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AMERIKOS KIRMI TIK 50 MYLIU NUO PIRYZIIUS
Pralaužė paskutinę Paryžiaus liniją; 
puola Lorient, Nantes, Angers uostus

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 10.—Grumtynė
se, kurias naciai pavadino 
“kovas už Paryžiy,” ameri
kiečiai pasistūmėjo pirmyn 
iš užimto Le Mans iki 50 
mylių nuo Paryžiaus. Kitos 
neoficialus ir nepatvirtin
tas raportas sakė amerikie 
čiai randasi tik 40 myliu 
nuo Prancūzijos sos’i nes.

Raportas iš fronto sakė 
Amerikos kariai įsilaužė į 
Nantes uostą, Britanijoje, 
ir puola. Lorient ir Angers 
uostus, tam pačiam pusiau- 
saly.

Normandijoje, britų ka
riuomenė pradėjo naują ata 
ką pagal vieškelį ir geležin
kelį einančius iš Caen į Pa
ryžių. Pirmose valandose jie 
dasivarė iki Vimont pakraš-

Falaise, 20 mylių į pietry
čius nuo Caen.

Nors kanadiečiai pralau
žė pirmas dvi nacių linijas
pagal Caen-Falaise vieškelį,«
vokiečiai atsipeikėjo ir da
bar smarkiai priešinasi.

Pranešta, kad vokiečiai 
dar kartą atsiėmė Mortain 
—tai ketvirtas kartas per 
tris dienas, kad tas miestas 
eina iš rankų į rankas—bet 
sąjungininkai tebelaiko kal
nus prie to miesto ir grąsi- 
na priešą apsupimu.

Vienas korespondentas sa
kė amerikiečiai įėję į Nan
tes ir Angers, o kiti rapor
tai sakė vien tik nacių nu-

NEGYVI JAPONAI Naciai sakosi atsiėmė Vilkaviški; 
atakuoja rusus prie Marijampolės

LONDONAS, rugp. 10.—Nacių DNB agentūros prane
šimas sakė vokiečiai atsiėmė Vilkaviškį, 11 mylių nuo 
Rytprūsių sienos ir 48 mylias į rytus nuo Įsrutės.

Saipan sala yra mūsų, ir nemalonus šimtų japonų lavonų užkasimo darbas 
nams, kurie iškasa dideles duobes su traktoęiais. Biuletenis iš Adm. Chester W. 

sėtų minų; gausumas trukdo Guam saloje užmušta suvirš 10,000 japonų. (Acme-Draugas
tų miestų užėmimui.

tenka mari- 
Nimitz sako 
Telephoto).

Lorient uostas paskendęs
čių, 112 mylių į vakarus nuo liepsnose. Keli nacių laivai 
Paryžiaus. įplaukė į Brest ir Lorient

Kiti britų daliniai išsilau-1 uostus, matomai evakuoti 
žė iš savo pozicijos rytiniam svarbiuosius karininkus iš 
Orne upės krante, netoli tų miestų. Vokiečių garni- 
Thury-Harcourt, ir pasivarė zonas Breste atmetė sąjun-
per kelis kaimus pakely 1 gininkų ultimatumą pasiduo
susijungimą su Kanados pir- ti, ir smarkios kautynės da
mą j a armija, kuri skuba į bar vyksta tame mieste.

Sušaudė pakartu i 
karininku gimines

BERNAS, rugp. 10.—Ra
portai iš pasienio sako vo
kiečiai sušaudė žmonas, vai
kus, tėvus, kitas gimines ir 
net artimus draugus astuo
nių armijos karininkų, ku
rie buvo antradieny pakarti’ 
už dalyvavimą suokalbyje 
prieš Hitlerį.

Anot pranešimo, sušaudy
mas įvykęs taipgi antradie 
ny, matomai kelias valan
das po pakorimų.

Duodama suprasti, kad i 
daug vokiečių civilių suimta 
ir teisiama dėl to paties kai 
tinimo. Tikimasi, jog naciai 
greit išleis oficialų komuni 
katą tuo reikalu.

Išmuša paskutiniuosius 
japonus Guam saloje
PEARL HARBOR, rugp. 

10.—Adm. Nimitz štabas 
pranešė, kad amerikiečių 
pasivarymas antradieny už
ėmė visą Guam salą, išski
riant vieną mažą plotą šiau
riniam krante. Badaują ja-/ 
ponai kariai yra nuolat lėk
tuvų, karo laivų ir artileri
jos apšaudomi.

Aitape fronte, britų Nau
joj Gvinėjoj, Gen.
thur pranešė, kad išmušta 

17,007 priešo kariai, ir kitas 
1,072 išmušta besiveržiant į 
rytus nuo Priniumor upės.

Nuskandino alianlų 
submarinus: Tokyo

LONDONAS, rugp. 10.— 
Japonų Domei agentūros 
pranešimas sakė japonų lėk 
tuvai vakar nuskandinę są
jungininkų submariną prie 
Oshima, 60 mylių į pietva
karius nuo Tokyo, ir kitą į 
pietryčius nuo Taiwan (For- 
mosa).

KALENDORIŲ 8
Rugpiūčio 11 d.; šv. Zu

zana ir šv. Ti burei jm; se
novės: Pūtis ir Porutė.

Rugpiūčio 12 d.: šv. Kla
ra ir šv. Julijonas; senovės. 
Danguolis ir Laimė.

O .i A S
Giedra ir karšta. >

Submarinai nuskandino prez Rooseveltas aplankė HdWdii; 
dar 16 japonu laivu . _ . ■.. . , . . . .tarėsi su aukštaisiais karininkaisWASHINGTON, rugp. 10 

—Laivynas pranešė, kad 
J.A. Valstybių submarinai, 
plaukiodami Japonijos van
denyse, nuskandino kitą 16 
japonų laivų, jų tarpe vieną 
karo laivą. Tad vien tik sub
marinai nuskandino, gal nu
skandino ar sužalojo 839 
japonų laivus. Tame skai
čiuje įeina 79 karo laivai.

Tuo pat metu Amerika 
prarado 27 submarinus, ku
rių trys dingo manevruose 
ar kituose nekariuose veiks
muose.

Atsuko priešlėktuvines 
patrankas į japonus

HONOLULU, rugp. 10.— 
Prez. Rooseveltas liepos 29 
d. baigė trijų aienų milita- 
rines konferencijos ir apžiū
rėjimą šios salos, kur prieš 
pustrečių metų japonų bom
bos įtraukė J.A. Valstybes 
į karą.

Prezidentas atvyko į Pearl 
Harbor liepos 26 d. iš mari
nų bazės San Diego mieste, 
kur po pasakymo nominaci
jos kalbos liepos 20 d. jis 
sėdo į kreiserį.

Rooseveltas čia matėsi ir 
tarėsi su Pacifiko karo stra 
tegais—Adm. Chester W. 
Nimitz ir Gen. Douglas Mac-

Ar?hur—ir kitais viršinin
kais, kurie atstovauja kitus 
Pacifiko frontus.

prezidentas vėliau prane
šė laikraštininkams, kad 
pasitarimuose buvo planuota 
naujos ofensyvos prieš ja
ponus ir jis pakartojo Ame
rikos tikslus Pacifike: atsi
imti ir išlaisvinti Philippinų 
salas ir sumušti japonus iki 
besąlyginio pasidavimo.

Savo vizito metu Prezi
dentas aplankė visus salos 
įrengimus, matė Saipan ir 
Marshalluose sužeistus ka
rius, ir padarė septintos di
vizijos inspekciją.

MASKVA, rugp. 10.—Raportai iš fronto sako Hitleris 
pasiuntė dar 16 divizijų į rytinį frontą iš centrinės Vokie
tijos ir okupuotų kraštų, ir įsakęs jiems “kovoti iki pas
kutinio kario” už Vokietijos gręsiamą rytinę, sieną. Na
ciai belaisviai neva sakę, kad Hitleris pareiškęs, jog “Vo
kietija tuoj už jūsų nugarų. Jeigu jūs pasitrauksite, jūs 
tik atidarysite savo namų duris priešui.’'

Vokiečiai jau dabar kontratakuoja rusus vis didėjančiu 
smarkumu, ypatingai prie Rytprūsių rytinės sienos, ir ne
toli Krakuvos, ir matomai bent laikinai sulaikė rusų grei
tą žygiavimą.

Rusai sako šios nacių kontratakos yra paskutinės des
peratiškos priešo pastangos apsaugoti savo teritoriją, ir 
tikisi, kad po atsilaikymo prieš nacių puolimą rusų ko- 
mandieriai atsigaus, pergrupuos savo jėgas, ir vėl pradės 
stumti priešą atgal—šį kartą į pačią Vokietiją.

Atrodo, kad vokiečiai siunį-
daug kariuomshės ir Į kasus, daro spygliuotų vie

lų tvoras, ir dirba kitus ap
sigynimo darbus.

(Nacių Transocean agen
tūra vakar sakė visi vyrai, 
moterys ir vaikai buvusiam 
Lenkijos koridoriuj buvo 
paimti apkasų kasimui).

Visi ženklai rodo, jog vo
kiečių aukštoji komanda 
mano ginti Rytprūsius ne
žiūrint kainos, nežiūrint to, 
kad rusų jėgos iš vakarų 
nuo Gardino ir šiaurę nuo 
Bialistoko jau dabar gręsia 
uos provincijos pietiniam 
galui, o Varšuvos užėmimas 
visai perkirstų Rytprūsių 
susisiekimą su vakarais.

čia
reikmenų į Rytprūsius, pa- 
siruošdami didžiosioms ko
voms už Vokietijos terito
riją. Vokiečių lėktuvai kon
centruojami tos provincijos 
aerodromuose.

Rusų žvalgybiniai lakūnai 
sakė naciai skuba sustiprin
ti Rytprūsių miestus ir kon
tratakomis nori padengti 
savo už linijų vykstantį ju
dėjimą. Didžiausios priešo 
kontratakos centruojasi tai 
pe Marijampolės ir Rytprū
sių sienos.

Goebbels mobilizacijos įsa 
kymo pašauti civiliai kas? 
prieštankinius nvus ir ap-

Vėl atakavo naciu

Mos i*
Mac Ar- patrankos, valdomos pirmų 

amerikiečių; dalyvauti kovo
se Kinijoje, pradėjo šaudy
ti į paskutinias japonų po-

kelionę po Pacifike
HONOLULU, rugp. 10.—

Prez. Rooseveltas pranešė, 
kad jis išduos kraštui

Lenku misija grįžta 
iš Maskvos Londonan
MASKVA, rugp. 10.—Len

kų vyriausybės misija šian
dien lėktuvu išskrido iš Mas 
kvos į Teheraną, kur persės 
į britų lėktuvą kelionei Į 
Londoną.

ra-
zicijas Sungshan kalne, va- pOrtą apįe savo kelionę Pa- 
karinėj Yannan provincijoj. cfflke ut nepraneSė kada. 

Nors tos patrankos pada- ’_____________
rytos šaudyti į aukštį, jos Nyjoyg yyfą ĮdlUS 
dabar vartojamos kaip arti '
lerija. žiūrėjo per lango

Laimėjus Sungshan, są
jungininkai .apvalytų Buraną 
kelią nuo Salween upės iki 
Lungling, apie 25 mylias ; 
pietvakarius.

Vatikanas nori šelpti Florence žmones
ROMA, rugp. 10.—Vati

kanas ėmėsi žygių padėti 
sąjungininkams palengvinti 
Florencijos miesto gyvento
jams. Florencijai šiuo laiku 
gręsia maisto ir vandens 
stoka.

Kanadiečiai karini, 250 
italų patrijotų padedami, 
baigia sugauti ir išmušti

Italai ir lenkai kariai Ad
rijos najone pradėjo naują 
persikėlimą * per Misa upės 
liniją. Lenkai užėmė Fran- 
cavilla, netoli nuo Cesano 
upės, kuri yra nepilnai 40 
mylių žemiau Rimini.

Penktos armijos fronte, 
priešas bandė pastatyti po
vandeninį tiltą per Arno

fašistiškus elementus sąjun- i upę San Giovanni rajone,

CHICAGO, rugp. 10.—Ed- 
ward Grzyvvinski, vykda
mas į darbą šį rytą, rado 

j lavoną, kuris buvo atpažin
tas kaipo Frank C. Zielin- 
3ki, 45, 8701 Colfax avė. 
Policija sakė Leonard Mac- 
kiewicz, 27, 8414 Saginaw 
avė., pranešęs jai anksti ry
te, kad jis šovęs į vyrą, ku-

Skrendančios bombos 
veža padegančiąsias

LONDONAS, rugp. 10.— 
Vidaus apsaugos ministerija 
sakė naujosios nacių robo- 
tinės bombos kiekviena ve
ža maždaug 20 padegančičų 
bombų, kurios yra išsklai
domos, kuomet didžioji bom 
ba sprogsta.

Ministerija įspėjo asme
nis išvykstančius iš Londo
no kartu vežtis ir dujokau
kes.

KARO BIULETENIAI

resursus
LONDONAS, rugp. 10.— 

Sąjungininkų lėktuvai iš An 
glijos ir Italijos dar suma
žino ir taip mažėjančius na
cių aliejaus resursus, kuo
met vakar naktį atakavo 
aliejaus tankus ir produkci
jos centrus.

Britų Lancaster lėktuvai 
puolė du aliejaus ir gazoli
no sandėlius Prancūzijoje, o 
lėktuvai iš Viduržemio ata
kavo Ploesti aliejaus laukus 
Rumunijoje.

