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Amerikiečiai išlipo Guam saloje; 
opozicija nedidelė, varosi pirmyn

PEARL HARBOR, liepos 
21— Adm. Chester W. Ni- 
mitz praneš®, kad Amerikos 
marinai ir pėstininkai išli
pa Guam saloje ir kauda- 
miesi su japonais gynėjais, 
veržiasi gilyn į tą salą, bu
ri yra pirma Amerikos teri
torija, japonui užimta šio 
karo pradžioje.

Invazija prasidėjo vakar 
rytą, ir išlipdinimai vyksta 
“prieš vidutinę opoziciją.”

Pranešimas sakė J.A.V. 
marinai ir kariai įsteigė po
zicijas Guam saloje liepos 
20 d. Juos saugojo karo lai
vai ir lėktuvai, kurie bonv 
barduoja japoną pozicijas.

Guam sala yra apie 120 
myįių ji pietvakarius nuo 
nesenai užimtos Sąipąn sa
los. Amerikiečių rankose, ji 
sustiprins Saipan .poziciją 
kaipo bazę, iš kurios bus 
galima pulti pačią Japoniją 
ir PhŲippinus.

Išlipdinimai toje saloje 
buvo senai Laukiami, kadan
gi karo Laivąi ir lėktuvai 17 
dienų anksčiau prądėjo 
Guam salos “suminkštini
mą.” į

(Tokyo radio sakė Ameri
kos bomberių dalinys vakar 
atakavo Yap salą, Caroline 
salyne. Anot japonų, vienas 
tų lėktuvų buvo numuštas, 
o du buvo sužaloti).

NEPASISEKĘS BANDYMAS ^NUŽUDYTI ‘DER FIURERĮ’

Rusų armijos spaudžia Brest-Litovską
LONDONAS, liepos 21.— 

Pranešimas iš Maskvos sa
kė iš Lvovo miesto girdimi 
sprogimai, kas duoda su
prasti, kad vokiečiai iš
griauna tą miestą, ruošda
miesi pasitraukti.

LONDONAS, liepos 21 — 
Nacių pranešimas sakė ru
sai atakuoja jų linijas dau
gely vietų nuo Kauno iki 
Daugavpilio, ir tarp Dau- 
gavpilio ir Peipus ežero.

Anot naciui, jų pajėgos 
atmušė rusų ataką į šiaur
vakarius nuo Gardino.

MASKVA, liepos 21. — 
Dvi rusų armijos, apibėgda- 
mos Brest-Litovską, veržia
si vakaruosna, ir kaip žnyp
lės artinasi prie Varšuvos. 
Viena tų armijų randasi 94 
mylias nuo Lenkijos sosti
nės.

Kitos rasų pajėgos varo
si pirmyn visu frontu, nuo 
Latvijos šiaurėje, iki Lvovo 
pietuose, kur runai dasiva- 
rė iki penkių mylių nuo to 
geležinkelių centro ir pra
dėjo savo artilerija apšau
dyti nacių pozicijas.

Maršalo Rokossovskio ir 
Maršalo Konevo armijos va
kar susijungė prie Vladimi
ro, 30 mylių į pieLvakarius 
nuo Kovelio, tuo praskinda- 
mos kelią "Dublino puolimui.

Rusų pasitikėjimas, kad 
greit laimės Lvovą, nurodo
mas tame, kad rusai civiliai 
—komunistų partijos sekre
toriai, gydytojai, vaistinin
kai, architektai ir bankų 
patarnautojai—vyksta drau 
ge su rusų armija, kad tuoj 
įsteigti civilinę administra
ciją.

Adolfas Hitleris buvo tik apdegintas ir užgautas, kuomet buvo padarytas pasikęsinimas ant 
jo gyvybės. Nutraukta štabo konferencija panaši j čia atvaizduotą, kurioje Hitleris (centre, 
priešaky) tariasi su savo štabo viršininku, Gen. Alfred Jodl (antras iš dešinės), kuris buvo 
nesunkiai sužeistas. Po atakos, anot Berlyno radio, Hitleris priėmė Benito Mussolini.

(Acme-Draugas Telephoto)

Kanadiečiai užėmė St. Martin
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 21.—Kanadie
čiai kariai, pasivarę pirmyn 
mylią, šiandien okupavo St. 
Martin de Pontenay, pen
kias mylias į pietus nuo 
Caen, už St. Andre-sur-Or- 
ne.

Nacių maršalui Romme- 
liui atitraukus didesnę dalį 
savo tankų, kad išvengti ap
supimo dėl britų prasilauži
mo ant kelio į Paryžių, są
jungininkų jėgos pasistūmė
jo pirmyn per didelį lietų ix 
užėmė penkis miestelius.

Pranešimas iš Caen fron-

tai varosi pirmyn iš užimtų 
tos geležinkelio stoties to 
miesto krašte. .

Kiti britų daliniai kauja- 
si su naciais Evrecy miesto 
gatvėse, į pietvakarius nuo 
Caen, ir Bougy kaime. St. 
Andre-sur-Orne buvo užim
tas, t u o paliuosuodamas 
upės krantą keturias my
lias į pietus nuo Caen.

Verždamiesi į Periers, 
Įfnprikiečiai užėmė Seves, 
Raids ir Les Mesnil Eury 
miestelius.

Raportai iš fronto sako 
naciai skuba partraukti’ šar-

” vuočių dalinius iš šiaurinės 
Prancūzijos ir Belgijos į 
Normandiją. Ryšium su 
tuo, britų lėktuvai vakar 
atakavo Courtrai geležinke
lių centrą, Belgijoje.Nacių artilerija šaudo Į Livorno uostą

to sakė kovos “gerai eina, 
ir vokiečių kontrataka buvo 
visiškai nevykusi.

Mūšiai už Troarn, kairioje 
Caen linijos pusėj, tebevyk
sta antrą dieną iš eiles. Bri

Lėktuvai dar karią 
atakavo Vokietiją

LONDONAS, Liepos 21.— 
Apie 2,500 Amerikos lėktu
vų šiandien atakavo Vokie
tiją, 2,000 jų skrido per au- 
drą virš kanalo atakuoti 
Regensbergą ir Schvveinfur- 
tą, o 500 iš Italijos prasi
mušė iki 125 mylias nuo 
Berlyno.

Tai buvo ketvirta diena 
iš eilės, kad Amerikos lėk
tuvai iš Anglijos ir Italijos 
koordinuotai atakuoja Vo
kietiją.

Lėktuvai iš Italijos puolė 
Brux, Sudetenlande, į šiaur
vakarius nuo Pragos. Čeko
slovakijos sostinės.

Hitleris paskyrė Himmlerį užgniaužti 
nacių generolų ir armijos sukilimą

LONDONAS, liepos 21.—Pasėkoje pasikęsinimo prieš 
Hitlerį, nacių keršto nagaika kirto be pasigailėjimo Vo
kietijoje. Nacių propagandos agentūros pranešinėjo, kad 
visi kaltinami suokalbiavimu buvo sušaudyti.

Hitleris paskyrė geštapo viršininką Heinrich Himmlerį 
vyriausiu Vokietijos vidaus komandieriu ir įsakė jam lik
viduoti visus sukilėlius.

DNB agentūra išdidžiai pranešė, kad Pulk. Gen. Lud- 
wig Beck, atpažintas kaipo vienas sukilimo vadų, “nebė
ra gyvas.” Tas pranešimas padarytas po ankstyvesnio 
raporto, kad du vokiečių armijos generolai ir jų adjutan
tai buvo kaltininkai pasikęsinimo prieš Hitlerį, kurio me
tu Hitleris ir 13 jo štabo narių buvo sužeisti.

Raportai sako Vokietijoje šiuo laiku vyksta nacių ge
nerolų “apvalymas.”

Londone gaunama daug raportų, kad Vokietijoje dabar 
vyksta gan atviras militarinis sukilimas prieš Hitlerio 
vadovybę.

Vėlesnis DNB agentūros 
pranešimas sakė militariniai 
vadai, kurie vadovavo pasi
kėsinimui ant Hitlerio gy
vybės, vėliau bandė perimti 
valdžią visoj Vokietijoj. Na
cių propagandistai gyrė3i, 
kad visi tie žygiai buvę “lai 
ku sustabdyti,” ir Vokieti
jos gyventojai “nematę tuos 
įvykius ir negirdėję šūvių/’

DNB sakė daug smulkių 
žinių dar neskelbiama, ir 
vyriausybė veikiausiai lauk
sianti policijos tyrinėjimo, 
pirm negu išduos pilną ra
portą. Agentūra sakė žino
ma, kad “keli generolai ir 
pulkininkai, paskirti svar
biose vietose vidaus armi
joje, suorganizavo pasikę- 
sinimą, kurįi išnešė Pulk. 
grafas Stauffenbergas. Sa
kydami, kad fiureris yra 
miręs, suokalbininkai bandė 
duoti įsakymus, kurių, ta
čiau, niekas neklausė.”

Nežinoma ar visas daly
kas buvo Hitlerio ir Himm-

lerio inscenizuotas tam, kad 
gavus progą likviduoti vi
sus anti-nacius armijoje, ar 
Beck ir jo tariami bendra- 
ninkai ištikrųjų bandė už
mušti Hitlerį ir tuomet ieš
koti taikos.

Hitleris anksti šį rytą per 
radio prabilo į Vokietijos 
gyventojus užtikrinti juos, 
kad jis nebuvo smarkiai 
bombos užgautas. Savo še
šių minučių kalboje, Hitle
ris išvardino grafą von 
Stauffenbergą kaipo vieną 
asmenų, kurie padėjo tą 
bombą jo štabe. Bomba spro 
gusi šešias pėdas nuo Hit
lerio.

Jis prižadėjo, kad “krimi- 
nališki elementai” bus be 
pasigailėjimo išnaikin a m i, 
ir pranešė, kad grafas von 
Stauffenberg jau negyvas.

Padėties rimtumas nuro
domas tame, kad telefoninis 
susisiekimas tarpe Berlyno 
ir Stokholmo buvo antrą 
kartą nukirstas.

ROMA, liepos 21.—Penk-( 
tos armijos patrulės ištiria 
priešo linijas į šiaurę nuo 
Arno upės. Pietiniam tos 
upės kran’e, amerikiečiai 
vis dar randa ir išmuša vo
kiečių likučius.

Didžiosios vokiečių pat
rankos, kalnuose už Pisa,
nuolat šaudo į 
Livorno miestą.

išgriautą

KALENDOItlUB
Liepos 22 d.: Šv. Marija 

Magdelena; senovės: Skera- 
gis ir Aksė.

Liepos 23 d.: Aštuntas
Sekmad. po Sekminių, šv. 
Apolinaras; senovės: Tart- 
vilas ir Kintė.

Liepos 24 d.: šv. Kristi
na; senovės: Seigis ir Irta.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

Šiauriniam Arno krante, 
ypatingai kur upė lengvai 
pereinama, naciai turi stip
rias pozicijas, bet rytiniam 
Italijos fronto gale, vokie
čiai vis dar bėga nuo juos 
vejančių lenkų.

Lenkai persikėlė per Esi- 
no upę 15 mylių frontu Ad
rijos rajone, ir pasiekė Mon 
temarciano, šešias mylias 
nuo upės ir 15 mylių į šiaur 
vakarius nuo Ancona. Jų 
kairėje, italai kariai varosi 
pirmyn iš lesi.

Linijos centre žygiavimas 
ne toks greitas, bet aštun
tos armijos daliniai pradė
jo apsupti priešo laikomą 
Citta di Castello, 13 mylių 
į šiaurvakarius nuo Umber- 
tide.

Kiniečiams pagalba 
skuba Hengyang'an

CHUNGKING, liepos 21. 
—Pranešta, kad kiniečių 
pagelbinė jėga dasivarė iki 
mylios nuo apsupto Hengy- 
ang geležinkelio centro, ku
rį puola keturios japonų 
divizijos.

Turkai liepė visiems 
savo laivams sugrįžti
LONDONAS, liepos 21 — 

Nacių valdomas Vichy ra
dio sakė Turkija įsakiusi 
visiems savo laivams be 
atidėliojimo plaukti į turkų 
uostus, ir suspendavusi visą 
plaukiojimą Turkijos daly 
Juodosios jūros.

Johnston tariasi su 
Dewey apie Rusiją

ALBANY, N.Y., liepos 21. 
—Amerikos vaizbos buto 
pirmininkas Eric Johnston, 
kuris šiomis dienomis grįžo 
iš Rusijos, šiandien kalbė
josi su Gubernatorium Tho- 
mas E. Dewey, republikonų 
partijos kandidatu į prezi
dentus.

Jie daugiausiai kalbėjo a- 
pie prekybinį santykiavimą 
su Rusija po karo.

Sako dvi vokiečių divizijos sukilo

Pirkite Karo Eonus

KARO BIULETENIAI
• —BBC redaktorius sakė 
jis manąs, kad Vokietijoje 
vyksta civilinis karas.

—Rusui užėmė Ostrovą, į 
pietas nuo Latvijos sienos.

—Prancūzai patriotai iš
sprogdino municijos sandė
lį rytinėj Prancūzijoj.

—Naciai tebelaiko 282 
italas civilius, jų tarpe 70 
vaikučių, kaipo įkaltus San 
Ubaldo vienuolyne.

TRUMAN SUPLIEKĖ WALLACE, 1100 PRIEŠ 66
CHICAGO, liepos 21. — 

Šiandien baigėsi demokratv 
nacionalinė konvencija. Kar 
štoj .popietinėj sesijoj dele
gatai antru balotu nomina
vo Senatorių Harry Truman 
kandidatu į vice preziden
tus, 1100 balsų prieš 66 už 
dabartinį vice prezidentą 
Henry A. Wallace.

Kalbėdamas iš traukinio

kur norint laivyno stoty var 
kariniam krante, Pfez. Roo- 
aeveltas pasakė nominacijos 
priėmimo kalbą, kurioje jis 
sakė nepolitikuos kaip pap
rastai, kadangi pareigos 
neduoda tam laiko. Iš jo 
kalbos matėsi, kad jis ma
no kampaniją varyti ant 
savo administracijos pada» 
ryto rekordo.

STOKHOLMAS, liepos 21. 
—Švedijon atvykęs keleivis 
sakė dvi vokiečių divizijos 
Prūsijoj sukilo trečiadieny, 
ir tuo matomai pradėtas 
sąjūdis, kurio pasėkoje bu
vo padarytas pasikęsinimas 
ant Hitlerio gyvybės.

