos užgniužimo ir civil- 
vervaltungo šeimininkavimo 
pradžia.

Tarp civilver valtungo 
“nuopelnų’,’ Lietuvos gyven
tojams vokiečių propaganda 
Rentei no lūpom vėl suminė- 

Ap žemės grąžinimą ir Lie
tuvos teritorijos praplėtimą.] 

Tačiau Rentelnas ir vėl nu-' 
tylėjo, kad jis negalėjo, že
mės grąžinti, nes tautinės 
vyriausybės jau buvo grą
žinta; dėl to civilverwaltun- 
gas vienu iš savo pirmųjų 
potvarkių vėl atnaujino vi
sus bolševikiškus įstatymus, 

W^dinas, iš naujo nacionali
zavo žemę ir namus, sukom
promituodamas savo pareiš
kimus kovojąs su bolševiz
mu. Visiems žinomas krašto 
sujudimas dėl tos bolševi
kinės tvarkos sugrąžinimo, 
ligi civilverwaltungas buvo 

^^riverstas nacionalizaciją at 
saukti. O dėl naujos terito
rijos prijungimo prie Lietu
vos tai Rentelnas nutylėjo, 
kad pietinės dalys, grynai 
lietuviškos, nepaisant jų pra 
žymų prijungti prie Lietu-

<
osi, buvo prijungtos prie 
eicho.

savo laisve ir gyvybe. Jis 
padarė moralizuojamąją iš
vadą: arba prieš bolševizmą 
su Vokietija ir vardan Vo
kietijos, arba prieš Vokie
tiją eu bolševizmu ir vardan 
bolševizmo. , Tačiau lietu
viams kito kelio nėra, kaip 
lietuviškas kelias — nei vo
kiškas, nei bolševikiškas. 
Ligšialinė linija turi būti iš
laikyta ligi galo, nes ji svei
kiausia ir tautos dabarti
niam siekimam ir ateičiai. 
Tik ji pareikalaus dar dau
giau tarpusavio sutarimo, 
kuris galimis ypačiai tada. 
kai atskirų asmenų ir visuo
meninių grupių nusistaty
mai pagrindiniais bruožais 
sutaps ne tik trumpom, bet 
ir tolimom distancijom, ne 
tik dėl okupacinio rėžimo, 
bet ir dėl valstybinio gyve
nimo organizavimo laisvoje 
Lietuvoje. Iki to laiko sun
kių dienų dar bus.

Ir juo labiau vokiečiams 
nesiseks, juo nervingesnį ci- 
vilverwaltungo šėlimą teks 
pakelti lietuvių tautai. Bet 
toks šėlimas sykiu bus ir 
ženklas, kad rudoji Vokieti
ja strimagalviais eina į Juos 
pačius krioklius, į kuriuos 
pakliuvo ir sudužo juodoji 
Italija.

AKTYVIŲJŲ TAUTOS 
JĖGŲ KONSOLIDA
CIJOS ŽENKLAS

Aktyviosios lietuvių tau
tos jėgos visada budi, ste
bėdamos įvykius. Ir viešą 
Rentelno ruošimąsi nedel-

....
n;.

Kairėje priešakinės durys buvusio Benediktinų vienuolyno. Virš durų nišoje statulėlė 
šv. Jokūbo, garbinama tos apylinkės vaikų, kuriems suskauda dantys. Negalėdami sta
tulėlės pasiekti, vaikai meta į ją akmenėlius, kad atkreiptų šventojo dėmesj. Dešinėje 
kanuolės šovinio .išversta siena taip, kad iš lango rėmų pasidarė kryžius. Prie vienuo
lyno yra tradicinis daržas, kurio gėlės skiriamos išimtinai altoriams puošti, vais'žolės 
— sergantiems vargšams gydyti, daržovės — išimtinai vargšams ir uogos — gėrimui. 
(NCWC-Draugas)

čių valdžios dviejų metų su- mentą politinei propagandai, 
kakties iškilmėmis, įl kurias kad lietuviai “patys
buvo sušaukti VI.18 prie pir- vanoriškai’ 
mojo gen. Tarėjo paskelb
tosios tarybos nariai, aps
kričių viršininkii ir po po
rą jų parink ų asmenų iš 
apskričių. Aktyvios lietuvių 
jėgos atsakė regimu solida
rumo ir konsolidacijos ženk
lu, Jos kreipėsi į vokiečių 
bauginti sušauktus lietuvius 
tarybos narius ir pareigū
nus specialiu VII.24 pasira
šytu atsišaukimu, kuriame 
vokiečių civ. valdžios žygiai 
atvaizduojami lietuvių tau
tos interesų šviesoje ir pa
brėžiama, kad taryba ir aps
kričių viršininkai šiuo atve
ju norimi padaryti įrankiais 
Rentelno planui vykdyti. “Į 
naujus įpareigojimus, daro
mus tarybos vardu, — sako
ma atsišaukime, — tauta at
silieps ne daugiau, kaip į 
konferencijos — tylėjimu, 
juo labiau, kad tarybos ne' 
tiek nelaiko Lietuvių Tautai 
atstovaujančiu organu. Ta
čiau į tarybos pritarimą tau
ta negalės žiūrėti kaip į neu-i 
tralų dalyką. Jos pritarimas 
Rentelno planams aiškiai 

i bus kenksmingas lietuvių

sa-
savo tautą nai-

tiko šiam konkrečiam atve
jui; šį kartą lietuvių pareiš
kimo vokiečiai visai nerei-

kiną; trečia — jis ardys lie-, kalavo. Bet pacituotas ga- 
tuvių vienybę, nes tautos a- 
kyse tie žmonės, kurie pasi
rašys pritarimą ir išduos 
bendrą tautos liniją, bus lyg 
nuo tau'os atitrūkę. O mes 
branginame ne tik visos tau
tos siekiamus idealus, ne tik 
lietuvių vienybę, bet ir kiek
vieną jos narį.”

baliukas įsidėmėtinas vi
siems: jame trumpai ir aiš
kiai atskleis a bet kokio 
“pritarimo” žala ir tie mi
nimalūs reikalavimai, ku
riuos dabartinė tautos lai
kysenos linija pateikia kiek
vienam lietuviui.

siant gabenti į Reichą nau
jus liet. darbininkų kontin- ] interesams. Viena jis stip 
gentus, — apie 40,000, pra-1 rina civilvervvaltungo galy- 

Nutylėtus dalykus prisi- dėta VII.25 ir 26 civ. vokie- bę; antra — jis įduos argu-

PRADEDA KONFERENCIJAS
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b Po nominicijų, respublikonų partijos kandidatas į prezidentus Thomas E. Dewey pra
deda konferencijas su žymiais partijos vadais, ši konferencija įvyko tuojau po parti
jos suvažiavimo Chicagoj. (Acme-Draugas telephoto)

Kadaise du karaliai susitiko.
Ir štai tarp jų nesantaika įvyko.

