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NACIAI EVAKUAVO KAUNA
U.S. kariai apsupo nacių 84-to korpuso 
likučius, greit vejasi Rommel armijas

ARTINASI PRIE NACIŲ ‘GOTŲ’ LINIJOS
Z

K8L

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 28.—Pasistūmė- 
ję 15 mylių, Amerikos šar
vuočiai įsiveržė į Coultances 
priemiesčius, tuo uždaryda
mi duris ant nacių, 84-tojo 
korpuso likučių, kurie dabar 
sugauti kišenėje prie jūros.

Kitas dalinys, dalis tankų 
ir pėstininkų, kurie skuba 
per 20 mjrlių pločio spragą 
pramuštą vokiečių linijose, 
nužygiavo 13 mylių/Į pietus 
nuo pradėjimo vietos ir už
ėmė Tessy sur-Virė, pusiau- 
kely tarpe St. Lo ir Virė.

Iki šiol suimta suvirs 
4,000 nacių belaisvių.

Sąjungininkų lėktuvai sa- 
kė Maršalo Rommelio armi
ja betvarkiai traukiasi at
gal. Raportai iš fronto sako 
amerikiečiai jau valdo kal
nus prie Coutances miesto.

(Vokiečių radio praneši
mas sakė amerikiečiai jau 
persikėlė per Sculles upę,

Spėja, kad Gen. Patfon 
vadovauja šarvuočiam*

LONDONAS, liepos 28.— 
Čia išeiną laikraščiai spėlio
ja, kad Lt. Gen. George Pat- 
ton, kuris atsižymėjo Sicili
joje^ vadovauja šarvuočių 
jėgoms, kurios varosi per 
spragą nacių linijose Nor
mandijos fronte.

KARO BIULETENIAI
—Stalinas pranešėt, kad 

rusai persikėlė per San upę, 
žemutinėj Lenkijoj.

—Manoma, kad didelė da
lis nacių armijos spėjo pas
prukti iš Coutances spąstų 
Normandijoįje.

—Šios dienos atakose są
jungininkai prarado septy
nis bomberius ir du naikin
tuvus. Numušta penki nacių 
lėktuvai.

—Naciai Florencijoj «r 
Pisoje smarkiai priešinasi 
sąjungininkams.

—Nacių ambasa d o r i u s 
Turkijai grįžta Berlynan, o 
turkų ambasadorius Berly
ne grįžta į Ankarą.

KALENDORIUS
Liepos 29 d.: Sv. Morta, 

S v. Olavas ir Sv. Feliksas; 
senovės: Mantvydas ir Pa- 
tirga.

Liepos 30 d.: Devintas
Sekmad. po Sekminių. Sv. 
Rutinas; senovės: Bijūnas 
ir Ulelė.

Liepos 31 d.: Sv. Ignacas 
Lojolą; senovės: Vainibutas 
ir Lebutė.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

kuri teka per Coutances. 
Naminiam frontui, naciai 
lengvai pranešinėjo, kad 
amerikiečiai matomai varo
si į Avranches, 30 mylių į 
pietus nuo St. Lo, ir Virė, 
20 mylių į pietryčius).

Rytiniam linijos gale, vo- 
kiečiai tebelaiko šešias šar
vuočių divizijas priešinimui
si Gen. Montgomery britams 
ir kanadiečiams žemiau 
Caen. Iš šio rajono pranešta 
tik apie atmušimą mažų 
priešo kontratakų.

Lėktuvai vakar sunaikino 
40 nacių tankų ir 65 jų 
smarkiai sužalojo, o dauge
lis jų išsisklaidė ir leidosi į 
miškus.

Naciai gal manė apsisto
ti už kalnuotų Suolle ir Sie- 
nne upių krantu bet tokia 
linija jau dabar grąsinama 
trijų dalinių, kurie veržiasi 
į priešo laikomą teritoriją 
iš vakarų ir rytų nuo St. Lo.

Partizanai sakosi 
išmušę 5,000 nacių

LONDONAS, liepos 28.— 
Maršalas Tito išleido speci
alų komunikatą pranešant, 
kad jugoslavai partizanai 
Berame apylinkėje išmušė 
5,000 nacių.

Lt. Gen. Dapševič vedami 
partizanų daliniai pavarė 
nacius, kurie bandė perkir
sti Tito susisiekimus su Lim 
kloniu. Suimta 200 belais
vių.

KARO LAIVŲ KOVOS 
ANGLIJOS KANALE

LONDONAS, liepos 28.— 
Laivyno pranešimu, du bri
tų torpediniai laivai ir vo
kiečių "E” laivas buvo nu
skandinti kovoje tarp britų 
dalinių ir stiprios mažų na
cių karo laivų jėgos prie 
Normandijos kranto ketvir
tadieny. Anot raporto, “E” 
laivas sprogo, o keli kiti 
nacių laivai buvo sužaloti.

ISPANAS APŽIŪRĖS
JAPONŲ STOVYKLA

TULE LAKE, Calif., lie
pos 28.—Trylikai japonų be- 
tęsiant savo “hado strei
ką,” Tule Lake stovyklos 
oficialai pranešė, kad Kapt. 
Antono R. Martin, Ispanijos 
vice konsulas San Erancis- 
co mieste, atvyksta į sto-\ 
vykią, kur jis, kaipo Japo 
nijos vyriausybės atstovas, 
apžiūrės stovyklą ir kalbė
sis su ten internuotais ja
ponais.

PERSKAITĘS “DRAUGĄ” 
DUOK JĮ KITIEMS

;>iombino

ANČOMA

Sąjungininkai Italijoje stumia priešą atgali prie jų ‘Gotų’ linijos. Prie Pisa, vakariniam 
krante, nacių artilerija šaudo į amerikiečius.' Prie centro, britai veržiasi arčiau Florencijas.

(Acme-Draugas Telephoto.)

3,000 lėktuvų puolė 
aliejaus varyklas

LONDONAS, liepos 28.— 
Apie 3 000 Amerikoj lėktu
vų šiandien atakavo vis ma
žėjančius nacių aliejaus re
sursus. Maždaug 2,000 jų 
pakiloi iš Anglijos atakuoti 
Leuna sintetinio aliejaus 
varyklą prie Merseburgo ir 
kitus taikinius Vokietijoje.

Kitas 1,000 lėktuvų, iš 
Italijos bazių, puolė Ploes- 
ti aliejaus laukus, 35 mylias 
į šiaurę nuo Bucharešto. 
Britų lėktuvai anksti ryte 
taipgi puolė Ploesti.

Japonai sako B-29 
lakūnai nenužudyti

LONDONAS, liepos 28.— 
Tokyo radio užgynė žinią, 
kad Amerikos lakūnai, ku
rie nusileido Japonijoj, bu
vo ar bus nužudyti. Japonai 
sakė jie apie tai pranešę 
Amerikos vyriausybei per 
Šveicariją, tuo užgindami 
pranešimą iš Singa.pore ra
dio, kuris kalbėjo apie “bi
lietą į vieną pusę“ B-29 lėk
tuvų įguloms nusileidžian
čioms Japonijoje.

NAUJAS JAV GINKLAS
SYRACUSE, N.Y., liepos 

28.—Sprogstanti mina, pa
daryta* iš ceramikos, yra ga
minama dideliais skaičiais. 
Kadangi padarytos ne i S 
metalo, priešui nelengva jas 
surasti.

Nuskandino dar 10 japonų laivų
Pearl Harbor, liepos 28. - 
Adm. Chester W. Nimitz 
pranešė, kad Amerikos lai
vų dalinys, atakuodamas ja
ponus vakarinėse Caroline 
salose, nuskandino 10 japo
nų laivų ir sunaikino priešo 
pozicijas. Dviejų dienų ata
ka buvo koncentruojama 
ant Palau salos.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė, kad jo ko

Sąjungininkai 6 mylios nuo Florencijos
LONDONAS, liepos 28.— 'veržiasi pirmyn ir užėmė 

Nacių aukštoji komanda San Casciano miestelį, apie 
sakė sąjungininkų armijos septynias mylias į pietus 
Italijoje pradėjo didelę nta- nuo to miesto.
ką plačiu frontu į pietus Toliau į vakarus kiti aš- 
nuo Florencijos. tuntos armijos daliniai ran

dasi keturios mylios nuo 
Empoli.

Adrijos fronte lenkai ka
riai pasiekė Senigallia mies
to pakraščius, 17 mylių į 
šiaurę nuo Ancona.

Iš penktos armijos fron
to, vakariniam Italijos kran 
te, gaunami raportai kalba 
apie patrulių veiklą ir arti
lerijos dvikovas. Naciai ir 
čia smarkiai priešinasi, ne-

NEW YORKAS, liepos 28. 
—Britų radio pranešimas 
sakė neuzelafidiečiai kariai, 
varydamiesi pirmyn ketu
rių mylių frontu, randasi 
tik šešios mylios nuo Flo
rencijos.

ROMA, liepos 28.—Naciai 
smarkiai priešinasi aštuntai 
armijai, kuri žygiuoja į Flo- j norėdami prileisti amerikie 
renciją, bet britai visvien į čius prie Pisa.

Naciai mano Turkijoj 
greit įvyks atmainos

LONDONAS, liepos 28.— 
Nacių Transocean propa
gandos agentūra sakė gavu
si raportą apie greit įvyk
siančias atmainas Turkijos 
vyriausybėje. Anot nacių, 
“yra galimybė tam tikrom 
atmainom.“

Nėra jokio patvirtinimo 
iš turkų ar iš sąjungininkų.

Sako bulgarai nori 
pasitraukti iš karo

ANKARA, liepos 27. — 
Pranešama, jog Bulgarija 
veda derybas su sąjunginin
kais tikslu pasitraukti iš 
karo.

mandos bomberiai užpuolė 
priešo laivų konvojų prie 
Truk bazSs, Caroline centre, 
ir padegė ir veikiausiai nu- 
skandinoi keturis laivus.

Guam saloje amerikiečiai 
kariai atmušė 2,000 japonų 
ataką į šiaurę nuo Orote 
pusiiausalio, o Tinian saloje 
amerikiečiai smarkiai varo
si pirmyn ir jau valdo dau
giau negu trečdalį tos salos.

Robotinės bombos 
išgriovė krautuvę

LONDONAS, liepos 28.— 
Nacių robotinės bombos 
šiandien skrido per miglą 
virš Anglijos kanalo ir pa
darė didelius nuostolius pie
tinėj Anglijoj ir Londono 
apylinkėje.

Daug asmenų buvo už
griauta, kuomet, viena tų 
bombų išgriovė krautuvę. 
Tuoj kilo gaisras. Ugniage
siai ir gelbėtojai skubiai 
ėmėsi darbo išgelbėti krau
tuvėje buvusius asmenis.

Kita bomba nuplėšė auto
buso stogą, o viena metė 
automobilį nuo gatvės per 
krautuvės langą.

IV V «V 11 vIšmuša is Varšuvos 
išbėgančius nacius

NEW YORKAS, liepos 28. 
—Stokholmo laikraštis Af- 
tontidningen sakė naciai 
viršininkai ir pramonininkai 
taip skubiai bėga iš Varšu 
vos, kad lenkai patrijotai 
laisvai išmuša juos.

Anot raporto, daug viso
kių viršilų nebesimato, ir 
nežinoma ar jie išbėgo, ar 
buvo lenkų patrijotų užmuš
ti.

Taipgi apleido Brest-Litovską; 
rusų lėktuvai atakavo Tilžę

LONDONAS, liepos 28. — Berlyno radio pranešė, kad 
nacių kariuomenė evakaavo Kauną, Lietuvos buvusią lai
kiną sostinę, ir Brest-Litovską, paskutinę didelę tvirtovę 
pakeliui į Varšuvą. Tuo būdu rusai per 24 valandas lai
mėjo 10 didelių centrų Pabalčio valstybėse, Lenkijoje, ir 
Karpatų kalnuose.

Užėmę Garvoliną, 30 mylių į pietryčius nuo Varšuvos, 
rusai dabar stovi tik 340 mylių nuo paties Berlyno.

Maršalas Stalinas nespėjo leisti specialius dienos įsaky
mus pranešant apie sekančius laimėjimus.

ŠIAULIUS, trečią didžiausią Lietuvos miestą, kur per
kirto paskutinią geležinkelio liniją nacių pabėgimui iš Pa
baltijo. Rusai Šiauliuose randasi 83 mylias j šiaurryčius 
nuo Klaipėdos, 125 mylias nuo Karaliaučiaus, ir 75 my
lias į šiaurryčius nuo Tilžės, kurią rusų lėktuvai vakar 
bombavo. Anot Maskvos, ten sunaikinta penki militariniai 
traukiniai.

KAUNAS, buvusi laikinoji Lietuvos sostinė ir antras 
didžiausias Lietuvos miestas. Rusų kariuomenei iš Kauno 
tik 55 mylios iki Rytprūsių.

BREST-LITOVSKAS, is- --------------------------------------
toriškas miestas vakariniam 
Bug upės krante, 112 mylių 
į rytus nuo Varšuvos. Iš jo 
geležinkeliai eina į Varšu
vą, v Rytprūsius, Maskvą,
Minską ir Vilnių.

LVOVAS, trečias didžiau 
sias Lenkijos miestas, kuris 
teko rusams po kelių'dienų 
grumtynių jo gatvėse. Mas
kvos Izvestia sakė Lvovas 
tebedega nuo nacių sprog
dinimų, ir kad naciai išžudė 
tūkstančius nekaltų gyven
tojų.

DAUGAVPILIS, trečias 
didžiausias Latvijos mieš
tąją, kuriame gyveno 45,160 
žmonių.

BIALISTOKAS, 110 my- 000 gyv€ritojų. 
lių į šiaurryčius nuo Varšu
vos, kurį rusai buvo senai 
apsupę ir apėję.

STANISLAVOVAS, kuris 
pastoja kelią į Čekoslovaki
ją ir Vengriją.

REZEKNE, geležinkelių 
centras Latvijoje, 52 mylias 
į šiaurryčius nuo užimto
Daugavpilio.

GARVOLINAS, 'susisieki
mo centras 30 mylių į piet
ryčius nuo Varšuvos.

SIEDLICE, kitas geležin
kelių centras 50 mylių į ry
tus nuo Varšuvos, kur įsi- singumo ir tikros 
veržę rusai gatvėse kaujasi Į principus 
su naciais.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo sužeisti kariai

LONDONAS, liepos 28.— 
Amerikos karių transporto 

keli rusų daliniai pasiekė lėktuvui atsimušus į kalną 
vakarinį krantą. šoną Škotijoj, 24 asmenys,

jų tarpe 17 sužeistų ameri
kiečių karių, žuvo. Kiti bu
vo armijos slaugė ir šeši 
įgulos nariai.