Dienos metu šiandien są- 
I jungininkų lėktuvai ataka- 
vo aliejaus tankus prie Pa- 

I ryžiaus.

Naciai sako aliantai 
žudė karo belaisvius

LONDONAS, rugp. 10.— 
Vokietija, kurią Anglija ir 
Kanada kaltina karo belais
vių nužudymu, pranešė, kad 
ji protestuos Amerikos au
toritetams, kad naciai be
laisviai buvę nužudyti Itali-

I j03 fronte.
i

Berlyno pranešimas sakė 
protesto nota, siunčiama per 
Šveicariją, nusako “žiaurų 
elgesį su septyniais vokie* 
čiais, kurie pasidavė,” kuo
met juos apsupo Amerikos 
pėstininkai. Naciai teigia, 
kad amerikiečiai juos sušau 
dę ir apmėtę granatomis.

gininkų valdomoj 
į miesto daly.

pietinėj bet amerikiečių artilerija jį 
sudaužė

—Superfortress lėktuvai . . , ,
atakavo Japoniją ir Sumat- j$JUn(|inil1K(H UZCITI6

-Visa organizuota įapo- dU BuriUOS lUieSfUS 

saloje KANDY, Ceilonas, rugp.
10.—Sąjungininkų kariuome

—Sąjungininkai suorgani- nes, pakely į Mandalajų ,. . > ,nau8 pareigas, sake nėrazavo lėktuvais vežamą ar-j šiaurinėj Burmoj, užėmė __ , ,

ra.

ris žiūrėjęs per jų langą, bet nų opozicija Guam 
nemanydamas, kad jis į jį pribaigta, 
pataikė, neišėjęs pažiūrėti.

Zielinskio rankose buvo 
rasta moteries apatiniai dra 
bužiai.

Mackiewicz sakė toks 
"Peeping Tom” kelias nak
tis žiūrėjęs per jų langą ir 
jis todėl laukė su revolve
riu.

miją Prancūzijoje. Taungni, 10 mylių į pietva
—Kiniečių komanda prl karius nuo Mogaung, ir San

Užgina raportą apie 
belaisvių nužudymų

WASHINGTON, rugp. 10. 
—Edward R. Stettiniug Jr., 
eidamas Valstybės Sek r?to-

tiesa, kad amerikiečiai Ita
lijoje nužudę vokiečius be
laisvius.maw, pusiaukely tarpe Ta

ungni ir Mogaung, (prie ge- 
—Nacių telegrafų agentu ležinkelio. Kariai čia rado 

ra sakė vokiečiai evakuoja daug japonų lavonų ir palik-1 jis galįs pasakyti, kad kal- 
Paryžių. (tos karinės medžiagos. 'tinimas nesąs teisingas.

pažįsta, kad dvi dienas at 
gal prarado Hengyangą. Jis sakė Vokietijos pro

testas dar nesąs gautas, bet
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MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL
Ragpiūčio 6 d. laikytam mis dienomis gavo laišką, 

Federacijos susirinkime bu- kad esąs sveikas, gal, par- 
vo svarsty!, a, kaip geriau važiuosiąs namo apsilankyti, 
minėti Lietuvių Dieną, kuri

Žada greii žiedus sumai
nyti Oni Dumbinskas su 
James Wacs. Bus graži pora.

įvyks rugsėjo 17 d., Swit 
parke.

Nutarta prašyti kun. J.
Prunskį už kalbėtoją. i ----------

----------- Serga Pankauskienė. An-
Jmozas ir Magdalena Bag- ksčiau minėti irgi tebeserga, 

donai džiaugias, kad jų dūk- Linkiu visiems pasveikti.
relė Magdalena persikėlė -----------
dirbti į Chicago. Ji du me- j Mirė Jokūbas Visockas, 79 
tus dirbo Washingtone, vai- m. Palaidotas Kalvarijos ka- i 
džios darbą. Taipgi ir Adelė pinėse. Grabą nešė 6 sūnūs.
Lukošienė linksma, kad ir ----------
jos dukrelė Juzefą perkelta Mirė Juozas Vištartas, 60; 
į Chicago. Pirmiau dirbo m- Palaidotas šv. Marijos 
W.ashingtone. J. Bluožių dūk- kapinėse.
tė sykiu parvažiavo Chica-j -----------
gon dirbti. Tėvai sako, da- Bronius Garšva ne tik ap-
bar dažniau pasimatysim su 
dukrelėmis.

rūpina savo kostumerius, 
teikia mandagų patarnavi
mą, bet dažnai rūpinas, kad j 

Juozas ir Kotrina Mali- “Draugą” nesulaikytų. Jis1 
nauskai buvo nusiminę, nes jį mėgsta skaityti ir remti.

DIDVYRIS KUNIGAS IK JO DRAUGIJA |N. C., ir Petrą Lansing, Mi- 
, chigan.
į Grubliauskų šeima dėkoja 
Į visiems, kurie kekių tik bū- 
, du prisidėjo prie dukters 
laidotuvių. V. M. K.
E

+

ilgai negavo laiško nuo sa
vo sūnaus Juozo. Jis buvo 
sužeistas karo fronte, šio-

Korespondentas

...
TOBULINKITĖS

LIETUVIŲ KALBOJE! 
— Vartokite —

DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

•‘Lietuvių Kalbos Gramatika”

kal"",,ia......... s 1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapops College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"DRAUGA S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Vienuolių koncertas
NEW YORK. — Užvakar 

vakare čia įvyko savo rūšies 
nepaprastas nuotykis muzi
kos pasaulyje. Muzikantų 
grupė iš 14 senelių vienuo
lių Fordham universitete da
vė koncertą. Seserys lanko

Saipan saloje, Pacifike, Šv. Vardo draugija nusifotografavus per savo pikniką 1942 
metais. Kilus karui tarp Amerikos ir Japonijos, japonai draugiją išardė, daugelį na
rių išsklaidė priverstiniems darbams, o kun. Jose Tardio, ispaną jėzuitą, internavo. A- 
merikiečiams užėmus salą, jis išlaisvintas. (NCWC-Draugas)

ŽINIOS IŠ GRAND RAPIDS, MICH.
DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
MARY M POWELL

Mary M. Povvell, po tėvai3 
Grubliauskaitė, duktė Myko

vo pašarvota pas graborių 
Barto. Palaidota liepos 29 
d. ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos kapuose po gedulo pa-

muzikos kursus vasaros me- lo ir Paulinos Grubliauskų, i ™aldų; ^Įmingąs sv. Mi- 1 sias atlaike kunigai’Fr. Nor-tu ir koncertas sumanytas ;; g2rai žinomų krautuvės sa- 
duoti seserims šį patyrimą, vininkų, prie Hamilt®n Av. 
kad jos galėtų sėkmingiau Šeima buvo skaitlinga: 
mokyti muziką savo mokyk- penkios dukterys ir penki 
lose sūnūs, iš kurių velionė buvo

________ ,_____ vyriausia.

Nesimeldė už Hitlerį,
ZURICH, Šveicarija. —

Čia pranešama, jog atsisa
kius laikyti padėkojimo pa- Pastaruoju laiku sirgo vi- 
maldas už tai. kad Hitleris sai trumpai — mirė po ope- 
išvengė mirties nuo žudikų racijos. Prieš dvi savaites

Gimė birželio 14 d., 1902. 
Mirė liepos 26 d., 1944, su
laukus 42 m. amžiaus.

rankų, suareštuota 15 kuni
gų; 3 iš Žilina; 2 iš Waag- 
neustadt; 5 iš Bratislava, ir 
5 iš Tornav.

su savo vyru John Povvell 
buvo atvykus pas gimines 
paviešėti. Gyveno adresu

bert Staszak, O.F.M.,, Fr. J. 
Alksnis, Fr. Jos. Sakowski. 
Klebonas kun. J. Lipkus pa
sakė pamokslą lietuvių kal
ba, o kun. Sakovvski — an
glų kalba.

Tarp kitų giminių, kurie 
dalyvavo laidoluvėsę, buvo 
taipgi ir giminaitis kun. Be- 
nedict Marčiulionis iš Green 
Bay, Wis.

Velionies penki broliai ir 
švogeris buvo grabnešiai. 
Taipgi šešios draugės buvo 
garbės grabnešės, būtent: T

šioje, taip ir sekė tėvų pė- 
j domis. Velionė su savo vy- 
i ru buvo duosnūs parapijas 
bei labdarybės rėmėjai.

Paliko didžiam nuliūdime 
vyrą John Povvell; tėvus My
kolą ir Pauliną Grubliaus- 
kus, seseris — Amelią, Rose, 
Ann, ir Mrs. Eva Norris; 
brolius — Mykolą, Jr.f ir 
Juozą, čionais; Corp. Aloy- 
sius, Camp Gruber, Okla.; 
Pfc. Thomas, Greenrstoro.

Meilė yra įstabi dorybė. 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurio3 
jis veda. ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame.

(Šv. Pranciškus)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPER VISION

STANDARD 

FEDERAL 

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

J i | į- ' ą......... —r .1 ■ . ..5 1 1 M I I
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tei. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF <

Ambrosia & Neciar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

528 W. Mich. Av., Lansing, Tebeau’ R J^čaras, A. Gri-
Mich., kur buvo krautuvės!^1’. V‘ Gedvila- A’ Prince' 
savininkė. Ten priklausė kevich» L. Gillis.
prie Šv. Marijos katedros 
parapijos. Čion atvežta bu-

Kadangi šeima buvo iš
auklėta katalikiškoje dva-

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nuošimti — be komisine 

PAS

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

. DEVINE OINTMENT
Nesutepantis —— Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Bes. 6958 So. Taltnan Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

TeL CANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

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

744 West S5th Street 
▼•L: 11-12; 2-4; fa- 6:30-8:30

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

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
k ■ - -

■fr . b — — 4 ■■ ■{«£

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo įrangų 
— Kombinacijos Durų — Wallbeanl — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — įrangų ■— Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- 
vos — Varnišio — Enameli.> — Geležinių Namams Reik- iW 
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 (į

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

4

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line ot 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Representative

finOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment eall — 

REPUBLIC 6051

t

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami IScg- 
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuriiį regėjimo mokslai 
gali sutelkti.

-3fl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VAI.ANDO8: 
Kasdfeu 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir fieStad. 9:80 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
1
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių DlrbtuvS 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
J Sekmadienyje pagal sutartį.

JI CI» •

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4201 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 R. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais t
Valandos; 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0354
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tei.: MIDtvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki*, 
vai. 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 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

__ ė*,"
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CLASSIFIED AND "HELP Ir^

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboro Street 
TeL RANdolcb V488-H48V

HEI.P YVANTEI) — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EI)GEWATER PEACH HOTEL 
6357 Shertdan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULIMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENA AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

GfNERAL FOODS
Reikalauja Vyrų 

Svarbiem Darbam

Maisto distribucijos sandėlis. 
Gera pradinė mokestis — su 
automatišku algos pakėlimu. 
Apmokamos atostogos — Gru
pės apdrauda. Senatvės aprū
pinimo pienas ir kiti naudingu
mai. 48 vai. į savaitę su viršlai
kiu po 40 valandų. Atsišaukit i

General Foods 

Warehouse
421 E. ILLINOIS ST. 

SUPERIOR 8645

NUOLATINI DARBAI
SU ATEITIMI

Amžius ir patyrimas nesvarbu. 
$30.00 j savaitę. 48 valandos. Nuo 
8 iki 4:30 valandos Svarbūn dar
bai. Darbininku mažoj dirbtuvėje 
ir prie išvežiojimo trokii.

6639 SO. RAGINE AVĖ.

HELP YVANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 j mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER REACH HOTEL 
5357 Sberidan Road

WKST SIDE MERGINOMS
IR JAUNOMS MOTERIMS

$.34.80 I SAVAITĘ 
Pastovūs, malonūs, lengvi dirbtu
vės darbai. Arti jūsų namų. Atei
kit prisirengusios stoti prie darbo.

AMERICAN DECALCOMANIA 
CO., 4334 W. Fiflh Avė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

V AL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO
ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MF6. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP VYANTED  MOTERYS

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 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 VAK.

4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
ge ra torius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ¥ ¥* ¥ ** ¥ *

VOKIEČIŲ BELAISVIAI LIUDIJA

įtoziai iz (^f’dtniniitzacija 

cdV uoiizdžiai U^viecia

^l{ii.ai. [JSienzaicio oSkaityt o j ai.

dlSaLyvauti emontuotų £)fiu.į tykaztuvėn 

ošeitadienį, o/'dayfi. (<z/fuq.) 12 d., 1944 

ed\! ao / 2 iki 7 vaLandoi* Jio hie L

Heinrich Haider (dešinėj) ir Herman Loecher, nacių belaisviai, pargabenti į Ameri 
ką, federaliam.teisme Denverio mieste kalba apie planuotą pabėgimą iš stovyklos. Pa
bėgti jiems buvo atėjusios į pagalbą trys japonės seserys, kurios irgi laukia teismo 
ištarmės. (Acme-Draugas telephoto)

Maskvos žinios apie ištremtuosius Į Sibirą
(LKFSB) Kaip matyti iš 

pranešimų, išsiunčiamų . iš 
Sovietų Rusijos, bolševikų 
vyriausybė, norėdama lietu
vių tremtinių vaikus išauk
lėti komunistinėje dvasioje, 
daugelį jų atskyrė nuo tė
vų ir apgyvendino specialiai 
įrengtuose ‘ ‘lietuviškuose’ ’ 
vaikų namuose. Tokių namų 
įsteigė Gorkio srityje dve
jus, Kirovo srityje viene

HELP YVANTED — MOTERYS

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY’ — SERVICE ENTRANCE

D R A K.E HOTEL 
140 E. VVALTON PL.