Erelis pykčiu užsidegęs
Karaliui liūtui tarė: — Tu — melagis!
Visad skelbi, kad nepadoru keršyt,
O pats mačiau, kaip glemžei veršį.
Sakei: — Mažiuliai, apsispręskit!
O ar ne liūto dantys tuos mažuosius draskė! 
O, tavo suktybes minėt man nemalonu!
Sakais kovoji tu už kitų laisvę... bet 
Nuo tavo riksmo dreba milijonai!
Ir po tavuoju jungu kenčia visuomet!

— Cit, liūtas arui tarė:
— O tu ar nedorojai erį?
Prisimeni? O ką...

Argi nebuvo ir antra auka —
Jaunutė stirna džiaugsmo kupina!

Paskiau, nors pasakei gana,
Tačiau nagus pasigalandęs,

• Argi nepuolei silpnąjį balandį?
Argi ne tavo riesto snapo

Višta pusiau perplėšta tapo!
Na, tai dabar, jei neblogai skaičiuoji,

Manau suprasi tuoj,
(Bent man taip regis),

Kad čia ne vienas, o jau du melagiai!
A. Plūkietis

tos jėgų konsolidacijos ženk- I jofiiuSc karvę 
las. Šie sąjūdžiai veda tą pa- LI'CIUT,i
čią politiką, kuri bolševik- 
mečiu sutelkė visą Lietuvių 
Tautą. 1941.VI.23 prieš bol
ševikus puikiai organizuotas 
ir įvykdytas sukilimas bu
vo tos politikos vaisius. Juo
se susispietę lietuviai veik
lūs sąjūdžio dalyviai. Jų 
bendras pareiškimas rodo 
aktyviųjų ir giliai į Lietu
vių Tautos kūną šaknis įlei
dusių vieningą laikymąsi ko-

Drauge tai yra regimas Į vojant už Lietuvos Valsty- 
Ne visa, kas čia pacituota, ir pozityvus aktyviųjų tau- j bės atstatymą.

(LKFSB) Pereitą rudenį 
į Amerikos kariuomenę bu
vo paimtas J. V. Navickas, 
velionies kun. dr. J. Navic
ko brolvaikis. Į šį kraštą 
jis buvo atplaukęs karo pra
džioje.

Neseniai jis buvo išsiųs
tas užmarin. Dabar gauta 
žinia, kad jis jau pasiekė 
Angliją. Prieš stojant į ka
riuomenę J. V. Navickas ra
šydavo lietuvių laikraščiuo
se.

RADIO ARTISTU
IN VA ZIJA

— kuris įvyksta —

Šiauriame BERGMAN'S Grove
RIVERSIDE, ILLINOIS Į

★ ★ ★
Dalyvaus Lietuvių Mėgiamiausi Radio Artistai

SOPHIE BARČUS ir VAKARUŠKININKAI
su visa Tačkūnų šeima, Dainininkais ir šokėjais

Kas at.vdžial nuteka kas savaite Tačkūnų Barboros ii 
Petrės gyveninio vaizdelius? Tos dvi aitftės IJetuvių vi- 
siionienės širdį paviliojo “DRAUGO*’ Piknikai, knr dar la
idau patrauks visų širdis savo asmeniško dalyvavimu. Beje, 
abi, anot savaitinių valziltlių, yra NAALIKF.s. Barbora ypa
tingai ieško sau tinkamo vyro apsivesti, štai proga naš
liams ir senberniams, pamatų Jas asmeniškai, užsiregistruo
ti savo kandhlatūras vedyboms. VAK ARtšKI.MNKAl at
vaizduoja vaizdus iš tikro Lietuvoje gyvenimo. Atvykę pri
siminsite savo tėvynėje praleistas dienas ir kartu su Tač- 
kūnais linksmlnsilės, Juok.sttčs ir gal verksite atsiminę 
tuos aenus laikus.

antrame Liepos Sekmadienį, t. y.

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

★ ★ ★
Taipgi Dalyvaus Plačiai Žinomi Artistai —

BROLIAI VESOTAI iš LIETUVOS
ir jų Rinktiniai, Mėgiami Dramos Artistai

Broliai Vešotai su savo rinktinę Dramos a* tįstų grupe 
yra žymiausieji Amerikoje Lietuvių Dramos artistai. Jų 
perstatymai (vairiose IJetuvių kolonijose ir dar neseniai 
atgal pralieti vaizdai iš Lietuvos Istorijos oro bangomis mt* 
žavęjo tūkstančius klausytojų, šj grupė atsižymėjusi ne Uk 
Dramos srityje, bet Ir koimslijų vaidinimuose. Veaotų Bro
lių grupėė sužavės tūkstanėitu ir "DRAIOO” Piknike.

Taigi, pasinaudokite šia gražia proga praleLsti š( sek
madieni su savo draugais ir pažystamais vėsiame Bcrgman'a 
Darže tr kartu atliksite gerų darbų, nes paremsite mūsų 
dienraščiui sunkiame vianomenlntame darbe.

REZERVUOKIT LIEPOS 9-tą DIENA MCSŲ PIKNIKUI 
Atsilankę — Džiaugsitės; Jei Nebūsit — Gailėsitės 

TAD, VISI Į ŠIŲ METŲ “DRAUGO” PIRMA PIKNIKU!

Kviečiame vi
sut mflsų dien- 
raičio koren- 
pondentus at
vykti tu tavo 
draugais.

LENGVAI PASIEKIAMAS DARŽAS
Bergman's Grove yrs lengvai pa

siekiamas ir vienas giažlausių dar
ių Chicagos apylinkėje. Yra visi 
patogumai Ir galima lengvai pri
važiuoti.

I: U pir 
la v ažlilies miesto reikia važiuoti bet 

knkin gatvėkarin Iki Cermak Rd. 
(22nd St.). Persėdu* C]prmak Rd. 
gatvckarlu reikia važiuoti Ud Ci

cero Avė. f'la vėl reikia persėsti 
| I-n Grange galvckarj, kuris pri
veža prie daržo (Desplnlnes Avė.).

