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Rusai okupavo Marijampolę
Išmušė 60,000 nacių Normandijoje; 

pasivarė 18 mylių iki Avranches
VYRIAUSIAS ALF STA

BAS, liepos 31. — Greitai 
pasivarę. 18 mylių), Ameri
kos šarvuočiai šį vakarų! į- 
siveržė į Avranches miestą, 
kur dabar ka^jasi su na
ciais gatvėse. Laimėjus tą 
miestą, amerikiečiai bus 
pravėrę duris į patį Pran
cūzijos centrą.

Pastarųjų dienų ofenzyvo
je sąjungininkai išmušė be
veik šešias nacių divizijas, 
arba apie 60,000 karių.

Trylika mylių į šiaurva
karius nuo Avranches ame
rikiečiai užėmė Granville, o 
kairiam linijos gale užėmė 
Torigini-Sur-Vire, 27 mylias 
nuo kranto.

Įėjimas į Avranches reiš
kia 60 mylių pasistūmėji
mą nuo invazijos pozicijų

kart buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. Nuo antra- 

pakrantėje. Tas žygis suga- J dienio naciai prarado Eiuvirš 
vo vokiečius, kurie kaujasi|400 tankų.

Naciai mano greit skirsis su turkais
ANKARA, liepos 31. — 

Sąjungininkų sluoksniai sa
ko Turkija paskelbs santy
kių su Vokietija nutrauki
mą bėgyje 24 valandų.

LONDONAS, liepos 31.— 
Vokiečių raportai nurodo, 
kad naciai nebesitiki išlai
kyti santykius su Turkija. 
Jie pranašauja, kad Turki
jos vyriausybė trečiadieny

3,300 tonų bombų Miunčeno miestui
LONDONAS, liepos 31.— 

Apie 2,200 Amerikos lėktu
vų dienos metu šiandien nu
metė 3,300 tonų bombų ant 
ir taip jau apgriauto Miun
čeno miesto Vokietijoje. Ki
ti jų taipgi atakavo priešo

Japonai įsilaužė į Hengyang miestą
CHUNGKING, liepos 31.- 

Kiniečių komanda pripaži
no, kad japonai įsilaužė į 
Hengyang miestą, ir sakė 
smarkios kovos vyksta pa
čiam mieste ir jo priemies 
čiuose.

Yunan provincijoje, kinie
čiai kariai įsiveržė į Ten-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 1 d.: šv. Pet

ras kalėjime; senovės: Su 
davis ir Gauda.

Rugpiūčio 2 d.: šv.P. Mar. 
Ang. (Parpi n kuliai), ftv. Al
fonsas; senovės: Taugau- 
das ir Varpūnė.

ORAS
Ūkanota ir šilta.

šiaurėje, aplink Granville. 
Manoma belaisvių skaičius, 
kuris niuo antradienio sie
kia 10,000, žymiai padidės.

Sąjungininkų lėktuvai su
aižo pasitraukiančių nacių 
eiles.

Į pietryčius nuo Torigni 
vokiečiai stumiasi atgal 
prie Virė upės.

Rytiniam linijos gale bri
tai pasivarė aštuonias my
lias pirmyn fronte į pietus 
nuo Gaumont. Britai užėmė 
kalną 309 į rytus nuo St. 
Marindes-Besaces, Galėt kai
mą, ir keliolika kitų apgy
ventų vietų.

Soulles apylinkėje, į rytus 
nuo Coutances, sugauti na
ciai išmušami. Jie kelis kar-
tus bandė išsilaužti, bet kas už smėlio kalno. Amerikiečiai greit pasiekė senuosius marinų barakus Guam saloje

Amerikos vėliavai kylant, inžinieriai skubiai baigia paruošti Orote aerodromą. 
(U. S. Marine Corps Photo; Acme-Draugas Telephoto.)

praneš apie nutraukimą di
plomatinių ir ekonominių 
santykių su Vokietija.

Yra ženklų, taipgi, kad 
vokiečiai nebegali išlaikyti 
Bulgariją.'

Nacių Transocean agen
tūra sakė vokiečių laikraš
čiai minėjo galimybę, kad 
sąjungininkai galį gauti ba
zes lėktuvams ir laivams 
Turkijoje.

aerodromus Prancūzijoje.

Maždaug 500 Amerikos 
lėktuvų iš Italijos bazių tuo 
pat metu puolė nacių alie
jaus laukus, tankus ir va
ryklas pietinėj Rumunijoj.

gchung miesto pakraščius. 
Tengchung yra svarbiausia 
priešo bazė toje provincijo
je. Anot pranešimo, ten su
gauta 2,000 japonų karių, 
kuriems gręsia mirtis.

Vis dar atskrenda 
robotinės bombosZ

LONDONAS, liepos 31 — 
Nežiūrint naktinių lėktuvų 
patrulių, kurios kelias jų 
numušė, nacių skrendančios 
bombos visą naktį pasiekė 
pietinę Angliją ir Londono 
apylinkę.

Dienos metu naciai ir vėl 
pabudo savo robotinės bom
bas salvėmis.

MARINAI IŠLIPA GUAM SALOJE

Amerikos marinai šoka iš žeme ir vandeniu važiuojančio vežimo ir skuba pasislėpti

ARŠIOS KOVOS UŽ ’
FLORENCIJOS MIESTĄ
ROMA, liepos 31. — Vo

kiečių jėgos traukiasi atgal 
iš paskutinių pozicijų kal
nuose apie penkias mylias į 
pietvakarius nuo Florenci
jos, po to, kaip jie nuken
tėjo didelius nuostolius ei
lėje kontratakų, kurtos ne
pralaužė britų linijų.

Labai aršios kovos vyks
ta prie San Michele mies
telio, kalnuose į pietvaka
rius nuo Florencijos, kur 
neuzelandiečiai atsilaiko 
prieš pakartotinas nacių 
kontratakas, ir atsigriebę 
ėmė stumti nacius atgal į
kalnus šiaurėje.

___ *

Sako nusviręs Riša 
bokštas dar tebestovi
SU PENKTĄJA ARMIJA 

PRIEŠ PISA, liepos 31. — 
Obzervatorius netolimoj sto
ty sakė Pisos į vieną pusę 
nusviręs bokštas nesąs ar
tilerijos šovinių nei sunai
kintas nei užgautas.

Berlyno radio, taikyda
mas į J. A. Valstybes, ank
sčiau pranešė, kad sąjungi
ninkų artilerija sunaikinusi 
tą įžymų bokštą.

Sako sutorpedavo 
tris britu laivus

LONDONAS, liepos 31.— 
Berlyno radio sakė vokie
čių greitieji motoriniai lai
vai anksti ryte puolė britų 
konvojų prie Eastboume, ir 
sutorpedavę “bent tris lai
vus.” Pasak nacių, britų 
naikintuvai “smarkiai ata
kavę” ir todėl nebuvo gali
ma pastebėti rezultatų.

Naujas ginklas išmuša Tinian japonus
PEARL HARBOR, liepas 

31. — Amerikos marinai ė-
mėsi darbo išmušti japonų tojų gyvena, ir pasivarė 
likučius pietiniam Tinian pįpj^yn SUSpausti likusias 
salos gale. j prįg§o jėgas į nedidelį plotą

Vartodami naują ir efek- • pietiniam gale.

ATAKAVO JAPONUS 
HAINAN SALOJE

NEW YORKAS, liepos 31. 
— Tokyo radio sakė “35 
priešo B—24 ir P38 lėktu
vai” šeštadieny atakavo 
Hainan salą, prie Kinijos 
pietinio kranto. Japonai sa
kėsi jie keturis P—38 lėk
tuvus numušę, o priešlėktu
vinės patrankos kelis bom- 
berius sužalojo.

Aitape apylinkėje 
išmušė 1,500 japonu
GEN MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, liepos 31. 
— Gen. MacArthur prane
šė, kad Aitape apylinkėje. 
Naujoj Gvinėjoj, suskaityta 
apie 1,500 japonų karių La
vonų.

Vidutinio dydžio bombe- 
riai dar kartą puolė Halma- 
hera salą, matomai norėda
mi tą priešo bazę neutrali
zuoti.

KARO BIULETENIAI
— Maskva pranešė, kad 

kautynės dabar vyksta Kau
no gatvėse.

— Apart kitų taikiniui, 
sąjungininkų lėktuvai šian
dien pniolė priešo įrengimus 
Jugoslavijoje.

— Maršalas Stalinas pra
nešė, kad rusai užėmė Lu- 
kovą Ir Pecką, Lenkijoje.

tyvų slaptą ginklą, marinai 
užėmė Tinian miestą, kur 
didžiuma salos 15,000 gy-

KINIEČIAI VAROSI 
PIRMYN BURMOJE

KANDY, Ceylon, liepos 
31. — Pietryčių Azijos ko
manda sakė kiniečiai kariai 
pasistūmėjo pirmyn 500 
jardų, gilyn į Myitkyina, ir 
užėmė objektą pietinėj mie
sto daly.

Kitas kiniečių dalinys, į 
pietus nuo geležinkelio, pa
sivaręs pirmyn 250 jardų.

Ištraukė daug karių 
iš Jugoslavijos

BARI, Italija, liepos 31.- 
Patikimi šaltiniai sako vo
kiečiai ištraukė didesnę da
lį savo kariuomenės iš Ju
goslavijos. Kur liepos pra
džioje buvo 17 nacių divizi
jų tame krašte, dabar liko 
tik 10 divizijų — apie 350,- 
000 karių — didžiumoj ant
raeilių.

Sušaukia senatorius 
byliu svarstymui

WASHINGTON, liepos 31 
— Senato didžiumos vadas 
Barkley ir Šen. Reynolds 
šiandien telegrafavo nesan
tiems Senato militarinio ko
miteto nariams tuoj grįžti 
Washingtonan svarstyti 
pramonės persikeitimo iš 
karinių darbų J civilę gamy
bą bylius.