PAGELBEKIT 
KARO JĖGOMS

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY

(Blokas ) pietus nuo Harrison)

GERA MOKESTIS 
DARBA ATLIKSIT SĖDINT 

KŪDIKIAMS PRIEŽIŪRA 
VALGIS GAUNAMAS

Atsišaukit:
Nuo 8 iki 5 kasdien. Antrnd. 
iki l> vak. Sekmai], nuo 12 iki 4.

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not necessarv. 
Permanent position. Apply.

GRINNELL CO. 
4425 S. VVESTERN

PARDAVĖM UT

PRIE MICHTOAN CITY MAŽA UKF
su modernlSkal Įrengtu B kambarių 
namu,, sunparlor, vana, basemenfas 
ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 144 mylių nuo Mlclh- 
gan ežero ir puoSnių rezortų.
•I. P. VARKATjA sav., Chicagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrginia 2114

PARSIDUODA—2 fletų po 5 kam
barius medinis namas, labai gražus, 
ant akmeniniu pamatu. Randant Ro- 
selande arti Llsuvlu bažnyčios Visi 
(rengimai ir patogumai. 2 boileriai 
Ir tt. Parsiduoda už labai prieina
ma kaina. KrelpkitSs prie Savininkes 
10815 S. PRAIRIE AVĖ., TEL.. 
PVLIman 12 m.

PARSrPTTOPA: — 13 kambarių ak
meninis namas. Atneftantls labai ge- 
ran (eigas vyrui ir žmonai. Naujai 
(mfirytos maudyklės. Reikia pa
matyti. kad Įvertinus. Kreinkiės i: 
3328 W. YVARREN RLVD., Tel. 
KEDzie 5268.

TIKRAS RARORNAS. 3 knmb Cot- 
tage nu betsmentu. Kaina tik $2,600. 
$500 (neStl. TuSčlas.

3123 S. MILLARD AVĖ.

RENDUO.IASI

RENDITOJASI — Furniftluotas kam
barys pavieniam. AtsISauklte S-čiam 
nukSte. R. SARAS, 3131 So. Eme- 
rald Avo.

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

rius, čkalovo srityje viene-lviai tremtiniai kenčia kon- 
rius, Mordovijoje vienerius,' centracijos stovyklose ir 
Udmurtijoje vienerius, Uz- miršta Sibiro tundrose... Fil- 
bekijoje vienerius. Vaikų na1 mos turės parodyti tik tą. 
muose yra auklėtinių iš vi- kas naudinga sovietinei pro

pagandai.
Kirgizijoje gyvena dalis

sų tų sričių, iš kurių tik bu
vo tremiamos lietuviškos 
šeimos: Kauno, Vilniaus, lietuvių tremtinių. Nežiūrint
Tauragės, Panevėžio, Telšių, 
Marijampolės, Biržų, Uk
mergės ir kitų. Prie kiek
vienų namų yra pagelbinis 
ūkis, kur vaikai verčiami pa
gal išgalės darbuotis prie 
žemės darbų. Vaikai suskirs 
tyti į grupes, kurioms pa
skirti atskiri ‘auklėtojai, dau 
giausia iš tų žmonių, kurie 
buvo evakuoti iš Lietuvos 
ir kurie palankūs sovietinei 
tvarkai. Prie vaikų namų 
yra pradžios mokyklos o vie 
na yra ir vidurinė mokykla 
— gimnazija — jauniesiems 
lietuvių tremtiniams. Jos di
rektoriumi yra “draugas”
Šalkauskas, mokytojai — Maskvoje leidžiamas lietu-

,, viškas komunistinis laikraš-Eidukyte, Karosiene ir kiti. tis — Tiesa .Debiosų vidurinėje lietuvių 
mokykloje, aštuntoje klasė
je, minimos šios moksleivių 
pavjatrdės: St. Macianskas, 
V. Liutkevičiūtė, B. Mačiu- 
laitis, I. Užalavičiūtė, V. Ma 
čiulis. Kitose klasėse: G. 
Erlovaitė, M. Vitaitė, Ma- 
činskaitė, M. Rasteikaitė, R. 
Sideravičius, G. Budreikaitė,
I. Navickaitė, O. Doraitė, 
Čekanauskaitė, šioj mokyk
loj buvo suvaidinta operetė 
“Ryšulėlis“, kurią parašė 
mok. Tautkaitė, o muziką 
pritaikė mok. Langevičienė. 
Visos šios mokyklos stre-,, , . .tuose ir kaimuose. Kai ku-piai aprūpinamos Maskvoje . t ,p p r nos lietuves čia dirba auk-leidžiama lietuviška propa
gandine literatūra ir leidžia 
sieninius savo laikraštėlius, 
kuriuose, paprastai, būna 
irgi nemaža dalis sovietinės 
propagandos.

Bolševikų lietuviškos 
propagandinės filmos

Sovietų Rusijoje rekorduo 
j am os lietuviškai filmos iš 
Raudonosios Armijos kau
tynių ir laimėjimų. Pradė
dami darbai lietuvių kalba 
rekorduoti menines filmas, 
o taipgi filmuoti lietuviškus 
dalinius Raud. Armijoje, lie
tuvių darbus įmonėse ir ū- 
kiuose. Žinoma, niekur ne
bus nufilmuota, kaip lietu-

tremtinių skurdo, jie dar 
verčiami duoti aukas Rau
donajai Armijai ir, esą, iš 
jų surinkta 1,100 rublių. Uz
bekistane taipgi gyvena lie
tuvių tremtinių. Kirgizijoje, 
Tokmako mieste kai kurie 
lietuviai gavo progos mo
kintis mechanikais, trakto- 
ristais, kombaininkais; Fru- 
nzės mieste — teisininkais,

tininkais. Bolševikų taktika 
buvo, neva, ruošti žmones 
Lįetuvai, stengiantis jiems 
duoti ypatingą politinį auk
lėjimą bolševikiškoje dvasio
je.

statybos darbininkais, ama-' judos per šventas jiems bū-

Lietuviškas - sovietiškas 
meno ansamblis, kuris bol
ševikų vadovybėje atlieka, 
jam paskirtus propagandos 
uždavinius, važinėjo po va
dinamus, lietuviškus Raudo
nosios Armijos dalinius ir 
per radiją jau atliko prog
ramas, skirtas Lietuvai, An
glijai, Švedijai, Ispanijai, A- 
merikai.

Baškirijoje yra nemažai 
iš Lietuvos išvežtųjų žmo
nių. Čia jie gyvena nedide
lėmis grupėmis ar atskiro
mis šeimomis, dirbdami mies

so kasyklose ir yra spau
džiamos išdirbti po dvi, net 
tris žmogui skiriamas nor
mas. Sterlitamako mieste 
gyvena keliasdešimts trem
tinių šeimų, dirba daugiau
sia fabrikuose. Čia yra iš 
Lietuvos atgabenta Pocių 
šeima, taipgi — Kaniaus
kai. Baškirijos sostinėje U- 
foje gyvena apie pora šim
tų lietuvių. Dirba fabrikuo
se, įmonėse, įstaigose. Ke
turios Vilniaus universiteto 
studentės mokosi Ufos me
dicinos institute.

Čuvašljoje, Komsomolsko
rajone, Aguš-Kosy apylinkė- i Čion sabotažams lizdą aukot,

OSienzaicio Redakcija iz od^d/niniitzacija 
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Lietuvių Kvislingams
Mums ne pakeliui, mieli bro

liai,
Su išdavikais Lietuvos. 
Daugiaus dar dirbkim kaip

lig šioliai
Tik ne su išgamoms tautos.

Nėr tokių žodžių net keiks
muose

Kokiais jie reikia pavadint. 
Nei gilioj žemėj, nei dausose, 
Iš kur jiems titulą kabint.

Išgama vardas jiems per 
menkas,

tų.
Kas Tautos krauju tepa ran

kas
Kvislingais šaukias tų tau

tų.

Pardavęs Kristų, Judas bė- 
go,

Sąžinė nedavė miegot. 
Nubloškęs pinigus, sermėgą 
Skubo gyvybę likviduot.

Bet mūsų Judos neatboja, 
Knarkia it paršai mėšluose. 
Sąžinės jųjų raudonuoja, 
Staliną mato sapnuose.

Kaip tik iš guolio atsikėlė 
Tuos pačius girdim vėl gar

sus
Stalin, Staline, Stalinėli, 
Paimk į Sibirą visus.

Y
Kitiems jie siūlo Ledinyną, 
O patys tyso pūkuose. 
Ruošia jiems šaltų, kapiny

ną,
Lai broliai miršta varguose.

Švaroje ilgis jie dumblyno 
Argi pakiro laisvė jiems, 
Priėdę alkano nežino,
Nę sau tai taiko, bet ki

tiems.

Važiuokit sveiki, mes linkė
jai,

Prie stalinaičių mylimų,
Lai jūsų kailį ten akėja 
Vietoj žmonelių nekaltų.

Pirma jūs gyrėt Hitleriuką, 
Pakol draugavo su Maskva,

Maskva-Berlynas — dvi sta- 
lyčios,

Jų telefonai sumegsti. 
žodžiai skambėjo jųjų grį-

čios’,
Draugai idėjos kalbasi.

Adolps ir Juozas susipyko, 
Viens antrą griebė už plau

kų
Bimbos Andriuliai pasiliko 
Po Stalinėlio pantapliu.

Ar jūs girdėjot balšavikai, 
Ar pastebėjo t spaudoje, 
Teisingą žodį jūsų klikai,
It Perkūns trenkė giedroje.

Viktor Kravčenko užsimojo, 
Visą teisybę pasakyt,
Jis gerai žino, bet nebojo 
Save pavojun išstatyt.

Dviveidiškumą, atidengia, 
Valdžiai pavesdamas save, 
Piktą atremti pasirengė, 

,Kad mums atskleisti nežinia.
•'■R*-'"*'’ *

Savo žmonelių jam pagailo, 
Nebegalėjo ištylėt,
Nuo bolševizmo tamsaus

kvailo
Tautą norėdamas įspėt.

Ve ir parodė balšavikams 
Visoj pasaulio šviesoje.
Jų pataikūnams raudona-

kiams,
It žaibas žiebė tamsoje.

Žaibas

Pasakojama, kad vienam 
pastarame vokiečių generc 
lų susirinkime, pradėjus ka 
bėti apie visų frontų padėt 
vienas generolų įsikaršči; 
vo ir, žiūrėdamas į Hitler 
drąsiai pasakė:

— Jei neįvykdinsi viso t< 
ką pradžioje šio karo sake 
tai arba laimėk karą, arb 
eik į peklą.

Hitleris nieko į tai neal 
sakęs.

Dabar jau atrodo, kad H 
tarasis — “eit į peklą”. Be 
be jokios abejonės, kol ji 
pasieks tikros peklos durii 
turės pereiti dar kitą pekl 
čia, ant žemės.

Papratimas — didesnė jė
ga, negu pati gamta! —

Loeke(Nukelta į 6 pusi.) Rusveltą gylėt it vapsva.

z t
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Senelių prieglaudos reikalu Dėl nauju lemaičių 
kankiniu

Tik ką perėjo per mūsų 
spaudą surašytas baisus mū
sų brolių likimas už savo 
tautą ir tikėjimą. Judošių 
gauja savo ‘ pasiutimui sulo
šė nuo pradžios pasaulio ne
girdėtą lošimą.

Skaitant vardus kankinių, 
visas trečdalis miano pažįs
tamų ir kaimynų, kurie bu
vo tikri savo tėvynės, savo 
tautos ir savo tikėjimo apaš

'i(■ • ■ • ~ >i(
PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Dėl lenkų-rusų santykių

Mums praneša, kad J. E. arkivyskupas Samuel A.
Stritch eina į talką Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
gai baigti įrengti lietuvių senelių prieglaudos namus, 
kurie yra statomi šv. Šeimos Viloj (labdarių ūky). Jo 
Ekscelencijos noru yra, kad namas tuoj būt galima 
užbaigti ir seneliai jame apgyvendinti. Tą savo norą 
Garbingasis Ganytojas pareiškė lietuviams klebonams, 
kurie yra sudarę statybos komisiją, kad pagelbėti Lab
darių Sąjungai šį didelį užsimojimą įgyvendinti.

Labdarių Sąjungos valdyba iš savo pusės yra ga
vusi iš valdžios statybos leidimus ir pradžiai darbo 
sukėlusi šiek tiek pinigų. Tuo būdu statybos darbas, 
arba įrengimas betrukus bus galima pradėti. Nėra abe
jonės, lietuvių visuomenė tą žinią sutiks palankiai ir talai ir už tai jie turėjo to- 
padidins duosnumą- kilniam ir svarbiam reikalui. kia baisia mirtimi mirti.

Ligšiol pačiuose labdariuose buvo jaučiamas nuomo- Tame pat miške buvo nu- 
nių skirtumas dėl prieglaudos tvarkymo, vedėjų ir jos kankintas mano prietelis 
ateities. J. E. arkiv. Stritch tą klausimą labai išmin- studentas Rusteika, rodos, 
tingai išriša, taip kad patenkina visų labdarių nusi- 1925 metais. Jis gerai žino- 
statymą. Tuo būdu ir visos mūsų visuomenės norai ir jo tos giminės kalbą ir pa

tardavo savo kaimynams ap 
sisaugoti. Nukankintas va
žiuojant iš Telšių į Plungę.