ELEVEITERIAIS: Reikirf Imti
Douglas Park elevelter| Ir važiuoti 
Iki Cleero Avė čia persėdos J 
Iji Grange gatvekarj iki daržo.

AUTOMOBILIAIS: Važiuoti J 
vakarus Iki Harlem Avė., Har
lem Avo. Iki Cermak Rd. ir Cer
mak Rd. iki Desplalnes Avė., o 
Desplalncs Avė. Ud 24ih St.

Kviečiame I r Į 
kataltkinko«o« 

spaudos darbi
ninkus bei rfl-] 
mėjus gausiai 
dalyvauti.
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KARIO LAUKAS
Rašo A. Skirtus

APIE STOVYKLAS, 
ATOSTOGAS IR 
PRIVILEGIJAS

Mokslo dienomis, kai bu* 
vome skautais, vasaros atos
togas praleisdavome keliau
dami ir stovyklaudami. Tai 
darydavome dėl įdomumo ii 
malonumo, šiandien kiekvie 
nas jaunuolis-karys turi sto

i

vykiauti po kelias savai es 
ar jis tai nori ar nenori 
Stovyklavimas yra įdomu 
bet per ilgą laiką tai įgrys 
ta ir tampa varginantis. Y 
patingai nėra smagu, ka 
tenka pabūti po savaitę i. 
daugiau nesimaudžius ir tin 
karnai nenusiprausias. Van 
duo čia tampa brangenybe

tiesiame ant kietos žemelės 
o su kita užsiklojame, ne 
Kartojame jokių pagalvių. 
Neįpratus be matraco mie 
goti būna kietoka, keletu 
kartų vartais ant kito šono 
ieškodamas minkštesnės vk 
.os, tačiau veltui. Po keliv 
lienų įpranii ir greit užmin 
ji, ypač kai esi nuvargęs 
Dienomis, kartais ir nakti 
mis, čia turime šaudymus 
samokas, pratimus ir kito 
liūs užsiėmimus.

Maistą virėjai paruošk 
rgi miškuose, kur įsitaisc 
virtuves. Valgome susėdę 
ant žemės iš aliumininių ka
reiviškų lėkščių, į kurias vi
siems po lygiai (kartais vi-

Vienos kvortos butelio van- 3*i nelygiai) įdeda. Papuola, 
dens turi užtekti nusiprau- į kad vietoj mėsos gauni tik 
simui ir atsigėrimui per vi- kaulus ar riebumus; jei dar

lieka visiems įdėjus, gali
ma eiti antru kartu ir gauti 
vėl tiek pat maisto, kiek 
pirmu karu gavai. Da-ugu- 

taip

są dieną. O esant karštai 
Texas dienai tuoj išgeria, 
kartais gauna daugiau, o 
dažnai ne, mat norima pri
pratinti prie troškulio, nesi m* ėdresnių kareivių 
fronte nevisada bus galima! ir daro. 
gauti vandens, kiek kas no- Dažniausiai kareivių sto

vyklavimas būna nemalonus 
bet varginantis, ir minkšti 
matracai tampa jų sapnu. 
Kiekvienas pėstininkas ka
reivis per pagrindinį apmo
kymą turi išstovyklauti tris 
savaites. Per šį stovyklavi
mo laiką yra daromi manev
rai, kurie ypatingai nuvar
gina kareivius. Manevruose 
vartojama tikra amunicija. 
Liepia šliaužti grioviu, turi 
šliaužti, sako šokti į vande
nį, šok ir plauk.

Kareiviai be savo pareigų

n.
Kaip stovyklaujame ? Su

sidedame į kuprinę visus 
reikmenis; palapinę, užklo- 
dus, baltinių, paltą nuo lie
taus apsaugojimui, kastuvą, 
valgymui (priemones ir kitus 
palapinės statymui reikme
nis. Su didžiulėmis kuprinė
mis ir šautuvais nužygiuo
jame keliolika mylių į miš
kus, kur išsiskirstę pasista- 
tome palapines. Vienoje pa
lapinėje gyvename du ka
reiviai. Vieną paklodę pasi

DRAUGO" GEGUŽINES DAINA

1

Linksma naujiena skleidžiant Šiandiena, 
Sulauksim atnnsy didžiu;
Gal jau girdėjot, bet neregėjot 
Tokių naujienų prašmatnių.

Tai Ltepos mėnuo devintoj dienoj. 
Dienraščio “DRAUGO** dienelė;
Tai bus lietuvių mū?rj tikrųjų,
Grynai lietuviška šventė.

Gražios dainelės, linksmos godelės,
Po BERGMAN’S DARŽĄ Uk skambės; 
Per visa diena, jumis ne viena 
Mūsų dainelės sužavės.

O jūs našliukai, kaip dobiliukai,
Visus širdingai kviečiame;
Ir fshigeliukai,** kaip gvazdikiukai,
Ir jus mielai užprašome.

Dar neužmirškit, draugams praneškit, 
Kad bus ir radio žvaigždžių;
Kurie jus linksmins, smagiai prajuokins, 
Kaip ant tikrų vakaruškų.

Našlė “Barbora” žad eit j porą,
Ji jleško vyro apsivest;
Iš visų vieną rinksis tą dieną,
Našlystės stoną nori mest.

Tai atvažiuokit, nesivėiuoktt.
Mes BERGMAN’S DARŽE lauksim jus; 
Meiliai priimsim, gražiai vaišinsim,
Kad neužndrštut ilgai mūs!

BARBORA, NA&LIKfi

turi ir keletą privilegijų ar- dama dešimt dienų atosto- 
ba teisių, kaip tai: atosto^ gų atsisveikinti su giminė- 
gos, leidimai išvykti sekma- mis ir draugais. Bet jei ne- 
dieniais ir sargybos ėjimas, būna siunčiamas, atostogas 
Pirmųjų dviejų privilegijų gauna tik po pusmečio. Ma-
kareiviai trokšta ir laukia, 
paskutiniojo (sargybos) — 
nemėgsta, nes tą naktį; ne
tenka miegoti, o reikia išsi
tempusiam su paruoštu šau
tuvu saugoti, kurį nors ra
joną. Atostogų laukia visi. 
Kareiviai per metus turi tei
sės gauti 30 dienų, atostogų, 
arba per pusmetį 15 dienų. 
Jei karys1 po keturių mėne
sių apmokymo būna siunčia
mas į frontą, tada jam duo-