Šarvuočiai Įsiveržė j Kauno miestą; 
okupavus Gibus, skuba į Suvalkus

LONDONAS, Liepos 31. — Pranešta iš Maskvos, kad 
rusai užėmė Marijampolę, 31 mylią f pietvakarius nuo 
Kauno, ir įsilaužė į Kauną, kurį naciai anksčiau prisipa
žino apleidę.

MASKVA, liepos 31. — 
Tvirtai įsisteigę Suvalkijo
je, rusai kariai stumiasi 
pirmyn plačiu frontu ir kas 
valandą artinasi prie Ryt
prūsių sienos.

(Nacių Transocean agen
tūra sakė rusai pradėjo di
delę ataką netoli Praga, 
Varšuvos priemiesčio Vistu- 
los rytiniam krante. Nacių 
pranešimai nurodo, kad ru
sai gal bus pasiekę patį 
Varšuvos miestą.)

Rusų kariuomenė pradėjo( šimai »e|»tvirtino rusų lai- 
naują ofenzyvą iš pozicijų iki šlos d,<,"os Prl'
Nemuno upės vakariniam J Penimo.
krante, į pietus ir šiaurę Maskva sakė rusų kariuo- 
nuo Alytaus 'menė randasi toli į vakarus

Užėmę Gibus, 24 mylias
nuo Rytprūsių sienos, rusai 
perkirto Lazdijų-Augus tavo 
vieškelį ir pasivarė dar dvi 
mylias. Suvalkai randasi 15 
mylių į rytus nuo Gibų

Rusų daliniai Įsiveržė į < rytus nu0 Rytprūsių, ir
Varšuvos priemiesčius, ir ar
tilerija jau šaudo į Lenki
jos sostinę. Rusų lėktuvai 
prisideda prie atakos, pul
dami nacių dalinius, kurie 
žygiuoja į Varšuvą.

Toliau į, šiaurę, kita rusų 
armija įsiveržė į kitą dalį 
Estijos ir užėmė Deja ant 
geležinkelio į Tartu.

(Berlynas antrą kartą 
pranešė, kad rusai persikė
lė per Vistulą upę į pietry
čius nuo Varšuvos. Jie tei
gia, kad jų kontratakos pa
varė rusus atgal į rytinį 
krantą.)

Maršalas Stalinas išleido 
specialų dienos įsakymą, 
kuriuo jis pranešė, kad ru
sai užėmė Siedlice, geležin
kelių centrą 50 mylių į ry
tus nuo Varšuvos.

Churcbill ruošia 
raportą apie karę

LONDONAS, liepos 31.— 
Manoma, kad kuomet Mi
nistrų Pirmininkas Chur
chill trečiadieny kalbės į 
parlamentą, jis perspės An
glijos gyventojus, kad vo
kiečiai gali būti pasiruošę 
vartoti naujus teroro gink
lus prieš Angliją.
Churchill gal tuo laiku iš
duos pirmą pilną ir oficia
lų sąjungininkų raportą a- 
pie tai, kas vyksta Vokieti
joje ir galimus rezultątus.

PIRKITE KARO BONUS

LONDONAS, liepos 31.— 
Stalinas pranešė, kad rusų 
kariuomenė Latvijoje užė
mė Jelgava, 21 mylią nuo 
Rygos.

LONDONAS, liepos 31 — 
Vokiečių komunikatas pri
pažino, kad naciai prarado 
Kauną., buvusią laikiną Lie
tuvos sostinę. Nacių Trans
ocean agentūra penktadie
ny sakė Kaunas buvo eva
kuotas, bet oficialūs urane-

nuo Kauno, ir naciai siun
čia naujus rezervus į fron
tą, kad bandyti sulaikyti 
naują rusų veržimąsi į Ryt
prūsius.

Kaunas randasi 35 mylias

prie Nemuno upės, per ku
rią rusų kariuomenė vakar 
persikėlė.

Lietuvos atstovas 
matėsi su Popiežių

ROMA, liepos 31. — Kaip 
praneša Osservatore Roma
no, Šventasis Tėvas liepos 
24 d. Vatikane suteikė au
dienciją p. St. Lozoraičiui, 
buvusiam Lietuvos užsienių 
reikalų ministrui ir Lietu
vos pasiuntiniui prie Itali
jos vyriausybės.

Naciai užgina žinias 
apie Rommel mirtį

LONDONAS,\ liepos 31.— 
Vokiečių pranešimai užgy
nė raportus, kad Maršalas 
Erwin Rommel buvo užmuš
tas ar rimtai sužeistas Pran 
cūzijoje. Nacių valdoma 
Skandinavijos telegrafų a- 
gentūra Stokholme sakė 
Berlynas pranešęs, kad Ro
mmel esąs sveikas.

Kongresmonė Luce 
gal nestos vajun

HARTFORD, Conn., lie
pos 31. — Atstovė Chre 
Boothe Luce (Rep.) sakėsi 
ji neieškos perrinkimo, jei
gu nesusipratimas tarp 
Kenneth Bradley, jos poli
tinio patarėjo, ir Gub. Ray- 
mond Baldwin, nebus išaiš
kintas.
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TIESUS KĖLUS Į BERLYNĄ

Dervairiai eina i Jei tikrai ,0“8 Deraiti*L/Cl ValViai CIIIO Į įr jo žmQna yrą nekalti, mes

apeliacinį teismą nuoširdžiai linkime jiems iš- 
” 1 T aiteisinti apeliaciniame teis-

CtevehMid, O. — Liepos 6 me.
1 Onrnd Jury pripažino Jo- 
ną ir Zuzaną Deraicius kai-
tąia sukLastavime pereitų Šv. Jurgio parapijos mo- 
metų rudenį įvykusių mies- kyklos kieme miesto valdžia 
to oouncilmąno rinkimų 22 su tam tikromis ceremonijo- 
warde. \ mis atidarė vaikų žaismą'

Teisėjas Day liepos 12 d. vietę. Yra pastatytos supyk- 
paskyrė Dereičiams bausmę los, svarstyklos įr t.t. Mies- 
už du atskirus klastaVimus. Į tas pasamdė prižiūrėtoją 

Viena bausmė siekia nuo 1- tiems vaikams, kurie čia tu- 
5 metų kalėjimo, kita nuo 1- rėš praleisti vakacijų laiką. 
3 metų. Tą bausmę Derąi-] Todėl dabar šios apylinkės 
šiai, jei apeliacinis teismas vaikams yra gera proga su- 
jų neišteisins, turės atlikti: sirinkti ir prižiūrėtojo glo- 
Jonas Deraitis — Columbus boję maloniai praleisti lai- 
kalėjimo, o jo žmona. — ką. Ir motinoms namie ne- 
Marysville moterų kalėjime, bus rūpesčio išleidus vaikus 

Abu Deraičiai sakosi esą i šią vietą.
nekalti jiems primetamu ap - Malonu> kad gv Jurgio 
kaltinimu ir padavė apelia-i p3rapįjos mokykla turį tokį 
ciją, užsidėdami kiekvienas j didelį| kiemą vaifcučių žaidi- 
po $5,000 užstato. . 'mams. Bap.

Jonas Deraitis per dauge- ------------------------
lį melų buvo atstovu Ohio Spfjpg Valley. III., 
State seimelyje, Lietuvių „
Banko sekretorių, o pasku- naujienos 
tiniu laiku buvo išrinktas
Clevelando miesto tarybos Pabaigoj birželio, vieną 
klerku, su alga $5,000 me- ^msdienį buvo vaikučiu 
taras. Jo žmona Zuzana tar- f*™0!* Sv- Komunija. Kle- 
navo knygvede Lietuvių Bau Ponias kun. W. Kvin suruošė 
ke gražias iškilmes.

Tikrai gaila, kad taip sėk
mingai politikoje prasimu- Liepos 16 d. buvo pikni- 
šęs žmogus įsipainiojo į to- ^as baudai tarnaujančių S 
kį nemalonų skandalą. Tas armU°j- Hus nusiųsta Ka 
įvykis per daugelį metų už- bėdoms dovanų už likusius 
kirs lietuviams Clevelande nuo Pikniko pinigus. Pelui 
kelią į politišką veikimą. liko $3000°-

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

6E0. BORCHERTA5

SERUN

GERMANY POLAND

Žemėlapis distancijos tarp Varšuvos ir Berlyno. Rusų kariuomenė, vėliausiomis ži
niomis, kai kuriose vietose jau persikėlus per Vistula upę, žemiau Varšuvos. Keliąs 
į Berlyną iš trijų frontų yra sekantis: iš rusų fronto — 314 mylių, iš Prancūzijos — 
623 mylios ir iš Italijos — 600 mylių. (Acme-Draugas telephoto)

rą, du sūnus ir seserį Ke- ti saujalė išgamų, kurie Lie- 
rulienę. Buvo kilus nuo Pa- tuvą prijungė prie Sovietų 
nevėžio.. Sirgo kpie tris me- Rusijos. Liūdna ir skaudu.
tus. ------——

_________ Sinapsei Control Go. šiuo
laiku dirba virš 700 darbi- 

Liepos 25 d. mirė Auta-i ninku ir dar reikalauja 100. 
nas Matulevičius, 60 metų Išaugo į didelį fabriką. Visi 
senumo. Buvo kilęs nuo Ma- darbai valdžios, 
rijampolės. Mažai jau beliko
pas mus senosios kartos. La 
bai gaila.

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

Tinginiavimo pradžia yra 
darho ir idealizmo galas — 

Aristotelis

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

rodėlius, Auksinius ir 
tintus žiedus, Rašomas 
oas ir įvairius 
kitokius auk- 
ainius daiktus 
ui PRIEINA- jE,
MAS JUMS 
KAINAS! Hk

rte«or<Mj « iVfcirui Uty muzi- 
kalių daiktų.

. T,*W Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Pnforapp 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
strumentųa. Pasįnaudpkite!