Sudužęs lėktuvas užside
gė ir daug lavonų, taip ap
degė, kad negalima jų atpa
žinti. Jeigu lėktuvas būtų 
skridęs tik kelias pėdas auk 

Jvy-

Padėtis prie Vistula upės 
neaiški. Rusai ją pasiekė 
vakar, ir Maskvos praneši
mas sakė rusai persikėlė 
per upę. Nacių radio sakė

Britai nuskandino 
21 japoną laivą

LONDONAS, liepos 28 —
Anglijos laivynas pranešė, 
kad britų subraarinai pasta 
romia dienomis sunaikino
21 japonų reikmenų laivą šči:u, nelaimė nebūtų
tolimų rytų vandenyse. įkus.

NACIAI SUNAIKINO 
GRAIKIJOS KAIMA

LONDONAS, liepos 28.— 
Graikijos vyriausybė Lon
done pranešė, kad po susi
rėmimo tarpe graikų parti
zanų ir vokiečių patrulės, 
kerštingi naciai ugnimi su
naikino Ki e i šou ra. kaimą, 
Kastoria rajone. Anot ra
porto, kaimo vyrai išbėgio
jo į kalnus, o 250 moterų ir 
vaikų lavonų buvo rasta pa- 
degėsiuose.

Graikai sako naciai iki 
šiol yra sunaikinę suvirs 

i 1,000 apgyventų vietų Grai
kijoje, ir išžudę suvirš 24,-

"*5

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
LENKŲ DELEGACIJA

VATIKANAS, liepos 28. 
—Popiežius Pijus XII šian
dien priėmė lenkų delegaci
ją ir pareiškė viltį, kad pa
saulis pripažins te i s ė t u s 
Lenkijos reikalavimus.

Šv. Tėvas sakė kiekvie
nas žmoniškumą ir krikščio 
nišką meilę turįs žmogus 
“atiduos Lenkijai jai pri
klausomą vietą, pagal tei- 

taikos
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Pavyko. — Šv. 

aliejaus parapijos 
piknikas liepos 23 dieną Foss 
(parke, buvo labai pelningas. 
Klebonas dėkingas visiems, 
kuris atsilankė ir kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šio pik
niko. Dovanas laimėjo se
kantieji; Stanislova# Paze- 
reckis pirma — $50.00 karo

Baltru- Nagode, B. Biolebte, A. But- 
metinis kus, S. Butkus, O. Bieliaus

kas, O. Petrošienė ir O. Jan
kauskienė.

Sveikinu visas Onas, ku
rios priklauso prie Šv. Onos 
draugystės; taipgi visas 
YVaukegano Onas, kurios ne
priklauso prie šios draugys
tės, darbuojas lietuvių vi-

bon<. Jobm P.truSk» _ ant ,uonwni>. ir jos
rą ir ketvirtą $25.00 ka- j prį8ira§y8 prie šios drau- 
ro boną ir $5.00 stampomis. Į gy8tės. Dabar gera \ proga, 
Trečią — Dorothy Navar-J
dauskaitė — $10.00 štampo- , 
mis. Penktą — Marijona 
Dapkienė $5.00 stampomis.
O šeštą — Mary Gasill taip
gi $5.00 stampomis. Petras 
Cook išlaimėjo vieną toną 
anglių, bet paaukavo para
pijai.

Mykolas Shaulis labai pui
kiai darbavos piknike prie 
savo “Beat the dealer”,, Jis 
parapijai pelno davė $88.00.
Klebonas jam labai dėkin
gas.

Piknike buvo labai daug 
svečių iš kitų miestų. Kun.
Albino Kiškųno mamytė, se
sutės ir švogeris irgi buvo 
atsilankę. Svečių buvo iš 
Chioago, Kenosfea, Racine.
Visiems ačiū už atsilanky
mą ir paramą.

nes draugystės
vajus.

eina narių

Šv. Baltramiejaus draugijų. 
Paliko du sūnus Dėdės Ša
mo kariuomenėj: Kazimie
rui yra Cblef Petty Offlcer 
Shelton, Wash., o Pranciš
kus, jūrininkas, kur nors 
už vandenų. Taipgi paliko 
dvi dukteris ir keturis anū
kus. Tik šeši mėnesiai, kaip 
mirė jo mylima žmona.

Po gedulo pamaldų liepos 
25 d, Šv. BiH namie j aus baž
nyčioj nulydėtas J Ascen- 
eion kapines.

Viešėjo. — Trumpickiai iš 
Chicago Heights liepos 23 
dieną buvo atvykę i Wau- 
kegan atlankyti buvusį jų 
kleboną kun. J. Čužauską. 
Kadangi tą dieną buvo pa
rapijos piknikas, tad svečiai 
atvyko į Fosa Park ir sma
giai paviešėjo.

Globėjos diena. — šv. O- 
nos draugystė prie šv. Ko
munijos eis "“in corpore” lie 
pos 30 d,, per 9 valandą Mi
šias. Tuo būdu jos pagerbs 
savo draugystės globėją, šv. 
Oną, kurios šventė pripuola 
liepos 26 d.

Tą pačią dieną 2 valandą 
popiet visos narės susirinks 
į Lietuvių svetainę vaišėms, 
Komisija Labai darbuojasi, 
kad patenkinus nares. Visęs 
{•rašomos atsilankyti. Jei 
kuri negalės atsilankyti, pra 
loma pranešti komisijai, ku
rioj yra sekančios narės; B.

Mirė. —- Simonas Petraš
ka, 725 Victoria St., sulau
kęs 70 metų mirė liepos 19 
d. savo namuose, išgyvenęs 
40 metų Waukegane. Pri
klausė ęrie šv. Baltramie
jaus parapijos, Šv. Baltra
miejaus ir Šv. Antano drau
gijų. Paliko nuliūdime žmo
ną Mortą ir keturis sūnus: 
Simonas, Jr., Chicagoj su 
savo šeimyna, Kazimierą ir 
Juozapą Waukegane, o Sta
nislovą tarnaujuntį Navy. 
Jis buvo parvykęs namo 
prieš mylimo tėvelio mirtį

Išleido. — Suzana Marti
naitienė, 742 So. Jackeon St., 
su ašaromis išleido savo sū
nų WaJ.terį į Dėdės Šamo 
kariuomenę liepos 17 d.

Wal turis Martinaitis, 19 
metų amžiaus, baigęs Šv. 
Baltramiejaus pradžios ir 
Waukegan Townnhip cuku 
tesnę mokyklas.

Išleistuvėse liepos 15 d 
dalyvavo daug jo draugų, 
kurie linkėjo pasisekimo vi
same. Jo įtėvis guli vetera 
nų ligoninėj ir yra labai 
menkos sveikatos.

Walteris buvo labai pui 
kus jaunikaitis. Mėgo spor
tą, ypatingą turėjo “hobby” 
daryti įvairių lėktuvų mo
delius. Taipgi buvo geras 
darbininkas, padėdavo savo 
mamytei apie namelius ir il
gą Laiką dirbo vakarais pas 
Praną šeštoką (vaistinėj), 
Mamytė laoai nuliūdus ne
tekus savo mylimo ir pa
vyzdingo sūnelio.

Atostogauja. — Loreltta 
Rumšaitė ir Alice Ann Va- 
silufcė išvažiavo atostogų j 
Los Angeles, Calif Apsistos 
pas Alice Ann’s tetą ir dė
dę Stanislovą ir Oną Tanru- 
liūnus. Loretta Rumaaitė ža
da grįžti už mėnesio laiko, 
o Alice Ann Vasiliutė pasi
liks trims mėnesiams. 2ad* 
♦peilanky .i ir San Francisop 
kur susitiks su savo gimi
naičiu Vincentu špoku, ku
ris eina pareigas raštinėj U. 
S. Navai Receiving Barracka 
Main Dispensary. StanisJo 
vks Tamulis prieš kiek me
tų gyveno įtoselande ir tu
rėjo barzdaskuty klos biznį 
Dabar tokį biznį turi Loa 
Angeles.

Stanislovas ir Ona Tamu
liai yra vietas adv. Tarno 
Pajūno sesutė ir švogeris.

supant supynė j, netikėtai ko
ja pasprūdo ir per kelį išsi
narino. Nuvežta į Vįctory 
Meraoriąl ligoninę.

Buvo parvykęs. — Edw. 
Urbaitįs, sūnus Marcijonos 
ir Petro Urbaiėių, į Gresi 
Lakęs stoty, baigęs “boat 
training”, buvo parvykęs na
mo savaitei poilsio pas žmo
ną ir tėvus, brolius ir sese
ris- J

Sveikiau. — Sveikinu vi. 
sus Ignus jų varduvių pro
ga. Lai Dievas laimina vi
sus gera sveikata, kad galė-, 
tų darbuotis. Ypatingai vi-, 
si Waukegano lietuviai svei
kina vieną Igną, kuris dar
buojasi “Draugo” redakci
joj. Linkim jam labai, labai 
linksmų varduvių. M, Z.

Pirkite karo bonus

Edward Bujan, sūnus Mar 
celės ir Prano Bujanauskų, 

Laidotuvės įvyko liepos 24 išėjo į kariuomenę liepos 17
d. Savaitę pabuvęs Fort 
Sheridan, lopo® 23 d. buvo 
nugrįžęs namo pas savo my-

d. Gedulingos pamaldos bu
vo šv. Bačtramiejaus bažny
čioje. Kūnas nulydėtas į šv,
Marijos kapines. Velioni;. , limą žmoną ir dukterį. Po 
prieš kelis metus buvo šv.Įto, vėl išvyko kur sustos,

Susižeidė. Kun. Kiškū 
nas susižeidė koją per para
pijos pikniką. Gydytojas ma 
no, kad jis -per 4 savaites 
negalės savo pareigų atlikti.

Linkim greit pasveikti.

Alberta Mariinaičiūtė, 742 
So. Jackson St., namie besi-

EXTRA1 EXTRA1

DR. VAITUSH, OPT. 
LBTtnm

klaldes. Spėriai* atyda aš- 
į .suA įAIus vntinm.

VALANDOS: mm 10 ryto « » »,

PermalnytM 
vardas Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMK1TB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
8529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

Didžiausia Lietuviu 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
ttntaa Hadus, Rašomas Plunks
nas Ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

i

Turime didelj
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrusoen-

kalių daiktų,
Taipgi taisome Laikrodžius,

Laikrodėlius, Žiedus, Rąžomas 
Pluzfkanąs, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELBY — WATCHMAKEB 

— MU8I0
1*16 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Baltramiejaus parapijos dže- 
nitoriut. V

Mykolas Galinis, 712 Cu- 
mings Avė., sulaukęs 64 me
tų mirė šv. Teresės ligoni
nėj liepos 21 dieną. 35 me
tus išgyveno Waukegane. 
Priklausė prie Šv. Antano ir

dąr nežinia.
t£d.ward yra baigęs šv. 

Baltramiejaus pradžios ir 
Waukegan Township aukš
tesnę mokyklas. Yra labai 
geras muzikantas ir priklau
sė prie Municipal Band.

ttU South AaUand A».
Hm TABM BU

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami i 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų seregėjimo (color 
hUodnaas). kreipkitfa prie manąs. 
Apsiimu Išgydyti.

rZ

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonus — rOKTbMOVTM Wit
W. V1B0. LVMP — Sijoti...........jg gQ
STORYK COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11 25
PETROLEUM COKE (Courae). .į 1 O Rfl 

PETROLEUM COKE (Pilė Boa)

KLAUSYKITE-
^i

VELIAU8IŲ 2INIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
U Radio Stotie,

W. G. E. S. — 1390 Kllocyclos

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Paaikl&usykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

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

Bes. 0968 So. TŠhnan Ava.
Bes. TeL GBOvoUS 0617 
Offlee TsL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS

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

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
A t P ' v * . ’ ?

Greita joms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tecųl būti. 
na alyva i DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus Ir tuomet 
džiaugsitės patogumu Ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąštnimo ga- 
ranclja pas jūsų vietos vaipti- 
olaką arba pas ■—

lYIEBOLOTB-GOLDBLATT

DEVINt OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantla

606 N. Clark St, City 
SUPBBIOB 1402.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni naošlmtj — be komlšlno 

PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD......................... Tol. CANal 8681

BEN J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

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

IE0 NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

O»

Ambrosia & NectarHHHHį. >B$H8
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak RcL TeE Monroe 0808

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Jr»?Iurjąm ; ■ • ’*■
TeL CALumet 7237

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

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

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

REIKALE PASINAUDOKI!

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutarti.

Ofiso TeL VIBginta 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL YARds <021
Bsa: KENvood <107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet Ir T—8 v, ▼, 
Sekmai, Trečiai ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868 -

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Arteeian Ava 

Į VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p
6 iki 9 vai. vakare.

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

%

DABAR Gsrtaostaa Laikas Pirkti Pirmos Milas 
Materijolą UI Dęg temomis Kofcpomlsl

Atvykti* | mAsę Jardą Ir apMHhtie sto- 
ka ir ankštą rūšį LENTŲ—MHJLWOBK 
- STOGŲ IB NAMŲ MATEBUOLA — 
dšl garsia, porttų, vilkų, skiepų Ir Uotų. 
PASITARKIT SŲ MC8Ų EKSPERTAIS

%

APŠOKA VOLAS B
mSIAMAS DYKĄJĮ 
STANLEY UTWINAS.

Ctansral Managv

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE8MANAI 

8030 80. HALSTED 8T, TEL. VICTORY 1278 
VALANDOS — Nuo 74oa vaL ryto iki 5:30 vaL po pietų

J?

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WOPL, ISO* K., Nedėlios 
vakare — >:30 P. M.
WHFO, 1460 K.. Ketvego 

-liOOP.M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSIf

Tik viena pora ak u Ūsam gyveni
mui. Raudokite jas leisdami lles- 
zamtnuotl jas modernUkiausia
metodą, kuri* reądjima mokslas 
salk suteikti.

to METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kario prašali

na visą aklų ,tempimu.

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

OPTOMETRISTAI
IMI So. Ashland Avenus 

Kampas lt-toa
Toielunaai CANAL 06S0, Ohlca«D 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:ao a. m. iki S;SO p. m. 

Tročlad. Ir šsštad. a m.
Iki 1:06 p. m.

r 1 ..... .. ~ 11 ■»
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU UGDYTOJAI
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Aklo 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akiniu Dtrbtuvi 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

Tel. i Yi

Nieks negali mus paže
minti, išakyriua mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

LIETUVIAI
TeL HEMlock 8700
Bes. tol. PROspect 6080
Jai neatsiliepta, lauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHHIUKGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 raL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariųs,

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Kalvi

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

8147 8. Halsted St, Chtcaga 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

Ir Šeštadieniais i

Tel. YABds <146

DR. V. A. SIMKUS
OYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
- ZR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
Vali 11-12; 3-4; h 6:30-8:30 

Mnnadleaiab—2-4 Ir 6:30-8:90
Bventadlenials—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbama savo ranko
mis.