madienio rytą 5 vtal., bet pa
prastai pageidaujama grįž
ti 12 vai. nakties. Vėliau 
grįžti būna nepatogu, nes 
autobusai retai teeina ir Te- 
xas valstybėj po 12 vai. nak
ties yra uždrausta karei
viams pasirodyti gatvėje — 
militarinė policija tuoj juos 
paima į savo “viešbutį”. Tik 
šeštadieniais leidžiama gat
vėse kareiviams vaikščioti 
iki 2 vai. ryto. Savaitgalio 
leidimų privilegija kareiviai 
mėgsta naudotis. Visi nori 
pakeisti monotonišką karei
vinių gyvenimą bent vienai 
dienai. Tuos leidimus gal) 
gauti visi kareiviai ir kas 
šeštadienj-sekmadienį, j e i 
tik nėra paskirtas specia- į 
lioms pareigoms, kaip K. P. 
— virtuvėms darbams, T. 
W. — prie. stalų patarnavi
mo, Guard Duties — sargy
bai ar kitiems darbams. Be 
to, kareiviai su A klasės pa
su gali išeiti -kas naktį iki 
12 vai. nakties, bet tik 50 
mylių atstumo.

Kareiviai Guard Duty — 
sargybos pareigas skaito 
darbu, o kariuomenės vado
vybė sako, kad tai yra irgi 
privilegija. Tiesa, ne visi 
gauna sargybos pareigas. 
Tie, kurie buvo areštuoti ar 
nubausti, negauni šių parei
gų, nes jais nepasitikima. 
Kareivis, kuris atlieka sar
gybos pareigas, turi būti są
žiningas ir ištikimas. Ta
čiau labai mažai tėra, tokių, 
kurie negauna šių pareigų

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Bprlngslnlat 
Matrasal

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

Studto Ooucb

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD
J

KLAUSYKITE-

FLETCHER’S USTORIA 
JAU PARSIDUODA!

rinai ir jūrininkai turi ki
tokią tvarką, pastarieji gau
na greičiau atostogas.

Kas šeštadienį visiems pa
sirašiusiems dėl išvykimo 
leidimo, išduodami taip va
dinami “week end pass” — 
savaitgalio leidimai, su ku
riais kareiviai turi teisės 
vykti ne toliau kaip 150 my- Lietuvių visuomenė nuty
liu ir tik į tą miestą, į kurį širdžiai kviečiama prisidėti 
jis prašydamas pasirašė. Su Pr*e didžiosios invazijos į 
tuo pasu jis gali grįžti pir-1 Bergman’s daržą, liepos 9d.,

________________________ kur įvyks didysis “D Day”
spektaklis — geriau sakant, 
“Draugo Dienos” Piknikas!

Kiek nukentėjo?
LONDON. — Apie 14,000 

bažnyčių įvairių tikėjimų, 
vienuolynų ir kitokių bažny
tinių pastatų nukentėjo nuo 
oro užpuolimų Didžiojoje 
Britanijoje ir šiaurės Irlan- 
dijoje, sako oficialus val
džios raštas, išleistas pagal 
klausimus jų atstatymui po 
karo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

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

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

FLETCHER’S CASTORIA — laxatyvas ga
minamas ypatingai vaikučiams — jau par
siduoda dabar pas jūsų vaistininką.

Fletcher’s Castoria paruoštas jums nauja
me pakete su dvejoms skirtingoms ypatybė
mis. Tėmykite šių ypatybių kada pirkaite:

1 Žalia Juosta. Aplink kiekvieną paketą 

■ yra šviesiai žalia juosta. ši juosta ženk
lina jums šviežumą stako Fletcher’s

Castoria parduodama dabar.

2 Serijos Kontrolės Numūrąs. Ant kiek- 

■ vienos naujos bonkutės randasi “rodė” 
numeras, kuri aiškiai matoma per bon
kutės "langutį.”

Ką Serijos Kontrolės Numeras 

Reiškia Jums

Serijos Kontrolės Numeras kiekvienoj bonku- 
tėje yra jūsų garancija — tikras, matomas į- 
rodymas — kad visi šie ištyrinėjimai įvyko.

Mes tikim, kad šis pranešimas bus priimnios 
žinios jums ir milijonams kitoms motinoms, 
kurios per ilgus laikus naudojo Fletcher’s Cas
toria kaipo tinkamiausi laxatyvą savo vaiku- 
jčams. Mes manom, kad džiaugsitės sužinoję, 
kad Fletcher’s Castoria — apsaugota ko-pil- 
niausių laboratorijos ištyrinėjimų — vėl ran
dasi jūsų vaistininko vaistinėje.

«
Kitą kartą, kada jūsų vaikučiui reikės lax- 

atyvo, gausite Fletcher’s Castoria, švelnaus, 
malonaus skonio veiksmingo lažatyvo ypatin
gai pagaminto vaikučiams. The Centaur Com
pany Division, Sterling Drug Ine., Rahway, 
N. J.

GAMINTOJAI 

FLETCHER’S CASTORIA

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTU PLfclTU

VABTMAMAS KAIMAS PLASTIO 
TKH1OLAS MATVBALKS ««■ 
SPALVOS

KANOSVelvalone,,™. 
$1150

IKI $SS.M Ut KIEKVIENA
KmUMmU B. BnS Katarai*. aaal. 
m NaiaU TtaaJ tat? UanaM .ant.

Permatome. erret.l elaar .latt*.

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

IVM • AMilaad ted *1. Moa. MSI

Duoda jums pilniausj užtikrinimą kas link ko
kybėse ir atsakomingumą Fletcher’s Castoria, 
nes kiekvienas daugiau sudėtis pilnai ir atydžiai 
ištirta chemikališkais, hacteridogiškais ir bio
logiškais bandymais.

PASTABA: Iki kol gausime progos prista
tyti žiu vaistų visur, gal jūsų vaistininkas netu
rės užtenkamai Fletcher’s Castoria aprūpinti visus. 
Jei negautumėte Fletcher’s Castoria, malonėkite 
būti kantrūs. Jis gaus jums neužilgo. aa. • te a Mtad. aa. t IU & 

KAIJAMB UTUTĮAAAl

tMl W lftth St Ind M I«w IMK 
M N. Dearborn Rm. SOS, Sta SS4S 
VMarmlertt. ral •—«. A«tra4l.aJ Ir 

■ Mrlrta4l«M aa. 1 Ud f.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
"DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” .......................... .. $3.50

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

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

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

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniai8 viršeliais ................................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais ............................................. 50

"ŠVENTOS ONOS NOVENA” .....................................................10
Labai praktiška knygelė Šv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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X Red. L. Šimutis, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm. 
yra išvykęs į Boston, Mass., 
kur Naujos Anglijos lietu
vių konferencijoj, liepos 4 
d., kalbės aktualiais reika-

T^^ais.
x Petrui Paurazui, sūnui 

žinomų Brighton Park biz
nierių O. ir I. Paurazų, šio
mis dienomis padaryta ope
racija. Ligonis Šv. Luko li
goninėj sveiksta.

