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LIETUVIAI KOVOJA PRIEŠ VOKIEČIUS
Naciai Prancūzijoje skubiai traukiasi; 
nepranešama apie amerikiečių žygius

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 13. — Štabas o- 
ficialiai neskelbia žinių apie 
Amerikos kariuomenės žy
giavimą prie kairiojo galo 
pusiau apsuptos vokiečių 
septintos armijos šiaurva
karinėj Prancūzijoj. Štabas 
sakė tas daroma iš priežas
ties militarinės apsaugos 
reikalavimų, ir kad pasiseki
mas ir karių gyvybių sutau- 
pymas priklauso nuo pas
lapties išlaikymo.

Kitur Prancūzijos fronte 
sąjungininkai pasistūmėjo 
pirmyn tarps Mortain ir Ca- 
en, o amerikiečių šarvuočiai 
veržėsi pietinėn Prancūzijon, 
toli žemiau Loire.

Iš užimto Nantes, ameri
kiečiai pasivarė suvirš 10

kė Fresney-Le-Vieux ir su
sijungė su kanadiečiais, ku
rie pasistūmėjo iš Brettevi- 
lle-Sur-Laizę.Į i

Vėliausias pranešimas sa
ko nacių Gen. von Kluge de
da pastangas ištraukti savo 
kariuomenę i iš amerikiečių 
apsupimo pavojaus. Ilgos 
nacių kariuomenės eilės pa
daro gerus taikinius sąjun
gininkų lėktuvams.

Į vakarus nuo Conde, bri-* 
tai kaujasi su naciais Che- 
nedolle miestely, šešias my
lias į rytus nuo Virė.

Į pietus nuo Virė ameri
kiečiai atsiėmė Mortain, bet 
iš lėto tegali veržtis pirmyn 
dėl didelės nacių opozicijos.

Normandijoje* naciai sus
tabdė pasitraukimą ir siun-

mylių į pietus. tė visokius rezervus prieš
Britai kariai, varydamie- įsikišimą Normandijoje, ku

si keturias mylias į rytus rį amerikiečiai, kanadiečiai 
nuo Thury-Harcourt, pasie-Į ir britai pučia iš trijų pusių.

Negalima pasitikėti japonais: FDR
BREMERTON, Wash., II

rugp. 13. — Grįžęs iš 15
dienų kelionės po Paęifiko 
karo zoną, Prez. Roosevel- 
tas vakar kalbėjo per radio 
ir sakė, kad Jungtinės Tau
tos turi paruošti permamen- 
tinį apsigynimą nuo japonų 
agresijos, kadangi negalima 
pasitikėti japonų duotui 
garbės žodžiui.

Tarpe kitko, Prezidentas

sakė Amerika turi gauti 
permanentines bazes Pacifi- 
ke, kad apsaugoti vakarinį 
pasaulį, t nuo Alaskos iki 
Chile.

Rooseveltas sakė Japoni
ja turės pergyventi kelių 
metų išbandymo periodą, 
pirm negu galėsime ją skai
tyti dalimi tos tautų orga
nizacijos, kuri siekia nuola-, 
tinės taikos.

SUNKVE2IMIAI SUSTOJO VA2INEJĘ VIDURY AKARINftSE VALSTYBĖSE Rusai užėmė Suginčius, pralaužė 
nacių linijas prieš Rytprūsius

LONDONAS, rugp. 13. — Pranešimas iš Maskvos sa
kė dešimtys tūkstančių lietuvių, latvių ir estų savanorių 
stojo kovon prieš nacius.

X

LONDONAS, rugp. 13. — Berlyno radio pripažino 
keturis rusų laimėjimus rytiniam fronte, jų tarpe pra
laužimą nacių liniįjų Lietuvoje kelių mylių ilgio plote.

<WI
N e LONDONAS, rugp. 13. — Berlyno radio sakė nacių 

kariuomenė pasitraukianti iš Varšuvos, kad “sutrumpinti 
savo linijas.”

Dešimts vidurvakarinių valstybių sunkvežimių vairuotojams ir prekių kilnotojams bestreikuo 
jant, trokų stotys atrodo panašios negyviems miesteliams. Minneapoly, vienų vienas darbinin 

i kas plauna vežimo priešakinį langą. Armijos vežimai vartojami pristatymui maisto armijos 
j stovykloms. (Acme-Draugas Telephoto.)

Bombos atskrenda
iš kitos pusės

LONDONAS, rugp. 13.— 
Naciai vėl atsiuntė didesnį 
skaičių gavo robotinių bom
bų į pietinę Angliją. Atro
do, kad kai kurios tų bom
bų atskrenda iš naujos pu
sės — iš Boulcgne apylin
kės Prancūzijoje.

Nakties metu priešlėktu
vinės patrankos gausiai šau
dė į atskrendančias bombas 
Sprogimai parodė, kad ki
tos bombos buvo sunaikin
tos ore.

LONDONAS, rugp. 13. — Rusų kariuomenė, veržda
masi pirmyn 25 mylių ilgio frontu Baltijos jūros link, už
ėmė Suginčius, 80 mylių į šiaurryčius nuo Klaipėdos, ir 
Bikštę, 65 mylias į rytus nuo Liepojaus, Latvijoje.

Pietinėj Estijoj Gen. Maslenikovo armija stumiasi 
pirmyn iš Petseri, kurį užėmė penktadieny, ir užėmė Ta- 
bina, 11 mylių tcliau vakaruose.

Gen. Yeremenko

Lėktuvai nuskandino 4 japonų laivus
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rugp. 13. 
— Sąjungininkų lėktuvai 
penktadieny atakavo Hal- 
mahera salą ir Vogelkop 
pusiauaalį ir nuskandino ke
turis japonų laivus, o 12 
sunaikino arba sunkiai su
žalojo.

Jie taipgi nuskandino 10 
priešo ant vandens nusilei
džiančių lėktuvų, ir sunai
kino ar sužalojo 31 Galela 
aerodrome esantį lėktuvą. 
Nakties patrulės, atakuoda- 
mos Miti aerodromą,
prcgdino amunicijos san
dėlį.

Gen. MacArthur taipgi 
pranešė, kad mūsų lėktuvai

ir vėl puolė Davao uostą, 
Mindanao saloje, Philippi- 
nuose. Tai huvo ketvirta a- 
taka ant tos apylinkės pas
taromis dienomis.

Paskelbė karini
stovį Slovakijoje

LONDONAS, rugp. 13. — 
Čekoslovakijos lėlių vyriau
sybė paskelbė karinį stovį 
visoj Slovakijoj ir uždarė 
Slovakijos-Lenkijos sieną, 
kad išvengti ‘pabėgėlių iš 
rytų antplūdžio.” Imtasi to 
žygio dėlto, kad lenkai pat- 
rijotai nuolat atakuoja vo
kiečius, kurie pasitraukia 
per Karpatų kalnų perėjas.