Keleivis išvykęs iš Berly
no ketvirtadieny ir sakė ten 
gerai žinoma apie įvykusį 
sukilimą. Jis smulkesnių ži
nių nedavė, ir jo raporto 
tikrumą negalima patvir
tinti.

Švedų spauda, pasiremda
ma vokiečių požemio (At
lantic) radio pranešimais, 
sakė taikos vyriausybė, ku
riai vadovauja atstatyti ge
nerolai Von Rundstedt, Fal- 
kenhausen, Halder, Von 
Bock ir Von Brauchitsch 
dabar organizuojama, ir 
randa simpatijos “visoj

Vokietijoj,” ir kad šturm- 
truperių divizija buvusi pa
siųsta Berlynan tvarkos pa
laikymui.

Aftontidningen rašė, kad 
vokiečių pulkas sukilęs Ryt
prūsiuose ir atsisakęs vykti 
frontan. Anot šio Raporto, 
karinis stovis paskelbtas 
Karaliaučiuje ir SS kariai 
pasiųsti ten.

Naciai sako nuskandi
no 2 sąjungininku laivu

LONDONAS, liepos 21.— 
Nacių DNB agentūros pra
nešimas iš Berlyno sakė 
vokiečių bomberiai vakar 
nuskandino vieną sąjungi
ninkų naikintuvą ir kitą su
žalojo. Anot pranešimo, ata 
ka įvykusi prancūzų Brest 
uoste, ir antras laivas buvo 
paliktas beskęstant.

r***. • t ' ■
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KAS GIRDĖT WAUKEGAHE
Parapijos piknikas. šv. darbo nėra pelno. Klebonas 

Baltramiejaus parapija k ar- sako, kad su pikniko knygu- 
tą metuose turi pikniką Foss j tėmis sekasi. Matoma šiuo 
parke, North Chicago. Šis Į pikniku uždarbio turėti du 
parkas yra arti namų ir pui-: tūkstančius dolerių-, 
kl vieta piknikauti. Jis yra' Kun. A. Kiškūnas puikiai

SAIPAN SALOJE

ant Michigan ežero kranto. 
Jame yra didokas miškas. 
Iš rytų pusės ežeras skalau
ja parko krantus; vėjalis ą- 
iuolų lapuose ošia.

Parapijos piknikas bus 
liepos 23 d. parapijos komi
teto pirm. Jonas Bakšys ir 
nariai Pranas Dapkus, P. Le- 
onaitis, Vincas Buksas, K. 
Baronas, Pr. Zaugra, J. Pet
raitis, J. Kuzihskas darbuo
jasi, kad surinkus užtekti
nai valgio ir gėrimo šiam 
piknikui.

Visos draugijos pakvies
tos į pikniką, kad padėtų 
pidaryti pelningu.

Šv. Ottos draugija kasmet 
piknike gamina skanų už- 
kiandį. Visos narės, kaip bi
telės, per dieną triūsia. Joms 
ir sekasi. Teisingiau ir ne
gali pasakyti: “Kas dirba, 
tam ir Dievas padeda.’’

Šv. Baltramiejaus parapi- 
j~s choras visuomet pikni
kuose pačiame viduryje lo
šia bingo.

Mergaičių Sodalicija irgi 
nepasilieka. Kai ji savo 
“stande ’ ’ prikrauna lenty
nas saldaus lemonado ir šal
tos košės kubilus, tai lahai 
sunkiai turi darbuotis.

t5ia pat prie ilgo “stando“ 
vyrų būrys šnekučiuojasi, 
karts nuo karto pasivaišina 
šaLia putojančiu alumi. Šį

darbuojasi ieškodamas dova 
nų piknikui. Sako esąs lai
mingas, nes dovanų gavęa 
Jis taipogi ir žada Buorga- 
nizuoti gerą “bąli game”.

Iš papratimo, piknikai tę
siasi iki vėlumos. Saulei nu
sileidus, eras atvėsta; miš
ke gražumo nematyti; vis- j 
kas nutyla. Piknikai neap-Į 
seina be dainų. Taigi už-1 
trauksime “ Jau saulelė lei
džias, artyn vakarėlis”, pri
dengė šviesumą tamsus de
besis”, o ant gali ir “Na
mo, namo, močiute namo’’.

Į parapijos pikniką, jei 
kas neturės transportacijos, 
galės nuvažiuoti trok-u, ku
ris veš žmones nuo bažny
čios ir Lietuvių svetainės.

Nepamirškime parapijos 
pikniko. Visi dalyvaukime. 
Kas nedalyvaus, tai po to 
labai gailėsis.

Mirė senas gyvehtojas. 
Kazimieras Gustas, sulaukęs 
84 m. amžiaus, mirė liepos 
13 d. savo sūnaus Aleksand
ro namuose, 937 N. CoUnty 
St. Velionis Virš 50 metų iš
gyveno Waukegane ir savo 
laiku buvo geras dailydė 
(karpenderys). Prik 1 a u s ė 
prie Laisvės Mylėtojų drau
gijos. Laidotuvės įvyko lie
pos 17 d. Po gedulo pamal-

standą apstoja žemaičiai ir kapines. Paliko tris
■aukštaičiai. dukteris ir du sūnus.

Klebonas ii^gi darbuojasi.
Jis visades ėako, kad be

Kam Kentėti
NESMAGUMUS •

UŽKIETĖJIMO
ii jums ®ri ,, . . .

mas ir jaučiatės riuvarginti, nervuoti
ir blogoje nuotaikoje ir nuo tų reifleinių 
kenčiate — galvos skaudėjimą, jaučiate ne
malonų kvapą, viduriu auiritng. nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir jūs 
skilvis jaučiasi apsunkintas dėl gazų ir 
išpūtimo — įsigykite Dr. Peter’a daug 
metų išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių stiprin
tojas, sudarytas iš 18 pačios Gamtos gyduo
lių šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo duoda 
nerangiom žarnom veikti ir pagelbsti joms 
švelniai ir sklandžiai pašalinti užkietėjusias 
išmatas; pagelbsti prašalint! užkietėjimo 
gazus, ir suteikia skilviui malonų šilumos 
jausmą. Vartokit tikrai kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašę. Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pagelbos nuo užkie
tėjimo varginimų ir tuo pat laiku paleng
vinti jūsų Skilvį, įsigykite Gomozo šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kė), siųskit prašymą dėl mūšų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

nW AI 60c vertesU I Ik Al Bandymui Bonkutės
DR. PBTER’8 OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskatinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nyksŪęlėjimų.
DR. PETSk’8 UAOOLO — .Įkalina. — 
palengvina hikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkŠties 
neVirškinimak ir “rėmuo.

Siųskit « “Špecial Pasui- 
lymo” Kuponų — Dabar

O I<f*«b» 11.00. Af.iq.ktt man aptito- 
kata 11 nncijti Oomoro ir dykai — 
60/ vertėt — bandymui bonkutea

f Olejo ir Macolo.
□ C O. D. (Iilaido. pridėto.)

Vardas___ ______ ___________________

P.ito Otiaaa..... .... ..............................
SS. PETER PIHRUEY 8> SONS C0

Dapt. 671-HTD' 
1501 Wa.hlnqtan Blvd.. Chicago 11. m. I 
M0 atanlby St, Whtnlp««. Man.. Caa. |

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Nelinksmi naujiena

Racine. — Liepos 16 d. 
Šv. Kazimiero bažnyčioj ra-

Persimetęs šautuvą per pečius Amerikos marinas ant 
senų Tėvų Jėzuitų misijouierių kapų, Šaipau saloje, Pa- 
cifike, sukniubęs po seuu kryžium, kuris gerokai šovinių geros iškalbos turi malonų 
pdraskytas. Saipan sala priklauso Marianas salų Apaš- būdą be jokios puikybės, su

nes bėgantiems reikalams 
turima virš tris tūkstančius

„ , dol. Skolos gi belikę tik trys
jant, hazarai ir piknikai pa- .. .
vyko; bažnyčioj kolektos Sim 1 °’
dvigubai paaugo; parapijo
nai ; daug bažnytinių rūbų

Dvasinis stovis 
ras.

irgi ge-

ėinlečlai išgirdo nelinksmų! ®-ukojo. Dbartiniu laiku pa- 
naujieną, kad visų čia ger
biamas ir mylimas klebonas 
kun. Antanas Ignotas, MIC., 
savo Vyresnybės patvarky- 
mil, atsisveikina su pavapi- 
jonais. Sakė, “Šiandien yra 
mano paskutinė diena Raci
ne. Ateinantį sekmadienį jau 
bus naujas klebonas.” Kle
bonu kun. Ignotas čia išbu
vo du metus.

Dauguma buvusių bažny
čioj, išgirdę tokią žinią, pra
virko —- ne tik moterys, bet 
ir vyrai.

Racihtečiai tikrai buvo pa- 
myię kuh. Antaną Ignotą, 
kuris taip gražiai ir aiškiai 

, lietuviškai kalba. Jo pamoks 
lai žmonėms labai patikda 
vo; visi klausydavo su įdo-

rapijoj viskas kuo puikiau
siai. Pastaruoju laiku vie
nas asmuo aukojo $110.00, 
bet vardo prašė neskelbti.

Racihiečiai ilgai atmins 
kun. A. Ignotą.

Atsisveikindamas su pa
rapijos komitetu prašė, kad 
ir su nauju klebonu taip vie
nybėj dirbtų, kaip su juo 
dirbo, nes, sakė, parapija 
maža ir mažiausias nesuti
kimas tarpe parapijonų, y- 
paČ tarpe klebono ir para
pijos komiteto didelę skriaU 
dą parapijai daro. Linkėjo 
viso gero Šv. Kazimiero pa
rapijai ir visiems racinie- 
čiams.

Dabartiniu laiku parapi-

Visi Racine lietuviai pra
šo Dievo kun. Antanui Ig
notui ilgiausių metų, geros 
sveikatos ir pasisekimo nau 
joše pareigose. Raciniečiai 
visuomet atsimins savo mal
dose. B. V.

Mano motina išmokė ma
ne duosnumo, švelnumo, tei
singumo ir susilaikymo ne 
tik nuo blogų veiksmų,, bei 
ir nuo blogų minčių, o taip 
pat pamėgimą paprasto, kuk 
lauš gyvenimo besiskirian
čio nuo mirtingųjų praban
gos. — Marcus Aurelius

Leiskit mums auklėti vai
kus, o per šimtą metų visiš
kai pakeiBim .Europos cha-

TL’T jos finansihiB stovis geras, i rakterį. — Leibnitzmumu. Kun. A. Ignotas be J
AMKRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

tališkam Vikariatui. Kristaus dirvoje darbuojasi jėzuitai, 
Sala būva Maggeliano atrasta 1521 metais, o ispanų ap
gyventa 1667 m. (NCWC-Draugas)

■■*■■■ III

grįžo į šį kraštą ir sustojo 
kur nors Newfoundland. Iš
vyko lėktuvu. Vietos jai lėk 
tuve padėjo, gauti Dargis, 
kuriam ne tik ji, bet ir visa 
Jonaičių šeima labai dėkin
ga.

Du metai ir dar tėvo ne- 
ma::ė. Oarol Jean Beard, gyv. 
819 Prescott St., šiomis die-

dų kūnas nulydėtas į šv. Ma- nomis šventė antrą gimta
dienį, bet dar gyvo savo tė
vo nėra mačius. Jos tėvas 
šiuo metu yra kur nors Eu-

Mykolas Liutvinas, sulau
kęs 72 metų amžiaus, mirė 
Šv. Teresės ligoninėj liepos 
13 d. Velionis Waukegane 
išgyveno virš 40 metų. Pri
klausė prie Šv. Antano, šv. 
Juozapo ir šv. Baltramie
jaus draugijų. Liūdėti pali
ko žmoną Antaniną, dukte
rį Grasildą ir du posūnius

ropoję.
Varduvių proga tėvas jai 

buvo parsiuntęs dovanų $50. 
Mažytė tačiau, norėdama,, 
kad Dėdė Šamas karą grei
čiau laihaėtų ir kad jos tė
velis greičiau grįžtų namo, 
už tuos $50 nupirko toną.

Mrs. Jean Beard yra dūk-
— Joną Liutviną ir Praną1 tė vietos gyventojų Aidiko-
Brazauską ir vieną poduk
rą Mikaliną Zaveckiehę.

Laidotuvės įvyko liepos 15 
d. Po gedulo pamaldų baž
nyčioje, kūnas nuvežtas į 
Acenssion kapines.

Šiuomi aš, Mikalina, Za
leckienė, neriu padėkoti vi
siems, kurie labai buvo ge
ri mūsų liūdesio valandoje 
per mano patėvio Mykolo 
Liutvino šermenis. Ypatin- 

į gai dėkui giminėms iš kitų 
miestų už atvykimą į laido
tuves, kaimynams ir drau- 

I gams už nuoširdų atjautimą 
ir Monikai Zekienei už labai 
didelę pagalbą namų reika
luose. Niekad neužmiršiu jū
sų. gerumo ir s’engsiuos kuo; 
mst nors atsilyginti.

Ačiū kleb. kun. J. ČUžarus- 
kui Už gražų pamokslą ge
dulo pamaldose.

hių.

Serga. Stefanija Jonaitie
nė, 1111 Victoria St., liepos 
19 d. pėrgyveho labai sun
kią operaciją Victory Mė-

DABAR

morial ligonihėj, kur ir da
bai* randasi. Ji yra žymi dar 
buotoja parapijos ir šv. O- 
nos ir šv. Teresės draugijų. 
Visos narės pnašo, Dievo jai 
greitos sveikatos, kad. grįž
tų namo pas savo šeimą ir 
vėl galėtų darbuotis. M. Z.

Užuojauta
Mirus a. a. Mykolui Liut- 

vinui, likusiai šeimai: žmo
nai, dukteriai, posūniams ir 
podukrai Mikalinai ZaVeė- 
kienei, “Draugo” korespon
dentei Waukegane šiuomi 
reiškiame gilios ir nuošir
džios užuojautos.

J. ir Z. Zekai

visais kalba, kaip su drau
gais, ar jis būtų, turtingas, 
ar vargšas; jaunas, ar se
ktis. Viši jam lygūs. Tai tik
tas Dievo tarnas, pasišven
tęs Bažnyčios ir žmonių ge 
rovei.