JOHN A. KASS
fSWELRY -r WATCHMAKEB 

r- MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

Liepos 24 d. St. Margaret 
ligoninėje*mirė Ona Kairie
nė, virš 60 metų. Paliko vy-

Veikimas tarpe likusių lie
tuvių mažas, palyginus su 
vykimu 20 -arba. 30 metų 

taigai. To paseka — mažai 
,jau belikę: vieni išvažinėjo 
į kitus miestus, kiti paseno,- ' T j *
kiti visai neužsiima tautos 
reikalais. Priežastis — labai į 
miglota Lietuvos ateitis. At
rodo, kad įr prie taikos sta
lo Lietuva bus ignoruojama, 
kai buvo Maskvoje, arba Te
herane. Tai ką galį padary-1

Visur kitur darbai eina 
pilnu tempu. Atlyginimas 
geras palyginus, čion geriau 
gyventi, negu Chicagoj, De- 
troit, ar kitame didmiesty.

A. P.

INO.

3241 & Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

TeL CALumet 7237

WO I K STLO1O

'Ar '

’OSSIB,

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- 
nąmas kalnas.

REIKALE PASENAUDOKIT

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS

WHOLĘSALE
FURNITURE

RROKER
Everything In the line of 

Furaksre

BVDRULO RADIO VALANDOS
WCFL, 1000 R., Nvričlins 
vakare — 8:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 

■ vakare — 7:00 P. M.

Pertaiso Senus ir Stato W į k
Naujus Namus. Turi Pil- jLZmĮ J

ną Apdraudą Savinin- MOTrp*
kams ir Darbininkams, 4

10546 S. Artesian, CED. 1739

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 S®. Ashland Avenue 

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

Nedaliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

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

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tai.: REVerlg 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: uuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

GYDYTOJAS O CHIRUBGAS
0TISO VALANDOS

Nuo 2 lk> 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus
2423 West Marųoette Road

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CANąĮ 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandoj: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rcz. TeL: PROspect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p 

6 iki 9 vai. vakare. *

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor
inis ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas — 

WIEBOLDT8-GOLDBLATT

Būkit Malonūs 
SAVO ,’KIMSl

Nesutepantis — Ncnudaiantls

800 N. Clark St,, City 
SUPERIOB 1462.

6

—-----------------
DABAR

PASKOLOS 
DAROMOS 

cnt Pirmų Morgičių
«š pigesnį nuošimti — be komlštno

MUTUAL FEOERAL
Savinos and Loan Assn. of Chtcago

I \ 1

9
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r 'P
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2262 W. CERMAK RD.........................Tel. CANal 8881
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

STAMLBY LJJTOUfl, 
Ganeral Managąr

CAHR-MOODY LUMBER CQ.
TATARMAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VJCTOBY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vaL ryto Ud 6:80 vaL po pietų

Tik viena para e k ų l«am gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lBeg- 
zamlnuotl ja* moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokelaa 
gali eutalktl.

SS SfETĄI PATYLIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na via* akiu Įtempimą-

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

OFTO METUIŠTAI
1801 So. Ashland Avepue 

Kampa* 18-to*
Teh-bjoa*: GANAL S5SS, Ohicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien *:te a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 8:80 a. m. 
Ud 7:00 p. m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedcto Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* 4729 So. Ashland Avė. 

(2-tres lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 059v

Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. Tel.: HIDway 3880 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

,DR. G/SEBNERj
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 matų patyrimas
'TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Altinių Dirbtuvė 
>491 SO. HALSTED ST.

Kampas 84th Street 
Valandas ttą° 10 Iki 4 ; nuo 6 iki 8 

Sshnaadienyje pagal sutartį, m

DANTISTAS t

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

3147 S. Halsted St, Chtcago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais < 
Valandoe: S—8 popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGU 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 8210 
Rea TeL ! REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Mokite: KEDrie 2868 

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

'PenkUd. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeitad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi 
dovaną amžinajam gyvenini 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad ja nabran-
shna

Remkito ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoju už kilnius idealus.

S500.00 U. S. WAR BONAIS - LINKSMAME
“DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKE, RUGS.-SEPT. 4 d., 1944m.



Antradienis, rugp. 1, 1944 MĘsjUnts pftAcaAg, cmeAtjo. trnfaOTs

CLASSIFIED AND "HELP

I
“D R A U G O” ** l]|l| HELP WANTED -- MOTERYS

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS’’ HELP WANTW 
AUVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph S488-S4SS

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSaukltg 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL
5357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 
UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ 
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

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 ĮSTAIGA 
PO KARO ATEITIS

GRINDERS — MAŠINOMIS 
DARBAS

Patyrusių ir nepatyrusių.
Mes išmokinsim jus.

BEARINGS MFG. CO.
515 S. Laflin St. 

FREIGHT HANDLERS
Labai reikalingi. Naktiniui šiftui. 
Unijos mokestis. Viršlaikis. Kreip
kitės prie Lietuvio ED. GLOBIS.

WEBBER CARTAGE LINE 
2017 N. LARRABEE — MOH 4242

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinlmb 
valandomis 
Atsttanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Naciai statomi prie 
darbu

Šio mėnesio pradžioje, 
manoma, Illinois, Wiscon- 
sin ir Michigan valstybėse 
bus pristatyti apie 10,00$ 
nacių karo belaisvių prie 
įvairių darbų renkant ir 
konservuojant daržoves. Illi
nois ir Wisconsin bus ski
riama maždaug po 2800 be
laisvių, o Michigan gaus 
4500. Tam tikros daržovių 
gaminimo bendrovės sulygo 
su valdžia belaisviams mo
kėti tam tikrą nustatytą al
gą.

Pirkite karo bonus.

Įspėįinltzs komunistams

Teisybės žodis paklydusiems...
,.ko

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ ir
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Cithuanian Daily Nevvspapei 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

A D VE RTISING MEDIUM

* * *¥ ¥ *¥ ¥ *

Kokį tik paimsi į rankas 
amerikonišką dienraštį, kad 
ir ne ant pirmojo, tai ant 
antro puslapio rodos durte 
duria įi akis ant žemėlapio 
gražiai skambantis ir nie
kam nekaltas žodis Lithua- 
nia.

Gal būt, nerasi pasaulyje 
tokių, krarie jau nepažintų 
kas toji yra Lithuania. Lie
tuva ir tos vietos, kur ji 
randasi, dabar iš jos paliks 
vien tik kapai, ašarų ir krau 
jo klanai, bet šio jos gra
žiai skambančio vardo nie
kas nepajėgs nei sudeginti, 
nei užmušti, nei amžinai pa
laidoti.

Lietuva kaip kokia ste
buklinga ir amžina šaknis. 
Čia ją sutrempia, išdrasko, 
sudegina, bet ji gavus va
landėlę sau ramybės, vėl 
pradeda augti, bujo'ti, žydė
ti kiaip kokia kvepianti gė
lė, knaria visi gėrisi ir jos

atidarė ausų, nesujaudino 
širdies. Žinai, kad tūkstan
čiai ištremta toliman Sibi
ran žuvimui; žinai, kad tė
vai ir motinos atskirti nuo 
vaikų, vyrai nuo žmonų; ži
nai, kad beveik visa Lietu
vos inteligentija išgaudyta 
ir kalėjimuose pūva; žinai, 
kad tu rastum šimtus ar tai 
savo giminių, brolių, seserų, 
kaimynų ir pažįstamų, su 
kuriais kartu augai ir žais
davai. Jie šiandien nežmo
niškai kankinami ir žudomi, 
jie šaukiasi prie tavęs ir ma
nęs pagalbos.

Tad gi žmogeli, kurs save 
vadini komunistu, tu bran
gini savo gyvastį, o kaip tu 
jaustumės, kad kas ateitų 
į tavo namą ir tavo žmoną 
ir vaikus nuo tavęs išplėštų, 
o tave patį kankintų, ir pats 
nežinotum už ką. Ar tu bū
tum patenkintas tokiu liki
mu? Aišku, kad ne! Kas tau

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Ražo DR. RAČKI S 
4204 Archer Avenue, Chlcago

<K=X)<=XO

HELP tt’ANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 } m6nes} 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

Skaitykite ‘Draugą”.

MERGINU ★ * kxrvrcDii
17 IKI 55 METŲ AMŽIAUS

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA

pradinė rata 60c Į 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 4:80

DRAPERS 
POWER MAŠINŲ' 

OPERATORIŲ
DIRBTI PRIE AUKŠTOS 
RŪŠIES MOTERŲ DRESIŲ 

Laikas ir pnsė virš 85 vai.

NAT RIBBACK CO.
337 S. FRANKLIN ST. 

10-TAM AUKŠTE

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

PATARNAVIMAI

nori. žodžiu sakant, visas negera jr skaudu ir kj. 
pasaulis Lietuvą pažįsta ir tam to netur8tum linksti, 
gėrisi jos gražumu. O mes jei dar turl žmogaUs jaus. 
lietuviai, tikrieji jo® sūnūs mus
ir dukterys, ar visi ją su-

DRILL PRESS 
MILLING MACHINE AR 
TURRET LATHE OPERS.
Valandoms: 3 pp. iki 11 vak. — 48 vai. { savaitę — Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Jūsų patyrimas nusvers pradini mokestį 
Atsišaukit į

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. — TEL. SEELEY 3200

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
TeL TABDS 1866.

Teisingai toji daina sako, 
kad asilas durnių karalius, 
taip ir su jumis yra; nes 
komunistų teorija mokina, 
kad žmogus ir gyvulys, tai 
tas pats; gyvena, pranyks
ta, na ir pabaigta.

O aš pasakyčiau ne. Asi
las ir kits koks gyvulys, kad 
jį mėgintum palikti kur nors 
tarp žvėrių ir jis jaustų, 
kad gali būti pavojus jo gy
vybei jis bėgs, šalinsis. O 
jūs komunistėliai lendat pa
tys į nasrus meškos, kur ji 
jau tūkstančius mūsų tėvy
nainių prarijo, visiai be pra
sikaltimo.

Tadgi mokinkitės nors iš 
asilo pasielgimo, jei jau ne
galite pasimokinti nuo civi
lizuoto pasaulio žmonių ir 
teisybę mylinčių tautų.