Lenkų patrijotų armija 
tebelaiko poizicijas Varšuvo
je, nežiūrint didelių' nacių 
atakų. Gen. Bor vadovauja
mi patrijotai išlaisvino 1,- 
000 sąjungininkų karo be
laisvių, kurie dabar padeda 
patrijotams.

SMARKIAI ATAKUOJA
PIETINI PRANCŪZIJA
ROMA, rugp. 13. — Ke

lintą dieną iš eilės sąjungi
ninkų lėktuvai smarkiai puo
la pietinę Prancūziją, y pa- 
tingai pietrytinį krantą. 
Daug kur manoma, kad tos 
atakos nurodo artėjančią 
invaziją tame rajone.

Vienas pranešimas sakė 
lėktuvų bombos suaižė na
cių linijas pakrantėje 120 
mylių plote.

armija,
skubėdama į Rygos įlanką 
iš pietryčių pusės, užėmė 
suvirš 50 apgyventų vietų, 
jų tarpe Gaudzesę, 50 my
lių nuo Latvijos sostinės. 
Vakarinėj Latvijoj Gen. Ba- 
gramian armija pasuko va
karuose Liepojaus ir Klai
pėdos link, matomai tiksiu 
sugauti vokiečius šiauriniam 
Latvijos kampe.

Pirmoji Baltrusijos armi
ja randasi keturias -mylias

nuo Varšuvos-Bialistokoi ge
ležinkelio, ant plataus fron
to tarpe Varšuvos ir Bugo 
upės, ir pasuko į Rytprūsių 
pusę.

Berlynas pripažino, kad 
vokiečių padėtis į vakarus 
nuo Visla upės, kur rusai 
įsteigė savo pozicijas taiko
mas į vokiečių Sileziją esan
ti “vis dar rimta.” Maskva 
sakė nacių kontratakos toj 
apylinkėj buvo atremtos.

Vokiečiai pasitraukė iš Florencijos

Maskva užgina norą 
tartis su Vatikanu

LONDONAS, rugp. 12.— 
Maskvos radio oficialiai už
gynė raportus, kad Rusija 
sugestavusi Vatikanui norą 
koordinuoti Maskvos ir Va
tikano veiklą dėl pokarinių 

lš8‘ socialinių ir tikybinių prob
lemų.

Dėl suokalbio prieš , 
Hitlerį sušaudė 4,000KALENDORIU8

„ ... BERNAS, rugp. 12. —
Rugpiučio 14 d.: Vigilija. Laikraštigi Berner Tagwa-

šv. Euzebijus; senovės: Ei-’^ ra§- kftd naciai UepM 
muntas ir Pajauta. 2J įr 22 dd aušaudg nuo 4 .

Rugpiučio 15 d.: Svč. P. įkį 5 000 vokiežių did. 
Marijos J Dangų Ėmimas žiumoj už šuo-
(Žolinė); senovė,: Utenis ir k,lbį Hitlerj Ta žinla

Į gauta iš diplomatinių šalti- 
) g&kg suokalbyje dalyva-

O 3 A S vę daug pramonininkų, ir
Giedra ir vėsu. Į didesnių miestų majorai.

Sąjungininkai varo 
japonus į Burmą

KANDY, Ceiloms, rugp. 
13. — Sąjungininkai kariai, 
žygiuodami iš pietinės Ma- 
nipur į Chin kalnus, pavarė 
japonus iš Hengtam, Tid- 
dim kelio kaimo apie 65 my
lias į pietus nuo Imphal, ir 
tik septynias mylias nuo 
Burmos sienos.

Kiniečiai kariai Burmoje 
užėmė Kazu kaimą, 20 my
lių nuo Myitkyina.

Kiti 14-tos armijos dali
niai, skubėdami per Kabaw 
klonį į šiaurvakarinę Bur- 
mą, veržiasi per paskuti
niuosius kalnus pastojančius 
kelią į viršutinį Chindwin 
upės klonį.

$250,000 nuostoliu 
Coney Island gaisre

NEW YORKAS, rugp. 12. 
— Coney Island pasilinks
minimų centre, Luna Park, 
kilęs gaisras per valandą 
sunaikino apie pusę visų į- 
rengimų ir pastatų. Spėja
ma nuostoliai sieks $250,- 
000.

Tai buvo antras didelis 
gaisras toj apylinkėj per 
24 valandas. Hoboken, N.J. 
prieplaukose kilęs gaisras 
vakar naktį padarė maž
daug $4,000,000 vertės nuo
stolių.

Dideles nrumfynės 
Kmijaj ir_ _

CHUNGKING, rugp. 13. 
— Kiniečių komanda prane
šė, kad grumtynės Ltiyang 
priemiesčiuose darosi vis 
aršesnės. Kiniečiai despera-

Valdžia operuos
Monfreal galvėkarius
0TTAWA, rugp. 12. —

Darbo ministras Humphrey 
Mitchc'l sakė federalinė vy
riausybė išleido įsakymą 
perėmimui Montreal miesto 
tramvajų, kurie dėl darbi
ninkų streiko dvi savaitės 
kaip neoperuoja. Valdžios 
atstovai perims tramvajus 
ir autobusus pirmadieny.

tiškai kaujasi. kad sulaikius 
japonų veržimąsi.

Prie Hengyang, 40 mylių 
į šiaurę, japonai bando pra
laužti kiniečių linijas į pie
tus nuo to centro.

Anglijos delegacija 
atvyko. Washingfonan
WASHINGTON, rugp. 12. 

— Washingtonan atvyko 
Anglijos delegacija į pasi
tarimus pokarinės taikos 
reikalu, kurie turi prasidė
ti pirmadieny. Pirmoji dalis 
pasitarimų vyks tarp britų 
ir amerikiečių. Nežinia kiek 
Rusijos delegacija dalyvaus 
tuose pasikalbėjimuose.

.Washingtone pareikšta 
nusiminimas dėl Rusijos 
Ambasadoriaus Andrei Gro- 
myko paskyrimo vadovauti 
rusų delegacijai.

ROMA, rugp. 13. — Vo
kiečių kariuomenė pasit
raukė iš Florencijos, Itali
jos gražiausiojo miesto. 
Tas pasitraukimas davė są
jungininkų militarinei val
džiai (AMG) prpgos įeiti į 
miesto centrą, šiauriniam 
Arno upės krante, ir prade 
ti gyventojų; šalpos darbą.

Naciai pasitraukė iki Mu- 
gnone kalno šiaurinio kran
to, bet visur paliko snaipe
rių. Rytinėj miesto pusėj 
vokiečiai parašutistai nuo 
stogų šaudo iš kulkosvai
džių.

-1

Nė viena armija neapšau- 
dė Florenciją, ir tik jos ge
ležinkelių stotys ir įrengi
mai nukentėjo nuo lėktuvų 
atakų.