Kun. Antanas Ignotas su 
visais parapijonaiš, ypač su 
parapijos komitetu vienin
gai darbavos. Jam kleboną u-

if-’f <-.»
KMaaMK HM
DR. VAITUSH, OPt.

LIETUVIS

AWą
ridų įtempimą kurte 

«stt priežastimi galvos skaudėjimo, 
Sva&ritoo, aklą tptetaimo, nervuo- 

---------‘ karštį, atttsd-

Išvyk© pas vyrą. Marijo
na Smith su savo vienų me
tų amžiaus dukrele Suzann, 
liepos 15 d. išvyko pus savo 
vyrą Louis, yeomen lst class 
U. S. N. R. Ji gyvena pas 
savo tėvus Praną ir Oną Jo-( 
naičlus, 909 — 8th St. Jos 
vyras ilgą laiką buvo išsiųs
tas kur nors anapus jūrų. 
Dabar gavo žinią, kad su-

Madagaskare yra įsištei- 
gus speciali kompanija kro- 
kodilių odų eksploatacijai. 
Krokodilių toje saloje yra 
labai daug ir jų. oda, kaip 
Žinome, vartojama motėriš- 
kiems čeverykains, z bran
giems knygų aptaisams, it- 
kandų apmušalams, maiše
liams, portfeliams ir kitiems 
daiktams.

' DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

NedSliomis pagal sutarti
Office Tįsi. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tek YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
gydytojas Ir chirurgas 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

ša šfekttt parodančia Ss» 
klaidas. SpedaH atyda aš
is į mokyklos Taikus. 

VALANDOS: nUa U ryta Iki S v.
vak feredomte m* pieta a Na-

4*Ueri Datai sutarti.

SnthAsMand At.
KRETVOG AKY8 ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami 1 
karo aviacijos skyrius iš priežaa- 

spalVų naregšjfino — (oofor 
prie masąik

ry-iT-tr-' -
Yra Gartoushs Laikas Pirkti Pfcnmte KONMo 
Namų Materijoj Ui D*k Žemomis KafemtealBl 

Atvykite I mflsų jardų fr apMMMa stb> 
kų Ir aukitų rfl«| LENTŲ—BOLLW0n 
— STOGŲ IR NAMŲ MAT&RUOLą — 
48 ganių, perOų, vlikų, skiepų Ir fMų. 
PASITAKKIT 8U MUSŲ IKSPIBTAIB

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEHlAMAS DYEAI! 
STANLEY LITWINAfl,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SD. HAL8TED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS -a. jfuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

— ..... -------- ---------------- ------------n ‘i^^arr-Ti/^

Būkit Malonūs
SAVO AKIMSI' • -

Tik flėftk i»br'a ak ų Ūsam gryveirt- 
miri. Saugokite jas tettdamt Meg- 
smnlfftfdtl jab MMeriiUkta'MU 
metodą krfrlų regėjimo fnokel&t 
gait sutelkti.

IW WKTAt PATYRIMO 
pHHnMMė kkftilq, kbrfc praAaH-■am v4mm m^etaaU* Tlmgj mačių jCVIIiąruil^*
Dr. John J, Smetona 
Dr. X X Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kkmpak U -frit
TOl-fonasi CANAL 0M8, CMcb«o 

OFISO VALANDOS: 
Kaerit^tt 8:80 e. m. tkl 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir Seitad. t:80 a. m.
JkĮ t.-vt P- <h.

-t—t.

CRANfe COAL COMPANY 
5332 So. Lonq Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.........
8TOKER COAL, Ankštos rflžiea,
t nyk planton, ChemUkai prirengtos"
BLACK BANb LUMP....................Ji
PETROLEUM CŪKE (Caame).. JĮOJ 
PETROLEUM 0OKE (PU* Run) į

=-es J

;DRb G. SEftNER 9
LIETUVIS AKty GYDYTOJAS 

65 metų patyrimu
'TaLtuYarde 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akig 

ntatoo.
<WkW» U Akfnlų tfoMuvC 
8401 10. HAtSTEU BT. 

Kampas 84th ttmat 
YMandoe Sue U) iki 4; kuo 6 Utį 8
/ Sekmadienyje pagal sutarti.

vw.i

TeL YARds 5921 
Rea.: KfeNteood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vak{ nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 W«U S5th Street

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

Rea. 6958 So. Tahnan Avė.
Rea. Tek GROveMU 9617 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėtiomis susitarus
2423 West Marguette Boad

Nieks negali mus paže
minti, išskyriua mus pačius.

TeL CANal 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 

8241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
v GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6606 S. Arterian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p, 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. Y. A. SIMKUS
BYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINTUS PRITAIKO

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

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

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
ei. HEMIeck 8700 
tez. tel. PROspect 6080

JM keatsmepla, Šauk 8EEley 0484

DU PETER X BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6156 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išalrirtent trečiad. ir sektaad.

Ofiso Tol............VIRginia 1886

DR. AL. RAUKUS ‘
Gydytojas ir chirurgas

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Anttadiėtiiais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Val. j 1G-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

8147 S. Halsted St, CMcngo 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais •

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 vai. vak. 
Sėkmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. : REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

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

Pehktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

fiekmadlenihis pagal susitarimu.

Tikčjifnas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" IŠ DEMOKRATŲ PARTIJOS KONVENCIJOS

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDb 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

SHEET METAI 

DARBININKU
Galite dirbti diena ar naktį 

pilnai ar dalinai.

★ ★
VISOKIU DARBŲ
PAGELBININKAI

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

LAYOUT VYRAI 
PAPRAST. DARBININKAI 
MEDŽIAGŲ KILNOTOJAI

★ ★
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIS 

Šie darbai tikrai bus geri po karo.

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

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtstSauklte 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Užsakymų Pildytojų
Su ar be patyrimo

GRINNELL CO.
4425 8. Westem Avė.

Matykite Mr. Abnet

HELP VVANTED — MOTERYS

Patarnautojų
Paieškoma

NUOLATINIAM IR LAIKINIAM 
DARBUI

NIELSEN'S
RESTAURANT

7840 S. WESTERN AVĖ.

PAIEŠKO VIRŠININKES 
perimti vedima visai mažos dirb
tuves. Geri alga. Nuolatinis dar
bas.

Kreipkitės:
TUTIE SPORTWEAR CO. 

229 S. MARKET ST.
10-tas AUKŠTAS

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

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

vįršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas. 

“L” IR OATVftKARIŲ 
TRANSPORTACI.JA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

HELP WANTED —- MOTERYS

JŪS GALITE

STOTI INVAZIJON!!
ATEINANT

DIRBTI

Hurley Machine
Ne visi kovojantieji yra
FRONTO LINIJOSE—

JUS GALITE BŪTI - 
VIENA ČIA

NAME
BUKITE:

MAŠINŲ OPERATORKA 
ASEMBLORE 

INSPEKTORKA 
DIRBKITE LAIMĖJIMUI!!

Matyldt Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
- ATDARAS

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

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKAI! 2 fletų mūrinio namo 
atba bungalow namo J pietus ant 
55-tos ir vakarus už Ashland Avė. 
Šaukite telefonu: Normai 5793.

PATARNAVIMAI

'*1
tiflf

Nuotrauka padaryta tuo metu, kai viena dalis Texas delegacijos konvencijoj sukėlė 
demonstraciją nominavus prez. Rooseveltą. Kita dalis Texas delegacijos rėmė Byrdo 
kandidatūrą. (Acme-Draugas telephoto)

#★★★★★★★★
★ For Sale!
★ For RentI
★ For HelpI
★ For Service!
★ For Resultsl 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanlan Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAH-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

v ** * ¥* * *

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:30
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

, t
KARO PRAMONĖJE

★ A
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atslšankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Skrybėlėms Ir kepurėms 
Su ar be patyrimo 

Gera alga kol išsimokina 
Lengvai su virš $35 J savaitę 

uždirbama.
E>3ame biznyje su virš 50 m. 

Nuolatinis vteo laiko darbas 
Dabar ir po karo. 
Kreipkitės tuojau:

SOBOROFF SONS CO.
1500 N. Ogden Avė.

(arti North Avė. ir Larabee) 
4-tas aukftas — Mohavvk 1750

......  Į — —■ I

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J m6nesf 
Pilnam ar dalintam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”

DUOKITE JĮ KITIEMS
Palaiminti santaiką da 

rantieji, nes jie Dievo sūnu
mis vadinsią. (Mat. V, 9).

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedegantiems metalams. Geriausios darbo aplinkybės. Gera 
alga. Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra vlrSmokesėio pia
nas ir andranda nelaimėms ar ligoms ar ligoninei. Jums bus 
geriau dirbti mfisn eilėse. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės:

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

PRAŠYKITE JOE HALL. ' ,

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS
*1649 West 47th St.

Tel. YARDS 1866.

PARDAVIMUI

PRIE MICIJKiAN CITY MAŽA UKf
su moderniškai Jrengtu 5 kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinSs mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1S mylių nuo Mielių- 
gan ežero ir puošnių rezortų.
J. P. VARKAIA sav., Cliicagoje, 
414S Archer Avė. Ph. Vinrlnia 2114

« PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke — pardavimui 2-fla- 
tų. po 4 ir 4 kamb., namas: karšto 
vandenio šildomas. 2 kambariai beis- 
mante ir 1 kamb. viškuose, užda
ryti porčial. Arba mainysiu ant 
mažeonio namo su kiek nors že
mes. Savininkas randasi vietoj:—

250« West 45th Street. Chicago

PARSIDUODA pora namų ir farma 
su geromis JplaukomIŠ. šaukite tele
fonu : Pairtai 3550.

DftDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS OI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Ola rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Prie Šventojo Sosto 41 
valstybė turi savo

atstovus
VATIKANAS. — Ketu-ė •

riasdešimt viena valstybė 
turi savo paskirtus atstovus 
prie šventojo Sosto, prie Po
piežiaus. Prie šventojo Sos
to turi šios valstybės atsto
vus: Argentina, Belgija, Bo
livija, Brazilija, Chile, Kini
ja, Kolumbija, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Airija 
(Eire), Suomi j a, Prancūzi
ja. Vokietija, Didžioji Brita
nija, Guatemala, Haiti, Hon
dūras, Vengrija, Italija, Ja
ponija, ugoslavija, Liberija,

Po svietą pasidairius
Prieš trejetą, ketvertą me 

tų, kas tik iš Lietuvos į A- 
meriką atvažiuodavo ne per 
Maskvą, bet per Berlyną, lie
tuviški balšavikai pajuokda
vo, kad, girdi, bėgę “pro 
beržyną į Berlyną”.

Sov. Rusijos kariuomenė 
dabar irgi ftbėga” pro ber
žynus į Berlyną, bet lietu
viški balšavikai nei apatine 
lūpa jos nepašiepią.

Rašoma, tavorščiai, kad 
pagonų filosofas Sokratas 
turėjo labai piktą žmoną 
Ksantipą. Kartą Sokratas 
ilgai kalbėjos prie savo na
mų durų su mylimiausiais

Lietuva, Monaco, Nicaragua, 
Sovereign Military Order of 
Malta. Panama, Peru, Len
kija, Portugalija, Dominican 
Republic, Rumunija, Salva- 
dor, San Marino, Slovakija, 
Ispanija, Jungt. Amerikos 
Valstybės, Uragvajus ir Ve- 
nezuela.

Kai kurių valstybių atsto
vai turi ambasadorių titu
lus, o kai kurių valstybių at
stovai turi ministerių titu
lus. Iš jų Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Japonijos 
atstovai turi skirtingą cha- 

! rakterį nuo savo kolegų. 
| Jungt. Amerikos Valstybių 
prezidentas pasiuntė asme
ninį atstovą su ambasado
riaus titulu, o Japonijos im
peratorius pasiuntė specia
lų delegatą su ambasado
riaus titulu.

Seniau
Jungtinių Amerikos Vals

tybių rūmai pirmomis ne
priklausomybės dienomis tu- 
fėjo 65 narius, dabar turi 
435. ” ”

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

savo studentais. Matydama 
tai Ksantipa neapsakomai į- 
tužo ir pradėjo visaip jį ko- 
lioti. Sokratas nekreipė į tai 
dėmesio. Tada Ksantipa pa
griebė puodynę su vandeniu 
ir užliejo Sokratui ant gal
vos. Bet Sokratas ir dabar 
nieko nedarė, tiktai ramiai 
tarė:

— Aš gerai žinojau, kad 
po smarkaus griaustinio bus 
staigaus lietaus.

Bruklyno balšavikų Bim
ba savo gazietoj rašo:

‘•Raud. Armija Užrišo Kil
pą Daugeliui Nazių Vilniu
je”:

Valug Bimbos šnekos išei
na, kad raudonoji armija ne 
taip kaip, priklodui, ameri
konai ar britai, kurie apsu
pę nazius, juos suima į ne
laisvę, išgabena kitur duo
da darbo ir dar net apmoka. 
Raud. armija užriša kilpą 
ir... baigta.

Baisi tokia armija.

Trumpai komisaraudamas 
Justas Paleckis Lietuvą va
dino “manoji tauta”. Iš to
kio pasakymo išrodytų, kad 
visa tauta jįt pamylus, ant 
rankų nešioja.

Bet tegul tik toji tauta at
gauna laisvę ir tada tegul 
parvyksta Paleckis pasaky
ti “manoji tauta”: tą minu
tę toji “jo tauta” padarytų, 
kad jo nei skutų neliktų.

Vožnas propesoriau!
Ar gali man išfigeriuoti, 

kiek lietuviški balšavikai 
gauna už Lietuvos pardavi
mą Rusijai! Girdėjau vieną 
balšaviką ginantis, kad Lie
tuva buvo jiems geras dy- 
las su Stalinu?

Atsakymas. Netikėk tam. 
Gauna labai mažai. Kai Pa
leckis ir kiti Lietuvos sels- 
monai atsiima sayo dalį, tai 
Bimbai, Prūseikai ir Andriu 

Iliui veik nieko nelieka.

MELSKITĖS Už TAIKĄ | Pirkite kar0 bonus.

Už laisvę kiekvieno
Už laisvę kiekvieno 
mūs broliai — lietuviai 
kentėjimą žino: —

Po Afrikos saule 
jie narsiai kovojo 
už laisvę pasaulio.