Tegul baisusis įvykis lie
ka mums atmintyje, kas y- 
ra mūsų prieteliai ir kas ne
prieteliai. Yra teisybė, kad

lūkesčiai šiuo atžvilgiu yra patenkinami.

Karo išlaidos

Vakarykštį vedamąjį straipsnį apie Lenkijos būklę 
šiandien galime papildyti tuo, kad Maskva surado ir 
daugiau kliūčių, dėl kurių londoniškės lenkų vyriausy
bės premjeras Mikolajezyk negali susitarti su Wandos 
Wasilewskos “maskviniais patriotais”. Maskvai užkliū
va ne tik prezidentas Raszkiewicz, bet ir valstybės 
konstitucija.

Kaip mes vakar rašėm, su Maskva nesusitars nei 
lenkai, nei kiti, kol nesutiks sudaryti vyriausybę iš 
komunistuojančių žmonių ir kol nepritaikys savo kons
titucijos prie sovietinės, komunistinės, santvarkos.

Vienu žodžiu kalbant, Mikolajczyk grįžo į Londoną 
nieko nelaimėjęs ir skaudžiai nusivylęs. Jis negalėjo 
susikalbėti ne tik jau sienų klausimu, bet ir visos Len
kijos ateities reikalu bendros kalbos nepajėgė surasti.
Tiesa, spauda praneša, kad pasitarimai tik laikinai nu
traukti, bet, žinant Maskvos nusistatymą ir to nusi
statymo vykdymo metodus, galima spėti, kad kitame 
Mikolajczyko pasikalbėjime komunistai suras naujų 
priekabių ir kliūčių.

Susidarius tokiai padėčiai, Rytų Europos klausimas 
neturėtų būti pavestas vieniems rusams rišti. Jis turi 
būti sprendžiamas visų jungtinių tautų, laikantis At
lanto Čarterio dėsnių ir jungtinių tautų deklaracijos, plačiai išgarsintas, 
po kuria ir Sovietų Rusija yra pasirašiusi.

Šių metų birželio mėnuo buvo rekordinis karo iš
laidų atžvilgiu. Per tą mėnesį Jungtinės Valstybės ka
ro vedimui išleido $7,987,000,000, t. y. trisdešimts de
vyniais milijonais daugiau negu gegužės mėn. Užtat mūsų pačių brolių parsi- 
birželio mėnesy karo frontuose pasiekta stambių lai- velniui ir jam tarnau-
mėjimų ir, be to, prisirengta liepos mėnesio žygiams, 
kurie, kaip žinome, ir Prancūzijos fronte ir kitur buvo 
labai sėkmingi.

Atsižvelgiant į tas milžiniškas karo išlaidas, kurios 
nėra išvengiamos, turime pasirūpinti pirkti U. S. karo 
bonus už gausingesnes pinigų sumas.

Vis dar rašo
“The Scrantonian”, Scranton, Pa., dienraštis, sek

madienio (rugpjūčio 6 d.) iliustruotoj, spalvuotoj da
lyje įdėjo LRKSA seimo bankieto garbės svečių at
vaizdą. Be centro valdybos ir lietuvių kalbėtojų bei 
svečių, atvaizde matome j. E. Scrantono diecezijos 
vyskupą William J. Hafey, kongresmaną John W. 
Murphy ir Scrantono miesto mayorą Hovvard J. Snow- 
don.

Apie LRKSA 54-tąjį seimą parašė ir “The Register”, 
populiarusis Denver, Colą, katalikų savaitraštis. Rašė 
apie šios mūsų organizacijos seimą ir kiti angliškieji 
katalikų laikraščiai.

Tad. LRKSA šių metų seimas, ištikro, buvo labai

ja.
Visų minėtų kankinių kan 

čios turi būti žinomos vi
siems mūsų tautos amžiams. 
Jos turi būti surašytos į tam 
tikrą knygą, kuri turėtų ras 
tis kiekvieno tikro lietuvio 
namuose, kad ji būtų skai
toma būsimų kartų. Gi kan
kinimo metlaikiui atėjus, 
rengti tam tinkamas apei 
gas ir jaunai kartai aiškin
ti tuos žiaurumus, kokių 
niekur nėra buvę nuo pra
džios pasaulio.

Šis įvykis turėtų būti ne 
tik mūsų spaudoje, bet ir 
viso pasaulio spaudoje. Te
pamato pasaulis, kokių šiais 
laikais yra žvėrių — žmo
nių pavydale. Tegul pasau
lis susipažįsta, kas yra tie, 
ko jie siekia ir ko galima 
tikėtis iš jų velniškajam 
‘ ‘rojuj”. Tegul atsimena 
kiekvienas, kad ir jį gali iš
tikti toks likimas.

Streikų banga
Ir vėl po visą kraštą praplito streikų banga. Apie 

šešiasdešimts tūkstančių darbininkų iš tos priežasties 
yra be darbo. Tie streikai gerokai kenkia karo pro
dukcijai, kuri šiuo momentu, kuomet mūsų karo vyrai 
veda žūtbūtinę kovą įvairiuose frontuose, turėtų eiti 
padidintu tempu.

Daugelyje įmonių, aišku, bus padaryta federalinės 
vyriausybės intervencija ir streikuojantieji bus pri
versti sugrįžti į darbą, tačiau negražu, kad tokių, 
žingsnių reikia imtis. Ar ne gražiau ir patriotingiau 
būtų, jei patys darbdaviai išspręstų kilusius ginčus 
su darbininkais, kad nereiktų streikų, kurie šiuo metu 
yra kenksmingi didžiosioms karo pastangoms. Dėl pra- 
plitusių streikų netenka kaltinti vien tik darbininkus. 
Dažniausiai yra kalti darbdaviai, kurie, siekdami di
delių pelnų, pamiršta parūpinti darbininkams žmoniš
kesnes darbo sąlygas ir duoti teisingesnį atlyginimą 
už jų sunkų darbą.

Mūsų liaudis turėtų to
kius dalykus vertinti, o ne 
sau taip pro ausis praleisti. 
Reikia rengti, kur tik gali
ma, tos tragedijos paminė
jimus, kviesti į juos ne tik 
savus, bet ir svetimuosius,

Vertinga knyga
Prie Amerikos Katalikų Veikimo Centro (NCWC) 

yra susidaręs Vyskupų Komitetas, kurio tikslas yra 
populerizuoti Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII 
paskelbtus Penkis Taikos Punktus. Pernai buvo išleis
ta tuo klausimu didelė ir vertinga knyga, kurios lei- ir rašyti į svetimųjų spiau 
dimą prižiūrėjo J. E. arkiv. Stritch, kaipo tos komi- dą. 
sijos pirmininkas. Šiomis dienomis Amerikos vyskupų 
(to paties komiteto) rūpesčiu išversta anglų kalbon ir 
išleista Guido Gonella knyga apie Popiežiaus Pijaus 
XII-to taikos planą. Knyga pavadinta — “A Worid to 
Reconstruct”. Knyga yra labai vertinga ir kas tik do
misi teisingos ir pastovios pasaulio taikos atstatymo 
klausimu, ją būtinai turi įsigyti.

Savinasi lai, kas jiems nepriklauso

Mes, paprastai, bijome tik 
rosios tiesos pasakyti bent 
kur; dažniau užglostom, nu
dailinant, kad nieko ten ne
liktų kalto, reiškia išbalti- 
nam. Taip buvo jau ne su 
viena panašia tragedija. Kas 
matė ką svetimoje spaudo
je?

Kodėl taip daroma, tik
rai sunku pasakyti.

Laikas susiprasti ir žino
ti, kad ir lietuviai yra to-

(Tęsinys)

Mano brangioji Teresyte, 
Tik vienu žodžiu galiu 

pranešti, kad gavau tave 
laišką. Daugiau parašysiu 
sekančiomis dienomis. Tu 
man atakai—ir kunigas man 
taip pat rašo,—kad Enguer
randas atsiėmė savo skun
dą. Tai—didelis daiktas. Tu 
mane klausi, ar aš negalė
čiau atitaisyti savo pavar
dės. Mano Teresyte, kas pa
daryta, padaryta. Legijono 
nesvarbu etiketė, kokia pri
sidengiama: mes atstojame 
bevardę minią ir daugiau 
nieko. Tačiau laisvėje aš jį 
pakeisiu vėl; jis paslėpė 
tiek kančių, tu taip mylėjai 
savo Danielių! Juk tatai 
Danielius matė gimstant ir 
išaugant šitą gražiąją mei
lę, kurią saugo tavo širdis.

Tavo Danielius.
Touro gatvėje dienos bė

ga liūdnos ir be vilties.
Į Enguerrando širdį įsi

veržė liūdesys: atsiminimas 
paskutinių įvykių; įvykęs 
nenorėtas neteisingumas sle 
gia jį. Ir pagaliau, jam at
rodo, kad jo tikėjimas į sa
vo mokslą silpnėja. Jis ko
vojo, kovojo, ir atrodo, jo 
tyko nusivylimas. Jis jau
čia siavo sekėjus palaipsniui 
atsitolinant nuo jo, ir jo sū
nus Maksas neša tik kar
čius vaisius.

Ar savo žmonoje rado jis 
draugę, kurios troško? Kitą 
kartą ji ėjo tik už jo išlais
vintos sielos, ji tikrai buvo 
jo mokinys, tikra to žodžio 
prasme. Dabar jis jaučia 
tolstant ją nuo jo idėjų. 
Ypačiai per paskutiniuosius 
metus ji jam atrodė pakly
dusi ir žiūrinti toli, labai 
toli už savęs. Argi ji nese
niai nebuvo ištarusi šitų be
viltiškų žodžių: ‘ ‘Mano drau 
ge, ar mes nesame apsiga- 
vę?...”

Jo plaukai per keletą mė
nesių pražilo...

* * *
Naujas įvykis: Enguerran 

do visas įkarštis pulti Loro- 
to idėjas pradėjo lėtai aus

is Prancūzą Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

ti. Kai kada jis mėgsta
klausyti savo draugo, kuris 
stebina jį savo švelnumu, 
kai šis dėsto savo pilnas 
vilties teorijas. Ir Lorotas. 
kuris karštai puldavo žur
nalistą pasisekimo metais, 
dabar tapo nepaprastai man 
diagus ir švelnus, pajutęs 
kad draugo teorijos greitai 
ir galutinai žlugs.

Ir Enguerrandas aną die
ną galėjo pasakyti:

—Stebiuosi tavimi, Loro- 
tai, ir ši uo pasitenkinimu, 
kurį tu turi, tikėdamas į 
gyvybės pradą. Aš norėjau 
savo išdidume būti pranašu, 
bet pradedu suprasti, kad 
esu tik žmogus ir daugiau 
nieko. Ir kiti žmonės, man 
lygūs, ar neturėjo tiesos 
sukilti prieš mane ? Tuštybė 
pa mirties!—juk aš buvau 
liepęs tuos žodžius išspaus
dinti. O dabar pradedu su
prasti, kad yra dalelė tiesos 
s’iaptame mano sūnaus pasi
priešinime: juk jis mane 
laiko—atsiprašau—kvailiu...

—Ar Maksas taip mano 
apie tave?

—Deja, taip. Ko tu nori, 
man reikėtų kito dalyko, o 
ne vien žodžių, kad galėčiau 
jį išlaikyti savo idealo ke
lyje. Tu jam galėtum pasa
kyti: po mirties amžinybė! 
O aš: po mirties šaltas ka
pas! širdims, nešiojančioms 
savyje blogybės daigą, tu 
šauktumei: atsiminkite tei
singumą! O aš: žmonių tei
singumas prižiūti tik tavo 
matomus veiksmus; nėra 
jokio teisingumo, kuris at
lygintų už paslėptą nusikai
timą! Iš visų mano pastan
gų pasiliko sūnus sau tik 
vieną teigimą: Dievo nėra! 
Taip tu man ir sakei.

—Nelaimingasis drauge!
-—Klausyk manęs, Lorote, 

tu matai mane šį vakarą, 
tur būt, labiau nusiminusį, 
kaip kitomis dienomis, ir 
aš, pasinaudodamas tuo, kad 
žmonos nėra, atveriu tau 
visą sielą. Mat, aš tiesiog 
dūstu.

(Daugiau bus)

Amerikiečių laimėjimai
Amerikiečiai, sudaužę vokiečių kontratakos mėgini

mus Prancūzijos fronte, užėmė labai svarbų uostą St. 
Malo ir taip pat pasivarė pirmyn už miesto Le Mans. 
Užimant šią poziciją, praskinamas kelias žygiavimui 
link Paryžiaus.