Civilių gyventojų padėti3 
esanti prastesnė negu buvo 
manyta. Jiems trūksta mai
sto, vandens ir vaistų,

Adrijos fronte vokiečiai 
pasitraukė už Cesano upės 
niuo Porzio kalno iki jūros, 
apie septynias mylias, ir 
lenkai persikėlė per tą upę 
dvi mylias nuo jūros.

Lietus vis *dar trukdo 
penktąjai armijai, vakari
niam Italijos krante.

Britų lėktuvai puolė centrini Reichą
Vyriausybė valdys 

sunkvežimiu įmones
MINNEAPOLIS, Minn., 

rugp. 12. — Sunkvežimių
linijoms ir streikuojantiems 
vairuotojams kooperuojant, 
vyriausybės transportacijos 
agentūra paruošė planus per 
ėmimui 103 firmų pirmadie
nyje.
Vairuotojai išėjo ant strei

ko dėlto, kad darbdaviai at
silakė WLB užgirtą septy- 

1 r.ių centų valandai algos pa
kėlimą, sakydami, kad jų 
ištekliai neleidžia jiems to 
daryti.

LONDONAS, rugp. 13 — 
Dideh britų lėktuvų daliniai 
nakties metu atakavo Brun- 
sviką, centrinėj Vokietijoj, 
ir Russelšeimą, 15 mylių į 
pietvakarius nuo Frankfur
to. Kiti daliniai puolė neiš
vardintus taikinius šiauri

nėj Prancūzijoj.

Lėktuvai iš britų lėktuv
nešių penktadieny atakavo 
nacių militarinius įrengi
mus Norvegijos krante, į 
pietvakarius nuo Trondi- 
heim.

Nereikės Japonijos KARO BIULETENIAI
invazijos:

PEARL HARBOR, rugp. 
13. — Adm. Nimitz pareiš
kė nuomonę, kad japonai 
pasiduos pirm negu ameri
kiečiai išlips Japonijoj, bet 
sakė visvien reiks ją oku
puoti, bent kuriam laikui.

— Sąjungininkų laivai 
nuskandino dar penkis na
cių laivus prie Prancūzijos 
pakrantės.

— Są Angininkai Italijoje 
užėmė Empoli miestą, | va
karus nuo Florencijos, be 
jokios opozicijos.

t
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1$ Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
metinio suvažiavimo

NELEIDŽIA ATKERŠYTI lantiejus pasiūlė palikti ir j buvo suruošta vakarienė, ku rienė davė pelno $225.00.

Thompson, Conn. — Try
liktasis Marianaipolio Kole
gijos Rėmėjų seimas įvyko 
liepos 30 d., Marianapolyje.

Seimas prasidėjo šv. Mi
niomis, 11 vai., kolegijos ko
plyčioje. Šv. Mišias laikė 
kun. dr. Vincas -Andriuška, 
MIC., Marianapolio High 
School vedėjas. Mišiose da 
lyvavo per 150 asmenų — 
atstovų, rėmėjų ir svečių, 
kurių tarpe buvo: prelatas 
Jobas Ambotaš, kun. dr. Ka 
simieras Rėklaitis, MIC., TT 
Marijonų vizitatorius, kun 
Jonas Jančius, MIC., TT.

to aktualija ’, tokia tema 
paskaitą patiekė adv. K. Jur 
gėla. Prelegentas istoriškai, 
tiksliai nupasakojo lietuvių 
emigraciją į Ameriką, kuri 
prasidėjo 17 amž., kai Lie
tuva buvo švedų ir masko
lių teriojama; vėliau emi
gracija laipsniškai didėjo, y- 
pač po 1831 ir 1863 m. su
kilimų' Lietuvoje. Atvykę į1 
Ameriką, lietuviai dalyvavo 
Amerikos kovose už nepri
klausomybę, civiliniame ka 
'e ir kituose Amerikos ka
rnose. Kai kurie iš jų buvo 
pasižymėję savo heroj izmu

toliau kun. dr. V. Andriušką, 
MIC., TT. Marijonų Rėmėjų 
skyrių organizatorium, nes 
jis sėkmingai ir uoliai dirba. 
Skyrių pranešimai

Providence, R. I., Rėmėjų 
vardu kalbėjo Edvardas Čio- 
čys. Nors rėmėjų skaičius 
negausus, bet veikimas gy
vas. šv. Onos draugijos pir
mininkės Ciočienės pastan
gomis kolegijos naudai su
ruoštas parengimėlis ir gau
ta pelno $60.00.

Worcester, Mss., rėmėjus 
atstovavo Magd. Giraitienė 
ir Vladas Rimša.

W«terbury, Conn., atstovė 
— Jasaitienė pranešė, kad

rioje dalyvavo kun. dr. V. 
Andriuška, MIC., ir kurios 
meninę programos dalį at
liko Marianapolio kolegijos 
studentų choras. Ši vaka

Boston, Mass., — atstovė 
Karčiauskienė pasiryžo dau
giau dirbti ir su didesniu

(Nukelta į 3 pusi.)

—-g-—

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

Marijonų provincijolas, kun. Kultūrinėje srityje lietuviai 
J. Valantiejus, kun. Ig. Al- 
bavičius, kun. dr. Starkus, 
adv. K. Jurgėla, kap. Laba
nauskas, N. Pr. Švč. P. Ma- 

krijos Seserys.
Pritaikintą pamokslą pa

rakė kun. Adomas Morkū
nai, MIC., Marianapolio na
mo viršininkas.

Po šv. Mišių pašventintos 
Lltirdo stovylos. Šventinimo 
apeigas atliko prelatas Jo
nas Ambctas, asistuojant ki
tiems kunigams.
Seimo atidarymas

Seimas prasidėjo 2 vai. 
popiet; jį atidarė kun. dr.
V. Andriuška, pavaduoda
mas centro valdybos pirmi
ninką — kun. Joną Švagždį.
Maldė sukalbėjo prel. Jonas 
Ambotas. >

Į prezidiumą pakviesti: 
kun. dr. Jonas Starkus — 
pirmininku, Mag. Giraitienė 
ir Edvardas čiočys — vieš 
pirmininkais, Jadvyga Stul- 
ginskaitė — sekretore.

Į mandatų komisiją: kun.
Jonas Jančius, MIC., Gudiš- 
kaitė ir Karinauskisnė.