Kur Tunis, Bizerte 
ar žemė negavo 
jų kraują sugerti

Ten kloniai, ten jūra 
Ir lietuvio širdžia 
išlaisvinti yra.

Kareivių motulei 
toj žemėj beliko 
kapai ir kryželiai.

Kapuos prie pakalnės 
ten skamba už laisvę 
kovotojų psalmės.

Tai kryžiai jas gieda 
kai žvaigždės mėnulį’ 
į vakarus veda

* Sfr *
Už laisvę pasaulio 
nesibaigė karas
po Afrikos saule.

Per vandenį gilų 
jis uždegė priešą 
ir žemėj italų.

Nuo motinų savo, 
svetur ir už marių, 
vėl sūnūs keliavo.

Eilėj Aliantų
jie kovės su priešais
ant pamario kranto.

Kurs laisvę ten gynė 
liuosybės vainiką 
dėl Rymo nupynė.

Jei mūšiuose žuvo 
gražiausioje vietoj 
palaidotas buvo.

Prie kapo jo klaupės: 
kalnai jų viršūnės 
ir tekančios upės.

Iš vakaro saulės 
prie kapo atėjo 
ir meilė motulės.

Nuo pamario medžio 
žiedais ir lapeliais 
apkaišė jo kryžių.

• • •
Bet žemėj Italų 
šio karo ėjimui 
nematėsi galo.

Štai, rytmetįi vieną 
sutikom vėl kitą 
invazijos dieną: —

Pulkai Aliantų
šturmu okupavo
Normandijos krantą.

O sese! o broli!
jie smarkiai, jie drąsiai
ten priešą užpuolė.

Jų kulkos švininės, 
jų tankos, granatos; 
dvasia jų krūtinės,

Iš vargo dejonės 
gan greitai ištraukė 
to pamario žmones.

Liuosybės žvaigždelę 
virš pančių ir jungo 
ant miestų iškėlė.

Daug sielų pravirko 
kol broliai prancūzams 
tiek laisvės nupirko.

Daug tėviškės brolių, 
nuo antrojo fronto, 
negrįš prie motulių.

Keliu į Paryžių 
už laisvę kiekvieno 
bus tūkstančiai kryžių.

♦ * *
O apie tą karą 
po plačia ir gilia 
Pacifiko jūra,

Kai saulė sugrįžta 
nekartą mes skaitėm 
kaip broliai ten miršta...

Japonai iš pradžių 
Amerikai metė 
kentėjimo kryžių —

Laivyną apdaužė 
ir manė kad jūroj 
jo galę palaužė.

Tuo buvo užgautas 
platus ir galingas 
Amerikos kraštas.

Jo žmonės sukilo 
į žiaurų japoną 
su kulkom prabilo —

Už laisvės idėją 
visi jo narsuoliai 
į karą išėjo.

Į eilę herojų 
, ir jaunas lietuvis
saunoriai įstojo.

{ - '•į-'.' ' <
Turėjo jis narsią 
ir tvirtą ir gražią 
kovotojo dvasią.

Drąsi jo krūtinė 
Amerikos • šalį 
didvyriškai gynė.

Už laisvę kiekvieno, 
pas salą Tarawa, 
jis mirtį pažino.

Jo motė geroji 
ir garbę ir skausmą

šią dieną nešioja.

Už sūnų ką žuvo 
ji ieško liuosybės 
dėl tėviškės savo.

Eglės šaka

BUYflfl&l 
WAR BONOS
7oc/ovf

Žemiškieji geidimai yra 
siškuosius mūs sparnus.
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Nominuotas ketvirtam terminui
Demokratų partijos konvencija praeitą ketvirtadienį 

nominavo prezidentą Rooseveltą ketvirtam terminui. 
Už prezidento Roose velto nominaciją paduota 1,086 bal
sai, už Byrd — 87, o už Farley — 1. Dalis Texas dele
gacijos nedalyvavo nominacijoje.

Kai Rooseveltas buvo nominuotas į prezidentą ket
virtam terminui, jis praeito ketvirtadienio vakare pa
sakė kalbą per radiją j konvencijos dalyvius ir plačiąją 
visuomenę. Jis savo kalboje davė šio karo padėties ap
žvalgą ir nurodė, kad yra parengti taikai įgyvendinti 
planai, kurie bus vykdomi po karo.

Rooseveltas savo kalboje išdėstė 1944 metų darbų 
planą: a) laimėti pergalę, b) sukurti tarptautinę orga
nizaciją, kuri įvykdytų, kad ateityje karas būtų nega
limas, ir c) pastatyti tvirtą ekonominį gyvenimą sugrį- 
žusiems karo veteranams.

Hitleriu šešių minučių kalba
Liepos 20 dienos vakare Hitleris pasakė šešių minu

čių kalbą per radiją. Hitleris pareiškė savo kalboje, 
kad kriminalistinė vokiečių kariuomenės grupė bandė 
kėsintis prieš jo gyvybę. Hitleris pareiškė, kad vienas 
jo patarėjas jau neteko gyvybės, o kiti sužeisti. Savo 
kalboje jis pastebėjo, jog valdžiai yra žinomi pasikė- 
sintojai, kurie naikinami be jokio pasigailėjimo. Pasi
kėsinimo metu prieš Hitlerį sužeista 13 asmenų.

Berlyno radijas liepos 20 dieną pranešė, kad prieš 
Hitlerio gyvybę buvo padarytas pasikėsinimas. Spro
gusios bombos liepsnos apsvilino Hitlerį ir sprogimas 
jį sutrenkė. Bomba ekspliodavo Hitlerio štabe. Sakoma 
Himmleriui, nacių vidaus ministeriui, suteikta dides
nės teisės.

Prieš Hitlerį jau yra darytas ne pirmas pasikėsini
mas, bet pastarasis rodo, kad vokiečių kariuomenėje 
auga nepasitikėjimas Hitleriu, ir matyti kai kurie ka
riškiai bandė Hitlerio atsikratyti. Žinoma, po šio pasi
kėsinimo įvyks dar didesni valymai kariuomenėje.

Paskutinieji įvykiai rodo, kad Hitleris turi vargo ne 
tik frontuose, bet ir namų fronte.

★
Prūseika šmeižia Roesevelta

Praeitą savaitę “Draugas” pacitavo Prezidento Roose - 
velto žodžius pasakytus Amerikos lietuvių delegacijai 
1940 m. spalių mėn. 15 d. Tie žodžiai, sutraukoje, buvo: 
Lietuva nėra netekus nepriklausomybės. Jos nepriklau
somybė yra tik laikinai suspenduota. Lietuva vėl bus 
laisva ir tas įvyks greičiau negu jūs manote.

Tas pareiškimas buvo padarytas U. S. A. Prezidento 
ir padoraus žmogaus. Jis atitiko ir atitinka Amerikos 
principams ir politikai. Tie principai ir ta politika kyšo 
visuose Amerikos vadų pareiškimuose ir pasitarimuose. 
Ji turi pilnįausj, pritarimą visų amerikoniškai nusitei
kusių žmonių, išskiriant komunistų ir eks-sklokininko 
Prūse ikos.

Prūseika savo geltonlapy rašo: “Draugas” cituoja 
Prez. Rooaevelto žodžius, pasakytus apie Lietuvą.” Ko
kie tie žodžiai nepasako. Matomai jam, kaipo Judui, jie 
yra labai baisūs. Antram sakiny jis sako: “Tai buvo 
tais laikais, kada Sovietų Sąjunga dar nebuvo Ameri
kos talkininkė. Kas kita dabar.”

Tais sakiniais Prūseika intimuoja, kad ką Preziden
tas Rooseveltas pasakė 1940x tas buvo tuščia^ kad da

bar jis jau pripažįsta, agresiją ir mažųjų valstybių nai
kinimą, kad State Departamento pareiškimas, jog Lie
tuves ir kitų Pahalčio valstybių aukoneveikimas buvo 
atliktas suktais būdais (devious prooesses, ir kad A- 
merikos žmonės yra priešingi plėšriems veiksmams (pre- 
datory activities), nežiūrint to ar jie yra vykdomi jėga 
ar jėgos grąsinimu, yra taip pąt niekai. Tokius šmeiž
tus ir tokias intimacijas gali skleisti tik ne Amerikos 
patrijotas, ir tik svetimos valstybės agentas.

Reiškia, kad Sovietų Sąjunga buvo nacinės Vokieti
jos talkininkė, susioementavus krauju, kai ji grobė sve
timas teritorijas su Hitleriu, tai tada buvo negerai, bet 
kuomet ji nuo Hitlerio atsipalaidojo ir iš reikalo, ne iš 
principo, Amerikos talkininke pasidarė*, tai tas visas 
grobimas pasidarė geras, ir Amerika tą grobonystę turi 
pripažinti. Einant komunizmo ir nacizmo etika, gal ir 
taip, bet einant krikščionizmo etika — padoriojo pa
saulio etika — ne taip. Jeigu prasižengimas buvo nege
ras tada, kada jis buvo padarytas, tąi jis yra negeras 
dabar ir bus negeras visada. Vagystė ar žmogžudystė 
rišama ne pagal tas sąlygas, kurios yra teismo dienoje, 
bet pagal tas sąlygas, kuriose įvyko prasižengimas.

Prezidentas Rooseveltas yra principo žmogus. Jis vi
suomet buvo ir dabar yra groboniškumo priešininkas. 
Jo nusistatymas nėra pasikeitęs ir, reikia tikėti, ne
pasikeis.

KOMUNISTŲ LOGIKA

Tik įsivaizduokite, kokios išvados būtų prieita einant 
komunistų logika: Italija dabar yra mūsų faktina tal
kininkė, ji yra buvus okupantė Abisinijos ir Albanijos, 
komunistų logika — Abisinija ir Albanija turėtų būti 
grąžintos Italijai. Ar tai būtų pateisinamai

Daleiskime, kad Japonija užpultų Vokietiją ir Vo
kietija atsisakytų prieš mus kariauti ir muštųsi kartu 
su Amerika ir Anglija prieš Japoniją, kuri yra mūsų 
priešas, ,ar bent vienas manote, kad Rooseveltas ir 
Churchillas sutiktų Vokietijai pavesti Čekoslovakiją, 
kuri Vokietijos buvo okupuota ir sukoneveikta lygiai 
taip pat, kaip Rusija okupavo ir sukoneveikė Lietuvą 
ir kitas Baltijos valstybes. Aišku, kad Amerika nepri
pažino ir nepripažins nė vieno groboniško* žygio, kitaip 
jai tektų pasidaryti dalininke tų prasižengimų prieš 
kuriuos ji kariauja.

★
Valstybės Departamentas smerkia Baltijos 
valstybių pavergimą

ŠĮ DALYKĄ IŠKELIAME KETURIŲ METŲ ,
SUKAKTUVIŲ PROGA
Vakar sukako keturi mėtai, kai Lietuvą, Latviją ir 

Estiją aneksavo (pavergė) Sovietų Rusija. Tai buvo 
smurto ir žiaurumo veiksmas, nes iš tų kraštų laisve 
ir nepriklausomybė tapo išplėšta. 1940 metais liepos 21 
dieną buvo ne Lietuvos išlaisvinimas, o biaurus smur
to ir apgaulės žingsnis prieš Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. "

Už dviejų dienų po to, kai Maskvos Sovietas nutarė 
įjungti į Sovietų Sąjungą tris Baltijos valstybes, Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, 1940 m. liepos 23 d. Jungtinių 
Amerikos Valstybių State Departamentas aiškiai ir 
griežtai pasakė, kad Sovietų Rusijos žygis į Baltijos 
valstybes 1940 m. buvo agresija, kuri nesuderinama su 
šio krašto nusistatymu ir dėlto yra smerktina.

1940 m. liepos 23 d. valstybės sekretoriaus pareigas 
ėjęs p. Sumner Welles pareiškė taip:

“During these past few day s the devious prooesses 
vvhereunder the political independence and territorial 
integrity of the three small Boltic Republics* — Estonlft, 
Latvia and Lithuania — were to be deliberately annlhl- 
lated by one of their more povverfui telghboro, have 
been rapidly dravving to their eonetasion.

“From the day when the peoptes of these RepuHics 
f irs t gained their independent and demoeratie fonu of 
government the people of the United States have vvatch- 
ed their admirable progresą in self-goverament with 
deep and sympathetic interest.

“The policy of this Government te tfltlversally known. 
The people of the United States ars opposed to prado- 
tory activities no matter vvhether they avė carried on 
by the ūse of force or by the thraat of foree. They are 
likewise opposed to any form of intervention on the 
part of one State, hovvever povverful, in the domėsite 
concerns of any oilher sovereign State, hoavever weak.

‘ ‘These principles constltute the very fosadaftem 
upon vvhich the existing relationshtp betvvoen the 21 
sovereign Republics of the New Worid rasta

“The United States will continue to stand by these 
principles, because of the convldllon of the American 
people that unless the doetrine ln whlch these principles 
avė inherent once again governs the relatlons between 
nations, the rule of reason, of justice, and of law — 
in other vvords, the basis of modern civilization Itself 
— cannot be presorved. ”

Amerika šitų principų ir šiandien laikosi. Todėl neti
kėtina, kad Jungtinės Valstybės ir kitos demokratijos 
sutiktų Sovietų Rusijos valdžiai Baltijos tautas pra
ryti.

Iš Lietuvos požemio
Juoduose rėmuose įdėtas 

skelbimas: “Lietuvių Tau
tai pranešame, kad mirė 
Lietuvos Valstybės preziden 
tas Antanas Smetona.” Vyr. 
Liet. Išlsisv. K-tas.”

Taip pat juduose rėmuo
se (be parašo, iš to seka, 
kad ta dalis jau nuo Liet. 
Laisvės Kovotojų Sąjungos)

“Respublikos prezidentui
Antanui Smetonai mirus. Š.✓
m. sausio mėn. pradžioje J. 
A.-V-bėse Clevelando mies
te mirė Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. A; Sme
tona priklauso prie senosios 
kartos Lietuvos valstybės 
vyrų, kuris tautinės kovos 
veiklą yra pradėjęs žymiai 
prieš pirmąjį Didįjį karą. 
Jis yra pasirašęs Lietuvos 
Nepriklausomybė* atstaty
mo aktą 1918 m. vasario 
mėn. 16 d., buvęs pirmuoju 
Respublikos prezidentu ir 
iki savo mirties reprezenta
vęs Lietuvos suverenumo 
teises.