Amerikiečiams ir sąjungininkams tiek gerai vyksta 
karas Prancūzijoj, kad jau ir vyriausiojo karo vado 
tame fronte, gen. Eisenhower, būstinė perkelta iš Lon" 
dono į Prancūziją. Turint vyriausįjį štato centrą ar
čiau fronto, aišku, bus patogiau diriguoti karo eigą 
ir, nėra abejonės, tai nemažai prisidės prie pergalės 
pagreitinimo. Prieš pora mėnesių nieks ir sapnuoti 
nedrįso, kad, palyginti trumpu laiku, gen. Eisenhoweriui 
pavyks su visu savo štabu persikelti į Prancūziją. _

t

“Amerika” rašo:
“Vienas lenkų laikraštis, išeinąs New Yorke, vir

šelį pasipuošė šv. Magdalenos paveikslu, kurį kaip 
tik buvom įdėję pereitam mūsų laikraščio nuniery. kie žmonės, kaip ir kiti visi 
Tas laikraštis padėjo parašą, kad tai “lenkiško Vii- pasauly ir verti gyventi, tu
maus brangenybė”, šv. Petro ir Povilo bažnyčią, ri tiesą gyventi kaip Žmo- 
kurioj yra minėta statula, buvo statyta Lietuvos di- nėms pridera, 
diko Paco. Joks lenkų architektas ir menininkas ne- Taigi tegul kiekvienam 
prisidėjo prie tos bažnyčios turtų. Ta pati šv. Mag- mūsų broliui būna tie daly- 
dalenos statula, sakoma, buvo padaryta pagal lietu- kai žinomi, atmenami ir kad 
vę kunigaikštytę Radvilaitę. Jei tie meno turtai yra ateityje žinotų su kuo mes 
brangenybė, tai jau tik ne “lenkiškojo Vilniaus”, bet turime reikalą, 
lietuviškojo.

Ten pat ir kitus lietuvių vardus mini kaip lenkų 
nuosavybe — Sapiehų, garsaus lietuvio architekto 
Gucevičiaus, Vilniaus katedros statytojo.

“The Polish Review”, rašydama apie Žalgirio mū- ---------------------
šį, visus nuopelnus ir iniciatyvą atiduoda lenkams, o Skaistybė — turtas pa- 
Vytautą Didįjį, kuris tą garsų mūšį prieš kryžiuo- slėptas trakiam inde. kuris 
čius suplanavo ir laimėjo, priskiria tik prie Lenki- kas valandėlė gali sudužti, 
jos karaliaus sąjungininkių.” __ _ if 18 v, Pranciškus).

Tegul šis įvykis ir pana
šūs kiti, būna mums tikru 
pamokinimu.

Žemaičių Jonas
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ

Šventa moterų pareiga
MOTERYS, KANČIOS IR AŠAROS MCSŲ BROLIŲ 
ŠAUKIA JUS PRIE GAILESTINGŲ DARBŲ!

Z
Mūsų tikėjimas remiasi labdarybę ir kitus gerus dar

dviem didžiausiais įsaky
mais — mylėsi Viešpatį Die
vą savo visa širdimi, visa 
savo siela, visomis savo jė
gomis, o artimą sava kaip 
pats save — sako pats Kris- 
yra mūsų artimas. Kaipo pa

bus. Jei panorės ir Lietuvos 
badaujančių žmonių gelbėji
mui daug nudirbs. Tad, mie
la lietuvė, atminus, kad ta
vo tėvų šalyje grūdas ir dai
gas sumintas žemėn ir žmo
nėms į akis žvelgia rimtas

tus. Jis nurodo mums ir kas badas, koncentruok savo jė- 
vyzdį mums paduoda žmo- gas jų šelpimui — tuojau 
gų, kuris kelyje buvo užpul- 'nieko nelaukus įsirašyk į gel
tas žmogžudžių ir sumuštas, pimo skyriaus narius ir pra- 
Jo pasigailėjo geras s9ma-|šyk, kad ir kiti tai darytų, 
rietis, aprišęs jo žaizdas, rū- Gal dalyvauji šeimyniškuo- 
pinosi jo tolimesniu likimu, se didesniuose ar mažesniuo-

Mūsų tėvynė Lietuva jau se pokyliuose, besilinksmi- 
nekartą įpuola į pasaulinių nant, primink badaujančius 
žmogžudžių rankas, kurie Lietuvos žmones ir papra- 
nueidami ir pareidami ją su- šyk jiems aukų. Pasiūk šil- 
mynė, sukruvino ir pusgy- tą drabužėlį Lie'.uvos vai- 
vią paliko. Ir kasgi dabar kučiui ir pradžiugink širdį 
jai apriš žaizdas, kas pa- rūpesčio suspaustai motinai, 
duos kąsnį? duonos? Nauja-į apdėvėtus drabužius sutai- 
sis okupantas ja nesirūpins, syk, išvalyk ir priduok šel- 
jo tikslas ją visai pribaigti, pimo skyriui, kuris prie pir-
Kitos šalys rūpinsis tik sa
vaisiais. Mūsų visų pareiga 
rūpintis savaisiais. Moterys

mos progos pasiųs Lietuvon. 
Tad, kančios ir ašaros mū
sų broliu tave šaukia prie 

gi čia gali labai daug pri-' gailestingų darbų, dabar t,au
sidėti. Moterys stipriai re- proga tapti gera samariete, 
mia vienuolynus, mokyklas. 1 Laisvutė

nes pradėjo įkalbėti, kad aš 
pasiimčiau kitą moterį. Ir, 
aš pradedu svyruoti, mąs
tyti ir vis labiau ilgėtis, bet 
visos moterys man atrodo 
klastingos apgavikės ir ar 
būtų verta dar vienai tikė
ti!? Susirūpinęs Adomas 
Atsakymas:

Tamstos problema labai 
rim.a. Jei bent vieną žings
nį paslys tamstos valia, — 
gyvenimas pasiliks dar la
biau sugriuvęs. Užmiršk, po
ne Adom ii, apie bet kokią 
Ievą. Koncentruok savo min-i 
tis motinos pamestuose vai
keliuose. Neklausyk žmoniv 
įkalbinėjimų nei pagundų 
Jie siūlo tamstai labai že
mą įrankį ir štai dėl ko:

1. Tamsti, kaipo katali-

3. Vaikeliams padėsi ne
pereinamą tiltą į bet kokios

Brangi Loreta:
Aš esu arti keturiasde- 

šimts metų vyras. Sveikas, 
augalotas, ir darbo nebijan
tis. Mana profesijoj, darbas 
man sekasi, ir padarau pi
nigų, bet pasauly pinigas, — 
dar ne viskam. Štai mano 
problema:

Prieš penkiolika metų ve
džiau jauną ir labai gražią 
mergailę. Sukūręs su ja šei
mą, buvau laimingas. Ji man 
davė tris gražius berniukus 
ir dukrelę. Abu džiaugėmės, 
planavom ateitį. Bei šiais 
laikais mano darbas parei-. 
kalavo išvykti į tėvynės pa
reigas. kur turiu išbūti iš
vykęs iš namų kartais po 
kelis mėnesius. Nuo to lai
ko mano gyvenimas pradė
jo šlubuoti. Ir štai, vieną

v. , •_ -v , a„ kas. paneigsi Dievo ir Baž-grazią dieną, kai grįžau su • b
gražia suma pinigų, mano nyčios statymus, kas jau 
žmonelė juos pasiėmė ir iš- 'Z™ viso žmoSaus genimo 
ėjo “šapyti”. Išėjo, ir dau- Pa&rindas. 
giau nebegrįžo. Pranešiau 2. Pamesi save. Savo ir 
policijai, ieškoj įu po laik-1 giminės garbę, gerą vardą 
raščius, — iš niekur jokio pagarbą, žmonių užuojautą 
atgarsio. Ir taip likau pa- ir šeimos autoritetą, 
mestas su keturiais vaikais, 
apleistas ir nusivylęs ir kad
nebūčnu katalikas, seniai doresn6s karjeros siekimJ} 
būčiau susiradęs galą. I vjs03 gcr03 į8taig03 ijs.

Vaikučius dabar prižiūri analizuoja kiekvieną indivi- 
mano sena mo ina ir nors dą įsileisdamos į savo drau- 
žinau, kad jie gerose rauko- giją. Išsemia ne tik jo gy- 
se, vienok jaučiu, kad ma-jvenimo istoriją, bet ir jo tė- 
no gyvenimas sugriuvęs, be- vų, šeimos, iš kurios kilęs, 
viltis ir šaltas. ir kokiose sąlygose auklėję-

Paskutiniu laiku man žmo oia. Tad, vaikeliams užtrauk

Vasaros vestuvės
Neskambėjo žodžiai, 
Širdyje sukrutę.
Bi,ės siurbė godžiai 
Žolynų midutį.

Lyg per Sanctus Sanctus 
Gotikoj ruimingoj —
Gera buvo sieloj 
Gera ir laiminga.

i Varpų marės snaudė, 
Snaudė ir sapnavo.
Ir sapnavo širdys

Mano — Tu, aš — Tavo.
I
| Ėjom ir sustojom 

Prie upelio pilko. 
Skraistėm mėlynojom 
Vakaras apvilko.

Tu tarei: “O, mielas, 
Prisimink, kur buvęs.
Čia sujungė sielas 
Vasaros vestuvės”.

Kazys Inčiūra

Reikia 8,500 slaugiu 
kariuomenei ir laivynui

War Manpovver Commis-’ 
sion per Procurement and, 
Assignment Service, bendra
darbiaudamas su Amerikos 
Raudonu Kryžium pradėjo 
rekrutuoti nemažiau 8,500 
slaugių dėl Jungtinės Val
stybes kariuomenės ir laivy
no. oi ■<< iiqe

Moterys dirba "jėgos 
darbus" liejyklose

Moterys pagelbsti išrišti 
darbo kritišką klausimą lie
jyklose ir kalvėse, raporta
vo Paul V. McNutt, War 
Manpovver Commission vir
šininkas, kuris vėl prašė sa
vanorių a'siliepti darbui į 
šias suvaržytas pramones, 
kurių išdirby s tė yra svarbi 
šaliai.

Nors liejyklos ir kalvės 
darbas yra skaitomas “vyrų 
pramonė”, kuriai reikia di
delės jėgos gal daugiau ne
gu kitose, sakė WMC virši
ninkas, visvien darbdaviai 
karo išdirbystės centruose 
kreipėsi į moteris, kurios 
pasekmingai dirba tuos ka
ro darbus.

McNutt pareiškė pagarbą 
šalies moterims, kuomet pra 
dėjo kampaniją dėl 20,000 
vyrų kalvės ir liejyklos dar
bui. WMC viršininkas įrodė, 
kad nors moterys gali at
likti didelę dalį darbų, bet 
dar lieka 20,000 darbų, ku
riuos gali užpildyti vien vy
rai.

Savanoriai darbui liejyk
lose ir kalvėse gali nueiti 
į arčiausią Western Union

1
Vaikams dienos stovyklos 

kaipo vietinis užsiėmimas ir 
publikos lėšomis padengtas, 
šią vasarą šalyje auga ir ko
voja jaunuomenės nusikalti
mus, taipgi palaiko moteris 
karo svarbiuose darbuose, 
raportuoja Office cf Com- 
munity War Services.

tumei gėdą, ir sunkų prasi
veržimą į jų siekimus.

4. Susigriautumei sielos 
ramybę. Dabar išsireiški: 
“kad nebūčiau katalikas, se
niai būčiau susiradęs galą”. 
Tad, neneik abejoti, kad 
tamsta esi jautrias sąžinės, 
gražios sielos Ancgus ir kai
po tekis — save rastum tik 
tada tamsumose* kai jau per 
žengtram viso padorumo įsta
tymus. Bet, būtų jau gėdos 
žingsniai pradėti... Būtų su
griautas ir antros sielos gy
venimas, o vaikučiams šil
tos širdies ir švelnių rankų 
— vistiek nebūtų,.

Būk vyras. Parodyk save, 
kad ir vieno pečiai nuo šei
mos naštos nesulinks. Gar
bė Dievui, kad dar turi se
nutę motiną, gerbk ją, dvi
gubai gerbk, kaip dviejų 
kartų angelą sargą, nusilenk 
jos rankoms ir sudėk į jas| 
savo vaikelių ašarėles ir| 
žingsnelius.

Taip vesdamasis savo šei
mą, jausi niekam nenusikal
tęs. Būsi Dievo malonėje, sa
vo vaikų ir žmonių pagar
boje, o kas žino, ar tamstos 
gražioji Ievutė vieną gražią 
dieną nepasibels į duris?...

Vilties ir pasisekimo!
Loreta

įstaigą ir pasiųs i į Found- 
ry and Forge Division oi che 
War Manpovver Commission 
telegramą (collect) sekantį 
“I would likę, a forge or 
foundry job”. Paduodamas Į 
vardą, pavardę, antrašą ir 
telefono numerį.

Vietos United States Em-! 
ployment Service tuojau pra 
neš savanoriui apie pritin
kamą darbą.

56,000 vaistinės 
pagelbsti slaugių 
mobilizaciją

Daktaras Thomas Parran, 
Surgeon General, U. S. Pub
lic Health- Service iš Fede- 
ral Security agentūros, ku
ris aprūpina U. S. Cadet 
Nurse Corps, duoda žinią, 
kad šalies 56,000 vaistinės 
pradėjo vieno mėnesio vie
šą vajų reklamuojant kade- 
čių-slaugių korpusą.

Paduodant žinią apie vais
tinių bendradarbiavimą, dak 
taras Parran įrodė “būtina 
svarbumą” trūkumą slaugių 
šaliai.