Praėjusių; metų seimo pro- 
toketą perskaitė kun. dr. V.
Andriuška, MIC. Protokolas 
vienbalsiai priimtas.
Sveikinimai

įsteigė ir išlaiko daug pa
rapijų, mokyklų, organizaci
jų, bankų ir kitų ekonomi
nių ir kultūrinių įstaigų,

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Amerikos karys prie Rennes miesto salės suvaldo pran

cūzą, kuris buvo užpuolęs nuginkluotą vokiečių kareivį, 
Po tos istorinės apžval-1 paimtą į nelaisvę. (Acmes-Draugas telephoto)

gos Jurgėla iškėlė sUftkią
šių laikų Lietuvos padėtį ir 
Amerikos lietuvių pareigas

Kun. dr. V. Andriuška 
pranešė apie mokyklų, lie-

josies atžvilgiu, būtent: iš- tuvių ir svetimtaučių para- 
laikyti bei stiprinti lietuvių PMU Lankymą, kolektas pa
turimas pozicijas Ameriko
je ir teikti pagalbą Lietuvai 
dvejopu būdu — šelpti per 
bendrąjį fondą ir politine li
nija ginti Lietuvos teises. 
Pranešimai

rapijose ir Marijonų Rėmė
jų skyrių organizavimą. Lan 
kant mokyklas ir parapijas 
berniukai buvo raginami 
stoti į Marianapolio High 
Schocl ir Kolegiją. Pranašė-
jas ragino lietuvius daugiau 

Apie TT. Marijonų veiki-! siųsti berniukų į savo md- 
mą ir kolegijos padėtį pra- Į kyklą, nes iš įsiregistravu- 
nešimą padarė kun. Adomas sįų 40 studentų; tik 7 yra 
Morkūnas, MIC. Marianapo
lio kolegijos namas, grindys 
if laiptai atremontuoti (iš
kloti As^halt Tile). Baigtas 
įrengti Liurdas. Rengiama
si išsmaluoti Marianapolio 
vieškelius; tas bus padary-1 
ta po trijų savaičių. Laimė
jimas, kuris įvyko liepos m 
4 d., davė pelno $1,600.00.

lietuviai. O jei atvyktų nors 
po vieną studentą iš visų 
lietuviškų parapijų, tai šią 
mokslo įstaigą pripildytų 
vieni lietuviai.

Kolektos davė pelno $7, 
364.9?.

Aplankyta 16 parapijų ir 
suorganizuota šie nauji sky
riai: Brockton, Mass.; Law- 
rence, Mass.; Cambridge, 
Mass. ir Waterbury, Conn.

Raportas priimtas entu
ziastiškai. Kun. Juozas Va,

M M*ų *vakttkavtass fcįj 5^

AUų Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuria

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
toaao, skaudamų akių karštį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystų.

Viauo-
atettiUmuoee egzaminavimas da

rni elektra parodančia ma- 
i klaidas. Speciali atyda a*-

į mokyklon vaikus. 
VALANDOS: nuo 16 ryto iki > v. 
vok. Seredomis nuo pietų, o No-

dėlioj pagal sutartį. 
Baageiy atsitikimų akys atttatea-

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKTEWICH, Pres. and Mgr.

■—a—e—■ ^įs ■ e^—a—ms a m i eini eįsr i aais^mm w iBei Jin———

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. 

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

Bes. 6958 So. Taiman Avė.
Ros. Tel. GROvehlll 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakarį 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus™
2423 West Marųuette Ro&d

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesnj nuošimti — be komišino 

PAS

4712 South Ashland A v.
PhaaM TABM 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

TeL YARds 2246

DR* C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Gyvu žodžiu sveikino kun. 
dr. V. Andriuška, MIC., sa- 
rO if kun. dr. Juozo Vaško, 
MIC., vardu, kuris dėl susi
dėjusių aplinkybių negalėjo 
seime dalyvauti; kun. dr. Jo
nas Starkus, Elizabeth, N. 
J.; prelatas Jonas Ambotas; 
kun. df. K. Rėklaitis, MIC., 
kuris pranešė, kad Semina
risto if Kolegisto fondai jau 
baigti, if dėkojo visiems au
kojusiems.

Kun. Jonas Jančius, pa
minėjęs TT. Marijonų jau
nuomenės auklėjimo darbą, 
pabrėžė rėmėjų pareigą siųs 
ti savo vaikus į lietuvišką 
mokyklą, kad būtų galima 
auklėti savą jaunimą.

Dar sveikino — kun. Juo
zas Valantiejus, kun. Ig. Al- 
bavičius, adv. Antanas Mile
ris, kap. Labanauskas, De- 
venienė, kun. Augustinas 
Petraitis ir Marianaipolio vir 
ši ni n kas kun. Adomas Mor
kūnas, MIC.

Raštu sveikino — kun. dr. 
Kazimieras Urbonavičius, 
Šv. Kazimiero Seserys ir N. 
Pr. Švč. Panelės Marijos Se
serys.

Paskaita

"Lietuvių indėlis Ameri
kos išsivystymai ir šio ma- Į

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

- - - - A- - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
pftrtmentai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKI!

BUDRI KO RADIO VALANDOS:
WCFL, IOOO- K., Nedėlios 
vakare — 9:.10 p. M.
WHFC, 1450 K., Retvego 
vakare — 7 :OO p. M.

MUTUAL FEDERAL! t • .

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CEBMAK BD. .................. Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(AleSauskas)
Factory Representative

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment eall — 
REPUBLIC 6051

*

fe 3S

= rarn-esa

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavlmai, Refinansavimui—
ANT I.KNOVU MftMESINlŲ IftMOKfcflMV!

Panaudokite Progų Dabartinėms Žemoms 
, Nuošimčio Retoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!■ ■ . - ... .
TAUPYKITE mflsų Ištaigoje. Jūsų Indėliai 
rApt-M togai globojami ir ligi >5,000 00 ap
drausti per Federel Savings and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jnms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
F t NANSI Mft IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
T~iTTrM—

KEI8TUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL. i CALUMET 4118 Joe. M. Mozeris, Sec'y. 8236 SO. HALSTED ST.

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 —

vvieboldts-goldblatt'

DEYINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs -
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų \taam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami iSeg- 
lamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

85 METAI PATYRIMO 
pririnkime akintų, kurie prašali

na visų aklų Jtemplmų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Rampas lt-tos
TACŠSMMt CANAL 0528, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8: Jo p. m. 

Trečiad. ir Seštad. 9:80 a. m.
 Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
f- •««, '
LIETUVIS AKIŲ (1YDVTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED ST.
# Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.

'Tel.: Y

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais'pagal sutartį

ToL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 YVest S5th Street

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

Nieks negali mus paže 
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place
, Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

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

744 West S5th Street 4| 
▼td.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame gavo ranko
mis.

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

DR. PETERJ. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso Tel.........VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 4flth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

5147 S. Halsted St., Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandas:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik^fe 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
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: KEDrie 2868

VALANDOS: A
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 

j tikėjimą dėl to^ kad jo nebrao-
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CLASSIFIED AND "HELP

“DRAUGAS” HEIjP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolDb S488-S48S

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI»»». w »»»»»»»»»

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
33 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramone
PAGELBfiKIT MAITINTI 

MUSŲ

• GINKLUOTAS JĖGAS
DI^NA AR VAKARAIS DARKAI 

PILNO AR DALINIO LAIKO
★ ★

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP. 