“Nesistengdami vienokiu 
ar kitokiu būdu vertinti A. 
Smetonos vykdytos politikos 
paskutinių keliolikos jo pre- 
zidentavimoi metų bėgyje 
principų, turime pripažinti 
jo didelį vaidmenį lietuvių 
tautos ir valstybės gyveni
me. Todėl jo mirtis yra skara 
dus smūgis lietuvių tautai.”

Taip pat įdėtas sekantis 
straipsnis:

“Lietuvis darbininkas ko. 
voje už laisvę. Dviejų žiau
rių okupacijų laikotarpyje 
dideles ir sunkias aukas yra 
pakėlę Lietuvos darbininkai.

‘ ‘Su dideliu skepticizmu 
lietuvis darbininkas žiūrėjo 
į bolševikų pažadus. Ir neap
siriko : greitai darbininkai 
pamatė, kad vietoj žadėto 
“tarybinio rojaus”, jie su
laukė nematytos tironijos, 
darbo vergijos, gyveninio 
lygio numušim-o kelis kar
tus ir didžiausio fizinio, ir 
mo r a 1 i n i o prievartavimo 
kartu su kitais tautos sluogą 
niais. Vėliau, atėjus juodžiau 
sioms mūsų tautai dienoms 
su masiniais lietuvių trėmi
mais, lietuvis darbininkas 
nebuvo aplenktas — ir jis 
buvo vežamas užkaltuose va
gonuose klaikion nežinion. 
Todėl nestebėtina, kad, ki
lus vokiečlų-sovietų karui 
kovoje prieš bolševikus su
kilėlių eilėse su ginklu ran
koje mes matėme šalia val
dininko, moksleivio, karinin
ko, studento, ūkininko ir į- 
monės arba ūkio darbinin
ką,

“Dar nespėjus atvėsti bol
ševikų pralietam lietuviš
kam kraujui ir vokiečiams 
panaikinus visas lietuvių 
sukMimo prieš bolševikus 
metu sukurta* lietuviškas 
institucijas, prasidėjo ant
roji lio karo metu lietuvių 
tautos priespaudos ir prieš 
ją kovos fazė — vokiečių 
okupacijos laikotarpis, šioji 
antroji okupacinė priespau
da pirmiausia palietė Lietu
vos darbininkiją, čia užteks 
tik paminėti prievartos ke
lki vežimus į darbus reicho 
pramonėje, keletos markių 
už dienos darbą atlyginimus 
h* pan.

“Lietuvis darbininkas su
kandęs dantis kartu su vi
sa lietuviu tauta kenčia

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

H Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

Ji užgniaužia šauksmą, 
bet pardavėjas jau pradeda 
girti savo prekę ir tarp sa
vo pagyrimų įterpia:

— Panele Terese, imk 
puokštę... viduryje laiškas... 
ir skubėk, nes jus seka!

Teresė suprato, apsimetė 
perkanti ir. ramiai nuėjo 
sau.

Slėpdamas jos pasitrauki
mą, pardavėjas ir toliatt 
siūlo savo ramunes praei
viams. Jis neužmiršta ir 
CauvertO'.

—Jūsų poniai, pone!
Bet “turtuolis,” sekda

mas Teresę, išmeta iš ran
kos puokštę.

Ir Cauvertas nenuėjo šim
to žingsnių, kai apgaulinga
sis gėlių pardavėjas labai 
vikriai sumetė savo gėles į 
vieną rūsį ir pasitraukė. 
Pirmas veiksmas suvaidin
tas.

* * *
Greitai Teresė pasiekė 

savo kambarį. Apie ramu
nės kotelį buvo apvynioti 
du popieriaus gabalėliai. 
Greitai ji pažino raštą to, 
kuris parašė t4 trumpą laiš
kutį: Paklausyk to pono, 
kuris ištars mano vardą; tai 
buvo jos Danielius; ji pa
bučiavo trumpą pranešimą.

Antrojo raštas buvo nežino
mas:

“Išeikite lygiai antrą va
landą, eikite neskubėdama 
iki Mignardo gatvės kam
po. Ten stovės automobilis, 
vienas žmogus lauks prie 
atdarų durų. Sėskite prie jo 
neabejodama:

Žymės: gėlių pardavėjas 
persirengęs barzdotu mies
tiečiu.

Vargšei Teresei širdį pa
gavo staigi laimė. Ji nė va
landėlės neabejojo, kad pa
matys savo Danielių. Kris
dama ant kelių prieš savo 
mažytę Švenč. Panelės sta
tulėlę, ji užmiršta savo kan
čias, ir jos širdis dainuoja.

1 valanda 45 minutės. 
Dailus ponas, iškilminga 
barzda ant krūtinės, su aki
niais. Lėtai vaikštinėja prieš 
Enguerrando namus. Atei
na prie Trane kavinės, gud
rus žvilgsnis sustingsta jo 
veide. Jis pastebėjo terasoje 
šventadieniškai pasipuošusį 
puikų darbininką, kuris lė
tai sriubčioja savo kavą. 
Miestietis kalba sau vienas:

—Nebloga stebėjimo sto
tis, šimtą metrų nuo namo. 
Lėkštelė apversta; jis jau 
užmokėjo. Antrą valandą 
galima keliauti...

Platink “Draugą”.

priespaudą ir nedateklių ir 
laukia šviesesnio gyvenimo 
rytojaus — laisvos nepri
klausomos Lietuvos. Bolše
vikai deda visas pastangas 
ardyti lietuvių tautos vieny
bę ir paskleisti komunizmo 
propagandos bacilų darbi
ninkijos tarpe. Lietuvis dar
bininkas yra perdaug sąmo
ningas, kad galėtų pasiduo
ti bet kokiai demagoginei 
agitacijai, nes bolševikinio 
“rojaus” pradžią jis jau ga
vo patirti ir jeigu ne susi- 
dėjusios tarptautinės aplin
kybės, iššaukusios vokiečių- 
bolševikų karą, jis kartu su 
kitais tautos sluogsniais bū
tų sunaikintas Sibiro ar Ka
zachstano lageriuose, kur ne

vienas jo brolis jau yra mi
ręs sunkia tremtinio mirti
mi ar dar neša už mirtį blo
gesnės vergijos naštą.

“Lietuvis darbininkas ti
kėdamas nepriklausomos Lie 
žęs už tai jokių aukų ne
vengti, kartu tiki į tokią 
gyvenimo santvarką ir są
lygas, kurios užtikrins jam 
ir jo šeimai visa tai, ko rei
kia kiekvienam žmogui, kad 
jis galėtų jaustis pilnatei
siu valstybės ir tautos na- 
tuvos atgimimu ir pasiry- 
riu, tiek moraline tiek ma
terialine prasme. Darbinin
kas turi gauti visa tai, kas 
duodama ir kitiems tautos 
nariams; už tokią ateitį dar
bininkas ir kovos ir mirs.”

i-U ✓
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GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
(115-tos Gatvės, tarp Cicero Avė. ir Pulaski Rd.)

Bus Duodama $100.00 Dovanomis!
Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur dalyvauti —

Kviečia Visus. KLEB. KUN. PETRAS GASIUNAS IR KOMIT

Lenkų pažiūros į lietuvius

Lietuvos slaptas laikraštis gerai 
atsako į lenkų priekaištus

Lietuvos slaptas laikraštis "Nepriklau 
somoji Lietuva" atsako į lenkų brošiū

rėlės iškeltus priekaištus. Labai gerai 
atsako lenkams.

Lietuviams žinoti lenkų 
galvoseną lietuvių klausimu 
yra ne tik reikalinga, bet ir 
būtina. Ta prasme budingos 
yra lyg ir lenkų tezės lietu
vių klausimu, išdėstytos 
priede prie jų nelegalaus 
laikraščio “Niepodleglosc” 
(š. m. IX. 15, nr. 18-19). Tas 
priedas — brošiūrėlė vadi
nasi “Lietuva, vakar, šian
dien ir rytoj”. Deja, techniš
kos sąlygos neleidžia reikia
mu platumu nagrinėti visus 
ten iškeltus išvedžiojimus, 
tačiau nors pagrindinius ten 
ka paliesti.

KAIP LENKAMS ATRODO 
LIETUVA VAKAR

1. Pirmiausia. — kaip len
kams atrodo Lietuva vakar 
— t. y., kaip jie dabar lin
kę žiūrėti į Lietuvos praei
tį? čia jų, galvosenoj matyt 
aiškus pakitimas, nors iki 
pat galu nuosekliai ir ne- 
pravestas. Taip pa v., nau
jiena buvo toje lenkų bro
šiūrėlėje skaityti, kad virš 
dvidešimties metų priešlen- 
kiškų tendencijų Lietuvoje 
patiems lietuviams turėjo 
teigiamų padarinių: padėjo 
sustiprėti lietuvių tautinei

sąmonei, kas tuo metu bu
vo būtina. Jei taip gali ra
šyti dabartiniai lenkų poli
tiniai darbuotojai ( nes to
kio masto nelegali spauda, 
be abejo, nėra/“mėgėjų pa
rašinėti” reikalas) — tai čia 
jau jų galvojime pažangos 
tendencija. Bet jei jie patys 

J su tuo sutinka — tai būda
mi nuoseklūs, jie neturėtų 
kaltinti lietuvių dėl tokios 
jų Laikysenos, kuri buvo 
aukštesnių egzistencijos mo
tyvų padiktuota. Tiesa, čia 
pat iškeliami ir neigiami to
kios laikysenos padariniai: 
ji išugdė lietuvių visuome
nėje nesveiką priešlenkišką 
“psichologinį kompleksą”, 
kuris kliudot realiai politiš
kai susigaudyti. Tas teigi
mas nėra visai teisingas. 
Tiesa — priešlenkiškas nu
siteikimas prieš lenkus ne 
vien dėlto, kad jie lenkai, bet 
dėl to, kad jje lenkai, bet 
prieš juos tik tiek, kiek jie 
grąso pagrindiniams lietu
vių interesams ir jų teisėms. 
Istoriniai faktai tą geriau
siai patvirtina: 1939 m. ru
gsėjo mėn., vokiečių-fenkų 
karui prasidėjus, Lietuvos 
vyriausybė ne tik buvo ra-

16 PERVERSMO JAPONIJOS VYRIAUSYBĖJE

Pašalinus iš ministrų pirmininko vietoe Tojo ir po to atsistatydinus visam jo kabi
netui, imperatorius Hirohibo naujai vyriausybei sudaryti paskyrė generolą Kuniaka 
Koiso (kairėje} ir admirolą Mitsumasa Yonai (centre). Dešinėje yra markizas Koichi 
Kido, imperatoriaus patarėjas. Perversmas Japonijos vyriausybėje įvyko dėl nesise
kime kare ir didelių pralaimėjimų Pacifike. (Acme-Draugas telephoto)

ginama, bet stačiai du kar
tus buvo vokiečių vyriausy
bės spaudžiama, kad ji pra
dėtų žygį prieš Lenkiją — 
ir lietuviai vis dėlto to ne
padarė, nors patys lenkai 
Želigovskio rankomis buvo 
Vilnių pagrobę net sulaužant 
sutartį... Ir tik pagaliau lie
tuviai gavo Vilnių iš dabar
tinių lenkų sąjungininkų — 
sovietų* bet ir tai ne tokiu 
būdu, kaip lietuviai norėtų. 
Kad toks Trojos arklio sti
liumi Vilniaus atgavimas

Vieną Lietuvos kankinį-vienuoli 
prisimenant

(LKFSB) Šiemet sueina 
80 metų, kaip rusai nužudė 
lietuvį vienuolį^ kapuciną T. 
Maksimą. Jo gyvenimo isto
rija šitokia: gimęs jisai bu
vo kažkur apie Prienus 1834 

Jo pavardė — Tareiva.m
Nėra žinių, kur jisai ėjo 
mokslus, bet jau turėdamas 
20 metų jisai kreipėsi į Var
šuvos kapucinų (provincijo-

rėjo išduoti. Tada rusai nu
ėjo į sužinotą slėptuvę ii 
suėmę tėvą Maksimą išsi
vedė į Kartino miestą, čia 
įisai buvo kalinamas ir pa
galiau nuleistas mirti. Vie
nam pranciškonui dar buvo 
leista suteikti jam paskuti
nius sakramentus. 1864 m. 
liepos 19 d. išvedė jį į ly
gumą už miesto, prie upės 
Vartos kranto ir čia 10 vai.principiniai lietuviams nebu-

vo pageidaujamas - rodo kad 4 Priimtų » vienu'> v m
ir pačioje lenkų toje brošiū- lyną’ Atlikęs novici3at4 ryta pakorė. Tas nelaimin- 
.... , .v, . ... baigęB teologijos mokslus., gas lietuvis buvo dar jau-

posakis: “Vilnius mūsų, Lie- g™ tanigo iventimus. Ta.
tuva rusų“. Tad vis dšlto ds wsm,_nk" jį į

Vilnius grįžo Lietuvai be

RAUDONOJI ARMIJA NETOLI RYTPRŪSIŲ
K

Liondo (Ląd) vienuolyną. 
Nors gyveno tarp lenkų, bet 
nesigėdijo save vadinti lie
tuviu. Tačiau čia jam nete
ko ilgai pasilikti — kai 1863 
m. suliepsnojo sukilimas, tė
vas Maksimas išėjo teikti 
religinius patarnavimus su
kilėliams, buvo jų kapelionu 
ir savo pareigas uoliai ėjo, 
įvertindamas sukilėlių pasi
šventimą kovoje dėl laisvės. 
Rusai, pajutę apie tai, būti-1 
nai panoro tą lietuvį suim-

............... ti. Kelis kartus darė vienuo-
mitybos ir kitų ūkimų kimi- kntą nor5dan)i suras-
simų sprendimas, be jokių’ 
antilenkiškumo tendencijų.

mažiausio tarptautinio de- 
likto iš lietuvių pusės. Lie
tuva korektingai politiškai 
išsilaikė net prieš nekorek
tišką partnerį. Tai dar ge
riau iliustruoja kiti to pe
riodo faktai: savų sunkumų 
prislėgti lietuviai rado pa
kankamo gilaus žmonišku
mo, kad tikrai padoriai pri
imtų lenkų internuotų ma
ses, na, o be to paminėtinas 
ir išvargusio Vilniaus kraš
to, jį prijungus Lietuvai,

nas, tik baigė 30-tus metus, 
bet okupantai jo gyvastį; už
gesę. Liondo vienuolyną už
darė, o visus vienuolius iš
trėmė į| Sibirą.