TARAI

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDway 2830

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Bes. TeL ! BEPubHc 0884 

Jeigu NsntsUieptama— 
laukite: KEDzie 9660 

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

'Penktad. 8:30 iki 9:30 vąk.
8eitad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus prarandu 
tikėjimą dėl to^ kad jo nshran- 
gino.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

••DRAUGAS” HKIjP WANTFJJ 
ADVERTISING DEPAJtTMENT 

121 No. Dmrborn Street 
Tel. RANdoLoh »488-»48»

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtstSauklte 
Apply Employment Office 

EDQEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAH CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

Užsakymų Pildyto jų
Su ar be patyrimo

GRINNELL CO.
„ 4425 S. Westeln Avė." 

Matykite Mr. Abnet

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsttaoldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

* ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Helpl *
★ For Service I
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In America’g ureatest 

Llthuanian Daily Newspapei

— ESTABLISHED 1909 — 

CALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO APEIGOS

•Hl

HELP WANTEI) MOTERYS

' PROF.

?5 4lh
imros - i".”";;:..".”;*;"

komunistams
Tu užgimei Lietuvoje, ten 

užaugai ir mitai jos gražia 
duona. Tavo tėvai buvo tik
ri lietuviai. Tavo gyslose 
teka, iš tavo tėvų. paveldė
tas, grynas lietuviškas krau 
jas. Tavo viso kūno sudėtis

Viršininkas šv. Teologijoj yra retas ir aukščiausiai ir tavo išvaizda yra tikra 
atžymėjimo, laipsnis Domininkonų Kongregacijoj. Nuo- lietuviška. Nors ir labai n-Or

tavo sąžinė, ir grįžtum į ke
lią teisybės ir doros, nes ki
taip tave laukia baisus iš
daviko likimas, didelis pra- r 
keikimas, ir užsitarnautas 
pomirtinis atlyginimas.

S. K. Lukas

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ AR MOTERŲ
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Nuolatiniai. Gera mokestis. •

DECORATIVE 
ART GLASS CO.

314 S. FRANKLIN ST.

Vyrų ir 
Moterų

SVARBI IŠTAIGA"
PO KARO ATEITIS

GRINDERS — MAŠINOMIS 
DARBAS

Patyrusiu ir nepatyrusių.
Mes išmoki nsim jus.

BEARINGS MFG. CO. 
515 S. Laflin St.

HELP WAVTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.50 } mSnesJ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS
k

Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

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

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas.

“L” IR GATVftRARFŲ 
TRANSPORTAC I.IA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

HURLEY DURYS 

ATDAROS JUMS
TAIP, ATDAROS JUMS DIRBTI 

SU MUMIS
PAGELBSTANT GRAŽINTI 

SŪNUS
NAMO TUOJAU—IR SAUGIAI

★ ★
ASSEMBLERS 

CANTEEN DARBININKŲ 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★
Matykit 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

traukoj tas laipsnis įteikiamas kam. Robertui E. Brennan, 
O.Fi, S.T.M., Ph.D., direktoriui filosofijos fakulteto Pro- 
vidence kolegijoj. Kairėje kolegijos prezidentas kun. J.

rėtum tos savo lietuviškos 
išvaizdos nusikratyti, nega
li, nes ji yra tau prigimta,

J. Dillon uždeda laipsniui pažymėti biretą, o dešinėj skai-1 įaugusi į tavo kaulus, rau
tomą citacija kongregacijos generolo iš Romos. Kun. 
Brennan yra narys Nacionalės Gyvųjų Katalikų Autorių 
Galerijos. (NCWC-Draugas)

menis ir gyslas. Tavo lietu
viška veido išvaizda tave 
visur išduoda, kad esi lietu
vis, o ne slavas. Svetimose

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

REIKALINGA MOTERIS kambarius 
valyti. Švarua 6 valandų darbas j 
dieną,. Gera mokestis. Sužinoti Tele
fonu LAKevlew 1577. 932 W. Cul- 
lom Avė. 4300 NorthsidSje.

PATARNAVIMAI
MUMS GI REIKIA DAUGIAU 

KARO DARBININKŲ 
TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

araafi&araaE&ai

SUPAŽINDINKITE KITUS
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ SU DIENR. “DRAUGU”

MERGINU * * MOTERŲ
17 IKI 55 METŲ AMŽIAUS 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų 
PATYRIMO NEREIKIA

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

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

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

ATSISAUKIT EMPLOYMENT OFISAN 8:80 IKI 4:30

MERGINŲ — MOTERŲ
Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

SHOTWELL MFG. CO.
3S0I W. POTOMAC AVĖ.

WISCONSINO
Milwaukee, Wis.
PARAPIJOS METINIS 
PIKNIKAS

LIETUVIU ŽINIOS
| Kun. Ignotui linkėjimai

Prieš ketverius metus, 20- 
ties metų sukakties nuo Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos 
sutarties pasirašymo proga, 
pradėję šeimininkauti Lie
tuvoj savieji (lietuviški) 
burliokai, siuntė Stalinui 
sveikinimus už tai, kad jo 
dėka Lietuva liko nepalies
ta karo audrų, kad Lietuvą 
jis ypatingai saugojo nuomokyklose tu nustojai savo , .... .v, , .. . _ sukrėtimų ir sunaikinimolietuviškos dvasios, prisige-

Ateinantį sekmadienį, lie
pos 30 d., įvyksta šv. Gab
rieliaus parapijos metinis 
išvažiavimas, Maple Grove, 
3555 So. 13th St., skersai 
šv. Adalberto kapinių, šis 
išvažiavimas yra visos pa
rapijos socialinio veikimo 
didžiausias įvykis. Pažymė
tina, jog ypač šiais metais 
visa parapija dirba, kad pik
nikas kuo geriausiai pasi
sektų. Visos para p i j i n ė s 
draugijos pasiskyrė darbais 
ir ruošiasi stropiausiai už
sidėtas pareigas išpildyti.

Šiuomi klebonas kun. An
tanas Mažukna ir parapijos 

Skalbiamas Mašinas, Refri- komitetas nuoširdžiausiai
TAISOME

geratorius, Dulkių Valytu
vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47ih St.
Tel. YARDS 1866.

Paieškomos Giminės
Sekanti asmenys labai svar

biam reikalui paieškomi:
Vincentas Stazskunas, seniau 

gyvenęs adresu Wyoming Avė., 
1084 Enetes Boro, Pittston, Pa. 
ir George Zienouskas, seniau 
gyvenęs 601 Washington Avė., 
Waterbury, Conn.

Minėti asmenys arba jų pa
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MR. B. STANKŪNAS 
3013 So. 6th St. 
Milwankee, Wls.

užkviečia ne tik savo visus 
parapijonus, bet ir apylin
kės kitų Wisconsino lietu
vius dalyvauti piknike ir 
linksmai praleisti diąpą. Sa
vo dalyvavimu taipogi pri
sidėsite prie parapijos parė
mimo.

Pažymėtina, kad šiuo lai
ku parapija dirba, kad galė
tų artimoj ateityj atnaujin
ti savo bažnyčios ir klebo
nijos išorinę išvaizdą. Nors 
jau parapijos skola pilnai 
išmokėta, bet reikia ir išo
riniai ją papuošti.

Tad, visi į) šv. Gabrie-

Teko patirti nemaloni ži
nia, kad mūsų kaimininė Šv. 
Kazimiero parapija, Ricine 
neteko savo mylimo/dvasios 
vado kun. Antano Ignotos, 
kuris buvo viršininkų pas
kirtas svarbioms mokytojo 
pareigoms Marianapolio ko
legijoje, Thompson, Conn.

Nekartą per paskutiniuo
sius du metus kun. Ignotas 
dalyvaudavo mūšų bažny
čios bei parapijos iškilmėse. 
Teko taipogi su pasigerėji
mu matyti su kokia gražia 
dvasia vadovavo raciniečių 
reikaluose. Per paskutinius 
du metus visa parapija vi
sais atžvilgiais pagerėjo. 
Garbė raciniečių sutartinam 
darbui kun. Ignoto vadova
vimu.

Dėlto, reiškiame kun. An
tanui Ignotui geriausios klo
ties naujose ir sunkiose pa
reigose. Koresp

rei svetimo raugo ir sveti
mos dvasios., priešingos ta
vo prigimčiai, nuskurusia 
skraiste pradėjai dangstytis, 
ir pasidarei nei rusas, nei 
lietuvis, kitaip sakant, ta
pai savo tautos išgama.

Tu, atvykęs Didžiųjų Ke
turių Laisvių šalin, atsitrau
kei nuo Aukščiausios Būty
bės ir Jo švento tikėjimo, 
paskendai biaurių nedorybių 
ir paleistuvystės purve, at
sižadėjai savo gimtos ša-

šįmet to paties , Stalino 
armija sudegino Vilnių ir 
sunkiomis kanuolėmis sugrio 
vė Kauną.

Jei priešas bėga, reikia 
jį vytis, o ne vejantis pake
liui viską deginti ir griauti.

Ką dabar sakys lietuviš
kieji kacapai?

Dabar eina penktosios ka
ro paskolos vajus. Įvairiais 
būdais raginami ir masina
mi gyventojai pirkti bonus.

Earl Etheridge, leidėjaslies, ir geidi, kad ją sveti- T ,„ ... Couner-Journal and Times ,

PARDAVIMUI

Racine, Wis.
SUSITVĖRĖ AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOS 
SKYRIUS

ma valstybė pavergtų ir už-Y 
krautų ant jos sunkų ir ne
pakeliamą bolševikų vergi
jos jungą, kad tavo tautie
čius lietuvius burliokai iš
plautų, o likusius gyvus pa
darytų vergais ir laikytų 
juos gyvulio vietoje.

Nors tu ir esi lietuvis — 
lietuvių tautos sūnus, bet 
savo lietuvių tautos neap
kenti, ja biauriesi, ją nie
kini, šmeiži ir spiaudai ant 
jos. Tu jau nemyli savo tė
vų šalies. Tu jai tik nelai
mės geidi, ir netveri džiaugs 
mu, kai sužinai, kad ją jau 
jos priešai drasko ir smau
gia. Tu iš to džiaugsmo net 
pilvą susiėmęs juokiesi, ir 
už kelis judoeiškus grašius

Louisville, Ky., mieste, pa
skelbė, kad jis padainuos ka
ro bonų radio programoje, 
jei atsiras asmuo, kuris 
pirks boną už $5,000. Asmuo 
atsirado.

Vos Earl Etheridge pradė
jus dainuoti antrą posmą 
senos velšų liaudies dainos, 
asmuo, pasisiūlęs pirkti bo
ną už $5,000, patelefonavo 
stočiai, kad jis pirksiąs už 
$50,000, jei Etheridge pa
liaus dainavęs. Suprantama, 
daina tuojau nutrūko.

r«jfebSMM«eYoa Kamri

••a

Liepos 20 d., M. Kaspa
raičio name buvo susirinki
mas draugijų išrinktų dele- ' savo tėvynę priešui parduo 
gatų ir veikėjų A. L. T. sky-įdi. Tu tikras savo tautos ir 
riui įsteigti. Valdybon iš- tėvynės išdavikas ir išga- 
rinkta: pirm. Jurgis Kapo-Jma. Duok, Dieve, kad prieš
čfcis, vice pirm. Antanas Kla ’ —-------------- ---------------------
patauskas, rast. Martynas 
Kasparaitis, iždin. Jokūbas 
Simonavičius, iždo globėjai:liaus parapijos pikniką atei

nantį sekmadienį, M a p 1 e! Sįmonas Gibbs ir Agota Ziz 
Grove, 3555 So. 13th St. Vi- mįn.skaitė. Pastaroji paskir- 

ta eiti ir organizatorės pa
reigas.

sų lauksime, visus kviečia
me.
Linksma žinia

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA l'RF
■u modemiškai Įrengtu 6 kambarių 
namu,, aunparlor, vana, basėm entae 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos,

kelio stoties, i* mylių nuo*Micih- labai linksma žinia, kad pir- Tarybos vykdomiems dar- 
l p. varkaiiA slv.? chteagoje, masis iš parapijos klierikas, bams. Agota Zizminąjcaitė 
4148 Archer Avė. Ph. virginia siu ST1bdiakonas Ignacas Staš- aukojo alumininį virdulį (se-

Mūšių parapiją pasiekė
Nutarta išleisti tris dova

nas sukėlimui pinigų A. L.

USD
Yoa Give to the U S 0

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

PARSTDUODA pora namų ir farma kūnas bus įšvęstas spalių 
su geromis įplaukomis. Saukite teie-1 mėnesyje ir kad mūsų pa- 
fonu: pairtas mm. rapijos bažnyčioj laikys pri-

i parsiduoda — 200 akrų ūkis, ge- micijas »; alių 29 d., Kris- 
1 tw. Karaliau. Šventoje.

Staikūnaa gaus
Wl».

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

tą) vertės $25.00; A. J. Kla 
patauskas aukojo vyno setą 
vertės $10.00; trečią dova
ną — pinigais $3.00. Bus at
spausdinta 150 knygelių, 
kiekvienoj bus 12 tikietų. 

dijakonato šventinimus rug- Vienas tikietas dešimtukas, 
sėjo mėnesyje, gi bus įšvėn- Visa knygele $1.00. Ištrau-
tintas spalių 28 d., mūsų ar- 
kidiecezijos katedroje.

kimui laimės bus suruoštas 
(Nukelta į 6 pusi.)

UNDER D. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

^SAVINGS
Db AND

LOAN AS8OCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avo. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWTCH, Pres. and Mgr.
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Savaitinė karo ir politikos apžvalga
VOKIETIJOJE ĮVYKIAI

Ši savaitė yra turtinga įvykiais karo frontuose ir po
litikas laukuose.

Šią savaitę daug buvo kalbama apie Vokietijos nera
mumus, kuriuos sukėlė kai kurie Vokietijos generolai. 
Naciai giriasi, kad jie “apvalę netyruosius elementus’’ 
iš vokiečių, generolų tarpe. Bet atrodo, kad naciams 
pasisekė užgniaužti tik pirmuosius armijos sukilimo 
veiksmus. Informuoti jungtinių tautų politikai tebema
no, kad plataus masto karininkų suokalbis tebėra Vo
kietijoje gyvas.