Esu matęs kaip mažas vai 
kas nusipirkęs už penkis cen 
tus pinacų mėgino prišerti 
dramblį). Taip pat ir jūsų

prantame ir ją mylime. Ar 
mes visi jos trokštame, kaip 
kad mūsų priešai jos trokš
ta? Skaudu pasakyti, kad 
ne visi. Kaip praeityje, taip 
ir dabar nedraugingi ir ga
lingesni mūsų kaimynai nori 
Lietuvą užgrobti, pasisavin
ti, o mūsų brolius lietuvius 
nori vergais padaryti.

Lietuva metų metus tu
rėjo kovoti su? įvairiais už
puolikais , ir lietuviams pa
sisekdavo apsiginti ir lais
vai gyventi dėlto, kad tada 
jie buvo vieningi ir visi kaip 
vienas ėjo šalį ginti. Nebu
vo tada šalies išdavikų, kaip 
kad dabar dalis mūsų tau
tos suklydiėlių, patys savęs 
nepažindami ir neapkęsda
mi su pagieža trokšta ver
gijos tam savo prigimtam 
kraštui, savo motinai, kuri 
juos pagimdė, savo aša
romis mazgojo, kur ji prie 
ratelio sėdėdama ištisoms 
dienoms ir naktims mokino Į toĮcs pats elgesys. Maža sau- 
aavo sūnelį tai, ką ji pati I jajg skurdžių ryžtatės su- 
buvo išmokusi tokiose ap- ' “
linkybėse; ir pažiūrėdavo

šelpti' 180 milijonų taut3|. 

Rusams ne tokia pašalpa rev 
per langą karts nuo karto, kalinga, jiems reikia lais-

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Paieškomos Giminės
Sekanti asmenys labai svar

biam reikalui paieškomi:
Vincentas Stazsknnas, seniau 

gyvenęs adresu Wyoming Avė., 
1084 Enetes Boro, Plttston, Pa. 
ir George Zienonskas, seniau 
gyvenęs 601 Washlngton Avė., 
Waterbnry, Conn. ,

Minėti asmenys arba jų pa
žįstami prašomi tuojau kreiptis 
šiuo adresu:

MR. B. 8TA8KUNA8 
3013 So. 6th St. 
Milwaukee, Wis.

kad koks caro žandaras ne
užeitų ir nerastų lietuvišką 
maldaknygę ar elementorių, 
už ką žandarai tremdavo į 
Sibirą.

vės. Lietuvišką žmonių tvar
ką palyginus su rusų šalies 
didumu ir gamtiškais tur
tais, tai Lietuva per 20 me
tų laisvo gyvenimo šimtą

Bet, štai tie'sūneliai už- kartų padarė didesnę ptažan-

PARDAVTMU1

PRIE MTCHTGAIV CITY MAŽA UKf
■u moderniškai (rengtu S kambarių 
namu,, aunparior, vana, baaementaa 
Ir garage po viena paetoge. 1 blo
kai nuo 8 kl. pradtnSa mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Mlclb- 
gan ežero Ir puolnlų resortų.
J. P. VARKALA aav., Ohlcagoje, 
414S Archer Avė. Ph. Vlrglnla 9114

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

augo ir atvažiavo į šį lais
vės kraštą. Tau brangioji 
motina jie atsimoka už tavo 
vargus, ašaras, rūpesčius, 
pasiaukojimą ir Dievo ir tė
vynės meilės įskiepijimą. 
Bet atsiranda tokių lietuvių 
šiame krašte, kurie šaukia 
šalin motina, šalin prigim
tasis kraštas, šalin kas do
ra ir žmoniška, eikim Į ver
giją, tegul mus pabaigia nai
kinti žiaurusis ir amžinas 
mūsų tautos priešas.

Broli lietuvi, kurs save va
dini komunistu ir praimtai 
laimę ir kokį gerbūvį, par- 
siduodiamas save vergijai, ar 
dar paskutiniai penki metai 
pogromų, žudymai nekaltų 
tavo brolių, persekiojimai 
dar tau neatvėrė akių, ne-

gą negu rusai per šimtmetį 
Jūs, lietuviški komisarų

tarnai, ką jūs darote dėl ru
sų, aš jūsų prašau darykite 
kaipo rusai, o ne kaipo lie
tuviai ir nežeminkit lietuvių 
vardo ir garbės kultūringų 
tautų akyse. Ateis laikas, 
kai patys pamatysite savo 
darbų klaidas, beit gal jau 
bus pervėlu.

Butrimonių Dzūkelis

AUSIES VOTIS

Kita gan dažnai pasitai
kanti nelaimė vidurvasario 
metu, tai votis išviršiniame 
ausies kanale. Tokią ‘votį 
dažniausia gauna vaikai ir į 
jauni vyrukai todėl, kad be
simaudant jie perdaug nar
do ir persmarkiai taškosi.

Simptomai. Ausį labai ge
lia, girdėjimas toje ausyje 
sumenkėja, karštis gerokai 
pakyla, galva svaigsta, vi
sam kūnui silpna, kartais 
ligonis vemia. Ausies kana
las, aišku, užtinsta-užanka.

Pagalba. Jei galima pri
sišaukti daktarą, tai geriau
sia šauktis jo pagalbos. Au
sies votis retai kada savi
mi pratrūksta ir išsivalo, — 
dažniausia čia pat kitos vo- 
tukės pradeda dygti, plėto
tis. Karšto vandens irigaci- 
ja bei karšti kompresai su
mažina skausmą ir pagreiti
na voties prinokimą. Grei
čiausią palengvinimą rasi 
tai nuėjęs pas daktarą, kurs 
su specialiu instrumentu vo
tį atvers ir išdrenuos. Po

to, yra įlašinama į gelian
čią ausį vaistai, kurių su
dėtis yra 5 nuoš. phenolio 
glycerinoje.

Reikia gerai įsidėmėti, 
kad kiekviena ausies gėla 
gali sudaryti baisiai skau
džias bei pavojingas kom
plikacijas. Ausies uždegi
mai, ar tai bftų išlaukiniai 
ar išvidiniai, kartais gali 
baigtis arba mirtimi, arba 
apkurtimu. Tokios nelaimės 
reikia vengti. Reikia veng
ti visko (nardymo vandeny
je, krapštymo su špilka ar 
koikiu virbalu ir t.t.) kas 
galėtų infektuoiti ausį; o kai 
ausis užsirožyja, tai reikia 
tinkamai gelbėtis nuo pavo
jingų komplikacijų.

Ausies aparatas yra labai 
švelnutis, labai sudėtingas 
Kas nori senatvėje turėti 
gerą girdėjimą, tai jaunys
tėje privalo savo ausis tin
kamai saugoti nuo infekci
jų bei nuo sutrenkimų.

Papratimas — didesnė jė
ga, negu pati gamta! —

Locke

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Studlo Conch
Mūaų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų į
senas setas
ar matrosas
perdirbtas ir
padarytas .
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 WEST ROOSEVELT ROAD

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

----------------------------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKTEWICH, Pres. and Mgr.
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DRAUGAS •
THE UTHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chtoago, IUlnols
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo
ma Ui padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig- • savo .nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

- Entered as secoad-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879. 
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Išvejant iš Lietuvos vokiečius
Nebuvo, nėra ir nebus abejonės, kad raudonoji ar

mija išvys nacius iš visos Lietuvos ir visame krašte, 
Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose iškels raudonąją 
vėliavą.

Lietuvos žmonės nacių nesigaili, nes jų priespaudą 
ir presekiojimus kentė per trejus metus. Bet, esame 
tikri, kad jie nenori ir nenorės matyti rusų armiją pa
siliekant Lietuvoje ir raudonąją vėliavą plevėsuojant 
jų mylimame krašte.

Kadangi Sovietų Rusija yra Amerikos ir' Anglijos 
sąjungininkė, pažadėjusi remti Atlanto Čarterį, garan
tuojantį laisvę visoms tautoms, ir didelėms ir mažoms, 
todėl Lietuvos gyventojai turėtų teisę tikėtis, kad rau
donoji armija tik laikinai Lietuvoje įsigyvena. Mūsų 
tauta turi vilčių, kad civilinę valdžią laikinai perims 
ne viena‘rusų militarinė administracija, bet ji bus miš
ri — susidarys iš amerikiečių, anglų ir kitų sąjunginin
kų. Tarptautinės militarinės administracijos pareiga 
bus prižiūrėti, kad žmonėms būtų duota teisė laisvu 
ir slaptu balsavimu išsirinkti laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos valdžią.

Tačiau lietuviai nėra ir nebus ramūs tol, kol Mask
va rodys savo pretenzijas Lietuvą pasilaikyti sau, kai
po kokią nuosavybę. Ligšiol ji ne tik nedavė garanti
jos, kad laikysis Atlanta Čarterio ir jos dėsnius taikys 
prie Lietuvos, bet elgiasi {Riešingai. Ji yra užsimojusi 
Lietuvą sau pasiglemžti.

Turint galvoj tuos pavojus, Amerikos Lietuvių Ta
ryba siuntė savo delegaciją į Vašingtoną ir įteikė vy
riausybei atitinkamą memorandumą. Iš pasikalbėjimo 
su valdžios pareigūnais paaiškėjo, kad Amerikos val
džios nusistatymai link Lietuvos ir kitų mažų tautų 
nėra pasikeitęs ir nepasikeis. Jis nepasikeis tol, kol 
nepasikeis lietuvių tautos nusistatymas. Tas nusista
tymas, aišku, niekuomet nepasikeis. Milžiniška Lietu
vos žmonių ir, apskritai, visos tautos dauguma visu 
griežtumu stovi už laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą. ’’ •

Jei su tuo Maskva skaitytus, ji jau dabar pareikštų, 
kad raudonoji armija, išvijusi vokiečius iš Lietuvos, 
laikiną civilinę administraciją užleidžia sąjungininkams 
ir savo kariuomenę iš Lietuvos laipsniškai ištraukia.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
■---------------------- -----

ypač Europos šalyse. Bet daug kas nepastebi aukštos 
ir svarbios Vatikano diplomatijos, kuri ypač pasireiškė 
pastarais keliais metais, sako Welles.