“Tūkstančių slaugių įsi
rašė į kariuomenės ir lai
vyno slaugių korpusą”, sakė

IR MADOS

Trys seserys japonės, Amerikoj gimusios, laukia fede- 
ralio teismo ištarmės už išdavystę. Jos suimtos, kuomet 
norėjo padėti dviems vokiečių karo belaisviams pabėgti 
iš stovyklos. Išdavystės byla svarstomai Denverio mies
te, Colorado valst. (Acme-Draugas telephoto)
kėjo uždaryti daug lovų kam jis, tas paliko slaugių eilė- 
barių, nes diplomuotos sl.au- se spragą namų fronte. Ci- 
gės išėjo į karą arba eina vilių ligoninės perkimštos ir 
svarbias pareigas kitur.” štabai permaži. Kai kur rei-

HOLIDAT
STAND-BYS

1047

l.rfl: A gn-everya»here two-picce dreaa, aaddle-alitchcd cardigan top,«“fake.’* 
pockela. Skiri i» youlhful, plcated fore on«l aft. Sizca 12 to 20. Sizc 16 top, 
1)4 yda. of 39" moteriai; skirt, 1% yds. of 39". Simplicily I’attcrn 1037; 23<

Center: A row of liuttona on the alant trinia in lianner faahion the aurpliee 
cloaing of thia atlraetive lwo-piere clreaa with gored skirt. Sizca 12 to 20. 
Sizc 16 rcąuirea 3*/4 yds. of 39" moteriai. Simplicily I’attcrn 1047; 25<

Above righl: One-pieee dreaa vilh afpiare nerk and cap aleevea, under a 
tailored l»ox jaeket. Sizes 34 to 41. Siz.c 38 takes 37/a yda. 33" matrrial for 
dress, jaeket facing, cuffs; jaeket, 2',į of 35". Simplicily I’attcrn 1038; 15<

Norėdamos pasisiūti šias sukneles, rašykite: Simplicity Patern 
Co. Ine., 200 Madiaon Avė., New York, N. Y.
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Lietuviai kunigai 
lankėsi pas arkivys
kupą Stritch

Chicagos arkiv. Samuel A. 
Siritch trečiadienį, rugp. 9 
d., buvo pasikvietęs lietu-' 
vius klebonus prel. M. L. j 
Krušą, kun. J. Paškauską, 
kun. A. Linkų ir kun. Čer- 
nauską aptarti senelių namo j 
statybos reikalus. Arkivys
kupas įgaliojo pranešti vi
suomenei, kad yra nusista
tymas kuo greičiausiai baig
ti seneliams ir pavargėliams 
namą, statomą labdarių ū- 
kyje. Reikiami statybai lei
dimai (priorities) jau gau
ta, artimiausiu laiku bus 
susitvarkyta su architek.u 
ir kontraktoriais ir stengia
masi statybą užbaigti neati
dėliojant.

Labdaringoji Sąjunga ii 
namas seneliams valdysis 
panašiai, kaip anksčiau val
dėsi, tai yra, vyriausia gal
va — Chicagos arkivysku
pas. Jis paskirs 7 lietuvius 
klebonus, kurie, padedami 
pasauliečių direktorių-pa ta
rėjų, ves statybą ir organi
zaciją.

Numatoma, kad neužilgo

duoda — tas daugiau duo
da.

Kambarių įrengimas kai
nuoja apie penki šimtai do
lerių. Be to, bus reikaling: 
daug daiktų-koplyčiai, val
gyklai, virtuvei, skalbyklai 
ir t.t. Gal ir tiems įrengi 
maęns atsirastų fundatorių' 
Šiais reikalais kreipkitės ’ 
statybos pirmininką ir lab
darių sąjungos iždininkf 
kun. A. Linkų, 4557 S. Wcod 
St., Chicago, III. L—s

Kas naujo labdarių 
kuopose ir centre!

Jei kas nori sužinoti, kas 
veikiama Lietuvių Labdarių 
Sąjungos centre ir kuopose, 
teatsilanko į centro susirin
kimus, kurie įvyks',a kiek- 
deno mėnesio paskutinį tre
čiadienį Šv. Kryžiaus parap. 
salėj.

Paskutinysis sąjungos su
sirinkimas buvo liepos 26 d. 
Kuopos padarė pranešimus, 
iš kurių paaiškėjo, kad ir 
vasaros metu jos nesnau
džia, bet darbuojasi. 1-moji 
kuopa, Šv. Kryžiaus parapi
joj, rengiasi prie išvažiavi
mo. 5-ta, kp., Bridgeporte. 
atvežė scvo išvažiavimo už-

bus pavesta seserų vienuo
lynui darbas senelių name, 
globojimas ir slaugymas se
nelių. Jos dirbs maždaug pa
našiomis sąlygomis, kaip 
dirba parapijose.

Apsvarsčius labdarybės 
reikalus, arkivyskupas pri
siminė Lietuvą, reikšdamas 
užuojau.ą ir Lietuvos žmo
nėms, ir USA lietuviams, ku 
rie kenčia atjausdami savų
jų nelaimes. Užjausdamas 
USA lietuvių rūpesčius vys
kupai ir norįs genesniesiems 
greičiau pagalbą paruošti — 
pahaigiant namo statybą.

dirbtus pinigus ir Shemat 
aukojo dėl poros garbės na
rių po šimtinę. &, 7 ir 7 kuo
pos surengė išvažiavimus.

Centro valdyba pranešė, 
kad centro rudeninis pikni
kas įvyks rugsėjo 3 d. Lab
darių ūkyje, kur yra stato
ma senelių prieglauda. Bus 
duodamos dovanos — par
šas, žąsis ir kitokios. Dova
nų tikietai tik po 10 centų 
Kuopų veikėjai pasiėmė juos 
pla'inti. Pikniko — išvažia
vimo komisiją sudaro cent
ro valdyba ir direktoriai. 
Klebonas kun. J. Paškaus- 
kas patarė prašyti visų kle-

MASKVOS ŽINIOS APIE 
IŠTREMTUOSIUS

(Atkelta iš 3 pusi.)
se kolektyviniame ūkyje gy
vena Alė Barauskaitė. Ji tu-1 
vo čia taip nusiųsta, kad 
per dvejus metus neturėjo l 
jokio ryšio su kitais tremti
niais. Jaroslavlio srityje, 
Polkinsko rajone, Turilovo 
apylinkėje, Ulozovo' kaime 
gyvena Julė Grišiūtė (ar 
Grišiutienė).

Lietuvių šokikų grupėje 
Sovietų Rusijoje pasižymi 
tokie “lietuviai”, kaip G. Į 
Jofė. Kadangi patrijotiškai Į 
įusiteikęs jaunimas ir vy
kesnieji laikomi kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk- 
ose, o sovietams pataikau- 
iančiųjų (ar priverčiamų pa
taikauti) nebeužtenka, tai 
tenka bolševikams ir sve
timtaučius brukti į, vadina
mus, lietuviškus ansamblius 
ir t.t.

Čeliabinsko srityje fabri
kuose dirba nedidelis iš Lie
tuvos atgabentų žmonių sk-'.i 
čius. Be kitų čia minimos 
pavardės: M. Karčinskienė, 
Šležaitė, Jarmalauskas.

Kuibiševe kai kurį laiką 
dirbo keletas iš Lietuvos iš
gabentų gydytojų, čia gy
veno ir artistė Ramanaus-' 
kaitė.

Majoras Ant. Raugale ku
rį Laiką dirbo vienoje kari
nėje mokykloje. Gorkio mie
ste karių ligoninėj Ant. Sa- 
bakonienė buvo slaugė, 

i Tolimoj Uzbekijoj telšiš
kis gydytojas Rabinavičius 
aptarnauja vieną ambulato-

bonų, kad jie paskelbtų iš 
sakyklų apie labdariui pik
niką, taip pat gauti gerą 
kalbėtoją, kuris nušviestų 
labdarybės tikslą ir sąjun
gos darbų planus.

Direktoriai raportavo tu
rėję susirinkimą ir nutarę 
— padidinti apd raudą ant 
ūkio trobesių, arkivyskupi
jai skolą atmokėti. Be to 
pranešė, kad Liudvika Pran- 
culaitė aukojo labdariams 
Šerų. Centro sekr.

VISI KELIAI Į PARYŽIŲ

Amerikos kariuomenė, išvalius nacius iš Brettany pu
siasalio, visą savo jėgą pasuko į Prancūzijos sostinę — 
Paryžių, kuris, kaip šiame žemėlapyje matome, randasi 
tiktai už 110 mylių. (Acme-Draugas telephoto)

riją, o lazdijietė Zubrickai- 
te prie žemsemės išdirba po 
2-3 žmogui skirtas normas. 
Čia yra ir buvusi “Drobės”’ 
fabriko darbininkė Zaranai- 
tė, panemunietė Markūzaitė, 
kaunietė Klijentavičiūtė ir 
daug kitų.

Prie įvairių meno šakų į-1 
traukti darbuotis Sovietų į 
Rusijoje K. Kymontaitė (re-! 
žisorė), J. Kazlauskaitė (šo-| 
kiuose), dailininkai V. Jur-'

kūnas ir S. Žukas (dekora
cijoje), A. Staškevičiūtė ir 
A. Aleksandravičius — so
listai, smuikininkas Chajo- 
šas, pijanistas Potašinskas, 
choro meisteris Žiedūnas, di
rigentas Klenickis.

Sovietų Rusijos planus 
vykdyti lietuvių tautoje tal
kina šie atskilėliai nuo pat- 
rijotiškos Lietuvos visuome
nės: Baltušis, Cvirka, Rač
kauskaitė!, Gira, Girdzijaus

kas, Jurkūnas, Korsakas,, 
prof. Krikščiūnas, Kukanka, 
Marcinkevičius, Mieželaitis, 
Mozūriūnas, Salom. Neris, 
Niunka, Pakarklis, Paleckis, 
Savickis, Trečiokaitė, Šim
kus, Vaineikytė, Vaivada, 
Žukas, Žiugžda, Banaitis, 
Knyva, Staškevičiūtė, Alek
sandravičius, Kazlauskaitė, 
Pečiūra, gen. maj. Karvelis, 
pulk. Urbšas, pulk., šurkus, 
pulk. Motieka. Kaikas iš jų 
į tą išdavikišką kampaniją 
galėjo patekti per didesnę 
ar mažesnę prievartą.

Netoli Taškento, Užbėki-7
joje yra iš Lietuvos išvež
tųjų vaikų namai. Vaikai 
kasdieną siunčiami į uzbekų 
kolchozą prie darbų. Lietu
vos vaikai turi atlikti tar
nybą uzbekams.

Karagandos anglių kasyk 
lose dirba iš Lietuvos išvež
tosios moterys, čia jos ver
čiamos lenktyniuoti, iškasti 
per dieną kiekviena po dau
giau, kaip po penkius tonus 
anglies. Lietuvos moterys 
verčiamos atlikinėti baisiai 

; sunkius vyriškus darbus po 
žeme.

Molotove yra taipgi trem
tinių iš Lietuvos. Šuravinai- 
tė ir Slivinskaitė studijuo-

VOKIEČIO SNIPER1O 
AUKA

Tėvų Pranciškonų crdino 
vienuolis kun. D. Ternan, 
karo kapelionas Europos 
fronte, pasalingo vokiečio 
nušautas, kuomet teikė pas
kutinius sakramentus sun
kiai sužeistam kareiviui. 
(NCWC-Draugas)

ja mediciną. Kai kurios mo
terys dirba kontorose, bet 
vasarą jos komandiruoja
mos į bslševikijos dvarus — 
ūkiniams darbams. Žinoma, 
apie laikomus kalėjimuose 
ir kone. lageriuose tremti
nius Maskva nieko nepra
neša...

$500.00
u. s.

WAR BONAIS
- - - P e r - - -

Būkime "fundatoriais'
Kelios Labdarių Sąjungos 

kuopos ir keli paskiri asme-' 
nys užsimojo įrengti kam-! 
barius lietuvių senelių prie
glaudoje. Kai kurie jau yra 
sumokėję ir reikalingą pini
gų sumą. Jų vardai yra už
rašomi ne tik į sąjungos pro 
tokolų ir finansų knygas, 
bet bus .rašyti ir ant tų 
kambarių durių, kuriuos jie 
savo lėšomis įrengia.

Tokios draugijos, kuopos 
?r paskiri asmenys gali bū
ti vadinami lyg ir “funda
toriais.”

Nugirsta, kad yra gerada- , 
rių, norinčių būti tokiais 
“fundatoriais”, tačiau jie 
sako, kad jais taps tada, Į 
kada prieglaudos namas bus 
baigiamas įrengti. Gal būt 
jie laikosi šūkio — “geriau 
vėliau negu niekad”, bet 
tas šūkis ne kiekviename at
sitikime tinka. Neužmirški-; 
me, kad juo greičiau pasiža- j 
dėsime būti “fundatoriais”,1 
juo greičiau sumokėsime rei-, 
kalingas pinigų sumas, juo' 
greičiau bus įrengta prieg- i 
lauda. Juk — kas greičiau,'

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... S9 80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, <£7*4 5

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................g Į Į 25
PETROLEUM COKE (Course). g} 2 50 
PETROLEUM COKE (Pūe Run) £|Q 95

J?

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

, • KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NATHAN
KANTER

‘Lietuviškas
ZydukM"

MONARCH 

Ll QUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

“DRAUGO" 
RUDENINI LABOR DAY 

PIKNIKĄ
I

Pirmad., Monday, Rugs.-Sept. 4- 1944

VYTAUTO PARKE
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Prūseikos tautiškas West Pullmano
jausmas naujienos

Parapijos vasarinis pikni-
“77 '"7 7. "77- 7,7 kas, kuris įvyko liepos 30pravirko apie kažin kokį tau

tiSka iausma Esą “Nieko! d” Vytauto Parke. davė gry-
nepadarysi. Yra toks daly- no Pe>“ »™>.00. Vadi-
, , . , .... ' naši, be lokių iš anksto pri-kas, kaip tautiškas jausmas. .T , .. . -J jv • „ sirengunų bei laimėjimų, vieIr tautinis pasididžiavimas, i ,. .,m lU .... nos dienos pasidarbavimuTą ‘ tautišką jausmą ir pa- 3 ......7.,v. ■ • padaryti parapijai tiek pel-sididziavimą ’ jis reiškia ry < . . x 7

_ t>- i *. i n°» tai nepaprastas rekor-sium su Lvovo, Bialostoko .
i etasir Šiaulių “išlaisvinimu.”