Sakoma, kad vokiečių generolas Busch pasiuntė Hit
leriui telegramą, patardamas baigti karą savo ir par
tijos gerovei, ir nusižudė.
LENKIJOS KLAUSIMAS

Liepos 27 dieną Lenkijos vyriausybės Londone minis- 
iteris pirmininkas Stanislaw Mikolajczyk išvyko į Mask
vą tartis su sovietų valdžia dėl administracijos sutvar
kymo išvaduojamose Lenkijos teritorijose. Ateitis pa
rodys kas iš tų derybų išeis. Bet Maskva paskelbė len
kų “tautinį komitetą’’ kaipo laikiną “valdžią” išvaduo
jamoms Lenkijos teritorijoms. Tai yra grynai Maskvos 
padaras, sulipdytas iš komunistų ir jų šalininkų. Len
kijos žmonės į komunistus žiūri kaip į tautos išdavikus.

Britų sluoksniai mano, kad lenkams pavyks susitarti 
su rusais.
ARGENTINOS DABARTINE VALDŽIA

Iš Washington gauta žinia,, kad 19 Amerikos žemyno 
valstybių atsisakė pripažinti dabartinę Argentinos val
džią, nes ji nebendradarbiaujanti žemyno apsaugos dar
buose.

Sekretorius Hull paruošė ilgą raštą, kuriime nurodo, 
kad sukilusių Argentinos generolų valdžia padeda dau
giau ašiai, o ne sąjungininkams.

Sakoma, kad Argentinoje generolai suvaržė sąjungi
ninkams palankią spaudą.

PRANCŪZIJOS FRONTE

Vakar gauta žinia, kad Normandijos fronte, Pran
cūzijoje, įvyko didžiausia tankų kova, liepos 27 dieną, 
ir vokiečių frontas, vakaruose nuo St. Lo, buvo perlauž
tas ir pasivaryta 15 mailių gilyn.

Susidaro įspūdis, kad visos nacių linijos Normandi
jos fronte pradėjo irti.

Vakar taip pat gauta žinia, kad žymus Amerikos Lt. 
gen. Lesley J. McNair žuvo nuo priešo ugnies Norman
dijos fronte. Tai buvo žemyno kariuomenės žynius spe
cialistas ir jis buvo laikomas “Amerikos armijos sme
genimis”. Lt. gen. McNair vadovybėje armija išaugo 
nuo 1,500,000 vyrų iki 7,700,000.

Ta pačia proga tenka priminti, kad jau penki Ame
rikos armijos generolai yra žuvę šiame kare. 
RUSIJOS, ITALIJOS IR PACIFIKO FRONTAI

Rusai šią savaitę vokiečiams Rytų fronte sudavė 
smarkų smūgį. Vokiečiai jau apleido Kauną. Sąjungi
ninkų kariuomenės Italijos fronte eina pirmyn. Eina, 
kovos už Pisos ir Florencijos miestus. Guam saloje (Pa- 
cifike) Amerikos karo jėgos baigia naikinti Orote pu- 
siausalyje pasilikusius japonų batalijonus. Nuo inva
zijos pradžios Guam saloje jau žuvo 2,800 japonų. 
Kiekvieną dieną amerikiečiai sunaikina 560 japonų ka

reivių. Tinian saloje per 3 dienas žuvo 1,958 japonai. 
Liepos 27 dieną buvo žinių, kad Amerikos karo jėgos 
buvo užėmusios ketvirtadalį Tinian salos ir okupavo 
salos aerodromą.

NAMIE PASIŽVALGIUS »
Šios savaitės pradžioje įvyko A. L. R. K. Susivieny- 

rao seimas, Scrantone, Pa. Seimas buvo gyvas ir dar
bingas. Teųka manyti, kad seimo nutarimai dar didesni, 
gyvumą įneš į organizacijos gyvenimą.

Chicagos lietuviai kolonijose organizuoju United Ldth- 
uanian Relief Fund, kuris rūpinasi Lietuvos ir lietuvių 
šelpimu. •

★
Rusai privalo grąžinti liehiviams pilną 
nepriklausomybę

Brutalios ir žiaurios jėgos vadai nori garbės ir trokš
ta, kad apie juos kuo daugiausiai palankiai rašytų. To
dėl tokie vadai nesigaili milijonų propagandai, kad jų 
žiaurūs darbai būtų išhaltinti ir apie juos tikrą tiesą 
užrėktų, nustelbtų ir užčiauptu. Tiesos gi skelbėjus kai 
kurie diktatorių garbintojai apšaukia tautos priešais 
ir siekią juos administraciniu būdu likviduoti.

Juk dabar atsiranda asmenų, kurie džiaugiasi, .kad 
Lietuvą viena ir kitą brutali jėga smaugia. Nė viena 
rimtoji pasaulio valstybė neišdrįsta Lietuvos užtarti. 
Bet mes drąsiai sakome, kad Lietuva turį būti laisva 
ir nepriklausoma valstybė, ir mes protestuojame prieš 
brutalią jėgą, kuri kėsinasi į žmonių ir tautų laisvę. Ir 
kai mūsų pastangas kartais paremia savo balsu vienas 
kitas tiesą mylįs kitatautis, mūsų akys nušvinta, kad 
žmonijos sąžinė dar nevisiškai nuslopinta. Tokių sąži
ningų drąsuolių dar atsiranda. “Boston Post” sekma
dienio numeryje įdėjo George Brintpn Beal&o straipsnį, 
kuris pavadintas: “Lithuania Onoe ruled Poland in 
mighty past; is Baltic State”. Straipsnyje atpasakota 
Lietuvos istorija. Tame straipsnyje pabrėžiama, jog Lie
tuva, nors ir du kartu okupuota, savo nepriklausomy
bės laisva valia neprarado. Ir kas svarbiausia, kad nei 
Anglija, nei Amerika abiejų okupacijų (vokiečių ir ru
sų) nepripažino. Šis klausimas kaip tik laiku iškelia
mas, nes antroji rusų 'okupacija jtau vyksta. Tad ir 
ji niekuo nepagrįsta ir neteisėta. Vadinasi, rusai, išvarę 
iš Lietuvos vokiečius, privalo grąžinti lietuviams pilną 
nepriklausomybę, jei nori skaitytis demokratijos talki
ninkais?

Jie negali be melo gyventi
Praeitos savaitės gale Washingtone Valstybės Depar
tamente lankės lietuvių, latvių ir estų delegacija ir 
įteikė memorandumą Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraš
tų nepriklausomybės reikalu. Prašymas adresuotas pre«. 
Rooseveltui ir valstybės sekretoriui Cordell Hull. Apie 
tai esame rašę šiame laikraštyje pirmadienio laidoje 
(liepos 24 d.) ir ketvirtadienį (liepos 27 d.). O Halsted 
Str. komunistų laikraštukas rašo, kad iš visų lietuviš
kų laikraščių apie tos delegacijos kelionę rašė įtik “Nau
jienos”, ir tas komunistų laikraštukas pastebi, kad 
“Draugas” nieko nerašė apie delegaciją ir jos darbus. 
Ir toliau komunistų laikraštukas tvirtina: “lig šio tre
čiadienio “Drauge” nėneužsimintia, apie tą tripą”. Tai 
jau tikra melagystė. Tegul Halsted Str. komunistai pa
ima į rankas “Draugo” pirmadienio numeri ir galės 
rasti pirmame puslapyje lietuvių, latvių ir estų dele
gacijos kelionės aprašymą. Halsted komunistai jau se
niai neturi savo proto, jie jį pardavė Maskvos ponams, 
bet dabar paaiškėjo, kad Halsted Str. laikraštuko re
daktoriai ir nebeprimato, o gal tik jų įprasta mela
gystė. Tai tikri besarmačiai. Jie negali be melo apseiti.

ŽUVO NORMANDIJOJ
PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

IS Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Lt. generolas Lesley J. 
McNair, vadinamas “brains 
of ithe Army”, ekspertas la- 
vybos sausžemio kariuome
nės, šiomis dienomis žuvo 

kovose Prancūzijoj. (Acme- 
Draugas telephoto)
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Cicero vaikai gaus 
pieno

Cicero Švietimo Bordas 
priėmė tėvų delegacijos rei
kalavimą, kad ateinantį ru
denį būtų įsteigta vadinama 
“Penny Milk Programa”, tai 
yra, kad visose pradžios mo
kyklose vaikai gautų kas
dien pusę pantės pieno už 
vieną centą.

Šiai programai federalė 
vyriausybė skiria tam tikrą 
sumą, kuri paskirstoma 
kiekvienai valstybei.

Ginklu grąsinama pa
laidojo kūdikį

Illinois ir Indiana valsty
bių autoritetai tiria nepa
prastą atsitikimą, kad viena 
moteris grasinama revolve
riu turėjo palaidoti kitos 
moters vos gimusį kūdikį 
Tai įvykę ūkyje netcii 
■VVheatfiėld, Ind.

Policijos sulaikyta Mrs. 
Victoria Womack, 15 South 
Hoyne Avė., prisipažino, kad 
revolveriu grąsinama ji bu
vo priversta palaidoti kūdi
kį savo švogerkos Mrs. Effi 
Mulloy, 1803 S. Horaan avė. 
Ši taip pat sulaikyta, prisi
pažino, kad kūdikis buvo 
gimęs peranksti ir kad tai 
darius autorizuota gydyto
ja, kuri buvo prie gimdy
mo.

Nežinia, kuo baigsis šis 
dalykas.

(Tęsinys)
—Pabaikim: ar leidžiate 

išeiti jūsų augintinei?
Žurnalistas pažiūrėjo į sa

vo žmoną ir tarė tokiu bal
sų, kuris neprileidžia jokio 
ginčo:

—Pone, jūs turite mano 
sutikimą, tai turi jums už
tekti.

Ponia Enguerrand sukan
do lūpas iki kraujo, pabalo, 
bet nieko neatsakė.

* * *
Kunigas Darmont labai 

patenkintas pasiekė savo 
automobilį;. Staiga jis pagal
vojo:

—0 kur Cauvertas? Bar- 
baux tikino, kad aš susipa
žinsiu būtinai su juo.

Jis pasilenkė prie lango: 
nieko įdomaus nebuvo gali
ma pastebėti, šitą kartą 
Barbame buvo apsigavęs! Po 
kelių sekundžių staiga kuni
gas atsisuko: už dviejų šim
tų metrų jų pėdomis važia
vo automobilis. Jis liepė šo
feriui pasukti į Miškus ve
dančia maža gatvele, taip 
pat padarė, ir ,„anas- .auto;. į ' 
kitą gatvę kairėje pusėje, ir 
anas sekė. Kunigas juokėsi:

—Cauvert!

Jis sulaikė savo automo
bilį, paprašė šoferį palaukti, 
iš piniginės išsiėmė vizitinę 
kortelę, prisiartino prie se
kusio automobilio, kuris taip 
pat sustojo. Jis pakėlė savo 
skrybėlę,, drąsiai atidarė 
langą ir su švelniu, bet pa
juokiančiu mandagumu ta
rė:

—Be abejo, būsit ponas 
Cauvert į štai mano viziti
nė, pone: Kunigas Darmont, 
Auteuilio Gailesting o s i o s 
Dievo Motinos bažnyčios 
klebonas, buvęs 247 pulko 
kapitonas. Aš norėjau ateiti 
jūsų pasveikinti ir jums pa
reikšti gilią užuojautą, ma
tydamas tokį susirūpinimą 
mano reikalais. Be to, man

nuomones
Kai Italija pasidavė sąjungininkams ir buvo pasi

rašyta Italijos karo paliaubų sąlygos, tai pradžioje 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir Britanija nebuvo prie
šingos viešai paskelbimui paliaubų sąlygų, bet Badcglio 
valdžia sakė, kad jų aštrumas gali sukelti Italijoje 
reakciją ir pakenkti kooperavimui su sąjungininkais. 
Todėl Badcglio valdžia buvo nuomonės, kad paliaubų 
sąlygos viešai neskelbtinos. Kariški vadai sutiko. Da
bar Bonomi valdžia nori, kad būtų paskelbta Italijos 
paliaubų sąlygos. Sakoma, kad Bonomi valdžia nori, 
kad būtų paskelbtos paliaubų sąlygos tuo tikslu, kad 
viešas reagavimas priverstų jas modifikuoti. Bet Lon
donas ir Washington yra priešingi, nes jie turės pripa
žinti, galimas dalykas tektų namie nurausti, kad dau
gelis iš sąlygų niekad neveikė ar buvo suminkštintos 
praktikoje, rašo “Newsweek” apžvalgoje.

Pirkite karo bonus.Visomis jėgomis
A. R. Kryžius turi didelę reikšmę namų ir karo fron

to gyvenime, neg A. R. Kryžius tiesia visur pagalbos Zuikis 
ranką. Todėl mes visomis jėgomis remkime Raud. Kry
žiaus darbus ir aukokime savo kraują sužeistiems ka
riams, kurie kovoja už šio krašto laisvę ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą. j_ ____

Įbaugintas zuikis gali vie
nu šuoliu nušokti iki 20 pė
dų.

atrodė, kad, vykdami tuo 
pačiu keliu, mes turime, be 
abejonės, vienas ir kitas tą 
patį tikslą—,privatinį Gai
lestingosios Dievo Motinos 
bažnyčios klebono butą. Aš 
jums siūlau savo automobi
lį.

Cauvertas užduso. Būti 
pažintam klebono! tąi—tie
siog raganius!

Jis metė klebonui pasiu
tusį žvilgsnį ir įsakė šofe
riui važiuoti.

* * *
Ponas ir ponia Enguer

rand nustebo, kada vakare 
prie stalo pamatė sūnų taip 
karščiuojantis dėl Teresės 
išvykimo. Kaip? Argi jie da
bar leidosi klebenu valdo
mi! Kokia teise kunigas čion 
atėjo reikalauti Tecesės? 
Dėl ko nebuvo pranešta po
licijai? Reikėjo nesutikti. 
Anksčiau ar vėliau per ją 
būtų buvęs sučiuptas Dona- 
dieu. Tai—tiesiog netikėti
na!

Enguerrandas, nors pri
pratęs prie sūnaus neklus- 

' nurao, rado šitą išsišokimą 
esant visai^netinkamą. Jis 
įsakė Maksui tylėti, šis ne
kreipė dėmesio ip dar pik
čiau, dar išdidžiau pakarto
jo savo žodžius.

Tcdėl tėvas išvijo jį iš 
valgomojo. Raukšlėmis išva 
gota kakta ir blogai nusi
teikęs, jis pasirėmė ant sta
lo ir tarė:

—Vargas! Ką darome mes 
iš šito nelaimingojo^ Dar 
prieš savaitę jis rodė geres
nį nusistatymą... Tai begė
dis!...

—Mano drauge..., Maksas 
man tapo siaubu.... jis mane 
nužudys!....