2101 W. Pershing Rd.

NUOLATINI DARBAI 
SU ATEITIMI

Amžius ir uatvrimaa nesvarbu. 
$30.00 i savaite. 48 valandos. Nuo 
8 iki 4-30 valandos Svarbūs dar
bai. Darbininku mažoi dirbtuvėje 
ir prie išvežiosimo trokų.

6839 SO. RACINE AVĖ.

HELI* WANTET> — MOTERYS

SKUDURŲ RINKĖJŲ
Švaros darbo salyeos, pastovūs 
darbai, gera mokestis. Atsišaukit 

tuojau.

PEOPLES IRON ft METAL CO. 
5835 S. LOOMIS BLVD.

HELP WANTEI) — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 0:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atslšankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHlCAGO

Lietuvos pogrindžio (underground) 
spaudos balsai

Lietuvių pasipriešinimas naciams. - 
Klastingas iškvietimas gen. Plechavi
čiaus ir pulk. Urbono. - Kruvini susirė
mimai Vilniuje/ Marijampolėje ir

Panevėžyje.

WEST SIDE MERGINOMS 
IR JAUNOMS MOTERIMS

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

AMERICAN DECALCOMANIA 
4334 W. Fifth Avė.

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

(Pabaiga)
ATSIŠAUKIMAI Į 
LIETUVIUS

Visos lietuvių politinės 
organizacijos ir kovos jun
giniai prieš šitokio pobūdžio 
mobilizaciją užėmė griežtai 
neigiamą poziciją. Jau ba
landžio 29 d. pasirodė nele
galiai leidžiamų lietuvių laik 
raščių ekstra-laidos, kurie 
vienbalsiai pasisakė prieš 
tokios mobilizacijos prive
dimą. Kaipo pavyzdžiu to
kio nusistatymo galima pa
duoti Nepriklausomos Lietu
vos atsišaukimas į lietuvius. 
Savo atsišaukime laikraštis 
tarp kitko rašo:

Naciai traukiasi iš 
pietinės Prancūzijos

IRUN, Ispanija, rugp. 12. 
— Raportai sako paskutinis 
vokiečių dalinys nakties me
tu pasitraukė iš Hendaye 
apylinkės, pietinėj Prancū
zijoj, tad pietvakarinėj Prar. 
cūzijoj kaip ir nebėra vo
kiečių kariuomenės.

PATARNAVIMAI

MAŠINOMS OPERS.
SIŪTI DEL VALDŽIOS 

PIRŠTINES
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

48 vai. j asvaite. Laikas ir pusė 
už šeštadienį.

J. A. DUBOW MFG. CO. 
1907 No. Milvvaukee

MOTERŲ 

Dišių Plovėjų

DIENOMIS—GERA MOKESTIS

NIELSEN’S RESTURANT
7840 S. Westem

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

★ ★ ★ ★★★-*
★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resulis i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Netvspaper

REIKIA 
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir nepatyrusių 
prie darbų mėsos pakavime. 

ATSIŠAUKIT DABAR
VVILSON & CO., INC. 
Employment Ofisai: 

2406 W. 63rd St.
4200 S. Marshfield Avė. 

Tel.—PROspect 6279

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISTNG MEDTTTM

* * + + 44 ** * *

Vokietijoje 1 metams 
draudžiamos perskiros
LONDONAS, rugp. 13.— 

London Daily Sketch rašė, 
kad Vokietijoje paskelbtas 
perskirų (divorsų) draudi
mas vieniems metams po 
karo pabaigos, kad išven 
gus masinio vedybų iširi
mo paleidus kariuomenę.

Šv Tėvas tarėsi su 
buv. US ambasadoriais

VATIKANAS, rugp. 13.— 
Šventasis Tėvas vakar pri
ėmė Hugh Wilson, buvusį 
J. A. Valstybių ambasado
rių Berlyne, ir vėliau Adm. 
William H. Standley, buvu
sį Amerikos ambasadorių 
Maskvai. Abi audiencijos 
buvo privačios.

Liepos 27 d. Popiežius ta
rėsi su Anglijos bažnyčios 
prelatu, Litchfield vyskupu.

D8DEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MUMS gi REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI t 
-------------- - tų

Ola rasite tok) darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

HELP VPANTFD — MOTERYS

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not necessary. 
Permanent position. Apply.

GRINNELL CO.
4425 S. WESTERN —

“Tautiečiai, mes esame 
pakankamai parodę pasiry
žimo ir geros valios; mes 
norėjome ir’norime organi
zuoti mūsų karines pajėgas, 
apvalyti krąštą nuo nepra
šytų svečių ir prieš naują, 
invaziją gintis. Bet vokie
čiai mūsų sumanymams ne
tiki. Jie yra pastatę mums 
reikalavimą “be rezervų ko
voti”. Tuo pačiu metu pri
sipažįstamą, kad mūsų su
darytos formacijos bus pa
naudotos vokiečių aerodro
mų apsaugai ir kad “tiktai 
dalis šių formacijų bus su
naudota pačioje Lietuvoje.”’

Tuo būdu ši mobilizacija 
pagrindžiamai ilgais ir vi
siems žinomais išvedžioji
mais bei argumentais dėl 
gręsiančio Lietuvai bolševi
kinio pavojaus. Vokiečiai 
reikalauja panaudoti mūsų 
tautos sūnus Vakaruose, pal
voj ingose nuo oro puolimų 
srityse ir miestuose; tikro
vėje jie reikalauja iš mūsų 
kovoti ne prieš bolševizmą, 
kuris mums neša maskoliš
ką vergiją, bet prieš anglus 
ir amerikiečius.

Lietuviai, vakaruose mes 
neturėjome ir ^neturime jo
kių interesų ir todėl jokių 
aukų mes nedarysime. Tuo 
labiau, kad mūsų tauta ir 
valstybė tuo atveju būtų pa
statyta pavojun tapti An
glijos ir Amerikos priešu, 
priešu tų valstybių, kurios 
pripažįsta mūsų valstybinę 
nepriklausomybę ir kurių 
sostinėse dar ir šiandien gy
vuoja mūsų diplomatinės at
stovybės.

Be to atsiminkime dar, 
štai ką: invazijos atveju va- 

i karuose bolševikų veržima
sis savaime suprantama dar 
sustiprėtų, kuri tačiau su
laikyti galėtų tiktai mūsų 
krašto vyrai, jei turėtų lais-1 
vas rankas ir pakankamai a- 
municijos. šiam šventam ir 
nedviprasmiškam tikslui y- 
ra reikalingas kiekvienas lie 
tuvis, o ypatingai reikalin
gi tie 30,000 mūsų stipriau
sių vyrų, kurie dabar nori
ma iškomandiruoti Vokieti
jon.