Kai Welles lankės pas*popiežių Pijų XII, jis rado 
popiežių labai susirūpinusį dėl ateities, kurią jis mato 
besivystančią, ir nuliūdusį dėl barbariško nežmoniškumo 
daugelio dalyse pasaulio. Jis toliau sakd, kad negalįs 
išduoti pasikalbėjimo turinį. Ir Welles sako, kad jis* 
apleido Vatikaną įsitikinęs, jog viena, iš veikliųjų pa
jėgų, dirbančių dėl žmonijos atgimimo, yra dabartinis 
popiežius ir daugelis tų, kurie kartu su juo dirba.

Tenka pastebėti, kad Vatikanas ir popiežius turi di
delę reikšmę pasauliui, todėl dauguma valstybių pa
laiko su popiežiumi ir Vatikanu diplomatinius santykius.

NAUJAS VIRŠININKAS

, .J i
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Mūsų bus laimėjimas
Šiandien Bažnyčios veikla pasaulyje yra labai apsun

kinta todėl, kad pasaulis yra apverktinoje padėtyje. Bet 
mums reikia pažiūrėti į praeitį ir ji pasakys, kad mū
sų bus laimėjimas. Kai Konstantinas Didysis davė 313 
metais krikščionių tikėjimui laisvę, Vakarinėje Euro
pos dalyje buvo tik dešimtas procentas katalikų. Ryti
nėje dalyje imperijos buvo apie 60 procentų katalikų. 
Imperija buvo ekonomiškai labai prastoje padėtyje, 
kaip šiandien valstybės (tautos). Tarnaus amžina atėjo, 
bet Bažnyčia, palaipsniui nešė šviesą ir žmones prikėlė. 
Moderniška civilizacija pasiekta. Tai krikščionybės nuo
pelnas.

, Bažnyčia daug sunkių valandų išgyveno seniau, ji 
ir dabar išgyvena. Kaip Bažnyčia praeityje laimėjo, 
taip ji ir laimės dabartiniu metu, bet tik mums reikia 
daugiau veikti ir platinti katalikiškas mintis ir gy
venti katalikišku gyvenimu.

APŽVALGA
Iškelia klaidas

Šiomis dienomis daug rašoma apie pačią Rusiją ir 
jos gyventojus. ,

Deja šios žinios daugumoje esti klaidingos. Tai nu
rodo įžymus “The New York Times” korespondentas 
William Henry Chiamberlin. Savo straipsny, “Informa
tion, Please, About Russia” tilpusiam Harper’s žurnale, 
jis iškėlė daug tokių klaidų. Tą straipsnį, santraukoje 
įsidėjo “Catholie Digest”, rugpjūčio mėnesį.

Tenka čia paminėti tik vieną stambiausių klaidų, ku
rią padarė Britų Informacijos ministrus, Brendau Bra- 
cken. Pereitais metais jis viešai pareiškė, kad “Sovietų 
Rusija nėra sulaužusi savo žodžio”. Tą Brenden Bracken 
išsireiškimą patvirtino dar ir kohimnistė Dorothy 
Thompson.

Tačiau istorijos puslapiuose kitokia užrašyta istori
ja. Ten aiškiai pastebima, kad Sovietų Rusija nėra iš
laikiusi savo duoto žodžio. Tereikia tik priminti, kad 
Rusija smurtu užpuolė Lenkiją, Suomiją, Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Su visomis šioms šalimis buvo pasira
šytos nepuolimo sutartys. Reiškia buvo duotas Rusijos 
žodis jas nepulti, tačiau žodis neišlaikytas.

Chamberlin savo straipsny daugiau iškelia tokių klai
dų. Iš savo pusės" galime pridėti dar, kad klaidingai 
skelbiama, jog Pabalčio valstybės pačios prašėsi Sta
lino “tėviškos globos”. Faktai kitaip apie tuos dalykus 
kalba. Pabalčio valstybės niekad neprašė ir neprašys 
nei Stalino, nei Hitlerio “globos”.

Tokias klaidingas žinias tegali skelbti tik neatsakin
gi rašeivos arba keminternui parsidavėliai, savo akimis 
nemačiusieji tos žemės, kurioje smarki diktatūra siau

čia.

Tautų likimų spręs ne vien rasai

Vatikano reikšmė pasauliui
Buvęs Jungtinių Amerikos Valstybių sekretoriaus pa

dėjėjas Simner Welles parašė veikalą: “Time f»r De- 
ci&km”, kuris neseniai pasirodė viešumoje.

Sumner Welles savo veikale “Time for Decision’’ (lai
kas nuspręsti) rašo, kad popiežius Pijus XII turi val
stybės vyro ypatybes aukštame laipsnyje ir kad jis 
yra “viena iš veikliųjų (konstruktyvių) pajėgų, dirban
čių dėl žmonijos atgimimo.”

Welles 1940 metais apkeliavo Europą, kaipo specia
lus prezidento Roosevelto atstovas, patirti iš. pirmųjų 
šaltinių mūsų šalį ir visą pasaulį liečiančias problemas. 
Jis kalbėjos su kariaujančių ir neutralių valstybių va
dais ir buvo priimtas Vatikane.

Welles buvo priimtas popiežiaus Pijaus XII ir su 
juo kalbėjos. Ir Wellee savo knygoje pastebi, kad Va- 
kkanas labai, gerai įsigilintą į yiso ęaeauįio. o

“Vienybė” rašo:
“Nėra abejonės, kad rusai, užėmę Lietuvą, neati

dėliodami, grąžins Paleckio valdžią, kuri, žinoma, bus 
aklas Maskvos politikos įrankis. Tbltia Lietuva nebus 
nei laisva, nei nepriklausoma. Tai bis “tarybini we- 
publika” didžiulėje rusų kontroliuojamoje imperijoje.

Iš visą ko matyti, kad sovietams svarbu pirmiau
sia užimti Lietuvą. Užėmę Lietuvą, rusai bus suvarę 
į bučių ne tik latvius su estais, bet it suomius.

Gaila, kad šiame kare Lietuvą pakartotinai. oku
puoja tokios jėgos, kurioms nerūpi tautų laisvė ir ne
priklausomybė. Jeigu Lietuvą okupuotų anglai ar a- 
nnrikieėtai, tai jai tuojau būtų užtikrinta nepriklau
somybė. Taip įvyko Islandijoje, taip šiandien vykau 
Italijoje.

Nelaimei, Lietuvai teks išgyventi tris okupacijas. 
Betgi šioje lietuvių tautos nelaimėje yra dar mažas 
vilties pragiedrulys. Taikos konferencijoj Kumpos 
Uutjį likimo nesgrgs vieni rusai.”

Kun. John J. Joyce, M.M., 
iš Soarsdale, N. Y., paskir
tas nauju viršininku Mary- 
knoll ranpsuotojų prieglau
dos Pietinėj Kinijoj. Šią 
prieglaudą nelaimingiesiems 
įsteigė Maryknoll narys, 
kun. J. Sweeney. (NCWC- 
Draugas)

LAIC žinių santrauka
MIRTIS PULKININKO 
G. B. GUNTHER 
U. S. ARMY

Liepos 9 d., sekmadieny
je, mus pasiekė liūdna žinia, 
kad Londone, birželio 18 d. 
tarnybos pareigas eidamas, 
nuo vokiškojo roboto žuvo 
U. S. Armijos pulkininkas 
G. B. Gunther, 48 metų am
žiaus, Chief of the Public 
Relations Section of the Ar- 
my’s Paychological Warfare 
Branch in the European 
Theatre.

Pulkininkas G. B. Gun
ther buvo gerai žinomas ir 
Pabaltyje, kur velionis per 
kėlius prieškarinius metus, 
Karo Atstovo (Karo Atta- 
che) titulu, atstovavo U. S. 
ginkluotąsias jėgas.

Nuolatos reziduodamas 
Rygoje, velionis kas kart 
lankėsi Lietuvoje. Lietuvos 
kariuomenta pareigūnai daž
nai jį matydavo ir Žemaiti
joje ir Suvalkijoje ir Aukš
taitijoje, per kariuomenės 
manievrus ir įvairius karo 
pratimus.

Ypatingai dažnas svečias 
Gunther buvo Gaižiūnų Po
ligone (kariuomenės stovyk
loje).

Pulkininko asmenyje U. 
S. kariuomenė netenka dide
lio džentelmeno, prityrusio, 
aukštų profesinių kvalifika
cijų karininko, o Pabalčio 
tautos — seno draugo ir ob
jektyvaus : Pabalčio kariuo
menių pažangos stebėtojo.

Prieš išvykstant j Euro
pon karo zoną, pulk. Gun
ther ėjo atsakingas parei
gas generaliniame štabe, 
Washington, D. C.

Gimęs Wisconsin, velionis 
paliko žmoną — našlę ir 2 
vaikučius.

(Tęsinys)
Sekančią naktį Enguerran 

das nemiegojo ir pamatė 
iškylant naują klausimą: ar 
jis turėtų apie tai pranešti 
kunigui Darmont? Jo nuo
širdumas jam įkvėpė atsa
kymą:

—Taip!
Prieš vidudienį jis nuėjo 

į Gailestingosios Dievo Mo
tinos bažnyčios kleboniją.

—Klebone, aš ilgai galvo
jau po jūsų apsilankymo 
Touro gatvėje. Negaliu 
jums paslėpti, kad mane 
stipriai paveikė jūsų nuo
širdumas, kada kalbėjome 
apie Donadieu reikalą. Aš 
negaliu suprasti. Bet kada 
jūs iškėlėte manyje abejo
jimą, man atrodė, kad mano 
pareiga yra atšaukti skun
dą. Tai padariau. Galėjau 
jums parašyti, bet maniau 
geriau būsią atėjus praneš
ti.

Kunigas ištiesė jam ran
ką:

—Aš labai vertinu jūsų 
žygį. Aš esu labai laimingas 
jums dėkodamas, kad jūs 
ne,pasitikote prie savo nusi
statymą Apvaipda pastatė 
mudu šiame įvykyje prieš 
vienas antrą; o kad Dievas 
teiktųs mus sutaikinti kuo
met nors!

—Abejoju. Metuose, ku
riuose aš esu, jau turima 
nustatas pažiūras visam gy
venimui.