(Bus daugiau)

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandiel S*

Stodlo Ooach

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

S31S WE8T ROOSEVELT ROAD • __ J
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Druskos ežeras, kuriame negalima 
nuskęsti

- Murmonų mieste. - Kų pasakoja japo
nė, išėjusi iš koncentracijos stovyklos. - 
Pasikalbėjimas su murmone. - Mormo
nai seniau turėdavo po kelias žmonas. - 
Vakaras Liberty parke.

MURMONŲ MIESTE
Visoje Amerikoje garsus 

miestas — Salt Lake City. 
Jį įkūrė čia apsistoję, per
sekiojami 147 murmonai 
(taip vadinami šio savotiš
ko tikėjimo pasekėjai). Mies 
tas gražiai juoduojančių kal
nų apsuptas, nors slėnyje, 
bet vis tiek daugiau, kaip 
4,000 pėdų virš jūros pa
viršiaus; užima. 52 kvadr. 
mylias ir turi apie 200,000 
gyventojų. Gatvės švarios ir 
plačios — net 132 pėdų plo
čio. ‘ ,

Keliautojų dėmesio cent
ras — murmonų šventovės.

kad žemėje vėl bus rojus ir 
kad naujasai Sionas bus į- 
steigtias čia Amerikos že
myne.

Jų muziejuje sudėta jų 
protėvių įrįnkiąi, jų šven
tus knygos, o sienos išpuoš
tos garsesniais posakiais, 
kaip pavyzdžiui:

AMERIKIEČIAI NESULAIKOMI PRANCŪZIJOJ

Prisidengę vokiečių paliktais tankais ir sunkvežimiais Amerikos pėstininkai išmu
ša vokiečius iš netoli St. Lo, kur vėliausiomis žiniomis amerikiečiai visiškai sulaužė 
vokiečių fronto liniją. (Acme-Draugas telepboto)

pasakojo, kad iš Japonijos 
— Dievas visada dirba su^a atvažiavusi studijuoti.

tais, kurie dirba su juo. (A- 
ristotelio posakis).

Tikėjimas yra laimė,

— Kai mes turėjome va
žiuoti į stovyklas, reikėjo 
viską išsiparduotį. paskubo-

Kariui grižus namo

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

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

— Mano jėga yra, jėga de
šimties, nes mano širdis yra 
tyra.

Murmonų sekta neturi nė 
Jų bažnyčią, pilko vietos ak-, milijono narių, net jų įsteig- 
mens, atrodo dailiai su smai-i tame mieste — Salt Lake

apšvietimas ir jėga (Bal- J&is pigiai atidavėme. Sų sa- 
zak)# vimi netuv<> galima imtis

aštrių daiktų, kaip peilių, ar

Karo tarnybos vyrų na-, su namiškiais, su savo my- 
miškiai įdomauji ir angliš-J Ūmaisiais asmenimis. Ta vi- 
ka spauda daug rašo klau-Į sa mizerija daug kam ir bū
simu, kas turi būti daroma dą pakeičia.
kąriams grįžus namo. Kiek- Kitas karys sako, kad jau-

Kokiu būdu apsigyveno 
baltieji žmonės

Australijos pakraščiai is
panams ir portugalams bu
vo žinomi jau nuo penkiolik
tojo šimtmečio. Tačiau, ne
žiūrint lo, iki Amerikos ka

tro su Anglija, baltųjų žmo- 
Įnių Australijoj negyveno.

Laikais, kada Anglija val
dė Ameriką, didžiausi anglų 
politiniai ir kitokie nusikal
tėliai, vietoj bausti namie 
mirtimi, buvo siunčiami į 
Ameriką. Kilusi Amerikoje 
revoliucija ir jos žinomos 
pasėkos uždarė duris Angli
jos nusikaltėliams. Tuomet 
anglai pradėjo ieškoti jiems 
vietos kitur. Ir pasirinko 
Australiją.

liąis bokšteliais. Jų, vadina
mas, “Tabernacle” ap
valus pastatas — sutalpina 
8,000 žmonių, visas didžiu
lis namas pastatytas be vi
nių — pienojai rišti šikšno
mis ar kalti mediniais va
giliais (vinimis).

Murmone, kuri mūsų bū
relį vedžiojo, pasakojo apie 
pirmųjų atvykėlių vargus 
šiuose plotuo^, kur jie tu
rėjo kovoti su skėrių viską 
naikinančiais antpuoliais.

— Tai koks gi jūsų tikė
jimas? — paklausiau vieno 
iš tų murmonų. Man padavė 
keletą knygelių. Pasirodo, 
kad jie tiki, jog jų sektos 
įkūrėją J. Smithą aplankęs 
Dievo siųstas prisikėlęs iš 
numirusių žmogus — Mo- 
roni — kurs jam perdavęs 
šventą knygą, rašytą ant 
aukso plokščių. Savo tikėji
mą murmonai turi suglaudę 
į 13 punktų, kur jie pasi
sako tikį į Trejybę, Kris
taus atpirkimą, bet jie tiki, 
kad Dievas dar padarys daug 
apreiškimų, kad Kristus dar 
ateis karaliauti ant žemės,

City — dauguma gyventojų 
nepriklauso prie tos sektos, 
bet jų pastatai vertingi me
no, atžvilgiu ir negalima pa
neigti jų kai kurių kultūri
nių nuopelnų,
PASIKALBĖJIMAS 

SU JAPONE
Ne per toliausia nuo Salt

šiaip Stakių. Stovykloje tai- vUn8m “ vyrai kariai susiėję daž-
vau nurses padėjėja. Yra 
ten ir katalikų kunigas, ku-

grįš sveiki ir laimingi. II- J nai apgaili savo civilinį gy- 
gus laikus išvargę kovose venimą. Jie pasiilgę pieno

ris savu ooru neariuko sto- jwai vyrai grįS <'J kitok“ 
vykios gyveatat k«l teik- P"““***“1 kugelio jų bū
tų rainių. ptemevtatas. **
m , J. . v „ žusuųjų ieškos nuošalumo,

en mes arėjome Vienų dvasia hus palaužta,
savo teatrą pamaldas viso- _ *
kių tikybų. Daugeliui patiko 6įe re bug f
tas stovyklos gyvenimas. . . » x ♦ v •„ . , • uu XI • 4. • i ruu nusistatę. Karo baisy-

ai hflčlc j bes daugiu guar-
įsei i nenori —- *’|tina su Dievu per maldą,
rius, volgĮ, patenkmtį.

Japonė kalbėjo aiškiai an- Armijos savaitinis žurna
las “Yank” rašo tais ir ki-

šviežių kiaušinių, madingų 
drabužių eilės, automobilių 
ir dar kitų prašmatnybių.

Grįžęs iš kovų lauko vie 
nas puskarininkas pareiškia 
.kad namie jis radęs tikrą 
pastovumą. Anot jo, armi
joje nėra nieko pastovaus. 
Stovyklose viskas tik laiki
na. Atsiremsi lęur į sieną ir 
(patirsi, kad siena linksta,

Lake City yra japonams i-! aplankyti, bet gyventi ji no 
steigta koncentracijos sto- iri Amerikoje, 
vykios, į kurias jie buvo at- KA PASAKOJA

klausimais. Sako, kad 
apie tai apklausinėti kai ku-

gabenti iš San Fraacisco ir 
kitų Pacifiko pakrančių. A- 
pie kai kuriuos japonus įsi
tikinta, kad jie yra ištiki
mi šiam kraštui ir jie išleis
ti į laisvę. Salt Lake City 
matyti nemažai japonų ir 
japonių, čia besidarbuojan
čių įvairiose vietose. Nuste
bau pamatęs, kad ir vysku
po rūmuose šeimininkės pa
dėjėja — japonė. Ji man atr 
nešė pasklaidyti kone. lage
ryje leistais laikraščius, kai 
kurie jų su keistomis japo
niškomis raidėmis.

— Paskaityki japoniškai
Ji, pirštu vesdama žemyn 

per keistų ženklų kolumnas 
tarė keistus žodžius. Pąsi-

M URMO NIKE

Turėjau daug klausinėtis, 
kol suradau autobusą, kurs 
nuvežtų prie, gal už 15 my
lių nuo miesto esančio, gar
siojo druskos ežero. Pro au
tobuso langą matėsi juodi

rie armijų generolai, laivyno 
vadai, kapelionai, moralų 
vykdytojai ir daug pačių ei
linių karių. Paduota įvai
riausių nuomonių.

z Vienas kareivių pareiškia, 
kad ilgą tarnybą turėju
siems ir grįžusiems namo 

, vyrams gal daugeliui nebus

[oums Kkharp J. Fmmbsan • 
SOLD PAPERS QN 
OflCAGCte STBEETS...

0e becam? a 
NewspApcn. 
RCPORT6IJ....

v______

Gegužės 6, 1787, iš Angli
jos išplaukė pirmas laivas 
su 1,030 keleivių, kurių tar
pe buvo 696 kajiniaį. Laivas 
Australiją pasiekė sekančių 
metų gruodžio 20 d. ir su
stojo Bo^any įlankoje. Po 

I keletos dienų, patyrus, kad 
ši įlanka labai sekli, laivas 
išplaukė vėl į jūrą ir pasu
ko į kitą įlanką, kurią pa- 
vadirfb Jackson uostu. Čia 
ir aipsigyveno pirmieji bal
tieji žmonės. Čia pradėta 
statyti pirmas Australijos 
miestas, kuris, laikui bėgant, 
išaugo į milžinišką miestą, 
dabar vadinamą Sydney. 
šiems baltiesiems žmonėms 
apsigyvenus, neužilgo pra
dėjo emigruoti ir iš kitų 
kraštų. Viskas, kas buvo rei
kalinga jų įsikūrimui, buvo 

mi. Jie sakysis daug pašau- pradžioje tegabenaraa lai.
lio matę ir daug kitokių pa
žiūrų įgiję apie viską.

Matome, kad kiekvienas 
karys turi kitonišką nuomo
nę ir (pažiūrą apie grįžimą 
iš tarnybos ir apie namus. 
Žinovai sako, kad karių grį
žimo klausimas yra svarsty
tinas. Tačiau tas na nesvar
bus klausimas. Niekas ne 
gali žinoti, kada baigsis ka
ras, kurs dar ilgam gali pra
sitęsti. Jie pažymi, kad šian
die svarbiausius- klausimas

vais.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLlEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS FLASTIO MA. 
TSUUOLAS NATUAAJLAS ASM 
STAKTOS DANTU FUBITOMA.

nes ji audeklinė. PaLapinės yra kariuose palaikyti p.a- 
be durių — vien audeklinės kilią dvasią. Tas atsiekia-
uįsdangos.

Kitas puskarininkas pa
reiškia, kad grįžusiems na
mo kariams ar tai urliopan, 
ar tai. daL nesveikumo paleis 
tiems, reikia duoti kuo dau
giau ramybės. Sako, neturė
tų būt rengiamos priimtu
vės ir į jas kviečiami gimi
nės ir kaimynai. Karys ne
turi būti varginamas įyai-kalnų siluetai. Užmiestyje įgngva jį naujo apsiprasti 

prie vienp ii kalnų — vario M ,amiMfl.i. ir n»H»™ klriniroais, Jel jis
kasyklos. Kabina iš kalno 
vario rūdą ir čia pat apdir
ba ją fabrike. Čia per vieną 
dieną daugiau vario rūdos 
išimą, negu kasant Panamos 
kanalą per dieną žemių iš
mesdavo.

Kalbamės su keleiviais.
— Ar tai Tamsta murmo- 

nė, — paklausiu keleivės, 
kuri, pasirodė, esanti moks
leivė Aukštesnėj mokykloj ir 
važiavo iš miesto toliau į tė
vų namus.

—Taip.
— Ar jūsų tikėjime yra 

kokių ypatingų papročių?
— Mes negalime gerti 

svaigalų* rūkyti, negalime 
gerti kavos.

— Ir ta taisyklė pildoma?
— Kai kurie nesusiiaįko, 

bet jie nusikalsta.
— O kaip ten, girdėjau, 

kad murmonai po kelias 
žmonas veda?

— Seniau taip buvo, bet 
dabar — Amerikos įstaty
mai uždraudė, valdžia baus
tų, tai ir murmonų bažny
čia permainė — nebeleidžia 
daug žmonų turėti.”

Tos mergaitės pasakoji
mas tikras. Vėliau mačiau 
vienoj murmonų knygoj pa
rašyta —- kai USA vyriau
sybė uždraudė daugpatystę, 
murmonai dar kovojo, įro
dinėjo, kad tas yra prieš 
laisvę jų religijos, kuri lei
džia turėti kelias žmonas.

maliai gyventi. Ahot jo, rei
kia žinoti, kad karo tarny
boje kiekvienas vyras turi 
pergyventi ir pakelti fizinius 
ir kitus nepatogumus, bai
mę, netikrumą, o ypač namų 
pasiilgimą — nesimatymą

Tačiau pralaimėję bylą net 
konstituciniame teisme, mut 
monai nusileido.

Toliau ta munnonikė pa
sakojo, kad paaugusius vy
rus ir mergaites murmonai 
siunčia porai metų “misijų 
darbui”. Jie patys turi pra
gyvenimą užsidirbti ir mur
monų sektą platinti.

(Bus daugiau)
K. J. Prunskis

pats nori kalbėti, tekalba 
Bet jo kalbos ir pasakosi

ma tik dažnai jiems siunčia
mais laiškais. Taigi, kuo dau 
giau laiškų siųsti esantiems 
karo tarnyboje vyrams. Te-, 
rašo jiems tėvai, broliai, se-1 
sers, draugai ir kiti. Laiš-1 
kais jie turi būt raminami, i 
guodžiami. Laiškuose ypač 
vengti bet kokių nu,siskun-j 
dimų, arba aimanų. Laiškai 
turi būti eaulėti ir jų kuo 
daugiausia. Kai kariai iš na
mų laiškais gauna linksmas 
žinias, juose dvasia sutvir-

mai turi būti konfidencija- tėja. Mieliau aukojasi už sa
liai — tik namiškiams žino
mi.

Kai kurie kariai pageidau
ja, ir turi vilties, kad grįžę 
namo ras ten buvusį jų pa
liktą pasitvarkynaą. Taigi, 
ras namiškius sveikus, kati 
barius švarius, gaminamus 
gardžius valgius ir malonią, 
saulėtą aplinaą. Ir jie neno
ri, kad jų grįžimas namie 
sukeltų bet kokias naujas 
problemas.

Anot vieno karininko, 
tarp grįžusiųjų rasis ir to
kių, kuriems jų buvę namai 
rodysis siaurutėliai ir netin-

va tėvynės laisvę ir ryž asi 
smarkiau priešą triuškinti. 
Kupini ryžtingumo kariai 
nenugalimi. P. T.