Laikydamiesi prie mūsų 
neabejojamai teisingos pa
žiūros — neatiduoti nė vie
no mūsų tautos sūnaus mir
čiai už mūsų tautai ir val
stybei svetimus interesus — 
mes stipriai ir pasiryžusiai 
saugosime savo jaunimą ko
vai už mūsų ir valstybės 
laisvę, o taip pat apgyni
mui mūsų krašto nuo even
tualios rasų invazijos ir a- 
narchistinių judėjimų, kurie 
gali kilti karo pahaigoje. 
Šiame nusistatyme mes bu
vome, esame ir būsime tvir
ti ir nepalaužiami.

Mūsų šventa pareiga yra 
laikytis mūsų teisės; pasi
likti Lietuvoje tikslu atsta

tyti mūsų tėvynę. Kiekvie
nas, kurį šita mobilizacija 
paliečia, ir kiekvienas, ku
ris tariamai yra įpareigo
tas šios mobilizacijos pra- 
vedimu, turi neribotą teisę 
neklausyti mobilizacijos įsa
kymų, nes šioji teisė remia
si tarptautiniais nuostatais, 
lietuvių tautinės pareigos 
supratimu, supratimu, kuris 
kyla iš mūsų širdžių ir ku
ris pamatuojamas mūsų pro
tu...

Tautiečiai, kai valanda a- 
teis pradėti mūsų aktyvią 
kovą, kai mes būsime pri
versti griebtis ginklo, tada1 
mus prie to pašauks tikra
sis mūsų tautos valios reiš
kėjas, būtent, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, per laisvą lietuvišką 
spaudą. ”

Tiek dėl Nepriklausomos 
Lietuvos atsišaukimo, iš ku
rio galima matyti visas klau 
simo pastatymas.

NACIŲ PADŪKIMAS IR 
DRĄSUS GEN. PLECHA
VIČIAUS PAREIŠKIMAS

Duotoji lietuvių politinių 
partijų ir kovos junginių 
kovos parolė sekančiomis 
dienomis lietuvių jaunimo 
buvo uoliai pildoma: šauki
mo komisijose pasirodė tik
tai tie, kurie dėl defektų ar 
kitų priežasčių nuo karinės 
prievolės paliucsuojami. Į- 
tempimas augo diena iš die
nos. Vokiečių civilinė admi
nistracija padarė pirmuosius 
pasiruošimus keršymo prie
monėms prieš lietuvius pra
vesti. Buvo duoti atitinka
moms vokiečių įstaigoms i- 
sakymai pasiruošti 100,000 
lietuvių išgabenimui.

Tuo pat metu Lietuvos 
Vietinės Rinktinės padėtis 
pasidarė aktuali. Kaip žino
ma, lietuvių kariniai viene
tai, nepriklausė Waffen SS 
formacijoms. Tačiau vokie
čiai reikalavo, kad sudary
ti lietuvių batalionai būtų 
prisiekdinti pagal Waffen 
SS priesaikos formule. Lie
tuvos Vietinės Rinktinės vy
rai šį reikalavimą griežtai 
atmetė. Iš lietuvių pusės bu
vo pasiūlyta lietuvių bata
lionus prisaikdinti pagal se
nąją lietuvių kariuomenės 
formulę. Kadangi su tuo vo
kiečiai nesutiko, tai batalio
nai išvyko į savo paskyrimo 
•vietas nepadarę jokios prie
saikos. Viduryje gegužės 
vokiečių generalinis komisa
ras dr. von Rentei n kreipė
si raštu į Lietuvos VietinėsJ 
Rinktinės vadą, generolą 1 
Plechavičių, kuriame buvo 
pareikšta, kad Lietuvos Vie
tinės Rinktinės vienetai esą 
priimti į Waffen SS. Tą pat 
dieną gen. Plechavičius nu
vyko pas vokiečių gen. ko 
miaarą ir padarė jam sekan
tį pareiškimą: jis, genero
las Plechavičius, nesąs po 
licijoje niekuomet tarnavęs,*, 
ir neturįs jokios intencijos 
policijoje tarnauti. Dėl šios- 
priežasties jis reikalaująs 
vokiečių gen. komisarą sa
vo raštą, pagal kurį Lietu
vos Viet. Rinktinė priima
ma į Waffen SS., atšaukti. 
Jei tai nebūsią padaryta iki. 
tos pat dienos vakaro, tai 
gen. Plechavičius savo da
linius patsai paleisiąs.

Keletai valandų praslin
kus po šio gen. Plechavi
čiaus pasikalbėjimo su vo
kiečių gen. komisaru, Lietu
vos Vietinės Rinktinės šta
bas gavo kitą gen. komisa
ro raštą, kuriame buvo pra
nešama, kad lietuvių kari
niams vienetams "suteikto
ji garbė”, vadintis save vo
kiečių Waffen SS dalimi, y- 
ra atšaukiama.

NACIŲ KLASTA

Kaip vėlesni įvykiai yra 
parodę, vokiečių gen. komi
saras tai padarė tiktai dėl 
tos priežasties, kad pasiruoš 
ti planingam Lietuvos Vie
tinės Rinktinės nuginklavi
mui. 1944 m. gegužės 14 d. 
vokiečių policijos viršinin
kas Lietuvoje, Hintze, pa 
kvietė gen. Plechavičių ir 
jo štabo viršininką, pulk. 
Urboną, pas save. Kai šie 
abu lietuvių karininkai at
vyko į vokiečių policijos vir
šininko tarnybos būstinę, jie 
buvo areštuoti ir išvežti į 
Vokietiją. Tuo pačiu metu 
vokiečių SS policija apsupo 
Lietuvos Vietinės Rinktinės 
štabo būstinę, kad suimti 
štabo karininkus. Suėmimo 
metu štabo karininkai paro
dė pasipriešinimą, su tiks
lu palengvinti sau pabėgimą. 
Daugelis iš jų buvo vietoje 
nušauti, kiti pateko į ne
laisvę.

Tą pat naktį vokiečių SS- 
formacijos užpuolė lietuvių 
Karo Mokyklą Mariajampo- 
lėje ir norėjo ją nuginkluo
ti. Kariūnai, o taip pat ir 
mokomojo bataliono kariai, 
pasipriešino. Kilo trumpa 
kova, kurioje abi pusės tu
rėjo aukų. Dėl ginklų ir a- 
municijos stokos lietuviai tu 
rėjo pasiduoti nelaisvėn; kai 
kurie karininkai čia nusi
žudė. Gegužės 15 d. prasi
dėjo lietuvių batalionų nu
ginklavimas Rytų Lietuvo
je. Su pagalba lenkų parti
zanų vokiečiams pavyko kai 
kuriuos batalionus nugink
luoti ir suimti visus karinin
kus ir kareivius. Kita gi da 
lis kovodama pasitraukė į 
miškus. Panašiai pasielgė vi
si batalionai stovintieji Pa
nevėžyje. Jie apleido mies
tą ir su visais ginklais ir

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
pasiryžimu stengtis daugiau 
žmonių įtraukti į tą darbą. 
Mandatu komisijos 
pranešimas

Pranešimą padarė D. Gu- 
diškaitė. Atstovų buvo — iš 
Worcestsr, Mass. — 15, Wa- 
terbury, Conn. — 14, Dor- 
chester, Mass. — 9, Boston, 
Mass. — 6, New York, N. Y.
— 5, Providence, R. I. — 4, 
New Jersey — 3, New Bri- 
tain, Conn. — 3, svečių — 
45.