X Filomenai Rekašiūtei, 
/Brighton Park jaunimo (vy- 
fl^cių ir kitų draugijų darbuo

tojai) operacija išėjo sėk
mingai. Ji yra se-uo veikė
jos V. Gedminienės;

X T. Strčinskienė, žino
ma Dievo Apvaizdos para
pijos ir mūs organizacijų 
veikėja, ruošias atostogų j 
Indiana Dunes.

X Antanui Statkui, vyrui 
AE. Statkienė^, žymios Brigh- 
^ton Park veikėjos ir Mote

rų Sąjungos centro iždinin
kės, neseniai padaryta akių 
operacija pavyko ir ligonis 
laipsniškai sveiksta.

X Michael J. Flynn, Ccok 
apskrities klerkas, įsigijo 
Liet. Vyčių Chicago apskr. 
pikniko liepos 4 d., Vytauto 
parke, bilietų ir žada su sa
vim atsivešti dar visą eilę 
žymių Chicago miesto valdi 
ninku ir politikierių.

X Stasys Pieža, Chicago

ĮSTOJO l KOLEGIJĄ

Genovaitė Burba
Populeri ’ Town of Lake jaunuolė Genevieve Burbaitė, 

kuri neseniai su aukštais atsižymėjimais baigė vidurinę 
mokyklą ir dabar įstojo į komercinę kolegiją. Studentė 
Burbaitė yra gražios asmenybės ir tipinga lietuvaitė. Jos 
tėvai Grigorius ir Stella Burbai turi moteriškų rūbų siu
vyklą adresu 1857 W. 47th St. Rap.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Tėvu Marijonu 
Bendradarbiu 
piknikas artėja

Jau nedaug laiko tebeliko 
iki liepos 23 d., kada visi 
Tėvų Marijonų prieteliai 
vyks į Marijos Kalnelius. 
Hinsdale, III., ten praleisti 
linksmą laiką.

Visi Tėvų ktarijonų Ben
dradarbių skyriai smarkiai

Herald-American religinio ruogįasį piknikui. Cicero Tė- 
skyriaus redaktorius ir ko-1 vų Marijonų skyrius šįmet
respondentas, kalbės Liet 
Vyčių Chicago apskrities 
tradicinio išvažiavimo, lie- 
ipos 4 d., Vytauto parke, pa
triotinėj programoj.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je du didieji langai jau įdė
ti. Kiti bus įdėti rugpiūčio 
mėnesį. Dabar jau galima 
matyti, kiek grožio bažny
čiai priduos spalvuoti lan
gai.

X Kaštui Zaromskiui, ži
nomam mūs draugijų veikė
jui, neseniai padaryta sur- 
pryzas Mickų namuose. Va
karas buvo r-uoštas neva 
“Katriutės” artistams (L. 
V. 36 kp. dramos rateliui) 
pagerbti, bet dalyviams su
sirinkus pasirodė kitaip. K. 
Žarom skis yra veteranas L. 
V. 36 kp., scenos mėgėjas ir 
vaidinimų režisorius.

• Pirkite Karo Bonus

darbuosis virtuvėj. Žada šį
met, kaip ir kitais metais, 
visus svetelius skaniai pa
valgydinti.

Svarbu yra, kad kiekvie
nas' skyrius šiam piknikui 
kruopščiai pasiruoštų. Rei
kia įdėti visas savo pastan
gas, jei norime kad tas išva
žiavimas pasisektų.

Transportacijos proble
mos bus išrištos. Kas galės 
tevažiuoja .autcinobiliais. Ku 
rie negalės trokais arba au
tomobiliais, tie galės trauki
niais. Bus kas parodys kartį) 
nuvažiuoti. Tad tuo nėra ko 
rūpintis. Vėliau bus “Drau
ge” patalpintas traukinių 
laiko sąrašas. Bu3 pažymė
ta vieta ir laikas kur gali-Į 
ma traukiniais važiuoti.

Padarykite šį išvažiavimą 
sėkmingu. Žinokite, kad nu
važiuodami į Marijos Kal

belius, Hinsdale, III., purem-

Dėkojame Visi, visi
Negalėdami astaeniai vi-, 

siems-oktts padėkoti už paro- “ Draugo” piknikas |vyks- 
dytą prielankumą mums ren- ta liepos 9 dieną. BPrgman’s 
giant pramogą giminaičio darže, Riverside, III. Bus 
klierikų Stanislovo Saplio,' įdomus ir šaunus piknikas.

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

f

MIC., naudai, hors per dien
raščio “Draugo” skiltis ta
riame ačiū: kun. J. Dam
brauskui, kun. P. Cinikui, už 
atvykimą ir kalbas; muz. K. 
L. Saboniams), Ipid. dirtek. 
B. Lšckavičiui ūž stambią 
auką; I. Radavičienei, Me- 
teišienei, B. Cicieiiienei, A. 
Klimui, S. Jucienei, M. £et- 
kūnienei, M. šimonėliams, A. 
Čepulionienei, P. Ivanauskie
nei, Security Food Mart, S. 
Lepsis už dovanas; laikro
dininkui A. Petkui, M. Kon- 
drotienei, E. širvinskams, 
Bileišiui, J. Pukelienei, M. 
Ambutienei, E. Dorocke, kny 
gučių ir tikietų platinto
joms;; mūsų draugams, rose 
landiečiams, sočikagiečiams 
svečiams iš kitų kolonijų už 
atvykimą ir paramą, žodžiu, 
kas tik kokiu būdu prisidė
jo prie pavykimo-vakaro ir 
suteikė auką klieriko Saplio 
naudai.

Pet. ir Ahastaz. Snarskiai

SKELBKITĖS “DRAUGE’
slte kilnų tikslą. Visas šio 
išvažiavimo pelnas bus ski
riamas Tėvų Marijonų semi
narijos, Hinsdale, III., nau
dai.