=====

NELAUKiTE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite uŽMittkrlnti nyo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar ilaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad

S parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Bti- 
s, neturėsite jokių nemalonumų.

“Mos esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

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

Telefonas CUNTRAL 5208
GENEBALINIAI AGENTAI Aifl Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
x IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
' UJMBERMEN'S INSURANCE COMPANY

MASSACHU8ETTS FIRE A MARINE INSIJRANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIN INDEMNITY COMPANY

NAUJOS 
AVI Velvatone SANTV

PLUTOS
$12.50

IKI W9.S» UI KIEKVIENĄ
NaatfldnoSa. B« akrai*. Nslnnrida n*l- 
-•«. Nablsnka. VImJ kaly tlnomoa dantį 
Slaltoa Partnatomos cryata) olaar platus 

Plunksnos sunkuma, sanitaras, Patm- 
klnlnuM garnatuatae. Matarlobu labai pa- 
našus | ramtlnl. Vlanaa dienas taisyta* 
patarnavimas. ApakaUHarltaaa raliai.

Darome pldtaa (spaostea Ir 
Į gautas tlk U latanluotų dentlstq

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

ITM g. Aahland 2nd Fl. Mon. >281
Atdara ana* Ikl^ leitad. ana I Ud 1 

KALBAM* LIKTtVMKAJ

8045 W. 26th St. 2nd Fl. Oaw 2S08 
80 N. Dearbom Rm. 800, Sta 004S 
Vldnrmleaile rat. t—(. Aatradiaal Ir 

katrlrtadlaal aaa I Iri T.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT

For appoint.ment call — 
REPUBLIC 6051

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 1739
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Ji . w<
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SOPHIE BARČUS RADIO
GEGUŽINEVAKARUŠKININKU

(f’

Mykolas kviečia vi
sus j vakrušklnin- 
kų. Gegužinę.

Senis Lumšas stumia sa
vo sūnų Rąulą prie Bar
boros. ’

Seniai Tačkūnai susirūpinę 
apie Barboros kavalierius.

Barbora iš džiaugsmo šo
ka ant vienos kojos.

Iš Jos raštų šie karaktoriai 
linkumina mūsų pjačiąją 

lietuvių^ visuomenę.

Spitsbukas, kuris 
pavilioja Barboros 
širdį,. ••Abejoja”?

Petrė smailiai žiū
ri į Spitobuką Bar
boros numylėtinį.

Piršlya Pliurpys ir 
našlys Čiulbys ieškan
tis trečios pačios.

O'

šviesiaplaukis, traukia 
savo dumples sve
čiams polkas grot.

SEKMAD., RUGP. (AUG.) 6 D., 1944 - Pradžia 10 vai. ryte iki vidunakčio - JUSTICE PARK GARDENS, Archer avė. & Kean avė. - Šokiai, vaišės 
EE

WISCONSIHO LIETUVIU ŽINIOS
I

Kenosha Kronika
Ryt po paskutinių šv. Mi

šių rengi imi pietūs pagerb
ti visas Ona s, Marijonas ir 
Magdalenas. Rengėjos kvie
čia visus atsilankyti. Gra
žiai laiką praleisite, pagerb
site varduvininkes ir sykiu 
paremsite parapiją. Visas

kus, Rita Bitautaitė, Jonas 
Urbickas, Jonas Nevulis, St. 
Švelnys, Pet. Stasevičius, A. 
Kareckis, Pet. Pilipavičienė, 
Marijona, Beitaitė, Elz. Va- 
dapolienė, Vinc. Ališauskas. 
St. Ališauskienė, Dom. Žalie
nė, Ona, Kavaliauskienė, M. 
Čižikienė, Teklė šumskaitė, 
Barb. Lukošienė, Ad. Petro-

pelnas eis parapijos skolai; §įua Į^arįjona Dapkienė, Jo- t 

mažin i. Popiet, jei oras leis, Į naa vpfcus, St. Juška, Jurg. 
šalia mokyklos įvyks pikni-1 Pociua Ant Uzemeckis, A. 
kas. Kiekvieną metą šis pa-, pau]onjS) Elz. Dešrienė, Deš-
rengimas būna sėkmingas. 
Tikimės, kad šįmet bus dar 
sėkmingesnis.

Šv. Onos dr-ja praneša, 
kad dabar įstojimas j df-stę 
yra, papigintas. Visos mote
rys ir merginos pasinaudo
kite proga ir įsirašyki e į 
Šv. Onos dr-ją.

Šv. Petro parapija susi
laukė naujų kunigų kad pa
gelbėti klebonui kun. *Pr. 
Skrodeniui. Vienas jų, kun. 
Albinas Gurklį MIC., jau 
yra atvykęs ir darbuojasi. 
Kitas kun. Adomas Jeskęvi- 
čius, MIC., atvyks pabaigoj

... rugpjūčio mėnesio.

£

Neperseniai įvyko šešių 
varduvių bankietas. Kores
pondentas užmiršo tą apra
šymą įdėti. Nors ir biskj 
vėlokai, bet pažymėtina, kad 
parengimu daugiausiai rūpi
nosi mūsų nenuilstantis raš
tininkas Jonas Druktenis. 
Klebonas ir visa parapija 
taria jam nuoširdų ačiū.

Sekantieji prisidėjo savo 
aukomis vieni daugiau, kiti 
mažiau: Petras Pilitauskas, 
Vladas Bitautas, Stasys P. 
Ralis, Antanas Beitas, Jonas 
Mockus, Antanas Lebeekis, 
Ant. Zaleckis, Stella Stul- 
gaitienė, Juozas švelnys, A. 
.Lauraitis, Pet. Barškaitienė, 
Kaz. Stulgaitis, Povilas Plu
tas, Kaz. Lukauskas, Jonas 
Ružanskis, Jr., Juozas Bir- 
ta&ius, Jonas Atmonas, St. 
Ruika, Kaz. šarauskas, Lo- 
uis Ha user, St. Ališauskas, 
Kaz. Šimanskis, Ant. Bor- 
den, Jonas Vitkus, Jonas 
Blažys, Peter Phillips, Vla
das Norbutas, Vladas Juzė
nas, Jonas Ružanskis, Sr., 
Juz. Za’atorienė, Ant. Ka
minskas. Sr., Juoz. Vyšniaus 
kas, VI. Plutas, Juoz. But-

riūtė, Dešriukas, Vik. Man- 
dravickas, Mandravickų sū
nus ir duktė, Adolf. Šiurie- 
nė, Jonas Vaičiūnas. John 
Krosky, Jonas šaulys, Joną 3 
Mikšis. Jonas Klobas, Pet
ras Vanagas, Peter MarshaU, 
Povilas Vanagas, Povilas An 
drulis, Povilas Kupčiūnas, 
Pranas Bujanauskas, St. 
Borden, Vladas Bitautas, Jr., 
Vladas Jakutis ir Ant. Žu
tautas.

Dėkingumo žodis priklau
so toms, kurios niekuomet 
neatsisako parapijai darbuo
tis ir gaminti valgius, nežiū
rint koks oras, šiltas ar šal
tas, bū ent šeimininkėms: 
Elz. Vadapolienei, Onai Lau
čienei, Agotai šimanauskie- 
nei, Marijonai Druktenienei, 
Pet. Pilipavičienei, ir Onai 
Valauskienei.

Mūsų sodalietės irgi nie
kuomet neatsisako prie sta
lų gražiai ir tvarkingai pa
tarnauti. Jos buvo: Ona Moc 
kaitė, St. Stulgaitikė, Ciži- 
kaitė, Mast’uskaitė ir Ma
rijona Beitaitė.

ARGENTINOS PENKETUKAI MINI PIRMĄJĄ BIRTHDAY’ nterų: moterų ir merginų 
bėgimas nešant ant šaukšto 
kiaušinį; • vaikų su knyga 
ant galvos bėgimas, moterų 
siūlą į adatą vėrimas, mo
terų obuolio lupimas plo
niausia lupyna ir taip, kad 
toji lupyna nenutrūktų, svo-

Visi j draugijos 
Lietuvos Ūkininko 
pikniką

Liepos 30 d., Spaičio dar
že, Willow Springs, (sker
sai O’Henry Park) rengia
mas didelis draugijos Lietu- Įgūno nulupimas, vaikų pajų 
vos Ūkininkas piknikas. j valgymas ir k. Kurie grei-

Rengimo komitetas rua- ! čiausiai tai padarys, gaus 
šias visus piknikierius pa- dovaną. Kon estų teisėju pa
vaišinti nepaprastomis vai
šėmis, tai yra kepta avim. 
O kas iš lietuvių nemėgsta 
taiip paruoštos ąvienos? A. 
Linkus, S. Žičkus, I. Bene- 
šiūnas, Pačiukas ruošias 
anksti rytą vykti į parką,

Du berniukai ir trys mergaitės, sūnus ir dukterys Mr. ir Mrs. Franco Diligenti, gi- kad viską paruošus avies 
mūsieji vieną dieną, mini vienų metų amžiaus sukaktį. Nenorėdamas publikacijos, gi-1 kepimui nariams ir svečiams 
musius vaikus, tėvas atskirai įregistravo. Tačiau reto įvykio negalėjo nuslėpti. (Acme-
Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Marąuette Park žinutės

Kun. A. Daksnys, jubilia
tas, liepos 30 d. išvažiuoja 
pas tėvus pranciškonus ap
sigyventi naujai įsikūrusia
me vienuolyne, netoli Levvis- 
ton miesto, Maine valstijoj. 
Paskutinius 4 mėnesius kun. 
A. Deksnys gyveno prie kle
bono kun. J. Paškausko Gi
mimo Šv. P. Marijos para
pijoj.

Į nyčioje prasidės antradienį, 
rugp. 1 dieną 12 vai. dieną 
ir baigsis rugp. 2 d. vakare,

Sįjungiečiij piknikas
Brighton Park. — Mote

rų Sąjungos 20 kuopa turės 
pikniką liepos 30 d., Ryans 
Woods, prie 87-tos ir West-

vaišinti. «*.
Be to, piknike bus įvairių 

kontestų, kuriuos laimėję 
gaus dovanas, čia pažymė
siu tik keletą kontesto nu

vėlai. Iškilmingi mišparai ir ern Ave (Bloko No. 24). 
pamokslai bus rugp. 1 ir 2 Kviečiame svečius ir sąjun- 
vakarą 7:30 vai., o trečia-į gjetea atsilankyti. Užtikri- 
dienį suma ir pamokslas 9 name “good time“. Turėsi-, 
valandą. me kugelio, virtinių, kilba-

Porcinkulio atlaidais šio- siukų, na, ir šalto alučio.
je bažnyčioje gali naudotis 
ne tik tretininkai, bet visi 
tikintieji žmonės. Kurie at
liks išpažintį ir priims šv.

Pradžia 1 vai. popiet.
Kviečia Komitetas, E. S.

Michael Ezerske pranešė
policijai, kad trys vyrai, iš 

Komuniją už kiekvieną baž- kurių du turgj0 ginklua api.
2649 W.

meldus Šv., Tėvo intencija 47th atr Iš j0 pagrobė plė-
Porcinkulio didieji atlai- nyčioa atiankymą ir pasl- 'ii Uverae^

dai Gimimo Šv. P. M. baž - - - -......................piese 31 1 e ’

RACINE, WISCONSIN 
ŽINIOS

(Atkelta iš 3 pusi.)

Yra reika’inga ‘ir vyrų, vakaras spalių 15 d. para- 
kurie svečius vaišin‘ų. Jie pi jos svetainėj, 
yra iš mūsų parapijos ko- a. Zizminskaitė pasižadė- 
miteto: Jurgis Pocius, Kaz. jo viena išplatinti 50 ,kny- 
Šarauskas, Vincas Karčiaus- gelių. Prašau vietinių lietu
kas, Petras Pilipavičius ir vių paramos, kuomet tikietų

gaus visuotinus atlaidus. At 
laidai naikina laikiną baus
mę, kurią reikia atlikti ar 
tai šioje žemėje gyviems e- 
sant arba mirus skaistyklo
je. Be atlaidų yra sunku Die
vui atlyginimą padaryti. To 
dėl visi įtikintieji, kas tik 
gali, privalo atlaidais nau
dotis.

šikai $57.

Vincas Ališauskas.
Klebonas ir Jonas Druk-

tenis taria nuoširdų ačiū vi
siems, kurie prisidėjo ar tai 
aukomis ir darbu prie pa
rengimo pasisekimo. Gra
žaus pelno liko parapijai, 
būtent $216.00.
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pardavėjai pasiūlys pirkti 
tikietų. Reikia pirkti pagal 
išgalę, nes tikslas svarbus 
ir remtinas. Dešimtukas ar 
kvotere'is Lietuvos reika
lams nėra daug.

Tokia graži vieningo dar
bo įpradžia vietinių lietuvių 
duoda vilties dabar ir atei 
tyje turėti gerų sėkmių.

Seniau pažadėti aukoti pi
ni,gal iš iždo Draugijų Ben
dro Komiteto bus pasiųsti 
liepos 30 dieną sumoj $50. 
Pinigus pasiųs iždininkas Jo 
kubas Simonaviičhis.

M. Kasparaitis

Parapijos karnivalas pra 
si dės rugp. 3 d. ir baigsis 
15 d. dideliais laimėjimais 
Klebonas kun. J. A. Paškaus- 
kas tikisi, kad kamiva'as 
bus sėkmingas, kadangi žmo 
nes juo žingeidauja ir stro
piai prie jo rengiasi.

Marketparkietis

Pasaulis, tai dirbtuvė, ku
rioj gyvi akmenys kalami 
lyginami ir dailinami. Tie 
akmenys — tai mes, žmo
nės, kurie numirę dangaus 
karalystės sienosna patilp- 
sime. (ftv. Pranciškus)

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE I 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuviu Kalbos Gramatika”

kBhlno> $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
ftlojl "Lietuviu Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams Ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metu 
dėstyt! Lietuviu kalbą kolegis- 
tams Marlanapolls College, ku- 
randasl Thompson, Conn. 

Siuskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois

kviestas John Kazan uskas, 
Mutual Federal Sivings and 
Loan A.ssociation preziden
tas ir K. Davis.

A. Valonis, draugijos pir
mininkas ir komitetas vi
siems užtikrina, pikniką sma
gų, linksmi ir patenkinantį. 
Lietus irgi lai nesutrukdo 
svečių. Darže yra didelė sa
lė, kur galima bus pašokti, 
pasilinksminti ir padainuoti 
iki nustos lijus. Įžanga dy
kai. I. Lukošiūtė, fin. rast.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
i ‘ ' •

“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” ......... Z.......... .................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius, - ' •* I

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

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

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS".K- -• A
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III.