Iš viso dalyvavo 102 as
menys.

Aukų gauta sveikinimo 
laiškuose — $432.00.

Vietoje gauta — $903.25.
Iš viso — $1,335.25.

Seime aukotojai
Prel. Jonas Ambotas $200, 

Marijonų Rėmėjų skyrius, 
Waterbury, Conn. — $225; 
Marijonų Rėmėjų skyrius, 
Worcester, Mass. — $100; 
Marijanų Rėmėjų skyrius, 
Providence, R. I. — $60.00.

Po $25.00: Monika Dau
gėlas, Mr. ir Mrs. N. Benai- 
tis, A. Yarmalavičienė, A. 
J. Aponavičius.

Kun. Aug. Petraitis $20.00.
Šv. Petro parapija iš So. 

Boston ir Dorchester, Mass.
— $15.00.

Prezidiumo pirmininkui 
pasiūlius, vienbalsiai priim
ta ši TT. Marijonų Rėmėjų 
centro valdyba: kun. Juo
zas Valantisjus, Šv. Juozapo 
par. klebonas, Waterbury, 
Conn. — pirmininkas; kun. 
dr. V. Andriuška, MIC., — 
sekretorius; kun. Adomas 
Morkūnas, MIC. — iždinin
kas.

Seimas praėjo sklandžiai, 
gražioj, pakilusioj nuotaikoj. 
Baigiamas 4:35, popiet, nau
jojo pirmininko kun. J. Va- 
lantiejaus malda ir Švč. Sa
kramento palaiminimu, kurį 
suteikė kun. Ig. Albavičius, 
Šv. Antano par. klebonas, 
Cicero, III. • A.

amunicija išvyko į paiškus. 
Tas jiems pilnai pavyko to
dėl, kad netikėtumo momen
tas čia jau nelošė jokios ro
lės.

PENKIOLIKA (10) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760 į

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

T
^2310 WEST ROOSEVELT ROAD '

f!
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač

Maži didelių vyrų 
įpročiai

Kadaise Kantas tvirtino,

PIERRE MAURICE
čekai, trečioj — lenkai, juos seka italai. Bet jei lai* 
kytis proporcijos, kiek kuri tautinė grupė turi savo 
žmonių Chicagoj, surasime, kad U. S. karo bonų pirki
me pirmą vietą užima kiniečiai, o antrą — lietuviai.

Bet pirmenybė, pagaliau, ne tiek yra svarbu. Svarbu 
tai, kad mūsų tautiečiai Chioagoje savo gilų patrio
tizmą demonstruoja ne tuščiais žodžiais, bet sunkiu kad žmogaus veikimas ir pa 
darbu ir savo turto davimu, uždarbio investavimu sa- žinimas yra galimas tik to- 
vo krašto — Amerikos didžiosioms karo pastangoms, se ribose, kurias nustato 

Kad lietuviai chicagiečiai padarė taip gražų rekordą, mūsų pojūčiai. Jie vieni pa
tenka dėkoti Chicagcs lietuvių specialiam U. S. karo deda mums iš nežinios iš- 
bonų komitetui, kuriam pirmininkauja teisėjas Jonas plėšti kai kuriuos dalykus 
Zūris. šis komitetas buvo sudarytas ALRK Federaci- ir paskelbti pasauliui.. Gal 
jos Chicagos apskrities iniciatyva.

Prūsai ir Rytprūsiai

korespondencijas sulig savo nuožtūros. Korespondentų prašome rašyti naUS, VadlUOSl Rytprūsiais. Anie tuos Rvtnriisinis šinn trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius ,. , , ,, F ItytprUSlUS Sian-
tarp-us pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios Clien daug kalbama tarptautinėl DOlitikni Mat rusai korespondencijos laikraštin nededamos. , , ... pviilikuj. iYLd.1, rusai

pasiūlė lenkams prisiimti žemių iš Vokietijos ir už tai

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Aišku, visuomet galima 

metrikus pakeisti. Mes vė- 
todėl mes taip dažnai gir- liau sugrįšime prie šitoklau 

simo, laukdami, ką prižiū

is Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Staučių frankų, vakar vaka
re aš jam grąžinau.

—Bet kaip?
—Kaip? Lošime pralošia

ma arba laimima. Aš laimė
jau—ir viskas!

—Tu mane apgaudinėji!
—Tuomet gal nori pas

kambinti ? Štai, Enghieno 
klubas: 27-33. Paklausk di
rektoriaus, ar nesutvarkyta 
Armstrongo sąskaita.

Ir Enguerrandas su vilti
mi, atnešusią truputį ramy
bės į jo dvasią, patelefona
vo. Atsakymas buvo: Reika
las sutvarkytas. Ir direkto
rius pridėjo, kad Armstron
gas būtų galėjęs kelti ma
žiau triukšmo.

Maksas džiaugėsi.
Antrą dieną savo rytiniuo 

se laiškuose Enguerrandas 
rado jo vardu užadresuota- 
me voke laikraščio Perse
kiotojas vieną numerį, reda
guojamą dainavimo moky
tojo Cusinard. Jis atsivertė 
ir skaitydamas pastebėjo 
mėlynu paišeliu pabrauktą 
pastraipą:

žmogus, kuris_4škęlė ang}^ -vyriausiasis
galybės liniją nuo Kairo iki redaktoriu8 vien0 uikraš. 
Kapitalo, prieš save visuo- {io_ kuriame vigomig jgg(> 
met turėdavo Napoleono pa- mig pertama Mt garbin. 
veikslą ir erelį. Tai buvo du giemg> turi gūnų._Sakomai
galybės simboliai, kurie pas- gfin nepilnametis,
kalindavo jį kurti. ■ mokėjo kad patek

rėtojas Martinas sužinojo 
savo tardyme.

Maksas sujudėjo.
—Nurimk, jis pažadėjo 

tave tik išmesti iš klubo.

dime: “Aš galiu dirbti, 
jei...”. Vieni, kai saulė švie
čia, kiti, kai išgeria vyno 

“Amerika” teisingai rašo, kad dabar pasaulio spau- bonką, treti lovoj gulėdami 
doj labai dažnai minimas lietuvių tautsfi giminingas ir t.t.
žodis — prūsai. Yra žinoma, kad Markas

Mūsų dienomis prūsai yra vokiškosios galybės cent- Twainas labiausiai mėgdavo Grįžkime prie esminio kiau
ras. Bet seniau prūsai buvo lietuvių giminės tauta, pa- rašyti gulėdamas lovoj. Keis simo. Tu drįsti tvirtinti, kad 
našiai kaip latviai. Vokiečiai, nukariavę tuos (senovės ta, kad Twainas, tas pašau- tau laimė šypsosi, tuomet 
prūsus ir juos išnaikinę 17 amžiuj ligi paskutinio žmo- lio klajūnas, laikraštininkas, kam gi grasina tau kažkoks 
gaus, pasisavino tų senųjų lietuvių tautos giminaičių šieniką padėjo į savo kury- Amstrongas.
vardą savo vokiškam ‘militarizmui pažymėti. bos pagrindus.