Tėvų Marijonų seminarija 
yra vienintelė lietuviškoji 
seminarija visoj Amerikoje. 
Čia vienuoliai klierikai auk- 
lėjami ,,tikrQje...^iętuviąkqje 
dvasioje. Iš čia išeina atei
ties lietuviškos visuomenės, 
vadai. Remdami šį) darbą jūs 
atliekate didelį katalikišką 
kultūrinį darbą.

Tadgi nesigailėkite atva
žiuoti ir tą darbą pibemti. 
Galėsite jaukiai pasilinks
minti, pasigrožėti Marijos 
Kalnelių gražia gamta, ir 
pasidžiaugti ta gražia įstai
ga, kuri buvo jūsų pasišven
timu ir aukomis pastatyta.

Visą pikniko biznį ves TT. 
Marijonų Bendradarbių sky
riai. Kas norės pasidarbuo
ti prie pikniko turės dėtis 
prie savo skyriaus.

Kun. Ant. Sandys, MIC.

Kiekvienas padorus žmo
gus myli savo tėvų kraštą.
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, hemontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNRSlNlŲ rtMOKftJIMŲi

Pannuiloklln Progų Dalmrtinčins lomoms 
Nuošimčio Ratoms.

Met*

H -dS
rifcin»» * 'įz&: .‘v* k'J. ♦
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TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKIŠI SOMŲ

TAUPYKITE mūsų įtaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi ŠSOOO.ŪO ap
drausti per Federal savings and Ixvan In- 
suranee Contoralldn. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pAreifealavlmo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANstNR IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo rštarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALL MET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION 
3226 SO. BALSTEb ST.

Visi dalyvaukite.

PIRKITE KARO BONUS

1 —8

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

$10 KLINIŠKAS 
ISTYRINPJIMAS 

PILNAS UŽ
$3

FIZIŠKAM IR Fl.rOBOSCOFIO
X—RAY—

83KRAUJO. IR URINALO 
TliU N fcj IMAS—Viskas už
Paprastai apKainavimas tokio lAtlrl išė
jimo yra $10, Ir mos gvarantuoj&me 
Jums patenKin.mą arba jūs mums nieko 
nemokate.

jokio mokesčio Bereikia 
PASITARIMUI 

KRONIŠkOS ĮJUOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VaRICOSB GYSLOS, kojų tonos. Ir 
panašiai kojų Ittlnlinal. Kheumatlsma. 
■KIRVIO SKAUSMAI. Revlržklnlmaa, 
degančios pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO UI0O8, sllpnd, nuvargusio, 
anemia Ir krau'o užnuodljlmus *t prie
žasties kronižkų Ilgų. Aukėto kraujo 
spaudimas.
ODO8 LIGOS, niežėjimas, derančios 
exzema, psorlasis ar spuogų. 
ŲRINALINIAI SKAUSMAI, prostatl-
• Ištiko nepraradhnaa

202 SOITH STATE STREET
Kampas Adams Arėtam Aukšte
VAL.: S ryto Iki 8 vak. Sekmad. 10-1. 
tis, skaudžios Ir nesmagumo KRDNIft- 
KO8 LIGO8. Ar atsikelti reikia nak
timis?

NUOLATINES PASEKMES 
Tuojau palengvinimas 
Žema kaina, lengvomis Sąlygomis
MES KALBAME LENKIŠKAI 

chIcAgo medical institute

1

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

MYKOLAS ARNASIUS
Mirė Biri. 30 d., 1944 m., 9:20 
vai. vak., sulaukęs 69 metų.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tau
ragės apskr., Naumiesčio pa
rap., šilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dldcllartie nuliūdime 

du uūnua Juozapų ir marčių 
Kazimierų, Pranciškų ir mar
čių Ann, 2 anukus Fred ir 
Phyllis. 2 brolius Antanų ir 
Pranciškų, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Marijo
nų Jtudgalvienę, brolį Juoza
pų Ir \itas giminei.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų ir Simono 
Daukanto draugijų ir prie Lie
tuvių Keistučio l’ašelp. Klubo.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 4332 S. Califomia Avė.

I^aldctuvOj Įvyks šiandienų. 
Liepos 3 d., iš7 koplyčioa 8:3(1 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasid. Švč. Panelės Ma
rijos parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingcu pamaldos už 
velionio rtelų. Po pamaldų bus 
nulydėtas -J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glminest draugUB ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Nūnai, Marčios, A- 
nūūkai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
44908.

KREIPKITĖS PRIE MU8 X 
TIE81OG IR 8UTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. «

A- < » i .
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuve: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.) 
PHONE: SEEIJ^Y 6108

, "NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joips pagalba vienos 

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

UIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nėsūtrpantls — Nenudaiantls
800 N. Clark St, City 

SUPERIOR 1462.

NULIŪDIMO JTijK VALANDOJE 

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PftUŽIN FUNERAL HOME
patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Lsidotnvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

... • -
Radio WGESProgramai

(1390 k.) 
Pirmadieniais Ir Ketvirtad.

8 vai. vak.—■ ......

L. BUKAUSKAS «
10821 SO. MICHIGAN AVEL Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone TARDS 4808

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8573

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 110 W. 18lh STREET

Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1«4« WEST 46th 81. Phone VAROS 0781

MAŽEIKA
8818 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—M

lachawicz m sunai
2814 WEST 23rd PLACE 

10750 S. MICHIGAN AVB.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5705 

PULLMAN 1270



MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGG,

VYTAUTO PARKE, prie 115-tos gatvės, tarp Cicero ir Cravvford Aves.

L. VYČIU CHIC. 
APSKR. DIENA

Pirmadienis, liepos 3, 1944

Tradiciniai Chicago vyčių piknikai kas met pasižymi didumu, gausingais svečiais iš arti ir toli, smagumu, vaišėmis, patriotine progra

ma ir didelėmis dovanomis. Visa tai, ir dar daugiau* bus ir Šįmet — . . . ............................ ANTRADIENĮ, LIEPOS (JULY) 4-tą, 1944
Piknikas prasidės 10 vai. Šokiai 2 vai. Patriotinė programa 4 vai. po piet. Laimės atsilankymas dovanoms išdalinti 8 valandą vakare.

Visas pikniko pelnas skiriamas Liet. Vyčių Chicago Apskr. Namo Fondui ir užprenumeravimui laikraščių nariams kariuomenėje.

ATŽYMĖTAS KONGRE
SINIU MEDALIUnLIETUVIAI Kariai Kovoj 

už U.S. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Indiana Harbor lietuvis

Pfc. Ernestas Merkelis

Ernest Merkelis gimė In
diana Harbor, Indiana, 1942 
metais, gruodžio 24 d.