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

Pradinių! žmonių tikyba
Baltieji žmonės, pirmą 

karią atvykę į Australiją, 
pajuto, kad čia, be kitų gy
vūnų, randasi ir žmonės. Tie 
sa, tie žmonės buvo nemo
kyti, neišlavinti, bet kad jie»
tvarkosi savo ’jstatymai3. 
Patėmijo, kad tie žmonės 
atlieka tikybines pareigas. 
Kad ir nieks, jų nemokino, 
jie jautė savyje drausmę.

Pradiniai žmonės tiki, kad 
ant žemės nieko nebuvo. Vi
sur viešpatavo tamsuma. 
Bet buvo Galinga Dvasia Tė
vas ir ji siuntė jauną die
vaitę sutverti visokius gy
vūnus. Dievaitė, nužengus 
ant žemės., ėjo į vakarus ir 
rytus, į žiemius ir į pietus. 
Ir kur tik ėjo, ten tuojau 
dygo ir augo visokie aug
menys. Po to toji dievaitė 
sutverus visokius vabzdžius, 
gyvates, driežus ir, ant ga
lo, didelę Australijos upę 
Murray ir ją pripildžius vau 
deniu. Dangaus Karalius, su-, 
tvėręs juos valgyti įvairias 
valgomas žoles ir ir iš ten 
atsiuntus savo sūnų paguos
ti, suraminti, apsaugoti ir 
tvarkyti savo žmones.

Negalima sakyti, kad pra
diniai Australijos žmonės 
galėtų lygintis su baltaisiais 
savo kūno išvaizda, bet jų 
protas ir sumanumai, tur 
būt, yra lygūs balto žmo
gaus protui. Galima supras
ti iš to, kad nustumti į to
kias vietas, kame baltas žmo

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau.........

gus jokiu būdu negali gy
venti, bet jie suranda išeitį 
ir prie blogiausių aplinky
bių.

Kalboje tauta pasako, kas 
ji esanti ir ko verta. Kalbo
je yra išdėta visa tautos pri
gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab
lonskis)

/OUTTA MAH WAVT
f AM 60TTA GET ME

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - A- - - -
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.

REIKALE PASINAUDOKIT

AKINIAI?

žemėlapis rytinio fronto, kur rusų kariuomenė ofenay- 
va kelių šimtų mailių plote artinasi prie Vokietijos sie
nos. Rusai jau užėmė Augustavą. Lvovas, kur naciai, sa
koma, yra įsistiprinę, yra pakeliui i Varšuvą ir Berlyną. 
(Acme-Draugas telephoto)

ką objektyviai lenkai ir pa
tys pripažįsta. Tad apie to
kį psichologišką prieš^enkiš- 
ką kompleksą, kurio savyje 
lietuviai nesugebėtų valdyti, 
ir kalbos negali būti; fak
tai tai griauna. O jeigu kar
tais toks priešlenkiškas kom 
pleksas ir pasireiškia — tai 
dėl to ir patys lenkai yra 
nebe kaltės... •/

(BttS daugiau)

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

(iv. Pranciškus)

nors kokius pėdsakus, kur 
yra T. Maksimas, tačiau nie
kad jo nerasdavo. Tada pa
siryžo panaudoti klastą: vie
nas šnipas apsimetė esąs su
kilėlis ir tur ą labai svarbų 
reikalą pas tėvą Miksimą 
Atvykęs į vienuolyną prašė
si, kad jį nuvestų į sukilė
lių kapeliono slėptuvę. Leng
vai pasidavę apgavystei, vie
nuoliai jį nuvedė. Neilgai po 
to atvyko rusų karininkas 
su būriu kareivių, apsupo 
vienuolyną, sušaukė visus 
vienuolius ir kiekvieną at 
skirsi klausė, ar yra vienuo 
lyne tėvas Maksimas. Vie
nuoliai lietuvio tėvo neno-

16—DIENŲ IŠBANDYMUI C>' 
vfcMAiTMU madų su Pinigų Grąžinimo Garancija
KIHCDITAM, JRK.V .Ici jum* nereiklu altinių miltui pntyre 
ltKIKIA STIKLUS Optomrtrljo* Unktnr.it tųip jum* puMiky*

PATAISOM MATTKIT JIIUS
JICMUS PATAISOM SIANDIKN!

GRKITAI PATAISOME L __________
-------------------------------- r----------  - DyKAI!

St'RNTIPIAKAS
_____ _______ ____  Matymą Tyrimu*

rTrT~rflH P«' RKl»tmotn»
SEPTYNIOS RAKMilO* VIKIUS Opt«m«WUtw.

DŲDRIKO RADIO VALANDOS:
WCI’L, 1000 <„ NcdėUog 
vakaro — #:»0 P. M.
WHPC, 1150 K., Ketvojro 
vakaro — 7:00 P. M.
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PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičiųsi pigeanĮ nooUratJ — be komlėino 
PAS

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

BEN j. KAZANAUSKAS, Raitininko 
~............. ............. r,-,, -• • ,i==l

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greit* joms pagalba rlenr 

minutės masažavimu su DEV 
NES OINTMENT. Tegul būt 
na alyva į DEVINES OIN1 
MENT suminkština tuos ko: 
nūs ir sutrinimus ir tuomi 
džiaugsitės patogumu ir t 
skausmo vaiklčiojimu. Pardut 
damos su pinigų grąžinimo gi 
rąncija pas jūsų vietos vaist 
ninką arba pas —

UIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nemtepantb — Nenodaiantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 14fi2.

t

Unktnr.it
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš įvykusio TT. Mari- 
Chicago apskrities 
susirinkimo

Liepos 19 d., įvyko TMB 
Chicagos apskr. mėnesinis 
susirinkimas. Perskaitytas 
praeito susirinkimo protoko
las. Iš eilės sekė skyrių ra
portai.

Iš Cicero pranešta, kaa 
smarkiai ruošiamasi prie pia 
niko liepos 23 d. Trokas 
bus prie mokyklos pirmą va
landą. Tad visi, kurie keti
na važiuoti pribūkite laiku.

Pranešta, kad mirė Opa

Po skyrių raportų, kun. 
A. Sandys, MIC., “Laivo" 
redaktorius papasakojo apie 
kapelioną kun. švedą, jo pa
tyrimus ir sunkų gyvenimą. 
Toliau suteikė raportą apie 
pikniko paruošimo eigą.

Į pabaigą dvasios vadas, 
kun. J. Dambrauskas, karš
tai paragino darbuotis prie 
pikniko. Pranešė susirinki
mui, kad jo pagelbininkaf 
kun. A. Sandys, apleidžia 
Chicagą gilinti savo moks 
lūs. Padėkojo už pagalbą su
teiktą per paskutinius du 
metus.

Susirinkimui baigiant, ku
nigas A. Sandys, padėkojo

BUS PAGERBTAS "Betai" ant arkliukų 
lolicijos stoty

Vargdienių Seserų 
Gildos piknikas

Liepos 30 d., “Rūtos” dar
želyje, West Side, įvyks 
Vargdienių Seserų Gildos 
piknikas. Visų prašoma šia
me piknike dalyvauti. Ne
kalto Prasid. šv. P. Marijos 
Seserys, Putnam, Conn., įpi-

Lenkai atšaukė 
konsulų

Londone egzistuojanti Len 
kijos vyriausybė atšaukė ge
neralinį Chicago konsulą dr. 
Karol Ripa. Iš savo pareigų 
turi pasitraukti rugpiūčio 1 
d.

Vice konsulas Jozef Sta-

Karpienė, bendradarbė, lie- , , . „ . ,' » dvasios vadui uz viską, irpos 15 d. Skyrius užprašė . . .f ,,.y. ’ , visiems susirinkusiems pa-sv. Mišias. s . v . v. ,. .dėkojo uz jų gerą širdį ir 
Iš Bridgeporto pranešta, , gražius linkėjimus. Rap. 

kad bus trokas ir daugiąu
kaip 50 žmonių važiuos. Su
žinota, kad Bridgeportas at
veš 25 svarų pyragą laimė
jimui. Kas bus tas laimin
gas, kuris išlaimės jį.

Iš Marąuette Park praneš
ta, kad skyrius pasidarba
vo parapijos piknikui ir ne
mažai pelno atnešė. Skyrius 
kruopščiai ruošiasi prie pik
niko.

Kas jau turi palinkimo 
gembleriuoti, to nei kalėji
mas nepataisys. Tai gali pa
liudyti ir Cook apskrities 
vieškelių policijos leitenan
tas Antanas Paulus.

Policij'03 stotyje netoli 
Washington Park, kur daro
mos arklių lenktynės, Įeit.

Antanas Olis, regularus Re- A. Paulus sėdėjo prie des- 
aublikonų kandidatas į Chi- kos ir pro atvirą langą klau- 
cagos miesto teisėjus, bus sės lenktynių rezultatų. S ai 
pagerbtas golfo žaidimu ir ga jis išgirdo: “Ten across 
bankietu, kurie įvyks atei- — Two-bits on Nostrada- 
nantį trečiadienį, Liepos 26 mu3 — Five to show’’. 
i., 1944 m., Evergreen Golf Leit. A. Paulus manė, kad 
Club, 91-mos ir S. Western balsas eina iš lauko, bet vė- 
Ave. bau įsitikino, kad balsas ei-

Advokato A. Olis pagerb- nl iš Pclic«°s kalėjimo. Kai 
tuvėse Evergreen Gelt Club' m5i«3 atldarž kalėjimo du- 
patalpose dalyvaus ir Anna ™' vidule PamatS

gijo naują namą ir užvedė j niewicz šį atsišaukimą aiš 
vasarinę mokyklą, kurioje kiną, jeg Lenkijos įstaty- 
auklėjamos jaunos mergai- mais, konsulams vienu pa- 
ės. ' skyrimu teleidžiama būti

Tad, nepagailėkime savo į pareigose neilgiau, kai pen-
duosnios paramos ir ateiki
me į pikniką, kurio visas 
pelnas kaip tik skiriamas 
viršminėtai seserų vienuoli
jai. Rap.

kis metus.
Jo vietą užims Alexander 

Moc, lenkų konsulas Chica
go j-

Respublikonai
kontroliuoja

Illinois valstybės įstaty
mais, Chicago Svaiginamų
jų Gėrimų Bordą sudaro val
stybės sekretorius, vienas 
asmuo paskirtas gubernato
riaus ir vienas asmuo pa
skirtas majoro. Mirus val
stybės sekretoriui Ed. J. 
Hughes, jo vieton gub. pa
skyrė respublikoną Richaru 
Yates Rowe. Taigi borde du 
respublikonai ir vienas de
mokratas. Vadinas, respub
likonai kontroliuoja svaigi
namuosius gėrimus Chicago- 
je.

Kaskas, Metropolitan operos i tuosius gemblinant iš centų,

be 2^2

IVOIK 5TIDIO
1945 VVest 35* Street

Kareivių Tėvų ir Motinų 
organizacijos piknikas

Amerikos Lietuviui Karei
vių Motinų ir Tėvų organi-, “ ' ' 2 j i 37”
zacija rengia metinį, pikniką S^jUIKjlGtėS kVICCIfl 
sekmadienį, liepos 23 d., Dan

žvaigždė, šiuo laiku Anna,1 ^tukų ir kvoterių.
Vyrai, — tarė Įeit. Pau

lus, policijos stotis nėra 
gemblernė ir šis mano atsi
lankymas yra ‘reidas’

Kaskas vieši Chicagoje ir 
mano dainuoti laivyno įgu
lai Great Lakęs Navai Train- 
ing Cen er

Al»\ \\< Lt) PIK » KM.R XI-m 

1.0* t>T POSSIItl.fc PKK K S
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Town of Lake skyrius jau 
pasiruošęs vykti į pikniką

Brighton Park skyrius pil 
nai pasirengęs piknikui, ir 
kaip buvo skelbta bus tro
kas.

West Side skyrius, kartu 
su dvasios vadu, kun. Juozu 
Dambrausku, vyks į pikni
ką su didžiausia jėga.

Kaip matome, visi sky
riai dalyvaus piknike. Tad 
galime, daug ko tikėtis.

Didžiausia Lietuvių 
lewelry Krautuvė

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

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikali&kų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWEI,RY — VVATCHMAKEB 

— MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Smith’s darže, prie 82-tros 
ir Keane Avenue.

Piknike dalyvaus radio 
“dainutės”: Mrs. Ma ir Mr. 
Pa, naujas vyrų kvartetas, 
“ženečiai”, o iš United Sta
tes Marine Corps atvyks 
Major C. E. Lighter ir jo 
viršininkas, kurie įteiks šiai 
organizacijai citaciją iš ka
ro ofiso dėl jos patriotinių 
darbų, kuriuos nuveikė nuo 
susitvėrimo tuojau po Pearl 
Harbor įvykio, 1941 metais.

Bus valgio, gėrimo ir kil- 
basų ir tarps $25.00 karo 
benas. Visas pelnas skiria
mas nupirkimui kalėdinių 
dovanų kareiviams.

Lauksime visų atsilanky
mo į Dan Smith’s daržą sek
madienį, liepos 23 d.

Kviečia komisija ir valdy-

, West Side. — Moterų Są
jungos 55 kuopa rytoj ren
gia šaunų piknikėlį parapi
jos “Rūtos” darže. Rengi
mo komisija, kurios prieky 
je yra Klikūnienė ir Jurkš- 
tienė deda pastangų, kad at- 
silankusieji į pikniką būtų 
visa kuo patenkinti. Be mu-

Po įspėjimo gemblininkai 
galėjo tiktai klausyti prane
šimų iš Washingtono Parko, 
bet gembleriuoti negalėjo, 
nes neteko centų, dešimtu
kų ir kvoterių.

Ežerų gali paversti 
aerodromu

Yra kilęs sumanymas ir 
Barnet Hodes, Corporation 

zikos bus žaidžiama bingo , Counsel, išaiškino, jog Chi-
kuriam parūpinta gerų do
vanų. Bus ir kitokių pramo
gų ir pasilinksminimo. Gau
tas piknikėlio pelnas bus ski 
riamas perpus su parapija. 