Maskclbernis I’rū s e i k a

Nors Prūseika nepasako, 
kurios tautos “jausmas ir 
pasididžiavimas” jį kuteno, 
bet iš suminei, ų jo rašte

Klebonas kun. M. švarlis 
bažnyčioje iš sakyklos ir per 
parapijos laikraštėlį “ŽŽŽ” 
visiems ir visoms labai dė- Į

miestų tenka daryti išvadų, kojo už pasidarbavimą ir žy- 
kad didžiumoje maskoliškas mias aukas pikniko pasi.se- 
ir mažmenoje lietuviškas. kimui. Negalima praleisti

HITLERININKAI IŠVELKA SAVIŠKĮ IŠ UNIFORMOS Pranešimas
Bridgeport. — TT. Mari- 

jonų Bendradarbių 10 skyr. j sirinkima8 įvyk3 vakarą

Bridgeport. — Tėvų Ma-irės kviečiami 
1 rijOnų Bendradarbių 10-joJbus. 
skyriaus labai svarbus su------------------

atsilankyti.
Valdyba

susirinkimas įvyks Šv. Jur rugp. 11 d., tuojau po pa-
gio parap. mokyklos kam- mlWų parapljos mokyklos
bary, rugp. 11 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Kvie
čiami visi nariai-ės dalyvau
ti. Valdyba

kambaryje. Visi nariai ir na

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Lietuviui, priešams skal
dant jo tėviškės miestus ir 
mušant jo brolius bei sese
ris, linksmūmai, kuriais plyš 
ta Prūseika, nekyla. Tikras 
lietuvis šiandien nesidžiau
gia, bet verkia. Verkia to
dėl, kad jo tėviškę griauna, 
kad jo brolius ir seseris 
piauna du kaimynai — vo
kiečiai ir rusai. Jie abu Lie
tuvą ir lietuvių* tautą nori 
išnaikinti.

Vadinamam Liaudies teisme, Berlyne, hitlerininkai plė
šia uniformą nuo pulkininko generolo Erich Hoeppner 
(dešinėj), buvusio viršininko vyriausio štabo namų ar 

vadovavo ir daug dirbo*Bar mijos. Jis su kitais septyniais generolais nuteisti pakarti, 
borą Suci.'ienė ir Joana Puč Savo generolus žudyti Hitleris išmokęs nuo Stalino. (Ni*c- 
korienė sumušė visų metų trauka radio iš Berlyno gauta Stockholme, o iš ten pa- 
piknikų rekordą, padaryda- siųsta į Ameriką. Acme-Draugas telephoto)
ma valgykloje gryno pelno ____________________________ ___________________
$323.27. Tai bent Šeiminiu- j (

Užvakar sudegė 6,000 
“tire’ų”, kada gaisras ištiko

Brighton Park. švento gacĮow Wholesale Tire and 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų Supply Co , 1335 g Michi. 
dr-jos 2-ras skyrius ruošia
šauną išvažiavimą sekma-

nepažymėjus, kad piknike — 
virtuvėje šeimininkės, kur

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- 
najnas kainas.

REIKALE PASINAŪDOKIT

1941 m. vokiečiai

Liępos 7 d. anksti rytą 
Roseland Community ligoni
nėje mirė Jadvyga Jusevi- 
čienė. Paliko nuliūdime ke- 

laisvi- turias dukteris ir du sūnus

Ryans Woods i*

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO
1216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Tėvai privalo saugoti 
vaikus nuo para

lyžiaus
Tėvai raginami savo vai

kuose tėmyti ženklus nuo 
paralyžiaus. Nors šia liga 
sergančių šįmet yra mažiau, 
tėvai privalo vaikams tuoj 
suteikti reikalingą priežiūrą 
kaip tik patėmys kokius 
norg ženklus. Jei vaikučiui 
užeina skausmai viduriuose 
su vėmimais, galvos skau
dėjimu. arba jei pasirodo 
šalčio ar karščio ženklai, 
patariama vaiką paguldyti 
lovon ir pašaukti gydytoją. 
Anksti priežiūra gali dauge
lį apsaugoti nuo skausmo ir 
sužalojimo. Pernai vien tik 
Chicago paralyžium susirgo 
1,200, o mirė 108 asmenys.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

Pirkite karo bonus

gan avė.

no” Lietuvą iš rusų, o ru- Vienas sūnų Walter yra U. dienL rugpiūčio 13 d., Ryans JT

sai dabar “laisvina’’ iš vo- S. kariuomenėje kur nors 
kiečių. Tos “laisvės” Lietu- Anglijoje. Jos vyras a. a. 
vai ir lietuviams yra nelais- Aloyzas mirė praeitais me-
vėmis. Lietuviai nesidžiau
gia nei vokiečių, nei rusų 
“laisve” — jis nori savos 
laisvės. Lietuvis džiaugsis

tais rudsnįi. Jucevičių šeimy- 
parapijos rėmėjų, be to daug 
na buvo viena iš žymesnių 
dirbo parapijos parengimuo-

tik tada, kada iš Lietuvos: se, o ypač klebonaujant kun. 
išsikraustys ir vokietis ir' A. M. Linkui, 
rusas; kada Lietuva bus ne! Lai Dievas būna gailes- 
Vckietijos rytinė provinci- tingas jų sieloms, 
ja, ir ne Rusijos vakarinė

Woods. Vieta No. 25.
Kaip rengimo komisija,

taip ir visos narės deda pas
tangų, kad išvažiavimas bū
tų sėkmingas ir kad atsilan- Į 
kimsieji būtų pilnai paten- Į 
kinti.

/Manau, jau visiems žino
ma, kad Šv. Pranciškaus se 
sėlių seimas artėja. Taigi 
rengiamas šis išvažiavimas 
kad. bent dalele prisidėjus

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1OOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
VVHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

GARI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

provincija, bet laisva, nepri
klausomi demokratinė Lie
tuvos Respublika.

Dviejii draugijų 
piknikas

Dievo Apvaizdos parapija.
— Šioj kolonijoj randasi dvi 
didelės pašalpinės draugi

Liepos 13 d. per 8 vai. Mi- prie jų sunkaus darbo. O 
šias šv. šv. Vardo dr-ja ei3,juk mes, brightonparkiečial, 
bendrai prie šv. Komunijos,
o po visam parapijos salėje 
bus pusryčiai ir mėnesinis 
pasi’arimas. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti. Rap.

Kviečiame i pramoga
Town of Lake. — švento 

jos. Susivienymo Brolių ir Pranciškaus Vienuolyno Rė- 
Seserų Lietuvių ir šv. An- mėjų 3 skyrius rengia bun- 
ano‘ co party pirm. Elenos Ged-

Šįmet jos nutarė rengti! vilienės namuose, 4639 So.

nei nuo vieno kilnaus darbo 
neatsisakom. Pasitikim, kad 
mielai paremsi! ir šį išva 
žiavimą. Valdyba

gauskienė ir kitos rėmėjos.
Visas pelnas skiriamas a-u 

kai seimui. Rėmėja

BE

bendrą išvažiavimą-pikniką, 
kuris įvyks rugpiūčio 13 d., 
Joe Lepp:s darže, prie 82- 
ros ir Kean Avė., Willow 
Springs, III. Pradžia 11 vai. 
ryto.

Kviečiame visus narius ir 
draugus dalyvauti šiame iš-

Hermitage Avė.; rugpiučio 
19 d. 7 vai. vak. Bus gražių 
dovanų.

Nuoširdžiai kviečiame se
selių prietelius atsilankyti ir 
paremti pramogą gražiam ir 
kilniam tikslui.

Gedvilienė visus maloniai
važiavime, kuriame linksmai Priims ir pavaišins. Ji daug 
laiką praleisite su savo drau darbuojasi pramogos pasise- 
gais prie geros muzikos ir kimui. Platinti tikietus jai
kitų margumynų.

W. P., nut. rast.

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

CTlARGUTIsf
VIENINTSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

U, Telefonas — GROvehill 2242
gis*

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 stoviai prieinamas.

padeda P. Turskienė, J. Ra-

Prašė ir gavo
Aną vakarą jūreiviui Ro- 

bert Leslie iš Great Lakęs, 1|| 
III., teko dalyvauti radio 4 
programoje ir jis paklaus
tas, ko jis daugiausia norė
tų kaipo dovaną. Leslie at
sakė norėtų bezdžioniukės.
Ir koks buvo jo ir jo draugų 
nusistebėjimas kai sekančią 
dieną radio programo leidė
jai jūreiviui Great Lakęs Į 
stovykloj prisiuntė bezdžio-'1^ 
niūkę. Jūreivis t irėjo vieną 
kai buvo mažas ir nuo to 
laiko beždžiones labai pamė
gęs.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dlrbtuvi:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. 4VESTERN AVĖ

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L I. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phone YARDS 0781

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
8319 LITLANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHlGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5763 

PULLMAN JL27Q

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHlGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. L1ULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 357]

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

t ■ • ’ < • - * s , -f .... > į
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Kaip brangi ta laisve

Guam'o gyventojai amerikiečių išliuo- 
snoti verkia iš džiaugsmo

Guam’o Į urvų ir pakalnių ėmė plauk - 
meldėsi, į ti keista vyrų, moterų ir vai-

Per 32 mėnesius 
salos gyventojai
kad amerikiečiai kuo grei
čiausia ateitų ir juos paliuo- 
suotų iš japonų vergovės. 
Jų maldos pradėta išklausy
ti kai amerikiečiai marinai 
prieš kelias savaites išlai- 
piojo ant šios salos, kurią 
japonai karo pradžioje buvo 
iš jųjų atėmę. Iki šiol jau 
baigiama visą salą atimti. 
Tik liko visai maža salos 
dalis japonų rankose, bet ir 
ta matomai greitai kris.
LENDA IŠ KALNŲ

Šiandien gyventojų vei
duose ir akyse matosi neiš
pasakytas džiaugsmas, nes 
jie žino, jog jų vergovė pa
sibaigė. Nors jau kelios sa
vaitės kai saloje eina aštrios 
kovos su japonais, bet tik 
prieš kelias dienas vietiniai 
gyventojai sužinojo, kad 
amerikiečiai buvo saloje.

Tik prieš kelias dienas ke
letas drąsesnių vietinių žmo
nių išlindo iš pakalnių ir sa
vo slaptų vietų ir matė at
matuojančius amerikiečius 
kareivius. “Mes tuoj pažino
me, kad amerikiečiai, kadan
gi jie nebėgo iš savo lėktu
vų”, pasakė vienas gyvento
jų vadų.
SUBADĖJĘ, VERKIA
JUOKIAS

Tada prasidėjo išėjimas.

kų procesija. Vienoj vietoj 
jie susimetė ir maršavo pa
skui amerikiečius marinus 
per šešias valandas iki kol 
sustota poilsiui.

Alkani, suvargę, subadėję 
žmonės verkė iš džiaugsmo. 
Sutikę kareivius, žmonės 
juos apipylė bučiavimais. 
Kiekvienas norėjo marinui 
ranką paspausti. Beveik vi
si kaiD nors susigraibalioda- 
mi šnekučiavo angliškai. 
Persimetę per pečius, dau
gumas nešėsi kas buvo likę 
jų gyvenimo keli mizerni da
lykai.

Kiti kaip mokėdami dai
navo ameriokniškas dainas. 
Kai kurie vaikučiai mosta- 
kavo mažomis amerikoniš
komis vėliavomis, kurias jie 
kaip nors buvo pasislėpę 
nuo japonų.

“Mes neabejojame, kad 
jūs grįšite”, juokėsi raukš
lėtu veidu senukas.

“Dabar vėl galėsim gauti 
ice cream’o”, nusišypsojo 
maža mergaitė.

Saloje tuojau prasidėjo 
atstatymo darbai. Amerikie
čiai buvo atsivežę ir salos 
gyventojų naudai ėmė iš
kraustyti sėklų, ūkiams 
dirbti ir žvejojimui įrankių. 
Ir žmonių gyvenamus na-

Iš medžiais apžėlusių kalnų, mus tuoj pradėta taisyti.

----------—■ ' ' '

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Bprlngsl nlal 
Matrasal

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

Studlo Ooncb

Ateikite šiandie!
Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE C0MPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

S K O L O T PIRMŲ MORGICIŲ 1

Statybai, Remontavimai, Refinansavimui— 
ANT LF.NfiVŲ MĖNESINIŲ I AM OK ĖJIMŲ!