Baigė Šv. Pranciškaus pa
rapijos pradžios mokyklą, o 
vėliau Washington aukštes
niąją mokyklą, Ind. Harbor.

Baigęs aukštesniąją mo
kyklą dirbo pašte ir vėliau 
plieno dirbtuvėse. Priklauso 
prie šv. Vardo Draugijos. 
Lankydamas pradžios mo
kyklą, tarnaudavo prie Šv. 
Mišių.

Į U. S. Air Corps Ernes
tas išvyko 1943 metais ko
vo 10 d. Dabar yra New 
Mexico ir tarnauja mecha
niku prie lėktuvų.

Ernesto tėveliai Jonas ir 
Leokadija Merkeliai, gyve
na 3824 Hemlock St., India
na Harbor, Ind. Yra susi
pratę lietuviai ir pavyzdin
gi pąrapijiečiai.

Iš meno ir mokslo gyvenimo

Didelės vertės menas nugabenta 
Vatikanan, išgelbėta nuo karo

VIEN PAŽVELGIMAS Į ANTRAŠTES RODO, KAD DI
DŽIAUSI NUOSTOLIAI BŪTŲ BUVĘ PASAULIO 
KULTŪRAI, JEI BŪTŲ SUNAIKINTA MOKSLO 
DARBAI

Mirė Barnard; buvo 
žymus žurnalistas

LONDON. — George Bar
nard, tarptautiniai pasižy
mėjęs katalikas žurnalistas, 
kuris dvidešimt metų buvo 
žinių redaktorius Universe 
laikraštyje, dideliame anglų 
katalikų savaitraštyje, ir 
Londono korespondentas 
NCWC žinių tarnyboje; mi
rė savo namuose po šešių 
mėnesių ligos. Jis laikrašti
ninko darbą yra dirbęs Ang
lijoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

Prieš šešis metus Uni
verse redaktorius Herbert 
Dean pasitraukė iš pareigų', 
ir nuo to laiko Mr. George 
Barnard tapo laikraščio re
daktoriumi. Jis gimė 1890 
metais. Jis dirbo Amerikoje 
nuo 1920—1924 m. su Ex- 
tension žurnalu ir NCWC.

Mirtis kelyje

Walter C. Haase, 64 me
tų. eleveitorio operatorius, 
mirė praeitą penktadienį 
nuo širdies ligos važiuojant 
į darbą. Haase sustabdė sa
vo automobilį prie Harlem 
ir Chicago ave., River Fo
rest, ir paskui sukniubo.

• ¥ •

ROMA. — Dailės darbai, 
knygos ir arkyvai aukščiau
sios vertės ir svarbos yra 
išgelbėti rūpinantis Vatika
nui, laike kovos Italijoje. 
Kai ateis saugumo momen
tas, — bus grąžinta tie da
lykai tiems, kam jie priklau
so.
VATIKANO MUZIEJUJE

Pareigūnai tvirtina, kad 
650 dėžių dailės ir knygų 
vertybių buvo atgabenta į 
Vatikaną ir sudėta pirma
me aukšte Vatikano muzie
juje ir kitose saugiose vie
tose. Vien tik antraščių per
skaitymas rodo, kad nepa
prastų nuostolių būtų pada
ryta pasaulio kultūrai, jei 
tos knygos būtų buvę sunai
kintos.

pasauliui. Kai kurie autori
tetai sako, kad rinkinyš tu
ri tikrus dokumentus, ir 
kad jie yra seniausi italų 
kalboje.

Į Vatikaną buvo atgaben
ta žymių dailininkų nepa
prastos vertės paveikslai iš 
įvairių Italijos vietų.

- -/Į ’l

5-tos armijos vadai 
popiežiui suteikė 

$3,900
ROMA. — Maža grupė, 

vadovaujama Maj. Gen. Al
fred M. Gruenter, Amerikos 
penktosios armijos štabo 
viršininko, ir Col. Patrick J. 
Ryan, penktosios armijos 
kapeliono, aplankė Vatikaną 
ir padovanojo popiežiuiAukštos vertės ir didelio 

svarbumo arkyvai ir me- x .
džiaga buvo perkelta iž
Monte Cassino vienuolyno.

Šilčiausias

Ilgiausia metų diena yra 
šiauriniame ašigalyje. Per 
186 paras ten saulė nenusi
leidžia ir per 179 paras yra 
naktis.

Birželio mėnuo buvo tre
čias šilčiausias birželio ftiė- 
nuo miesto istorijoje. Apie 
tai pranešė oro biuras.

* * * 
Paskyrė

Mayoras Kelly praeitą 
oenktadienį paskyrė Edward 
T. Gorman viešų vežimų lei
dimų komisijonieriumi. Jis 
užima John Szumnarskio 
vietą, kuris neseniai buvo 
paskirtas sanitarijos distrik
to nariu.

• * • 
Sužeidė

A
Policininkas Arthur Bro- 

etler, 50 metų, Centralės 
stoties, buvo sunkiai sužeis
tas praeitą penktadienį, kai 
jį sutrenkė automobilis, ku
rį vairavo Irwin Hamilton, 
23 metų amžiaus. Policiniu 
kas buvo sužeistas kito au
tomobilio, kai jis keitė savo 
automobilio padangą North 
ave. ir Outer dr.

Monte Cassine buvo trys 
knygynai: Monumentai©,
Privata ir Paolina. Monu- 
mentale apima apie 20,000 
tomų. Seniausia knyga yra 
Ratigsale Divinorum Offi- 
ciorum, spausdinta Mayence, 
1459 m., pargamento. Ten 
yra taip pat 1,200 ranka ra
šytų raštų (ma nuscripts), 
kurie turi datas 569 metų, 
ir turi aiškinimus šv. Povi
lo laiškų.

DIDŽIAUSIOS SVARBOS
Tarpe • Monte Cassino’s 

netoli 20,000 pargamentų ir 
ranka rašytų raštų (manu- 
scripts) turi didžiausios 
svarbos Italijai ir vakarų

mijos auką, kad popiežius 
šią pinigų sumą išdalintų 
neturtingiesiems. Pinigai bu
vo surinkti laisvu noru sek
madienį šv. mišių laike, nuo 
to laiko, kai buvo išlaipinta 
kariuomenė Salerne.