Tą pačią dieną įvyksta Tė-

cago turi teisės dalį Calu- 
met ežero užpilti žemėmis ir 
ten įrengti aerodromą. Mies 
to tarybai pravedus tekį or- 
dinansą, B. Hodes sako, reik 
tų gauti dar sutikimas iš 

vų Marijonų Bendradarbių i Karo Sekretoriaus ir Illinois
metinis išvažiavimas Hins- 
dale, III., kur dalyvaus ne 
vienas sąjungiečių bičiulis 
Pradėjus temti, kuomet visi 
grįš namo, kviečiami užsuk
ti į “Rūtos“ daržą, į sąjun-

ba Amerikos Lietuvių Ka- giečių vaišes. Piknikas pra-
reivių Motinų ir Tėvų orga
nizacijos.

Ona Norkus, raštininkė

Moteris žaidė su 
revolveriu

Revolveris nėra joks žais
las. Tai jau šimtą kartų bu
vo įrodyta. Dar vieną kartą 
paliudijo Mrs. Rose Auer- 
bach, 57 m. amžiaus, 2758 
W. Washington Blvd. Šian
die ji ligoninėj kovoja su 
mirtimi. Sakosi, peržiūrinė- 
jus savo revolverį, kuris ne
tikėtai iššovęs ir ją sužei- 
dęs. 1 ąW

aidės 6 vai. vakare ir tęsis 
iki vėlumos.

Įėjimas į daržą visiems 
dykai. R. K.

Departamento Viešųjų Dar 
bų. Be to, rengiant toje vie
toje aerodromą reiktų susi
durti ir su apylinkės nuo
savybių savininkais.

Jei sumanymas būtų vy
kinamas, jis paliestų šiau
rinę dalį ežero, kuris priei
na prie 110 gatvės.

THE WEATHW
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mir wim 909- T 
»An *
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y ©u — w«r materi- 
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NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namai, baldau, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurritera”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftlfi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“

ka,nnojB........$1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
žioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika“ yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams Ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyt* Lietuvių kalbą kolegls- 
tams Marianapolls College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANIU PLICITV

▼▲STOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TBH1OLA9 MATOBAJLM BVM 
SPALVOS BAMTU

MACIO* Velvatone BAMTU
r lutus

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Naatsidaoda. B. akaala. NstnralS. inl- 
».a. Nablanka. VI wj *aly Un.mM d*nt« 
•laite*. Paraustom.. orjrstal elear plaltea.

kišima. .srsatsMaa. Matartataa IsM ps- 
■sSs. I samtis!. TlaMt tUeaea tai./m«

I Darome plettae įspausta* ir Į
gautas tik U lalsnluotg dsntĮstg Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

t7«4 g. Ashlaad Sad Fl. Mon. MSI

4t4ars sos * Ud A SeMaA ase 9 Iki A 
ULBAMI LUSTU VUKAI

1946 W. aeth St. Ind Fl. Law. 1909 
SO N. Dearborn Rm. 906, Sis 9049 

▼įSnriBlaaeia vai. 1—1. Aatr.4l.nl Iv
BMvtrtaSlaart aaa 1 US f.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIU ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCrNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS

KAS MMtoo 8:45 iki 9:15,

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

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR 

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

fflARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAJL.. 11, 1933 M

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 3 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

» ' ' B--------------!—=4?^

%
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų t

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT BOAD

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 uodiniais 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.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

Aatr.4l.nl


šeštadienis, liepos 22,' 1944

kuriais galima nuvažiuo
ti į Tėvų Marijonui Bend
radarbių Metinį Išvažia
vimą Sekmadienį, Liepos 
23 dieną:

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. n5,INOIS

Nuo 18-tos ir Western Avė. 
Stoties:

11:33 vai. ryte
12:34 ”
2:14 po pietų 
4:19 ” ”

Iš Cicero prie 26-tos gatvės 
Stoties:

11:38 vai. ryte
12:40 vai. ryte 
2:19 vai. po piet 
4:24 vai po piet

Iš West Hinsdale atgal į 
Čikagą išeis šiuo laiku:

4:28 vai. po piet 
5:55 ” ” ”
6:58 ”
8:03 ” ” ”

10:05 ” ” ”
11:10 ” ” ”

Nuo West Hinsdale gele
žinkelio stoties atvykusiems 
bus parūpintos susisiekimo 
priemonės nugabenti į Ma
rijos Kalnelius.

Šaunios krikštynos
Town of Lake. — Liepos 

14 d. Šv. Kryžiaus bažny
čioj kun. Vito Mikolaitis pa
krikštijo savo sesutės ir švc 
gėrio Serauskų dukrelę Mar 
g.arieta-Marija vardais. Kri
kšto tėvain^uve Senąuskie- 
nės brolis kareivis Antanas 
Mikolaitis su Serausko sesu
te Harriet Kauffmann.

Sėkminga Kumskio 
diena

Liepos 12 d. į Evergreen 
golfo aikštę suvažiavo apie 
500 golfo lošėjų ir svečių — 
biznierių ir pnofesijonalų, iš 
kurių apie 300 dalyvavo 
Kumskiui pagerbti vakarie
nėj, suruoštoj klubo salėje.

Komisijos narys S. Balze- 
kas programos vedėju pa
kvietė teisėją Zūrį.

Programa pradėta Ameri
kos himnu, kurį padainavo 
Al. Brazis, sesutės Kriščiū
naitės ir dar viena mergai
tė, pritariant orkestrui. Mal
dą atkalbėjo kun. J, Paš- 
kauskas.

Po trumpes sveikinimo 
kalbos programos vedėjas 
pakvietė kalbėti sekančius 
svečius: kandidatą į State 
Att. Wm. Thouy; teisėją F. 
Donoghue; teisėją V. Kulą; 
E. Chicago majorą E. Ma 
kie; koronerį A. Brodie; 
Ph.il Kavanough, superviser 
of parks; teisėją Qwilic; tei
sėją M. Coupanch iš Cicero; 
kongr. 3 distr. A. Kelly; 
kongr. 4 distr. M. Gorėki: 
statė repr. M. Hannigan; 
konsulą Daužvardį, L. Šimu 
tį; J. Mackevich; 12 Ward 
commit. F. V. Zintak; aid 
B. Hartnett; kun. M. švarlį, 
kun. J. Dambrauską, MIC.; 
aid. Wm. Murphy; A. Maci- 
juski, Sani ary District; J. 
L. Freedman, Civil Eng. Taip 
pat trumpai kalbėjo Lt. A. 
Paulus, Wm. Balzwick, ir ei
lė biznieriui, būtent Dentis 
Demsey nuo Ashland Avė.; 
A. Petkus, laid. dir.; John 
Touhy Trųgteg S^mtary Dis
trict; Albert Vinikas Supt. 
of Water East Chicago; dr. 
Rakauskas; tavernų savinin
kai: J. Miller, Wm. Popeli;

gelis kitų, kurių vardai petiD-^l jk raJ: 
da.’.lO' llfcimtn loib-važi- DUMI 1V lOUIvdaug užimtų vietos laikraš
ty.

Po visų linkėjimų Kums- 
kis padėkojo visiems daly
viams už nuoširdumą ir da
lyvavimą.

r
Po to sekė šokiai.
Pasirodo, kad Vaizbos Bu

tas ir Demokratų Lyga tik
rai gali surengti šaunius su- 
sėjimus, nors rezervacijos 
kainavo penki doleriai asme
niui. Stanley Gurskis

Nuo redakcijos. Už pavar
džių taisyklingumą atsako 
mybę paliekame korespon
dentui. Perrašėme taip, kaip 
korespondento buvo paduo
ta.

programa
šį sekmadienį, liepos 23 d 

radio klausytojai išgirs gra
žią programą iš radio sto-j 
ties WCFL, 1000 K., kaip i 
9:30 vai. vakare. Progra-i 
moj bus žymūs dainininkai. ! 
kurie dainuos solo ir duetu '

Šias programas leidžia popiet, Hollyvvood svetainėj, 
Juozo Budriko gerų namams 2417 W. 43rd St.
rakandų, auksinių daiktų ir 
muzikos įrankių krautuvė 
adresu 3241 So. Halsted St.

Pranešėja

PRANEŠIMAS
Žiga r iečių klubo pusmeti-

Be to, grieš didelis orkest- j nis susirinkimas įvyks sek- 
ras. madienį, liepos 23 d., 1 vai.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(ištaigu 1889 m.)
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J. Keturakis, rast.

Platinkite “Draugą’

RAGINA MOTINAS 
APLEISTI LONDONĄ

LONDONAS, liepos 21.—
Robotinėm bombom besprog 
stant Londono apylinkėje ir

Tie vyrai, kurie reikalau
ja iš savo žmonių begalinio 
jų garbinimo lyg savo tei
sės yra bailiai, tuo pažemi
nami abu. — Tagorė

pietinėj Anglijoj, vidaus ap
saugos ministras Herbert 
Morris-on ragino motinas 
keltis iš sostinės ir kitų pa
vojaus zonų.

PIRKITE KARO BONUS

Krikštynų, puota įvyko Se- abu broliai Wilkai> Charles
rauskų namuose, 4557. So. 
Hermitage Avė. Puotoj da
lyvavo daug svečių ir ketu
ri vietos kunigai.

Wally ir Sofija Serauskai 
yra jaunos kartos veikėjai, 
visur darbuojasi, ypač para
pijos reikaluose.

Serauskai augina sūnelį 
Kristuką.

Linkime pavyzdingai šei 
mai Dievo palaimos ir to 
lesniam gyvenime, gi duk
relei ir sūneliui sveikiems 
augti ir sekti tėvelių ir dė
dės kun. Vito pėdomis. Rap.

Krisciunas; bailif Al. Valai
tis; Kazanauskas; WoičLat; 
Cherniauskas; Petronis,

Paragink save pažįsta
mus, kaimynus ir drangas, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį "Draugą”.

' . ■ i.L f •
Tėvynės meilę negana 

reikšti vien jausmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose 1

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kiny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

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

s/

A.

PADĖKA

t
JURGIS RADAVICIUS

Mirė Liepos 4 d. ir buvo pa
laidotas Liepos 7 d., Šv. Kail- 
miero kapinėse ir negalėdamas 
ataidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutini patarnavimą ir 
palydėjo jį j tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Aš atmindama ir apgailėda*- 
ma jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo reiškiu giliausią padėką 
kun. Pr. Lukošiui už atlaiky
tas pamaldas bažnyčioje ir už 
atvykimą į kapines ir tenai at
laikytais pamaldas. Dar dėkoju 
kun. Lukošiui už lankymą lai
ke ligos kas pirmą penktadie
nį, ir aprūpinimą šv. Sakra
mentais. Dėkoju giminėms ir 
draugams už šv. Mišių aukas 
ir gėles. Dėkoju kam VTėvni 
-Alyčionaui u*--«ukalbėj*mą Ro
žančiaus koplyčioje, Kun, 3. 
Dambrauskui, M.I.C. už atvy
kimą į šermenis it maldas.

Dėkojų_ laidotuvių direkto
riui Antanui M. Phillips už 
mandagų ir tvarkingą patar
navimą; reiškiu giliausią pa
dėką grabnešiams ir visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse gi
minėms ir draugams, o tau 
mano mylimas vyreli, po ilgų 
kančių šiame pasaulyje lai 
Gaileutlngasis Dievas sutelkia 
amžiną ramybę.

Nuliūdusi;
Moteris Ona ltadavieienė.
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PERSONALE®® MBMORLALS AT NO ADDIT1ONAL COBT1 
PABTIOULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOU8 MONTBLLO GRANITE 
Moat Besotinu—Moat Etederlng—Straogeat—Beat ln Ibi World 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUAN1AN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanlan Chamber of Commarce

MODERNI HvidinS PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5019 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-8 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTI v K I»TA1oa

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* Ir 
Jflsų finansiškam stoviui prieinamas.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRENKIMUL 

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienu S mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų

DIDYSIS OftaSS M ttrfctuvt: 627 N. WESTERN AVĖ 
Grand Avė.)

6l<

Speecher; Martinkus ir dau-

den't ferųet •• 

^<eoklng fo«»l

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲt

Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESTNTŲ MMTOKCJ1MŲ1

Panaudokite Progą Dabartinėm. Žemoms 
Nuošimčio Ratomn.

THE WEĄTHER
SOMIWHAT 
WAKMIK TO- /TTįs 
OAVanmMOO- Į I * 
MATCroFRISH ' \
Wl N I '

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAU8OMI!
_ I

TAIVYKIVE mflsų JMalgnJe. Jflsų Indėliai 
rū peš t Ingai globojami Ir Ilgi $.5,000.00 ap- 
dran-tl pef lvaeral Sh.ftign and Ijoaa Ia. 
suranee < Vmporatlon. Jūsų pinigai bna greitai 
Išmokami Jums ant parelkalavUno.

seniausia m Žymiausia lietuvių 
n NANSI N R (HTATGA.

— 47 Metai Sėkmingo Pataraavtmol —

KEISTUTO SAVINOS AND L O A N 
TEL.; CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec^.

ASSOCIATION 
8ZZ8 80. 1AL8TED IT.

■nA-aė \ ."y

PmSShE: 8EELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards ,741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue

Lafayette 0727 •

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvlrtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijų*.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčia* 

Visose Miesto 
Dalyse

I. LIULE VIČIUS
<848 SO. CALlFORNlA AVĖ.______ Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Tetaptame YARDS 1410_______________

L J. ZOLP
1646 VVKST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8810 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—-88

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WBST 23rd PLACE 
10756 S. MICH1GAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICmOAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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TT. MARIJONŲ BEHDB-BIU METINIS IŠVAŽIAVIMAS
MARIJOS KALNELIUOSE

Sekmadienyje, Liepos (July) B d., 1944 m.
HINSDALE, ILLINOIS

DIENOS PROGRAMA: Iškilmingos Šv. Mišios 
su pamokslu 10 vai. ryto; popiet — įvairi prog
rama susidedanti iš muzikos, kalbų ir žaidimų.
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Lietuva reikalauja sutarčių ir 
pasižadėjimų pildymo
LIETUVOS KONSULO P- DAUŽVARDŽIO KALBA, PA

SAKYTA PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO, 
MARQUETTE PARK, CHICAGO, ILL., 1944 M. LIE
POS 16 D.