4*

IRARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KAS DIENINIS 

RADIO LAIKRAATI8 ĮSTEIGTAS BAL 11. 1933 M.

WHFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadlenlaia nnn *7 llrl R v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. W ėst ern Ave., Chicago, III.

Telefonas — OROvehlll 2242

___
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Įdomus susirinkimasRytoj, visi kviečiami į 
Vargdienių Seserų 
Gildos piknikų

Rytoj liepas 30-ta, diena, 
kurioj įvyks Vargdienių Se
serų Gildos piknikas Aušros 
Vartų parapijos “Rūtos” 
darže, (West Side) 4 vai. 
popiet Rengimo komisija 
daug dirbo, vargo, kad kuo 
puikiausiai prisirengti prie 
šio pikniko. Bet reikia pa
sakyti, kad ir prisirengė. 
Bet tas prisirengimas ir vi
sas darbas, tikimasi, lietu
vių katalikų visuomenės bus 
tinkamai įvertintas tuo at
žvilgiu, kad jūs kuo skait
lingiausiai suvažiuosite ir 
paremaite rengėjų pastan
gas.

Piknike bus skaniausių 
įvairių valgių, gėrimų, mu
zikos, “bingo” lošimas, ir ki
tų prašmatnybių.

Šio pikniko tikslas bega
lo svarbus, kad jo visas pel
nas skiriamas naujai besi
kuriančiai Nekalto Prasidė
jimo Šv. P. Marijos Seserų 
vienuolijai.

Visos ir visi, kurie dar 
nesugrąžino dovanų - knygu
tes, arba už jas pinigus, ga
lės tai padaryti atvykę į pik
niką “Rūtos” darže.

Užtat, visi, kurie tik už
jaučiate šias seseris-vienuo- 
les ir Vargdienių Seserų 
Gildos pastangas, malonėki
te ateiti į pagalbą, kur tu
rėsite didelio malonumo pra
leisti keletą valandų laiko 
vaišingoje Weat Sidėje, ir 
ta pačia proga atliksite lab
daringą darbą.

Privažiavimas patogi&u- 
sias — gatvekariais ir au
tomobiliais — laukiame vi
sų — važiuotų ir pėkščių.

Gildietis

pų sekretoriai, visi veikėjai 
turi būtinai tą nutarimą la
bai aiškiai žinoti, dėl kurio 
visi privalo atsilankyti.

Sekretorius

Savimyliškas stengimasis 
prisigrobti pinigų, susikrau
ti didelių lobių, nemanant 
jais kitiems padėti, yra že
mos menkystės aistra, ne
verta karalių Karaliaus vai
kų. (O. 8. Marden)

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

programa
Nedalioj, liepos 30 dieną, 

išgirsite gražių dainų ir mu
zikos programą - per radio 
stotį WCFL 1000-k., kaip 
9:30 vai. vakare. Bus gražių 
lietuviškų dainelių, solo, du
etų ir smagios muzikos di
džiulio Budriko radio orkes
tro. Visuomenė kviečiama 
pasiklausyti. Leidėjai šių 
puikių lietuviškų programų 
yra Juozo Budriko gerų ra
kandų, auksinių daiktų ir 
muzikos krautuvė, 3241 So. 
Halsted St., programas lei
džia jau 15 metų. Kita Bud
riko įdomi programa girdi
ma kas ketvirtadienio va
karą per WHFC radio stotį, 
kaip 7 valandą vakare.

Pranešėja

Pirmadienio vakare, lie
pos 31 d., Sv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, 8 valandą vak., 
bus labai svarbus ir įdomus 
susirinkimas Liet. R. K. Su
si vienymo Chicago apskri
ties. Parvykęp iš seimo prez. 
L. Šimutis ir kiti atstovai 
padarys platų pranešimą a- 
pie svarbius seimo nutari
mus, kurie liečia kiekvieną 
kuopą, būtent konversija se
nųjų narių polisų. Visi kuo-

PIRKITE KARC BONUS

PFC. PETRAS P. |f ' W
SLAI TEKIS V

Jau sukako vieni metai, kai B 
negailestinga mirtis atskyrė iš I > 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir wj^B F W
brolį, kuris žuvo Pietvakarinėje MBP Oį
Pacifiko dalyje, gindamas savo ... ■Egį' A 
tėvynę Liepos 30 d., 1943 m., W
sulaukęs 34 metų amžiaus. ------ ES------

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

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

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

IGNACAS
ZYVATKAUSKAS

Mirė liepos 27d., 1944m., 4:- 
05 vai. popiet, Kpiaukęo se
natvės.

Gimęs. Lietuvoje. Kilo iŠ 
Raseinių apskr., Viduklės pa
rapijos, Paliepių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Julijonų (po tėvais Nor- 
vilaitė); 2 sūnus —- Ignacų 
ir marčių Marijonų, ir Ed
vardų; dukterį Onų ir žentų 
Kazimierų Zuitž; 5 anūkus; 2 
švogerkas — Rozalijų M adai- 
tienę ir Rozalijų Norvilienę ip 
jų šeimas; ir daug; kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Šv, 
Izidoriaus draugijos.

Kūnas randas* pašarvotas 
namuose: 9319 So. Merrill A- 
venue.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 31d., 1944m. Iš namų 
»:00 vai. ryto bus atlydėta,? į 
Šv. Juozapo parap. bažnyčių, 
So. Chicagoje, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

N.joširdžiai kviečiame vkjus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nui. Duktė, Marti, žentas, A- 
nūkai, švogerkos ir Giminės.

Laidoluvių direktorius — L. 
Bukauskas, tel. PULlman 9661.

vizas pelną* skiriamas šv. 
Kazimiero seserims Argen
tinoj.

Visi suprantame gyvą rei
kalą pagelbėti seselėms, ku
rios su pasitikėjimu laukia 
mūs paramos.

Mielas brolau, sesuo, iš
tiesk joms geibstančią ran
ką, atsilankydamas į išva
žiavimą ir tuo paremdamas 
kilnų tikslą. Bridgeportietės 
niekad jus neapvylė; jų ska
nūs užkandžiai, įvairūs gė
rimai, įdomūs žaidimai ir 
kiti patraukimai vėl jus pa
tenkins iki sočiai. Komisija

Nuliūdę
PERSOMAUZBD MKMORIALS AT NO ADDITIOltAL COSTI 

PAKTIOELAK PBOPLK FKEFEB PACHANKIS PBODDOTION8 
DI8TKIBUTOR8 OP THE PAMOU8 MONTELLO GRANITE

Mota BoMtUol—Mota Badartaf^-etranceta—Beta ta HhO Wortd.
BUY U. 8. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS

Tėvas, Broliai ir Seserys,

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Memfear ©f tha Lithuanian Gbamhar of Commarce

GAK1, INDIANA LAllMZAtVlV ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
/ Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 111T ROOSEVELT STKEE1MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5019 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY JB. PETKUS

Tinginiavimo pradžia yra 
darho ir idealizmo galas — 

Aristotelis

[ FELIKSAS STANISLAUSKIS
’ i r4.*' į .•ii1*'* C .,<•'£ iJ/r £‘7 ..

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

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

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

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

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

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

Nuliūdę:
Sūnus, Uošviai, ŠvogeriaJ, švogerkos, Krikšto Tėvas Ir 

kitos Giminės.

PADĖKA

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, mandagiu Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

ONOS KARPIENĖS
kuri mirė liepos 15d., 1944m., ir tapo palaidota liepos 20d., o 
dabar ilsiai sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir nega- 
lėdma atidėkoti tiems, kurie sutaikė jai paskutinį patarnavi
mą ligos laike ir pagrabe..

Mes, likusieji giminės,' atmindami tą jos prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, apgailestaudami dėkojame mūsų dvasiškiems tė
veliams — Kun. I. Albavičiuė, Kun. J. Pauliukoniui, Kun. J. 
Vaškui, Kun. J. Griniui, ir Kun. K. Rėklaičiui, kurie atlėkė 
įspūdingas pamaldas už jos sielą. Taipgi dėkojame Kun. J. 
Vaškui už malonų pamokslą bažnyčioje pasakytą. '

Dėkojame Kun. J. Griniui už atkalbėjimą rožančiaus ko
plyčioje per pagrabą ir už malonų pamokslą kapinėse. Dėko
jame Šv. Kazimiero sesutėms, kurios atsilankė į pagrabą ir 
pasimeldė už jos sielą. Dėkojame gerb. vargonininkams — 
Prof. A. Pociui, D. A. Stulgu!, B. Janušauskui, B. Gaubiu!, 
J. /Brazaičiui ir A. Mondeikai. Taipgi dėkojam Akademijos 
Rėmėjų dr-jai, Mani jonų Bendradarbių dr-jai, ir Kareivių 
Motinų dr-jai už dalyvavimą pagrabe ir už atkalbėjimą ro
žančiaus koplyčioje.

Toliau, dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems, kurie 
taip skaitlingai ėjo prie Dievo Stalo ir priėmė šv. Komuniją už 
a. a. Onos sielą. Ačiū visiems, kurie tiek daug šv. Mišių pa
aukavo už velionės sielą, ir tiems kurie paaukavo gėles. Gai
la mums, kad negalime visų vardus paminėti. Ačiū visiems, 
kurie atjautė mus nuliūdimo valandoje ir dalyvavo a. a. Onos 
pagrabe. Taipgi dėkojame grabnešiams už patarnavimą ir 
Kareivių Motmų dr-jai, kuri dalyvavo sykiu su grabnešrais 
prie grabo. Ačių grabonui Antanui B. Petkui, kuris savo geru 
ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinantį.

O mes, brangioji, pasilikę be tavęs — vyras, Sūnus ir mar
ti — esame didžiai nuliūdę ir apgailestaudami tavęs nenu
stosime melsti Dangiškojo Tėvo. kad priimtų jus po Savo 
globa ir suteiktų amžiną šviesą, kuri šviestų jums per amžius.

Nuliūdę liekame: Vyras, Sūnus, Marti ir Giminės.

Proga pagelbėti 
seserims Karimie- 
rietėms Argentinoj

Liepos 30 d., ARD 2 Kuo
pa rengia pikniką Ryans 
Woods, prie 87th ir West- 
ern Avė. Vieta No. 25. Pik
niko komisija stropiai dir
ba, kad išvažiavimas būtų 
sėkmingas. Šio parengimo

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NaktįNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktuvės Mes Turime 

Koplyčias
Visose Miesto 

Dalysi
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

J. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORN1A AVĖ. PPRANCIŠKUS ZAVECKIS

Jau sukako dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Vyrą 
ir Tėvelį Pranciškų Zaveckį. 
Netekome savo mylimo Rug- 
piūčio 1 d., 1942.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Mes atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš musu tarpo, 
užprašėme 2-jas gedulingas 
šv. Mišias Antrądienį, Rug
pjūčio 1 d., šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, 7 ir 8 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti Šiose pa- 
mldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. PraneiŠ- 
kaus sielą.

Nuliūdę: Moteris Marijo
na, Kūnai: Pranciškos Ir Sta
nislovas (U. 8. Anuybdnktė 
Marijona, seserys Martha 
Janutienė Ir Ona Stankienė, 
švogeris Viktoras Bražins- 
kl ir švogerka Ona ir kitos 
Glmtaša.

P. J. RIDIKAS

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
TIESIOG IB SUTAUFT- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

MAŽEIKA
8319 LECUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
PhoM YARDS 1138-314330-34 S. Califomia 

Avenue 
Lafayette 0727 *

LACHAWICZ IB SUNAI
8314 WEST 83rd PLACE Phoaes: CANAL 8515
19756 S. M1CHIGAN A VE. GOMMODORE 5765

PULLMAN 1276

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną prftakUaą.
Didysis Ofisas Ir Dlrbtnvš:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Koplyčios VBLTUI VtaoM 
Chicago* Dolyae L BUKAUSKAS

16881 SO. MIGHIGAN AVĖ. Pbone PULLMAN 9661
štai vienas ii mūsų gralių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oftana ir Dirbtu vš: 587 N. WESTERN AVĖ. 

(VatnU Grand Ava.)

Radio Programai WGES
(1390 k.)

Pirmadianiab ir Ketvlrtad. 
8 vai. vok.

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT UTVAMIOA AVĖ. Mum TAI

I
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Jau ir komunistai gėdisi

Komunistai slepia ir iškraipo faktus 
apie Lietuvos padėtį

ŠV. PETRO IR POVILO PAR. WEST PULLMAN
DIDYSIS VASARINIS PIKNIKAS

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

VEŠIAME IR PUOŠNIAME VYTAUTO DARŽE 

(115-1os Gatv&s, tarp Cicero Ave.^ ir Pulaski Rd.)
V“ • • 1 *

Piknike bus visoko su programų; atvykite maloniai praleisti sekmadieni.tk
Nuoširdžiai kviečia visus Kleb. Kun. M. švarlis ir Westpullmaniečiai

Alaska nėra valstybė. Val
džia buvo ir Klaipėdoje, bet 
Klaipėda nebuvo valstybė. 
Valdžia gali pasikeisti ir pa
sikeičia valstybės nepalie- 
čiant — jos suverenumo ne
panaikinant. Gi jeigu vals
tybė keičia ar yra priversta 
pakeisti savo suverenumą, 
tai jos valdžia automatiškai 
pasikeičia arba išnyksta. 
Tam pavyzdis gali būt Rusi
ja. Carų laikais valdžia jo
je buvo monarchistidė, Ke
renskio laiku — socialistinė, 
o Lenino-Stalino laiku ko
munistinė. Valdžios arba 
valdymo santvarkos pasikei
tė ir buvo kitokios, bet Ru
sija pasiliko ta pati. Einant 
tautų apsisprendimo princi
pu ir Sovietinės Rusijos nu
tarimu, keletas tautų atsi
skyrė nuo Rusijos ir tapo 
nepriklausomomis valstybė
mis su savo valdžiomis ir 
skirtingomis santvarkomis; 
vienos iš jų pasirinko komu
nistines santvarkas, o kitos 
kapitalistines santvarkas — 
visos jos gyvavo kaipo vals
tybės su savo valdžiomis ir 
vyriausybėsmis. Gruzija, A- 
zerbeizanas ir Lietuva turė
jo po 3 milijonus gyventojų, 
o Rusija apie 150 mil. gy
ventojų, bet teisės akyse jos 
visos buvo lygios, taip kaip 
yra valstybėse piliečiai, ne
žiūrint jų fiziškos sudėties, 
turto, ar idealoginio bei po
litinio nusistatymo. Ta
čiau kuomet Azerbeizano ir 
Gruzijos valstybės buvo 
įjungtos Sovietų Sąjungon, 
tuomet jos nustojo skaitytis 
valstybėmis, iš savistovių 
valstybių virto didelės vals
tybės (S. S.) provincijomis 
— seniau vadintomis gu
bernijomis, be tarptautinės 
reikšmės — be valstybinės 
žymės.