Panaudokite Proa* Dabartinėms lemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mflmj tstalRoje. Jfl«tj Indėliai 
rfi pešt Ingai globojami Ir Ilgi $5.000.00 ap
drausti per Fodcral Savinas and Loan In- 
mirance (Corporation. J ilsų pinigai fonu greitai 
lAmokaml Jtimn ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINft IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

KOPIJA CHICAGO MAJORO PROKLAMACIJOS
M O * IOM fc-M

CITY OF CHICAGO
OFFICE OF THE MAYOR

?- R o C L A M A T I 0 N

Avvard j kellt 
MAYOR

Penktadienis, rugp. 11, 1944

J
. "HERBAS, Donald ta. Relson, chalrman, war Productlon

of’tona shortage, and that hundreds of thousands
Dlaama F“?®1, needed to ^ufacture boxea for bloodaid 700 000 ont“lner’; alrplane wlng tipą, battla ratlon boxea, 
and 700,000 other easentlal unitą ln the war effort; and

naedad "I,IEREAS• m°Ve than 8,000,000 tona of thia Imperatlvely
thlJ daT2 reąuired to fili our 1944 war orders, and aa of
belowdth« at*on’ įn lts collectiona, la more than 400,000 tona
oeiow the national quota, and

WHEREAS, the City of Chicago, the Chicago achoola and
JolleSion co?slstently the United States ln organlted
pFond tRda great war easentlal, and the War Productlon
hlph rati nf>rle77ly>J3 lookln6 to ua of the Mldeeat to maintain our 
hlgh rate of collectlon.

rhlraon dn THEaEE°RE. I> Edward J. Kelly, Mayor of the City of 
PAPER8nAYdTMhrwTpLFr0Cialnl Sftturday, Auguat 12, 1944, aa FIGHTING
cillecttin1^/-1^00 &nd 8et thls day and d8te for a c*ty-wide curb 

( waate paper, and urge every patriotic Citizen of
thi7 a™ R!°n ^ha Curb in front of hl3 or her home early on
if iatrTnt.f,™ "H6 °f P®P9r of at leaat ten pounda aa a token
?urth^FV cooperation wlth our nation'a war effort; and I do
Ind 7ge evary ^llgloua, clvic, regionai, patriotic. veteraną,
^atf iiper? organizatlons of a^ ^inda to join ln thia collectlon of

Dated at Chicago thia firat day of Auguat, A.D., 1944.

X

Ua
Šia proklamacija Chicago majoras Edward J. Kelly ragina gyventojus, kad rytoj, 

rugpiūčio 12 d., būtų pravestas sėkmingas jau. sunaudotos popieros vajus. Norima vie
noj Chicagoj surinkti 5000 tonų. Kas tik turite laikraščių ir šiaip įvairios popieros, su
riškite į pundelius ir rytoj sukraukite prie šalygatvio. Po miestą važinės apie 100 tro- 
kų ir rinks pundelius.

Amerika save žudo
CHICAGO. — “Už tai, 

kad Amerikoj šeimynos per 
mažos, jos militarinė jėga 
taip nusilpo, kad moterys 
priverstos apleisti namus, 
šeimyną ir fabrikuose dirbti 
rankų darbą ir pačioms sto
ti karo tarnybon idant pa
lengvintų vyrų trukumą”, 
tokia maždaug buvo Chica- 
goj ką tik buvusio Catholic 
Order of Foresters seimo re
zoliucijų tema. Dėl divorsų 
ir gimimo kontrolės mūsų 
šalis pamažu save žudo.

25,000 maldininkų
QUEBEC, Kanada. — Ap

skaičiuojama, jog šv. Onos 
šventėje apie 25,000 maldi
ninkų iš Kanados ir Ameri
kos aplankė garsią Šv. Onos 
de Beaupre šventovę, kuri 
apie 21 myl. nuo čia. Tai di
džiausia minia nuo karo pra
džios.

Sužeisti kareiviai 
kovos laukuose

Karo ir laivyno departa
mentai paskelbė naują sąra
šą sužeistų įvairiuose karo 
frontuose.

Iš kariuomenės 84 yra iš 
Illinois. Tam skaičiuje ran
dasi Pvt Stanley Stančikas, 
kurio motina Mrs. Pauline 
Stančikas, gyvena 3751 So. 
Wood St.; Tech. 5 gr. Stan
ley Draminski, kurio motina 
Mrs. Rose Draminski gyve
na 600 E. 8th St., Kewanee, 
IN.

Dar iš kitų valstybių pa
žymėtas Pfc. Donald Bende
ris, kurio motina Mrs. Eliza- 
beth Bender, gyvena 5241 
Garland avė., Detroit, Mich.; 
Pfc. Victor Bilą, kurio moti
na Mrs. Grace Bilą, gyvena 
947 Macomb st., Detroit, 
Mich.; Pvt. John Kadis, ku
rio žmona. Celia, gyvena 507 
Eastern A v., Grand Rapids; 
Pfc. Joseph Rusis, kurio66 melus vienuolyne

VICTORIA, B. C. — 87-ių |motina Mra RozaUa Cogu 
metų šv. Onos kongregaci- gyvena gu4 
jos vienuolei, Seselei Mary
Theodore, šįmet sueina 71-as 
metas kai ji įstojo vienuoly- 
nan, o 66 metai kai ji gyve
na tuose pačiuose vienuoly
no namuose.

A8SOCIATION 
8228 80. HALSTED ST.

Nėra laiko

Kas Girdėt*^
Chicagoje <>

Ryloj rinks popiera
' . r r ¥ X Tėvų Marijonų seimna-

ruKP- 12 d., visoj r.(jos kOpiyčįoj ateinantį sek 
Chicago, bus renkama ne- madienį b.Jg šventiMmi nlu. 
reikalinga popiera karo rei-

PRANCŪZIJOS FRONTE. 
— Amerikiečių tankų dalis 
stumiasi Lorient’o linkui. 
Vienoj vietoj sutiko 1.200 
vokiečių kareivių, stovinčių 
pakelyj su rankomis ore ir 
šaukiančių “Kamerad!”

“Norime pasiduoti”, ang
liškai pasakė vienas nacių 
karininkas, tankai sustojus.

“Atsisėskite čia prie kelio 
ir palaukite kol ateis kas 
kitas. Mes perdaug užimti”, 
atsiliepė amerikietis seržan
tas.

St., Detroit, Mich.

Paskelbta taip pat 33 pa
vardės sužeistų jūreivių ir 
marinų iš Illinois. Tame 
skaičiuje randasi Pfc. Virgil 
Jarvis, kurio tėvas, Juozas, 
gyvena Springifeld, III.

Iš Michigan valstijos pa
žymėta dar Pfc. William 
Marcus, marinas, kurio tė
vas Nicholas, gyvena 621 i 

E. Lafayette blvd., Detroit, 
Mich.; Pfc. Theodore Snar»- 
kis, marinas, kurio tėvas 
Edvardas, gyvena 3132 Ber- 
ry Avė., Detroit; Pfc.*Vicfcor 
Zita, marinas, kurio žmona 
gyvena Mt. Clemens, Mich.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomi&u- 

yjį šią laikraštj “Draugą”.

kalams. ši popiera yra la
bai reikalinga, jei norima 
kareiviams pristatyti kas 
reikia tęsti karą ir nugalėti 
priešą. Visi raginami nerei
kalingą popierą surinkti, su
rišti į pundelius ir padėti 
juos gatvėje ties namais su- 
batos rytą. Miesto trokai 
popierą surinks ir kur rei
kiant suveš.

2 dienas be maisto
Silpnutė 70 metų senukė, 

Miss Ophelia Tracy, 5487 
Lake Park Avė., išsėdėjo na
mie kedėje nevalgius 9 die
nas, kadangi dėl pažeisto 
peties kaulo negalėjo pasi
judinti. Kaimynai, kelias 
dienas nematę senutės, ėmė

ji kunigai. Kam aplinkybės 
leidžia, prašomi nuvykti ir 
pamatyti įspūdingas apeigas.

X Apvalyk savo namas 
nuo senos popieros (šlamš
to), surišk ją į pundelius ir 
šeštadienio, rugpiūčio 12 d. 
rytą, išnešęs padėk ant ša
lygatvio. Tuo būdu prisidė- 
si prie karo pastangų.

X Kun. I. Albavičius po
ilsio proga Marianapolyje 
rugpiūčio 6 d. buvo nuvykęs 
į Tėvų Pranciškonų naujai 
įsteigto vienuolyno pašven
tinimo iškilmes. Naujas pra
nciškonų vienuolynas ran
dasi Maine valstybėje, ne
toli Lewiston miesto.

X Kun. K. Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys,

įtarti, kad kas negerai ir baigia atostogas. Jis sako,
pranešė policijai, kuri turė
jo nuversti duris, kad įeitų 
vidun.

kad Chicago saulė yra ge 
resnė ne tik už Kalifornijos, 
Floridos, bet ir Pietų Ame
rikos. Per dvi savaites taip 
save “iškepė”, kad atrodo 
tikras indijonas.

X Vestsaidiečiai šiomis

Sugavo šluotomis
Englevvood apielinkėje 

žmonės kelias dienas skun
dėsi, kad kas nors kišinėja dienomis tik ir tekalba apie 
galvas pro jų langus ir šni- parapijos metinį pikniką, ku 
pine j a po namus. Policija 1 r^s įvyks sekmaųienį, rugp. 
anądien pamatė Arthur 13 d., Vytauto parke. Skai- 
Eiermann, 36 m., laipiojant čius — 13 prietaringųjų žmo 

nių skaitomas ‘nelaimingas’,trečiame aukšte. 908 W. 64 
St. Moters, išgirdusios kad 
tai “šnipas”, pasiėmė šluo
tas, ėmė jį vytis ir pagaliau 
suvarė namo sklepan, kur 
sulaikytas kol atvyko polici
ja. Eiermann teismo nubaus
tas $50 pabaudos už pypčio
jimą.

Ot, gyvenimas keičiasi
LIVINGSTON, N. Y. — 

Svečias, atvažiavęs viešbu- 
tin pasiūlė patarnautojui 25 
centus, kad šis jo lagaminą 
užneštų svečio kambarin. 
Vietoj tai padaryti, patar
nautojas svečiui nuo savęs 
davė 25 centus, jei šis pats 
nusineštų maišą. Vaikas 
aiškino: “Ką tik atvykęs 
džentelmenas man visad 
duoda dolerį už jo lagamino 
užnešimą viršun, ir labai ne
norėčiau tą dolerį patroty- 
ti”.

Uždrausta kareiviams 
rodyfi filmas

WASHINGTON. — Karo 
departamentas uždraudė ka
reiviams šioj šalyj ar užjū
riuose rodyti filmas “Wil- 
son” ir “Heavenly Daya”, 
kadangi vietomis jos yra 
prielankios arba priešingos 
dabartinei administracijai. 
Pirmoji, sakoma, pataikau
ja, o antra pajuokia dabar
tinę valdžią. Mat. yra išleis
tas įstatymas, kuris drau
džia kareiviams pristatyti 
tokias filmas, knygas ar 
laikraščius, kurie galėtų 
kaip nors turėti įtakos atei
nančiuose rinkimuose.

Po bizūno, nuodai
Miss Florence Chay, 16 

m., 841 N. Mozart St., užva
kar išgėrė nuodų, kadangi 
jos tėvas ją pamuše diržu. 
Tėvas policijai pasakęs, jog 
duktė senai tėvų neklausan
ti ir turėjo būti nubausta. 
Tarp kitų dalykų, ji be tėvų 
žinios iš bankos pasiskoli
nusi pinigų. Sakoma, mer
gaitė išgysianti.

"Sienkarštis" jau čia
Jei šiuo laiku daugelis 

žmonių vaikščioja ašarotom 
akim ir užkimštom nosim, 
tai dėl to, kad Chicagą pa
siekė nelemtas “šienkarštis”
(hay fever). šienkarščio die
nos prasideda apie šį laiką 
ir tęsiasi maždaug iki rug
sėjo 1-mos dienos. Apskąi- rinkimo vajus bus spalių 
čiuojama, kad Chicagoje yra 
apie 150,000 žmonių, kurie 
šia liga serga.

bet vestsaidiečiai savo pik
niką padarys “laimingiau
siu”, tai yra rekordiniai sėk
mingiausiu. Pamatysit.

X Labdarių Sąjunga pas
taromis dienomis gavo vy
riausybės leidimą pirmeny
bei (priority) medžiagos 
prieglaudos baigimui įsigy
ti. Didelis labdarių laimėji- 

ima.s, kurį visuomenė turėtų 
dabar paremti savo auko
mis. Reikia nors sykį baig
ti ilgai bestovį tušti rūmai.

X P- V. Radavičiai, 12215 
S. Union Avė., tu sūnum 
rugpiūčio 11 d. vyksta į 
Pittsburgh aplankyti savo 
dukrelę Eugeniją, kuri rug
piūčio 16 d. šv. Pranciškaus 
Seserų vienuolyne priims a- 
bitą.

X Juzė Daužvardienė, Lie 
tavos konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio žmona, Amer. Lie
tuvių Tarybos išrinkta, ir 
Amerikos Lietuvių Jungti
nio Šalpos Fondo valdybos 
užgirta, pirmininke (chair- 
man) ir aukų rinkimo va
jaus vedėja Chicagoj. Aukų

menesį.
X Federacijos Chicago

apskritis pastarame susirin
kime, išklausęs L. šimučio 

Automobiliu "kapi- I pranešimo apie pastaruosius 
_ rr | Amerikos lietuvių laimėji-

nes mus, ypatingai kad United
Darbininkai užvakar, be- Li(.huanian Relief Fund pri- 

sausindami apleistą akmenų imtas į National War Fund, 
kasyklą prie 47th ir East pareiškė padėkos Amer. Lie- 
Avė., McCook, III., užėjo au- j tuvių Tarybai, ypatingai ku-
tomobilių “kapinyną”. 30 
pėdų gilumo vandenyj jau 
rasta 8 automobiliai ir 1 
trokas '

nigui J. Končiui, ir pažadėjo 
padvigubinta energija tuos 
laimėjimus vyriausybės aky
se puikiai užrekorduoti.