Dariaus-Girėno ir dauge
lio mūsų Tėvynė Lietuva 
liepsnose ir kraujuje. Lie
tuva okupuojama trečiu 
kartu šiame kare. Tą oku
paciją kai-kas vadina “iš
laisvinimu.” Jeigu tas būtų 
tiesa, tai nieko daugiau ne
beliktų, kaip tik džiaugtis 
ir išlaisvintojus sveikinti. 
Deja, bent tuo tarpu, taip 
nėra, ir todėl džiaugtis ne
tenka. Vilnius, Utena, Aly
tus ir kitos Lietuvos vietos 
yra išlaisvintos iš vokiečių, 
bet okupuotos rusų: oku
pantai keičiasi, bet okupa
cija pasilieka — krašto ir 
žmonių naikinimas tebesi
tęsia—Lietuva ir lietuviai 
laisvės dar neturi. Jie jos 
laukia. Laukia tokio išlais
vinimo, koks eina Prancū
zijoje, ir Italijoje, kuris 
kraštą laisvina to krašto 
žmonėms, o ne sau, kaip 
darė Hitleris “laisvinda
mas” Lietuvą ir kitas Pa<- 
balčio valstybes 1941 me
tais. (Pabraukta redakci
jos). Jo “laisvinimas” buvo 
pagrįstas Lietuvos Vokieti
jon inkorporavimu ir lietu
vių tautos sup rusinimu; ki-# 
tais žodžiais tariant—išnai
kinimu. Tokio išlaisvinimo 
lietuviai neskaito išlaisvini
mu, ir himnų jam negieda.

Lietuvai ir lietuviams oku 
pantų žodžiai ir šūkiai yra 
nustoję reikšmės. Jie gerai 
atsimena ir žino 1940 metų 
“protekciją” ir 1941 metų 
‘ ‘išlaisvinimą, ” ir, žinoda
mi tą, reikalauja ne skam
bių žodžių, bet žmoniškų 
veiksmų—sutarčių ir pasi
žadėjimų pildymo.

SUTARTYS TARP LIETU
VOS IR SOV. RUSIJOS

Lietuvos ir Sovietų Rusi
jos Taikos Sutartimi (1920. 
VII. 12) yra sutarta ir pa
sižadėta grįsti tarpvalstybi
nį santykiavimą teise ir tei
singumu, taip kad suteikti 
abiem valstybėm ir jų gy
ventojams visą rimties ir 
gero kaimynų sugyvenimo 
labą. Ta sutartimi Rusijos 
Tarybinė Respublika užfik
savo tautų apsisprendimo 
principą ir pripažino Lietu
vą savarankiška ir nepri
klausoma valstybe su viso-

mis iš to pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėkmėmis 
ir gera valia visiems am
žiams atsisakė nuo visų Rur 
sijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi Lietu
vių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu.

Po šitos sutarties buvo 
sudarytos nepuolimo ir sa
vitarpio pagalbos sutartys, 
kuriomis buvo pasižadėta 
visomis aplinkybėmis gerbti 
viena antros suverenumą, 
teritorialinį integralumą bei 
neliečiamybę ir vidujinę san 
tvarką—būti geroje ir drau
giškoje kaimynystėje.

Lietuva nustatytų nuosta 
tų laikėsi ir ant toliau jų 
laikytis nori. Deja, tie nuo
statai buvo ir yra karo au
dros ir imperializmo ligos 
paliesti. Lietuvos suverenu
mas yra užgautas ir jos sau 
tvarka kaimyno ranka su- 
koneveikla. Tas neatitiko ir 
netitinka nei jo pasižadėji
mams nei pareiškimams, ku
riuos jis yra oficialiai pas
kelbęs. (Pabraukta redakci
jos).
LIETUVOS OKUPACIJĄ 
VISI PASMERKĖ

Lietuvos okupavimas ir 
jos vyriausybės nupajėgini- 
mas buvo hitleriškas žygis, 
niekuo nepateisinamas. Tą 
žygį sekė kiti ir vis nedrau- 
giškesni žygiai, būtent: su
darymas marionečių (pup- 
pet) vyriausybės, praforsa- 
vimas vadinamo liaudies 
seimo rinkimų, ir pasisavi
nimas tos teritorijos, nuo 
kurios visiem amžiam buvo 
atsisakyta. Tie veiksmai ne
turi teisės ir teisingumo pa
grindo. Juos pasmerkė ne
tik lietuvių tauta ir jos pa
reigūnai, bet ir svetimos ša
lys ir net piasi Sovietų Ru
sija savo antram kongrese. 
To kongreso rezoliucija 
skamba sekančiai:

“Jei tautai neduodama/
teisė nusitarti dėl savo val
stybinės egzistencijos san
tvarkos laisvu balsavimu ir 
esant visiškai laisvai nuo 
jungiančios ar įvetimos val
stybės kariuomenės, ir be 
mažiausio spaudimo, tuomet 
tos tautos įjungimas į stip
resnę valstybę yra aneksa- 
cija, t.y. užėmimas jėga ir

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų 
Seminarijos rūmus, pasigerėti Marijos Kalne
lių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti šiame Tėvų Marijo
nų Bendradarbių metiniame išvažiavime Lie
pos (July) 23 d., 1944.

BUY
bXJRA

BONDS
5 WAR10AN |

Per radiją
Naujosios Zelandijos par

lamento atstovų kalbos ir 
autoriniai yra transliuoja
ma per > radiją.

smurtu, kas yra didžiausias 
nusikaltimas prieš žmoni-, 
te”

Lietuvos seimo ‘rinkimo’ 
ir jo “balsavimo” metu 
Lietuvoje buvo ir Rusijos 
kariuomenė, ir politinis apa 
ratas, ir visoks spaudimas.

VISI KALBA UŽ LIETU-

Apsiverkė kalinys

Kai sutiko žmoną ir dukrą
ŽMONA DEDA PASTANGAS, KAD VYRAS 

ATGAUTŲ LAISVĘ
Jau esame rašę, kad Jo- 

seph Jablonskį, kuris buvo 
pabėgęs iš'kalėjimo garbės 
farmos 1933 metais, praeitą 
savaitę buvo grąžintas į 
Stateville kalėjimą toliau 
tęsti paskirtą bausmę. Jo- 
seph Jablonskį 11 metų gy
veno laisvu gyvenimu pabė
gęs iš farmos, o praeitą sa
vaitę jo, žmona pranešė apie 
savo vyrą policijai, kuri jos 
vyrą suėmė. Jos vyras jau
nystėj buvo nuteistas kalė- 
jiman iki gyvos galvos už 
holdape jaukusią žmogžu-

VOS NEPRIKLAUSOMYBĘ dystę.
Jablonskį pabėgęs iš ka-Tad ką nors daugiau prie 

bylos pridėti nebėra reikalo. 
Byla aiški. Visi liūdymai 
kalba už Lietuvos nepriklau 
somybę. Lietuvių tauta ne
priklausomos Lietuvos nori, 
ir reikalauja, kad jai nepri
klausomybė būtų atstatyta, 
kad išvarius iš Lietuvos 
vokiečius būtų leista pilie
čiams laisvai ir demokratiš
kai išrinkti Lietuvos seimą 
ir nustatyti geriausią ir 
tinkamiausią jai santvarką 
prisilaikant Atlantic Čarte- 
rio principų ir tų teisių, 
kurios yra pripažintos lais
viems žmonėms ir laisvoms 
valstybėms. Lietuva niekuo 
nesiskiria nuo kitų okupuo
tų valstybių kare, ir todėl 
ji neturi būti išskirta iš ne
priklausomų valstybių po 
karo. Ji turi būti atstatyta 
Lietuvos-Rusijos 1920 metų 
Taikos Sutarties pagrindu 
ir Atlantic Čarterio nuosta
tais.

Įėjimo farmos apsivedė ir 
dabar turi dukrelę. Jo žmo
na Mrs. Garmella Jablonskį, 
32 metų ir jos dukrelė An- 
toinette, 11 metų amžiaus, 
praeitą trečiadienį (liepos 
19 d.) buvo nuvykusics į 
kalėjimą ir aplankė žmona 
savo vyrą, o dukrelė savo 
vėvą. Žmona deda pastan-

gas, kad jos vyras būtų iš
laisvintas iš kalėjimo, nori 
jam gauti laisvę.

Kai vyras susitiko su žmo 
na, vyras ją pabučiavo ir 
pareiškė, kad jis ją dar te
bemyli.

Kai kas mano, kad Jab
lonskį reikėtų išlaisvinti iš 
kalėjimo, nes jis būdamas 
19 metų amžiaus tapo įtrauk 
tas blogų draugų į nusikal
timą, bet pabėgęs iš farmos 
vedė gerą gyvenimą.

Sakoma, kad Jablonskis, 
pabėgęs iš kalėjimo garbės 
farmos ir gyvendamas lais
vėje, norėjęs pranešti vė
liau apie savo pabėgimą po
licijai, bet vis nedrįso. Vie
ną dieną apie tai pranešė jo 
žmona, kad baigti neramų 
gyvenimą. Dabar žmona de
da pastangas, kad jos vyras 
būtų išlaisvintas iš kalėji
mo.

Kai vyras sutiko žmoną 
ir dukrelę kalėjime, jo akyse 
pasirodė ašaros.

Įvairios ir įdomios 
žinios

Nukrito nuo trečio 
aukšto ir nesusižeidė

Devynių mėnesių vaikas 
Jackie Ralph, 2224 W. 21 
St., iš trečio aukšto pro at
darą langą nukrito ant šaly- 
gatvio ir nesusižeidė. Kris
damas pirmiausiai atsimušė 
į priekinius namo porčius, 
paskui nukrito ant šalygat- 
vio, kur jį rado po kelių mi- 
nutų praeinanti moteris. Nu
gabenus į ligoninę, be leng
vų paviršiaus odos nudrės- 
kimų, X-Ray parodė, kad 
joks kaulas nėra nulaužtas.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savlnlnkaa.

REMKTTB
SENĄ.

LIETUVIU
DRAUOA.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St

Phone TARD8 6064

■ v v -Išmušė
Vagys išmušė priešakinį 

langą krautuvėje, 2104 Di- 
vision str., ir paėmė $23.00, 
21,000 mėlynųjų r.acionavi- 
mo štampų ir 19,000 raudo
nųjų racionavimo štampų. 
Apie tai pranešė Ernest 
Chelem.

EI Reno majoras 
kietai miegojo

Dr. J. P. Neal, majoras EI 
Reno miestelio, Oklahoma 
valstybėje atvyko į demo
kratų konvenciją, kaipo sve
čias. Praeitą trečiadienį jis 
išvyko apžiūrėti Chicago 
miesto įdomybių. Vakare 
grįžęs į savo kambarį Ma- 
ryland Hotel, taip kietai už
migo, kad nepajuto, kaip įf- 
silaužęs plėšikas išnešė jo 
piniginę su $225.00.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPEB U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

SSAVINGS
Jb AND

LOAN ASSOCIATION 
OP CHICAGO

f

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

BE

Prašo
Jaunas vyras atvyko iš 

Bridgeville, Pa., į Chicagą 
ir kreipės į dingusių asme
nų biurą, kad jie padėtų su
rasti jo dingusią sužieduo
tinę.

Joseph Chickis, muzikas, 
pranešė policijai, kad stip
rūs vagys sučiupo j ji gatvė
je ir paėmė jo koncertiną, 
kuri kaštuoja $225.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

S3^

Jėi ne miegas^ d,u nepilna 
mečiai;'ĄtlenDovAl, 17,737 
S. Wėstem Avė., ir John 
Rakken, 16, 340 S; Artesian 
Avė., būtų ir toliau pikta- 
dariavę. Policija juodu už
klupo miegančius vogtame 
automobiliu je. Jaunuol i a i 
prisipažino atlikę visą eilę 
vagysčių.

Abu perduoti jaunuolių 
nusikaltimo autoritetams.

Kilus gaisrui Valentine 
Transfer and Storage Co.. 
kur padaryta nuostolių $10.- 
000 sumai, buvo pavojuje 
keletas kitų gretimais esan
čių dirbtuvių. Ugniagesiams 
tačiau pavyko gaisrą suval-. 
dyti.

10546 S. Artesian, CED. 1739

X Antanas Mikolaitis, 
townoflakietis, parvykęs na
mo poilsio smagiai praleido 
laiką ir buvo krikšto tėvas 
sesers Serauskienės dukre
lės.

X Kapu dr. Leonas (Le 
Van) Pulsuckis buvo parvy
kęs atostogų, kurias pralei
do pas žmoną, motiną, sese
rį ir draugus. Liepos 16 d. 
paliko gyvenamąją vietą 
8322 S. Troop St., ir vėl iš
vyko tarnauti Dėdei Šamui.

X E. Gedvilienės, Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Draugijos, Town of 
Lake skyriaus pirm. namuo
se rugpiūčio 19 d. bus pra- 
mttga, kad sudarius stambią 
auką būsimam rėmėjų sei
mui.

X Šv. Mykolo parapijoj, 
No. Side, liepos 19 d. įsteig
tas Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo skyrius, 
kurio valdybon įėjo: pirm. 
V. Daugirdienė, vice pirm. 
K. Juozaitienė, sekr. Bronius 
Tūbelis, iždin. Viktorija Tū- 
belienė, valdybos narys A. 
Šakis. Susirinkimas įvyko 
parapijos salėj.

X Bernice Churas, duktė 
Antano ir Ievos Čiurų, žino
mų, Bridgeport biznieriui, su
sižiedavo su V. Žemguliu iš 
Brighton Park. Jos teta Stel 
la Jackson jai buvo suruo
šus “shower” jos tėvų na
me, kur dalyvavo virš šim
tas svečių. Kita jos teta yra 
dain. Marijona Janušauskie
nė.

X Pvt. A. Aleliūnas, sū
nus Bridgeport veikėjų, apie 
tris metus išbuvęs Alaskoj, 
po poros savaičių atostogų 
pas tėvus 3251 S. Union A v., 
liepos 16 d. grįžo prie savo 
pareigų namiškių palydimas 
iki Fort Sberidan stoties.

X Chicago majoras Ed. 
J. Kelly, demokratų parti
jos suv a ž i a v i m o proga, 
Drake viešbutyje, buvo su- 
ruošęs spaudos atstovams
— leidėjams, redaktoriams, 
korespondentams — bankie- 
tą. Iš lietuvių spaudos ban- 
kiete dalyvavo: “Draugo”
— Ig. Sakalas ir A. Daugir
das, “Naujienų“ — P. Gri
gaitis ir “Sandaros“ — M. 
Vaidyla.

SKELBKITĖS “DRAUGE"