Bridgeporto komunistai 
susišaukė mitingėlį liepos 
2i d. paminėjimui antros 
smurtiškos dienos Lietuvos 
istorijoje. Mitingėlis buvo 
mizernas. Apie jį neverta nė 
rašyti. J

DVI SMURTO DIENOS

Pirmoji lietuvių tautai 
smurto diena buvo Liubline 
1569 m., o antroji Kaune 
1940 m. Pirmas lietuvių tau
tos pažeminimo ir užgavimo 
aktas buvo padiktuotas iš 
Varšuvos, o antras iš Ma
skvos. Ir pirmojo ir antrojo 
aktų lietuvių tauta nepripa
žino ir nepripažįsta jos va
lios išreiškimo padariniais. 
Kaip Liublino sudaryta Len
kijos-Lietuvos unija buvo 
kenksminga Lietuvai, taip 
ir Kaune sudarytoji Rusijo3- 
Lietuvos unija yra kenks
minga Lietuvai. Kaip į Liub
lino uniją lietuviai žiūrėjo 
su panieka, taip ir į “Kauno 
uniją” lietuviai žiūri su pa
nieka. Tą žino ir supranta 
ne tik tie, kurie ‘ ‘Kauno uni
ją” smurtu ir teroru prava
rė, bet ir tie, kurie smurti
ninkams ir teroristams 
agentauja. Jie gėdisi kalbė
ti apie uniją — kalba tik 
apie “fašistinės” tvarkos 
pašalinimą ir socialistinės 
tvarkos įvedimą Lietuvon. 
Vilnis, liepos 21 d., taip ra
šo: “šiandien sukankta ke
turi metai nuo įsi steigimo 
tarybų valdžios Lietuvoje; 
nuo panaikinimo Smetonos 
fašistinės diktatūros”. Ki
tais žodžiais sakant — Sme
tonos valdžios tvarka pa
keista Stalino valdžios tvar
ka — viena diktatūra į kitą 
diktatūrą.

• Kad reikalą sušvelninti ir 
paaiškinti, toliau rašoma, 
jog “1940 m. liepos 21 d., 
Kaune susirinkęs liaudies 
seimas paskelbė socialistinę 
tvarką musų gimtinėje.” 
Čia, kaip ir aukščiau, kalba
ma tik apie santvarką, t. y., 
pakeitimą fašistinės, kaip 
jie vadina, santvarkos į ko- 
munistinę-socialistinę san
tvarką — apie Lietuvos li
kimą jie nieko nesako, nors 
tas yra pagrindinis — gy- 
vibinis klausimas.
KOMUNISTAI KALBA 
TIK APIE VALDŽIĄ

Kodėl lietuviški komunis
tėliai kalba tik apie valdžią, 
o niekalba apie tą, ką ta val
džia valdys? Valdžia ir vals
tybė jok nėra tas pats. Val
džia yra ir Alaskoje, bet

ir
kampininkė-

BCTŲ BE SAVOS VALIOS

Tas pats atsitiko su dide
le Ukraina ir nemaža Balt- 
gudija. Tas pats atsitiktų su 
Lietuva ir kitomis valstybė
mis, kurias Rusija mėgino 
inkorporuoti savo senojon 
imperijon 1940 m. liepos 
mėn. 21 d. Naujoje, sovieti
nėje Rusijoj Lietuva būtų 
Sov. Sąjungos provincija, 
nauja gubernija, respublikos 
pavadinimu — su senaisiais 
pančiais, be valstybinės 
reikšmės ir be savosios va
lios. Jos valia būtų reikš
minga ne iš Vilniaus ir Kau
no, bet iš Maskvos. Lietuvis 
turėtų sakyti ne tą, ką jis 
norėtų, bet tą, ką Maskva

jam lieptų. Naujoje pasaulio 
santvarkoje, apie kurią da
bar kalbama, Liberijos ir 
Abisinijos juodveidžiai kal
bėtų už save ir savo vardu, 
o lietuviai turėtų remtis ant 
rusų malonės, nes Liberija 
ir Abisinija skaitytus! ne
priklausomomis valstybė
mis, o Lietuva, Latvija 
Estija Rusijos
mis — savo rūšies pastum
dėlėmis ir vergėmis, be sa
vo piliečių ir be valstybių 
teisių.

Ponai Maskolberniai labai 
gerai supranta, kad Lietuvai 
netekus nepriklausomybės, 
lietuvių tauta netektų lais
vės ir būtų nuteista eventu
aliam išnaikinimui. Lietuvių 
tautos tėvynė būtų .nebe ta, 
už kurią ji per šimtmečius 
yra kovojus ir dabar kovoja, 
bet ta, kuri buvo nuo 1795 
iki 1918 metų. Lietuvos did
vyrių kaulai ilsėtųsi ne Ra
sų kapinėse Vilniuje arba ki
tose Lietuvos amžinybės 
vietose, bet Sibiro tundrose 
ir kitose Paleckio tėvynės 
plotuose.

KOMUNISTAI SLEPIA 
TIKRUS FAKTUS

Vilnies ir Laisvės maskol
berniai šitą žinodami ir jus- 
dami lietuvių patrijotišku- 
mą, slepia nuo jų tikrus fak
tus: kalba tik apie Lietuvos 
valdžią, bet ne apie Lietuvos 
valstybę, kurią raudonieji 
hitleristai nori praryti ir iš- 
naikyti. Jeigu jie turėtų bent 
kiek padorumo ir lietuvišku
mo, tai jie darytų tik tą, ką 
jie kalba — dėtų pastangas 
pagelbėti Lietuvos komunis
tams įvesti Lietuvoje komu
nistų santvarką, bet dabar 
jie tik kalba apie Lietuvos 
santvarką, o dirba už Lietu
vos ir kartu jos valdžios pa
smaugimą — Rusijai atida
vimą. Jų darbai juos padaro 
žemiausios rūšies išgamomis 
ir aukščiausio laipsnio išda
vikais. Jų darbai niekuo ne
siskiria nuo darbų tų, ku
riuos jie vadina renegatais, 
ir kuriuos jų bosai šaudo be 
jokio pasigailėjimo.

Įsilaužo
Mrs. Molly Cohen, 5432 

Drexel blvd., pranešė polici
jai, kad vagys įsilaužė į jos 
namą ir pavogė du rankinu
kus, kuriuose buvo $138.

Mirė darbe
Donald C. Merrifield, 70 

metų, mirė nuo širdies ata
kos, kai jis dirįx> Warren jr tankas sustojo prie na-
viešbutyje kaipo 
Tai įvyko praeitą 
dienį.

klerkas.
ketvirta-

Apiplėšė
Du ginkluoti vyrai anksti 
praeitą ketvirtadienį apiplė
šė Arthur Willis, Frances 
viešbučio, 5054 Winthrop 
avė., klerką. Iš jo pagrobė 
$58.

Žiedas nuvedė 
kalėjimai}

Josepr H. Niesman, 34 
metų, 5740 Princeton avė., 
praeitą ketvirtadienį buvo 
nuteistas keturiems mėne
siams kalėjiman už pavogi
mą žiedo ($125 vertės) iš 
Mrs. Irene Van Atta, 6108 
Kimbark avė., jo darbdavės.

• PASKOLOS DAROMOS T PIRMŲ MORGIČJŲ!

Statybai, Remontavlmol, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ ISMOKEJMŲI

Panaudokite Proga Dabartinėms Semome 
Nuoiimčio Ratoma.

TAPKITE FINANBINTAI NEPRIKLAUSOMI?
'........

TAUPYKITE m(lq, (dOUgnJe. Jflsy Indeliai 
rflpmtlngal globojami tr Ilgi SS,OOO.OO ap
drausti per Federal Savlnga and Loan la
so rance Corporation. Jilsų pinigai bus greitai 
Mmokaml Joms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSIN® {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN 
TBL.J CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Iš karo frontų

Kaip airiai apgavo nacius
TRYS KAREIVIAI AIRIAI SUNAIKINO NACIŲ 

TANKĄ PRANCŪZIJOS FRONTE
L mus

Karo frontuose esti įvai
rių atsitikimų. Vienas iš to
kių įvykių buvo Normandi
jos fronte, Prancūzijoje.

Trys airiai kareiviai matė 
atšliaužiant nacių tanką. 
Vienas airis savo dviem 
draugams sako: “Žinote ką, 
mes turime šį nacių tanką 
sunaikinti”. Bet kokiu bū
du? Vienas airis patarė sa
vo draugams nueiti į name
lį ir ten laukti. Ir jis pasa
kė, kai tik tankas sustos 
prie namelio, k^.d jie tuojau 
mestų prieštankines bom
bas į tanką. Bet draugai to 
airio klausia: “Iš kur tu ži
nai, kad tankas sustos prie 
namelio?” O airis jiems at
sakė: “Aš žinau, kad sustos, 
tik jūs eikite į namelį ir 
būkite pasiruošę užpuoli
mui.”

Du airiai paklausė ir nu
ėjo į namelį, o trečiasis at
sistojo kelyje ir atstatė ma
žą šautuvą prieš nacių tan
ką. Naciai pamatę kareivį 
su šautuvu pakraipė galvas

mėlio pažiūrėti kas čia toks 
kareivis, kuris bando šautu
vu užpulti tanką. Naciams 
buvo nepaprastas dalykas. 
Kai tik vokiečių tankas su
stojo prie namelio, du kiti 
airiai kareiviai išbėgo iš na
melio su prieštankinėmis 
bombomis ir jas numetė į 
tanką. Nacių tankas buvo 
sunaikintas bombų.

Sakoma, kad Prancūzijos

Dėl $18.06 trys metai 
kalėjimo

William E. Dale, 21 m. 
amžiaus, 3425 N. Neenah 
Avė., federalio teisėjo Camp
bell nubaustas trims me
tams į federalį kalėjimą. Jis 
pavogė svetimą laišką, ku
riame buvo čekis $18.06 su
mai.

fronte bent tris nacių tan
kus sąjungininkų kariai to
kiu gudriu būdu sunaikino.

Fronte daugiau reiškia 
sumanumas ir apsukrumas, 
kuris priešą įveda į žaban
gas.

Vieną rankšluostį 
per dieną

War Manpower Commis- 
sion nustatė bendrus suvar
žymus viešbučiams. Iki šiol 
svečiai viešbučiuose gauda
vo į dieną po keletą rank
šluosčių ir kasdien naujus 
lovOs baltinius. Dabar vy
riausybė nustatė, kad sve
čias į dieną gaus tik vieną 
rankšluostį, o naujus lovai 
baltinius kas ketvirtą dieną. 
Be to, viešbučių menedžie- 
riai instruktuoti visus pa
tarnautojus jaunesnius 45 
metų amžiaus pakeisti mo
terimis ir senesniais vyrais. 
Tai daroma dėl stokos dar
bininkų karo pramonėje.

Kiaušiniai brangūs dėl
to, kad yra perdaug
International Baby Chick 

Association suvažiavime, 
Chicagoj, C. W. Kitchen, de
puty direktorius War Food 
Administration, padarė pra
nešimą, kad Amerikos viš
tos labai “ištikimos” dėjime 
kiaušinių. Jis apskaičiavęs, 
kad 515,000,000 vištų Ame
rikoj šiemet padės 72. bilio- 
nus kiaušinių. C. W. Kitchen 
pasakė, kad dabartiniu lai
ku kiaušinių Amerikoj-yra 
perdaug.

Pirmoji
Pirmoji Amerikos ligoni

nė nesveikuojančiams gydy- 
dyti buvo įsteigta Philadel^ 
phijoje 1773 metais.

association
8226 80. HALSTED ST.

X B. Sucilienė ir J. Puč- 
korienė, žinomos West Pull- 
man veikėjos, vadovaus val
gykloj parapijos piknike, ku 
ris įvyks liepos 30 d., Vy
tauto parke. Vestpulmanie- 
čiai ruošias visi pdknikan 
važiuoti ir paragauti ne tik 
šaunių šeimininkių skanių 
“patrovų” virtuvėje, bet ir 
kitokių klebono ir komite
to ruošiamų vaišių.

X Muz. B. Janušauskas, 
Gimimo Panelės šv. parapi
jos vargonininkas, ravo re
zidencijoj, 2259 W. 107 St., 
iškėlė puotą svečiui, varg. 
A. Žemaičiui iš Worcester, 
Mass., kuris buvo atvykęs 
į demokratų partijos kon
venciją, kaipo ai tematąs 
Mass valstybės delegacijos 
Vaišėse dalyvavo Al. Kums- 
kis, Juozas Brazaitis, Adol
fas Mondeika su žmona ir k.

• v
13X Kotrina Sriubienė, 

Cicero, žinoma mūs veikė
ja, šiom?-'! dienomis per R 
Kryžių gavo laišką iš Lie
tuvos nuo brolio Jono Bujo- 
ko. Praneša, kad Sriubienės 
šeimos trys nariai mirė, o 
apie dr. Igną Bujoką netu
ri žinių. Laiškas rašytas 
prieš aštuonis mėnesius.

X Lietuviai Gelbėti Fondo, 
Bridgeport skyriaus, susi
rinkime užvakar, apsvars
čius bėgamuosius reikalus, 
buvo pasveikintos Onos ir 
Antaninos jų vardadienių 
proga. Viena iš Onų yra ži
noma veikėja ir skyriaus se
kretorė Aleliūnienė, kuri 
taipgi yra ir DKK narė.

X Corp. Edw. R. Nausėda, 
kurs tarnauja inžinierių kor 
puse U. S. Army, rašo iš 
Anglijos, kad kelionę per o- 
keaną turėjo malonią, bet 
Anglija didelio įspūdžio jam 
nesuteikus, bent dalys to 
krašto, kurias yra matęs. 
Jis yra brolis Felicijos Nau
sėdaitės.

X Ona Paurazienė, žmo
na Paurazo, savininko užei
gos prie W. Pershing ir S. 
Sacramento Avė., su sūnum 
išvyko į Wisconsin valsty
bę; ne tiek atostogų, kiek 
sveikatai pataisyti sūnaus, 
kuriam neseniai buvo pada
ryta operacija.

X Brlghtonparkiečlui Dap
kų sūnus rašo tėvams, kad 
šiuo metu jis randasi Pran
cūzijoj, taigi, jei ne pačiam 
fronte, tai arti jo. Dapkai 
gyvena adresu 4414 S. Ar- 
teaian Avė,
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