—Žmogus, vargšė nendrė, 
gali laikytis savo užimtoje 
yietoje tiek, kiek jį jo išdi
dumas palaiko. Bet išdidu
mas gali po netikėtų smūgių 
sugniužti, tuomet nendrė 
nusilenkia, ir Dievas į ją 
kalba!

—Jūsų žodžiai man prime 
na vieną iš mano ■ draugų, 
kuris taip pat kalba.

—Ar jūs turite draugą, 
kuris skelbia filosofiškas 
idėjas, priešingas jūsų idė
joms?

—Mūsų draugystė yra tik 
ra. Pridedu, tai yra nuošir
džiausias draugas, kurį aš 
pažinojau; jis turi teisę man

viską tiesiai sakyti, ir aš
neužsigausiu.

—Tai įrodo, kad jūsų ne
galima priskirti prie užsis
pyrėlių. Aš esu skaitęs kai 
kuriuos Jūsų straipsnius; 
jūs skelbiate idealą; kas ži
no, ar vieną dieną Dievas^ 
neleis išgirsti jums jo bal
so? Jis nemėgsta tik drung
nų! Iš kiekvieno įkarščio 
anksčiau ar vėliau gimsta 
kas nors gero.

Enguerrandas pas i d a r ė 
neramus:

—Jūs mane gąsdinate^ 
klebone, ir jūs išdrįstate^ 

teigti, kad jūsų Dievas vie
ną dieną mane galėtų mylė
ti... Dabar, ar aš turiu jums 
priminti, kad mes grįžtame 
šiandien prie to paties įvy
kio, kuris paskutinėmis die
nomis įvyko mano namuo
se? Mes netyčiomis atsito
linome • kalboj nuo Danie
liaus. Grįžkime prie jo. Jūe^^ 
galėsite jam pranešti, kac^ 
jis gali be baimės grįžti iš I 
savo prieglaudos, aš atsiė
miau savo skundą.

—Per vėlu, pone!
—Nesuprantu.

—Taip, prieš jam gresiai^ 
tį pavojų (maža tereikėjo™ 

kad jį būtų suėmę) jis pa
darė tokį sprendimą, nuo 
kurio nebegali atsisakyti.

—Ar aš galėčiau tą spren 
dimą sužinoti?

—Aš nemanau, kad galė
čiau jums jį atskleisti. Da
nieliaus reikalas jums yr^ 
baigtas. Nuo šio laiko nebe™ 

minėkite jojo.

—Tegu, bet ■ pasakykite 
man tiktai, ar šitas jo nu
tarimas, kurį jis padarė, ne- 
fcastato jį į sunkią padėtį?

—Atrodo, kad taip. Bet 
mes tik matomo žiaurų įvy^m 
kį, o negalime suprasti Ap
vaizdos sumanymų. Dau
giau nulemia kartais neži
nomi dalykai, kurie supa 
žmogaus likimą, negu aiš
kūs faktai, kuriuos žmogus 
svarsto pilnoje šviesoje.

(Pabaiga bus) Kb

nai

-J.-=-- i—

Pirkite tone

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

(Iv. Pranciškus)

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariama per A- R. 
KryRų
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Dėdė" išvažiavo
Išvykau pas Tėvus Pran

ciškonus į Maine valstybę, 
kur jie įsikūrė vienuolyną. 
Amžius mano ragino man 
taip daryti, šv. Pranciškus 
šaukė mane, o šv. Antanas 
liepė taip elgtis. Amžiaus 
turiu 78 metus, 52 metai 
kaip kunigas. Chicagoj pra
leidau. apie 10 metų dirbda
mas Šv. Kryžiaus parapijoj, 
kur ir savo šiukšlių kuni
gystės jubiliejų atšvenčiau.

Ačiū fcun. Linkui ir para
pijiečiams. Manau, kad pas 
Tėvus Pranciškonus surasiu 
ramią vietelę, kur galėsiu 
daugiau melstis už save ir 
už visus prietelius, pažįsta
mus ir už visus tuos, kurie 
man ką gero yra padarę.

Dėkoju taipgi kun. klebo
nui Paškauskui ir jo asisten
tams, kur linksmai ir malo
niai praleidau pora mėne
sių. Mano maldos lydės jū
sų žingsnius visuose jūsų 
reikaluose.

1 ‘Pranciškonų Varpelis’ ’ 
praneš apie mane kol gyvas 
būsiu, o ir po mirties, te
skambės primindamas mano 
sielą.

Jubiliatas kun. A. Deksnis

daug pastangų, kad pasta
tytoji prieglauda, pagalios, 
jau būtų baigta įrengti.

A. Valančius, centro pirm. 
1226 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

Roselando žinios
Šv. Onos novena gražiai 

užsibaigė. Kleb. kun. J. Šau- 
linskas pasakė gražų pa
mokslą, šventei pritaikintą. 
Šv. Onos draugija ėjo bend
rai prie šv. Komunijos.

Prasidės didieji porcinku- 
lio atlaidai antradienį, rug- 
piūčio 1 d. popiet ir baigsis 
2 dieną rugpiūčio vidurnak
tį.

Roselandiečiai yra dėkin
gi buvusiam kleb. kun. J. 
Paškauskui už įvedimą šių 
atlaidų. v

Iškilmingi mišparai ir pa
mokslai bus rugp. 1 ir 2 va
karą, 7:30 vai. Porcinkilio 
atlaidais šioje bažnyčioje ga 
Ii naudotis ir kitų parapijiį 
žmonės. Sąlygos labai leng
vos. Jas galima sužinoti pas 
savo kleboną. Koresp.

ARTISTfi-KLAJOKLfi

Kino artistė Frances Far- 
mer, išleista iš proto ligoni
nės, Antioch, Calif., polici
jos sulaikyta kaipo klajok
lė. Į šį miestą ji ji?ščia at
vyko iš Reno„ Nev. (Ace- 
Draugas telephoto)

Padėka

Bus mažiau maisto
Valdžios Ūkio Departa

mentas iš Wašingtono pra
neša, jog ateinantį rudenį ir 
žiemą, nors bendrai užtek
sią visiems maisto, bet vis
gi mėsos būsią apie 8 ar 10 
nuošimčių mažiau, kaip kad 
buvo praėjusiam pusmety j. 
Nors bus mažiau mėsos, 
šviežių daržovių, vaisių ir 
pieninių produktų tikimasi 
daugiau. Per ateinančius ke
lis mėnesius protarpiais ga
lima tikėtis, kad atsiras 
daugiau jautienos ir veršie
nos, bet kiaulienos kiekis 
greičiausia nupuls.

tina, jog tiltą išgriovė vėsu- 
las, kiti mano, jog smarkus 
žaibas. Bet dėl vėsulos, liu
dininkai tvirtina, jog niekur 
kitur apielinkėj nebuvo jau
čiama vėsula, o dėl žaibų, 
ant tilto nerasta jokių ženk
lų, kad jį būtų kirtęs žaibas.

5 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Moteriai juokas, o 
vyrui — mirtis

Aną dieną Gilbert V. 
Foust, 39 m. amžiaus. 2645 
Gunnison St., susiginčijo su

Mirė ilgametė
Prezidento sekretorė

WASHINGTON, liepos 31.
— Misa Miarguerite Alice 
(Missy) Le Hand, kuri buvo

savo žmona, Arą. Žodis po Prez. Roosevelto sekretorė 
žodį, tik susyk Gilbert pa- Į per ilgą laiką, šiandien mirė.
griebė revolverį, pridėjo prie 
galvos ir grąsino nusišauti. 
Žmona, manydama, kad vy
ras tik juokais nuduodąs, 
nusikvatojo ir nusigręžė. 
Tuo tarpu pasigirdo šūvis. 
Žmona atsisuko ir pamate 
vyrą sukniubusį ant grindų. 
Gilbert neužilgo mirė nuo 
šūvio.

Ji dėl nesveikatos pasitrau
kė iš darbo 1942 m. gruo
džio 18 d.

Mayoras Kelly užgina 
melą

Mayoras Kelly, leisdamai 
atostogas netoli Eagle Ri 
ver, Wis., užgynė kaipo meb 
“Times” žurnale patalpin 
pareiškimą buk jis, May 
ras Kelly, nesenai buvusi 
Demokratų seime tiesiog Ii 
pęs Illinois delegacijai bi 
suoti už senatorių Tru 
kaipo kandidatą į vice-p 
zidentą. Kelly pareiškė, j 
jis senatoriui Lucas pali 
išspręsti Illinois delegacij 

Paragink savo pažįst

Hitlerio 'kabinetas' 
vėl posėdžiauja

LONDONAS, liepos 31.—
Vokiečių Transocean žinių
agentūra šiandien pranešė mU8 kaimynus ir drauj 
apie Adolfo Hitlerio “kabi-1 kad jie užsisakytų įdomia 
neto” specialų posėdį. šią laikraštį “Draugą”.

Pagalba prieglaudai 
iš toliau

Labdarių Sąjungos cent 
ro pirmininkas yra pasiun 
tęs laiškus — atsišaukimus 
reikale baigimo prieglaudos 
kitoms lietuvių kolonijoms, 
kaip Waukegan, Kenosha, 
Indiana Harbor, Gary, Rock 
ford ir k.

Atsišaukimai nebuvo žir
niai beriami į sieną, štai, 
šiomis dienomis iš Rockfor- 
do gauta aukų $10. Tai au
ka Moterų Sąjungos 9 kuo
pos. Ši auka, i&tikrųjų, su
teikė džiaugsmo labdarių 
veikėjams. Jei kiekviena 
draugija tose kolonijose pa
aukos kad ir po dešimtį do
lerių, susilauksime gražioą 
paramos. Visos mūs įstai
gos išaugo iš mažų aukų.