Iš kovos lauko

De Gaulle kalbėjos su 
popiežiumi

ROMA. — Birželio 30 die
ną popiežius Pijus XII pri
ėmė privačioje audiencijoje 
generolą Charles De Gaulle, 
Prancūzijos vadą. Generolas 
De Gaulle atsilankė pas po
piežių aplankęs Jcaro frontą.

Sgt. William J. Bordelon 
už didelius pasižymėjimus 
kovose su japonais Tarawa 
saloje, vyriausybės apdova
notas Kongresiniu Medaliu.
Šis didvyris yra katalikas iš
Šv. Juozapo parapijos, San1 '
Antonio, Teras. (ncwc- Nelaimingi įvy kiai 
Draugas)

Šiurpus atsitikimas

Nušovė draugą ir palaidojo
14 METŲ AMŽIAUS JAUNUOLIS PASAKĖ POLICIJAI, 

KAD JIS ŠOVĖ Į VARNAS IR NETIKĖTAI PATAI
KĖ DRAUGUI

ST. JOSEPH, Mich.—Lie
pos 1 dieną gauta šiurpi ži
nia. Lee Johnson, 14 metų 
amžiaus, iš Niles, Mich., pri
sipažino, pagal šerifo Al. 
Hosting ir tardytojo Kari 
Zick pranešimo, kad nušovė 
savo draugą Clair Blantą, 
13 metų amžiaus, birželio 24 
dieną, ir palaidojo jo lavoną 
negilioje duobėje.

Lee Johnson pareiškė, kad 
jis šovė į varnas su .22 ca- 
liber šautuvu ir netikėtai 
pataikė į savo draugą.

ta parkrito, jis pateko į pa
niką, numetė šautuvą į krū
mus ir pabėgo. Vėliau jau
nuolis sugrįžo į nelaimės 
vietą, vilko lavoną C0 ar 70 
pėdų, iškasė duobę ir užver
tė žemėmis. Ši nelaimė pa
aiškėjo praeitą ketvirtadie
nį.

Nušauto vaiko tėvas pra
nešė užpereitą sekmadienį, 
kad jo sūnus dingęs.

Lee Johnson prisipažino 
pirkęs šautuvą ir jį slėpė 
miške, nes motina nenorėjo,

Johnson pasakė, kai Blan- vkad jis turėtų ginklą.

SLA paskyrė $2000 A.
L. Tarybai ir davė 
$2,000 nukentėjusiems

Philadelphia, Penn., įvyko
SLA seimas. Seimas priėmė 
rezoliucijas, kurios remia 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
pasižadėta stiprinti Tarybos 
darbai. Tuo pačiu metu sei
mas nutarė skirti du tūks
tančius dolerių Amerikos 
Lietuvių Tarybai, o kitus du 
tūkstančius dolerių duoti 
naujai sukurtam Bendram 
Amerikos Lietuvių Fondui.

Karo herojus su lopeta
SAN BERNARDINO. — 

Sgt. Gilbert H. Marąuez, ka
talikas iš šio miesto, tar
naujantis su penktos armi
jos “Marne divizija”, laimė
jo sidabrinę žvaigždę už pa
sižymėjimą kovoje varto
jant kastuvą (lapetą). Lai
ke didelio vokiečių artileri
jos ugnies sukoncentravimo 
prieš Anzio prakrantę, dide
lio kalibro sviedinys krito į 
apkasą ir apvertė žemėmis 
du amerikiečius pėstininkus 
kareivius. Siautė aplinkui 
ugnis ir sprogo sviediniai 
(kulkos). Sgt. Marąuez ne
paisydamas karo ugnies, pa
čiupo kastuvą (lopetą) ir 
atkasė du palaidotus savo 
draugus.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

birželio 30 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų sąrašą, kuria
me pažymėta, kad 23 jūri
ninkai mirė, 220 buvo su
žeisti ir 18 dingę. ,

Daugiau

Jungtinės Amerikos Vals
tybės daugiau žmonių ne
tenka vidaus fronte, negu 
karo laukuose. Apskaičiuo
jama, kad vidaus fronte du 
kartu daugiau žmonių už
mušama ir sužeidžiama, ne
gu karo frontuose.

Pakilo mirčių skaičius trafike
Šiais metais per penkis 

mėnesius Illinois valstijoje 
ir Chicagoje pakilo mirčių 
skaičius dėl trafiko nelai
mių, negu buvo praeitais 
metais tuo periodu. Apie tai 
pranešė Tautinė Saugumo 
Taryba praeitą penktadienį. 
Taryba praneša, kad 556 as
menys buvo užmušti valsti
jos trafiko nelaimėse 1944 
metais, o praeitais metais 
tuo pačiu periodu buvo 492 
mirtys. Chicagoje buvo 169 
mirtys penkių mėnesių pe
riode, o praeitais metais tuo 
pačiu laiku buvo 141 mirtis. 
Taryba praneša, kad šalyje 
per penkis mėnesius buvo 
9,400 mirčių, pakilo 11 pro
centų, negu buvo praeitais 
metais tame laikotarpyje.

Pasmerktas
Alvin Krause, 29 metų, 

buvo paskirta mirties baus
mė už žmogžudystę. Jam pa
skirta elektros kėdė rugsėjo 
25 dieną.

Surinko
Len-WASHINGTON. — 

kų kareiviai surinko nema
žą sumą pinigų Monte Ca
sino atstatymui.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.

Įvairios Įdomios

....ŽINIOS 

Suteikė pagalbą
ROMA. — Vatikano In

formacijos biuras, tvarko
mas popiežiaus sekretorija- 
to, suteikė 4,455,831 žinią 
apie karo nelaisvius, nuo 
rugsėjo mėnesio 1939 metų 
iki balandžio 1944 m. Vati
kanas savo pranešimais la
bai daug patarnavo karo ne- 
laisviams ir jų namiškiams.

Penki kunigai iš šeimos
WILKISBURG, Pa. — Ku

nigas Wilbert A. Farina yra 
šeimoje penktasis narys, ku
ris priėmė kunigystės šven
timus. Jis buvo įšvęstas į 
kunigus Pittsburgho vysku
po Boyle. Kunigo Farina’s 
keturi broliai yra kunigais 
Pittsburgho vyskupijoje.

Piety Afrikoje
CAPE TOWN, Afrika. — 

Kunigas Breuil, žymus pran
cūzų mokslininkas, antropo- 
logistas, pasprukęs iš nacių 
rankų, naciams Prancūziją 
okupavus, randasi pietų Af
rikoje ir atlieka mokslinius 
darbus archeologijoje.