Dėkui Moterų Sąjungos 9 
kuopai už auką įr lai ji bū
na pavyzdys visoms kitoms 
draugijoms, organiz a c i j ų 
kuopoms, klubams ir k. La
bai prašomos ir kitų kolo
nijų draugijos padaryti au
ką labdariams, kurie deda

ARD 9 skyr., Cicero, ku
ris turėjo pikniką liepos 16 
d. labdarių ūky, padėkos žo
dį taria klebonui kun. I. Al-i 
bavičiui, kun. dr. Vaškui už 
atsilankymą, biznieriams: C. 
Bell-Bučiūnui, F. Miliauskui, 
A. Bernadišiui, T. Putrimui, 
A. Tamuliūnui, “Margučiui” 
už pagarsinimą per radijo.

žodžiu, visiems prisidėju- 
siems ir darbininkams.

Dovaną laimėjo No. 74 
(A. Tamoliūnas). Valdyba

Tiltas upėn
Gyventojai dar ir šiandie 

negali išaiškinti kokia slap
tinga jėga’ sekmadienį paė
mė ir Mississippi upėn su
vertė 650 pėdų ilgumo, 26 
pėdų platumo ir 60 pėdų 
aukštumo geležinį tiltą arti 
Chester, III. Sekmadienio 
vakarą kilo gan smarki aud
ra su lietumi, griaustiniu ir 
žaibavimu, bet abejojama 
ąr galėjo pačios audros jėga 
išversti tiltą iš pat pamatų, 
ir suversti upėn. Vieni tvir-!

——

Tkė py ralu« w*b bū rabtZ 

S* tMop m triias u* get 1 beak

Ui šmb dirt Srrvu troopi beriedi. 
JietbiebTOaenere wo*'t bert -fejut

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PIRITŲ

Luu4*'
VARTOJAMA* NAUJA* PLASTIO MA- 

IKIOLAI MATUKAUU «VM . 
■PALTO* SANTO

KAIMO*
*V*IM* Velvafone BANT«

PLBITO*

$12.50
IKI 188.50 Ut KIEKVIENA

Neetaldneda. B. ekeale. NaturaUe apal- 
▼M. N.blanka. VI m J toly tinome* dant* 
yloltoo. P.rmatomee eryatal el«ar ploltea.

Pltink.no. sunkume. ennttards. Patea- 
kiulmas garantuota*. Materlelae lakai p*, 
aatu | gamtini. Vienos dieno* taleyan*

Darome pieta* iapaoataa Ir 
gauta* tik lt lal*nluotq dcnttat<

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

IT M B. Athlaad Bad Fl Mon. *311

Atdara aae • lU *. MNa*. aae • Ud *? 
ĄAI.BAMB USTtVUAAl

IMB W. Jflth St. and FI. Law. E9O8 
SO N. Dearborn Rm. 80«, Sla B«4» 
TManaleetle »»L t—t. AatradlenJ ir

ketrlrtadleal aae i Iki T. '

ANTANO F.
AMBROSE

Jau sukako 5 metai, 
kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tar
po mylimą vyrą ir tėvą,
Antaną F. Ambrose.
Netekome savo mylimo 
Rugpiūčio ld., 1939m.

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

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą 
Rugp. 2d., 7 vai, ryte ir Rugp. 3d., 7 vai. ryte Gimi
mo Šv. Panelės par. bažnyčioje Marąuette Parke.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaut šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Antano sielą.

Nuliūdę lieka.- Moteris Bronė, Duktė Genovaitė 
Statkus, Sūnus Raymond, Duktė Bronė ir žentas 
Ernest Statkus, ir visi kiti Giminės ir Draugai.

Galėtų gimti gerai išauk
lėti vaikai jeigu mes, tėvai, 
būtumėm gerai Išauklėti. — 

Goethe

Pirkite karo bonus.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DDENR. “DRAUGU*

Kalba yra visų didj 
tautos pasistatytas pamiuj 
klas. (Jablonskis)

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

OABT. INDIANA LAIDOTU VIV IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET]

NULIŪDIMO VALANDOJE

1?
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ię mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

t,Mm*

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. T ei. Monroe 0808

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOCTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKEB COAL, Aukšto* rūšies, $7*4$

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK B AND LUMP...................$11.25
PETBOLEUM COKE (Course)..JĮ2*50 
PETBOLEUM COKE (Pils Bun) $ĮQ*95

<r\

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
tMADIENIOKas PIR1 VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

J?

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chieagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1380 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
R vai. vak.

»

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

P. J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________ Telephone YARDS 1419________________

L J. ZOLP
1646 WEST 4flth BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8818 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1158—88

LACHAW1CZ IB SUNAI
2814 ĮVEST 2Srd PLACE 
10768 S. MIOHiaAN AV&

Phones: CANAL 2615 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10621 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVĖ. Phone YARDS 4808

I. LIULEVIČIUS
4848 80. GALIPORNIA AVĖ. Phone LAF. 8572

Pltink.no
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Iš Sovietų Rusijos gyvenimo

Vienišas kunigas Maskvoje turėjo
1 labai keistus nuotykius

AMERIKIETIS KUNIGAS BUVO TOLERUOJAMAS, 
BET JAM NEGELBĖJO SOVIETŲ VALDŽIA. PEN
KIS KARTUS BUVO JO BAŽNYČIA APIPLĖŠTA.

ST. PAUL, Minn. — “Ku
nigas Braun buvo toleruoja
mas, bet sovietų valdžia 
jam nepagelbėjo... mažiau 
ištvermingas vyras būtų nu
leidęs rankas, kai jo kelyje 
buvo viena kliūtis po kitos”, 
rašo Quentin Reynold, karo 
korespondentas, apie kunigą 
Leopold Braun, A. A., Ame
rikos kapelioną Maskvoje, 
paskutinėje savo knygoje, 
“The Curtain Rises” (už
danga atsiskleidė). Tą daly
ką cituoja Catholic Digest,
kuris atspausdintas 
Paul, Minn.

NUVYKO RUSIJON

St.

Kunigas Braun gimė Bed- 
ford, Mass., 1903 metais. Po 
jo įšventinimo į kunigus, jis 
buvo nusiųstas studijuoti 
muzikos Louvain’e. Kai jis 
mokino kalbas Assumption 
kolegijoje, Worcester, Mass., 
vyskupas Eugene Neven, 
Apaštališkas administrato
rius Maskvoje, kreipės į 
Assumption kongregacijos

buvo pažymėta, kad ameri
kiečiams Rusijoje suteikia
ma religinė laisvė.

AMERIKOS AMBASADOJ 
RIUS PAGELBĖDAVO

Kai kun. Braun atvyko į 
Maskvą, neužilgo vyskupas 
Neven sugrįžo į Prancūziją 
šventėms ir jam daugiau ne
buvo duotas leidimas atgal 
grįžti į Rusiją. Ant kunigo 
Braun pečių užgulė visa at
sakomybė. Jis buvo toleruo
jamas, bet jam nepagelbėjo 
sovietų valdžia, ir laikas nuo 
laiko Bill Bullitt užtardavo irz
pagelbėdavo kunigui pata
rimais, pinigais ir padrąsi-

PO AUDIENCIJOS PAS SV. TĖVĄ Dilgėlių sriuba - "rojiškas" tremtinių 
valgis Sovietų Rusijoj

Kg pasakoja tremtinis, kurs iš Maskvos 
pėščias grįžo į Lietuvą

įtrądienis, rugp. 1, 1944

/ mus

Ivanoe Bonomi, prezidentas Italijos vyriausybės tary 
bos (kabineto) išeina iš Vatikano rūmų po audiencijos 
pas šv. Tėvą. (NCWS-Draugas)

mmais.
Kunigas Braun paveldėjo 

seną prancūzų bažnyčią 
švento Liudviko, netoli Ma
skvos centro. Jis rado, kad 
turėjo 25,000 parapijiečių, 
bet baimė tūkstančius sulai
kė nuo dalyvavimo šventose 
mišiose. “Jo bažnyčia”, Mr. 
Reynolds tęsia, “buvo api
plėšta penkis kartus, vanda-

viršininką, kad jis parūpiu- w t>. t įvykdž švent. 
tų Jam pagelbininką, ir kun. yagystę pavogdami paSvę8. 
Braun buvo išrinktas. tug kielikus is altoriaug Jls

kiekvieną kartą nusiskundė, 
bet jis gaudavo tik sąskai
tas. Pagal sovietų įstatymų 
visa bažnyčios nuosavybė 
(nuo 1917 m.) priklauso val
stybei, ir kunigas buvo lai
komas asmeniškai atsako- 
mingas dėl dingusių daly
kų.

“Nors techniškai jis yra

Kun. Braun nuvyko į Ru
siją su William C. Bullitt, 
tada Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadoriumi 
Rusijai, “netrukus po to, 
kai Litvinoff-Roosevelt pak
tas garantavo amerikie
čiams, gyvenantiems 
joje, religinę laisvę”. 
Litvinoff-Roosevelt

Kas Girdėt 7
Chicagoje <>

- . . i

Chicagoje šįmet dau
giau daržų

Apskaičiuojama, jog Chi- 
cagos apielinkėje šįmet 
“Victory Gardens” (Perga
lės Daržų) užvesta penkis 
syk daugiau kaip kad per
nai. Anais metais šiems dar
žams buvo suarta 108 ake- 
riai žemės, o šiais metais 
aparta apie 970 akerių. šia
me plote neįskaitoma kiek 
žemės buvo sukasta privati
nių žmonių, bet kiek pats 
miestas suarė.

'Daugiau sąžiningu
mo!" — vyskupas 

Sheil
Jei norima pasauliui už

tikrinti pastovią taiką ir jį 
sveikai atnaujinti, reikia 
šandie žmonėms persiimti 
gilesniu tikybiniu sąžinin
gumu, Čikagos vyskupas pa- 
gelbininkas J. E. Bernard 
Sheil pareiškė straipsnyje 
tilpusiame žurnale “Novena 
Notės”. Vyskupas Sheil pa
brėžė, jog žmonės šiandie 
žiūri į savo tikėjimą vien tik 
kaipo privatinį dalyką ir į 
savų : pareigas visuomenei 
kaipo kokį labai abstraktinį 
reikalą, ir dėl to jie atsitoli
nę nuo gyvenimo ir viską 
palieka orgapizaęijoms ir 
pasižymėjusiems^ veikėjams, j ragės.

Sugrįžo Sibiro tremtinis. 
Požemio spaudos pranešimu 
iš 1943 m. gruodžio mėn., — 
iš Knasnojarskaja ObLast, 
Sibire, pernai metų gale 
(1943) sugrįžo Lietuvon vie 
nas tremtinis. Iš Maskvos 
jis ėjęs pėsčias. Dabar iš 
kelionės sveiksta tūlame 
miestely Lietuvoje. Jis daug 
matęs, daug patyręs. Iš Si
biro išvykęs 1942 m. bal. 
mėn. gi į Lietuvą atvykęs 
1943 m. lapkr. gale: kelionė 
1 metai ir 8 mėn. Tuo tar
pu iš jo tesužinota apie ten 
dar gyvus likusius šiuos 
tremtinius:

1. Stulginskis — jam iš
vykstant gulėjo ligoninėje.

2. Šilingas — sirguliavo 
viduriais.

3. Tonkūnas — prislėgtoj 
nuotaikoj.

4. Staniaauskas — jų. bri- 
gadierius.

5. Tamošaitis Izidorius.
6. Sajeta.
7. Maj. Čaplikas, baigė 

sirgti vid. šiltine.
8. Staškevičius, huv. Pa

nevėžio apskr. viršininkas.
9. Budrevičius, , provizo

rius iš Kybartų.
10. Januška, IV Šiaulių 

Būrio sekretorius iš Taura
gės.

11. Kap. Bikmanas iš Tau-

12. Orentas, agronomas iš 
Tauragės.

13. Užupis, policijos tar
nautojas iš Tauragės.

14. Maj. Rinkevičius iš 
Panevėžio.

Visi šie tremtiniai dirbę 
žemės darbus. Jų brigadie- 
rius Stanišauskas. Jeigu jie 
išpildo reikalaujamas darbo 
normas, tai gauna į dieną 
600 gramų duonos ir dilge-

X Kun. A. Sandžiui, MIC., - 
praeitą trečiadienį Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių veikė
jai Aušros Vartų parapijos 
salėj buvo suruošę sudiev 
vakarą. Gi praeįtą penkta
dienį jaukų atsisveikinimo 
pobuvįi vienoj kavinėj buvo 
suruošęs “Draugo” redakci
jos ir administracijos šta
bas, prie kurio dar prisidėjo 
eilė žymių asmenų. Kun. A. 
Sandžio asmenyje Chiaago

lių sriubos arba kokios nors | Hetuvija netenka malonaus 
asmens, gabaus žurnalisto 
ir plataus masto veikėjo.

X Walter J. Remotis, se
niau buvęs bridgeportietis, 
nusipirko gazolino stotį “Su

košės. Jeigu darbo normos 
neišpildo, gauna 400 gr. duo 
nos ir daugiau nieko.

Sąjungoje buvę dar šie 
tremtiniai:

15. Pik. Gedgaudas.
16. Prof. Parčevskis.
17. Dr. Jokantas.
18. Dr. Vileišis iš Pane

vėžio.
19 Saug. tarnaut. Dapkus.
20. Policininkas Piekus.
21. Dr. L. Bistras.
22. Kap. Savickis (mėgi

nęs pabėgti, bet buvęs pa
gautas šunų pagalba ir 
smarkiai dėl šio bandymo 
nukentėjęs.

Tremtinio pasakojimu, bu 
vusi net sudaryta komisija 
iš trijų aukščiau paminėtų 
asmenų, kuri pagal tremti
nio sveikatos stovį nušiur
davusi jo darbo rūšį. Sudė
vėti drabužiai, esą buvę pa
keisti kitais vietos garny-J 
bos.

NATHAN
KANTER

‘LictuviAknsŽydukas”

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Amerikos kapelionas Ma
skvoje ir atstovauja musų 
valdžią”, — sako Mr. Rey
nolds, “kunigui Braun nėra 
suteikta diplomato privile
gijos.” -

RUSIJOJE KATALIKAI 
NETURI TIKĖJIMO 
LAISVES

• Kun. Braun yra vieninte
lis katalikų kunigas Mask
voje ir ten jis aptarnauja 
dvasinius diplomatų reika
lus. Bet šiaip sovietų Rusi
joje kiti katalikų kunigai, 
vyskupai ar apaštališki ad
ministratoriai yra sukišti į 
kalėjimus ar koncentracijos 
stovyklas. Katalikų Bažny
čia ir katalikų tikėjimas dar 
neturi laisvės sovietų Rusi
joje.

Už kiekvieną lėktuvą 
$100
si’Lt. Alex Vraciu, Jr., 3355 

N. New England Avė., East 
Chicago, vienas ‘žymiausių 
laivyno karininkų — pats 
ore nušovęs 19 japonų lėktu
vų, o sunaikinęš dar 18 ant 
žemės — ką tik parvažiavo 
pąs tėvus poilsiui. Per klai
dą Lt. Vraiciu parvažiavo 
dvi savaiti anksčiau negu 
manyta, dėl to miestas ne 
spėjo jam suruošti iškilmin
gą priėmimą. Bet vis dėl to 
viskas išėjo gerai, nes Lt. 
Vraiciu sukolektavo nuo sa
vo dėdės 1900 dolerių, ku
riuos jis Alex’ui buvo paža
dėjęs — $100 už kiekvieną 
nušautą japonų lėktuvą.

Nusviro traukinys
Sekmadienio vakare, Chi

cago ir Northwestern greita
sis traukinys, pakeliui iš 
Minneapolis, Minn., į Čika
gą, įvažiuojant į stotį Mil- 
waukee, Wis., nuvažiavo 
nuo bėgių. Keturi asmenys 
buvo lengvai sužeisti. Inži
nieriai tvirtina, jog maža 
geležinė dalis nukrito tarp 
bėgių, nuo ko keturi - vago
nai nubėgo nuo bėgių.

šeimininkėms
Procesuotas maistas — 

Mėlynos stampos nuo A8 iki 
Z8 (ketvirtoje knygelėje), 
10 punktų kiekviena, geros 
nenustatytam laikui.

Dėl 'streiko sugedo 
pienas .

Dėl to, kad pieno išvežio
to j ai sustreikavo, Arlington 
Heights, III., susigadino 
1100 galionų pieno, grieti
nės ir šaltos košės. Nuosto
lio padaryta apie $1500. Pie
no centro viršininkas prane
šė, jog valstybės maisto in
spekcijos skyrius rado pįe- 
ną, grietinę ir šaltą košę ne
tinkamą, vartojimui ir dėl to 
prisieisią viską išversti.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas

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

T PIRMŲ MORGIČIŲ1

Statybai, Remontavtmnt Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IftMOK ĖJIMŲ!

Panaudokite Prac« Dabartinėms 
Nnotomčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflm Maitoje. Jflmj IndMtal 
rūpestingai globojami ir Ilgi fft,000.00 ap
drausti per Federal Beringą and Loaa In
surance Corporation. J (Įsų pinigai bus greitai 
Ikmokaml jums ant pareikalavimo.
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SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINfc IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

SUGRĮŽTA SENIEJI ŠEIMININKAI

AS8OCIATION 
8228 80. HALSTED ST.

Okupavę Amerikos valdomą Guano. salą japonai tegalėjo išlaikyti tiktai pustrečių 
metų. Dabar vėl senieji šeimininkai grįžta salon. Po smarkaus apšaudymo pakrančių 
dalis marinų jau išlipę į krantą, o toliau matosi galinga Amerikos invazija flotila. 
(Acme-Draugas telephoto)

per Service V Station”, prie 
77 ir Exchange Avė. Biznis 
gerai sekasi. Sako, atvyks
ta net iš Bridgeport kostu- 
merių. W. Remotis seniau 
daug yra veikęs jaunimo or
ganizacijoj — vyčiuose. Ga
bus ir mandagus jaunas 
žmogus. “Best įuck” jam 
naujam biznyje.

X St. Sgt Juozas Chinick, 
sūnus vestsaidiečių Chinick 
(Činikų) prieš du metus 
liuosnoriai išėjęs į kariuo
menę ir tarnavęs Ordinance 
Departamente, mirė liepos 
13 d., Tidworth mieste, An
glijoj. Apie tai Cinikams 
pranešė Karo Departamen
tas.

X Rožė Mazeliausldenė, 
plačiai žinoma Bridgeport 
veikėja, ir viena duosnių rė
mėjų mūs organizacijų ir 
įstaigų, rugpiūčio 1 d. iš
vyksta atostogų į Custer, 
Mich., pas draugus, buv. 
Bridgeport biznierius Tau- 
jenius, kurie užlaiko vasar
namį atostogininkams ir ma 
lonią užeigą medžiotojams 
(žiemą). Oras ten labai ma
lonus, nes aplinkui didžiau
si pušynai.

X Juozo ir Onos Lenkar- 
tų, 6810 S. Talman Avė., sū
nus pakrikštytas vardais 
Thomas-Anthony, Gimimo 
P. šv. bažnyčioj. Kūmais bu
vo Marie Sveikus su John 
Heinzel. Lenkartai jau au
gina du sūnus ir dvi dukte
ria. J. Lenk artas yra daug 
pasidarbavęs demokratų par 
tijai, daug laiko dirbdamas 
net City Hali. Jo žmona yra 
žymi organizacijų veikėja.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos piknikas Aušros Vartų 
parapijos “Rūtos” darže 
(West Side), puikiai pavyko. 
Piknike dalyvavo tūkstanti
nė minia žmonių. Tris dova
nas po $5.00 laimėjo sekan
tieji: Josephine M&ck iš Bri- 
ghton Park, No. 1503; antrą 
dovaną laimėjo No. 1840; 
trečią — Mrs. Kantauskas, 
4434 So. Talman Avė., iš 
Brighton Park No. 2583. Lai 
mingieji dovanas galite gau
ti pas komisijos pirmininką, 
kleb. kun. J. Dambrauską.

X Clcerietls J. Mikolalnis 
ir marketparkietis C. Urba 
su savo šeimomis smagiai 
atostogauja Eagle Lake, 
Wls.