Prūsų dalis, kuri yra už vadinamo Dancigo korido- Dostojevskis galėjęs dirb
ti tik tada, kai užviešpata
vusi nakties ramybė; šviesa 
ant jo stalo šviesdavo taip

Jaunas nenauda nesumi-
ša:

—Puiki lindynė tas klu
bas, kur nieko kito nerasi, 
vien policijos šnipus! Eik gi

Maskvai geruoju perleisti didelius plotus Lenkijos že- pat labai silpnai. Gal būt, jiems pasakyk, o drauge ir 
tai buvo anos baisiosios nak- Lorotui—nes tikriausiai čia 

Lenkų spaudoj pasigirdo nemaža balsų apie tų Ryt- ties palikimas, naktis, ku- yra ir Lorotas prisidėjęs,— 
prūsių prisijungimą prie Lenkijos. Atrodo, kad len- rią jis aprašo savo “Memu- kad'Enguerrando sūnus da- 
kams gana miela mintis pasiimti Rytprūsių plotus po aruose iš numirėlių namo”, ro garbę vardui, kurį jo tė- 
savo globa. Balzacą versdavo dirbti vas jam davė. Armstrongas

Jeigu istorijos akimis pažiūrėtume, į Rytprūsių kr.aši- skolos ir pinigų trūkumas, man buvo davęs dešimtį tūfc

- Entered as secqnd-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI.
Under the Act of March 3, 1879.

Rimto dėmesio vertas Mausimas
RIAUŠES IR STREIKAI

Apie Philadeltphijos miesto susisiekimo streiką, ki
lusį iš priežasties rasinės diskriminacijos, savo nuomo- tus lenkai savo teisių negalėtų tvirtai pagrįsti, nes ten Bet rašyti jis galėjęs tik 
nę pareiškėme prieš keletą dienų. nuo žilų senovių buvo gyvenę minėti prūsai ir lietuviai, tada, kai jis apsirengdavo

Į tą streiką tenka atkreipti rimto dėmesio iš kelių Jie tai ir buvo pirmykščiai Rytprūsių gyventojai. Lie- vienuolio apdaru ir išgerda- 
atžvilgių. tuviai ten išliko ligi paskutinių dienų, nors nuo Bis- vo puoduką stiprios kavos.

t Pirmoje vietoje streiko kilmė yra skandalinga. Ji ne- marko laikų jie buvo pradėti smarkiai persekioti. Hit- Prieš mirtį jis prisipąžino: 
ša gėdą ne tik Philadelphijos miestui, bet visam kraš- leriui užėjus, tie persekiojimai dar labiau padidėjo. “Aš Įnirštu nuo tų 50,000
tui. Kelti protestą ir net streiką, kad gatvėkarių kom- Ne kas kitas, tik patys vokiečių mokslininkai yra kavos puodukų, kuriais aš 
panija pasamdė keletą negrų darbininkais — motor- nurodę Rytprūsių lietuviškumą, ypač Maž. Lietuvos, gyvenau“. Net teismo ant- 
manais, kaip mes jau esame rašę, yra negražu, ne- kurią sudaro žemės nuo Karaliaučiaus ir Alės upės stoliai negalėjo atimti iš jo 
krikščioniška ir net nežmoniška. Tai yra rasinė dis- Lietuvos link. Oficialūs vokiečių dokumentai ilgą laiką žiedo su antspaudu; jame 
kriminacija, kuri laiškiai prieštarauja krikščionybės tas žemes vadino tiesiog Lietuva. Tik Bismarko lai- buvo į/vairiausių paslaptingų 
principams ir net šiuo karo metu iškeltiems Amerikos kais buvo toms sritims panaikintas Lietuvos pavadini- ženklų. Prie šios brangeny- 
ir sąjungininkų šūkiams. mas, bet nemaža vokiečių to vardo laikėsi ligi pasku- jis buvo nepaprastai pri-
ŽVELGIANT J ATEIT) die”U' ‘ * ’’ Prietarin*ai

Jei dabar panašūs dalykai įvyksta, tai kas gali įvyk

Cecilis Rhodes, britų Pie
tų Afrikos organizatorius,

t i po šio karo, jei laiku nebus apsižiūrėta . Reikia pa-

Vokietis R. Dethlefsen, kalbėdamas apie Rytprūsių Įėjo. 
sritis Skalvą ir Nadruvą, rašė; “Lietuva, esmėje tai Georgės Clemenceau, Ver 
senovės sritys Skalva ir Nadruva, yra vėliausiai atida-

rakyti, ka<J šis įvykis yra Labai rimtas perspėjimas ir ryta Vakarų Europos kultūrai. Tai patvari ir energin- 
paskatinimas imtis tinkamų priemonių krikščioniško- ga tauta, kuri iš seniausių laikų gyveno šiaurinėje Prū- 
rios demokratijos priemonėmis spręsti darbininkų san- gijos daly.

‘‘Įvairiausi įkeliavimai ir visokios įtakos reiškėsi

salio taikos sutarties auto
rius, dirbdavo labai impul
syviai. Kad nuo darbo ne
reikėtų atsitraukti, jis turė-

Nėra, tur būt, nė vieno tų ir loštų Enghieno kortų 
Enrico Caruso paveikslo, ku klube.—Sakoma, kad sykį 
riame jis būtų pavaizduotas šis jaunas iškrypėlis suti- 
be cigaretės arba cigaro, kęs didelius piniginius sun- 
Tuo metu, kai jis dainavo -kūmus. Sakoma (mfeg tai su 
gražiausias melodijas, sta- žinojome naktį), kad šitie 
čiai pačią melodijų sielą per sunkumai sutvarkyti, bet 
duodavo publikai, užkulisyje tuo pačiu laiku jis turės

tykių ir rasinio žmonių sugyvenimo klausimus. Kai 
duodama prcgų apsileisti darbo žmonių būvio aprūpi- 
rimu, kai leidžiama įleisti šaknis rasinės diskrimina
cijos nuodams, tai sudaro dirvą panašiam brudui, kaip 
Ku-Klux-Klan, siausti ir diktatūros pavojų gali suda
ryti.

Philadelphijai nebūt užtraukta gėda ir nelaimė, jei amžiuj Karaliaučiaus bažnyčiose būta lietuviškų pa- įį. 
laiku būt padaryti žygiai rasinėms riaušėms ir strei- mokslų. Bismarkas mėgdavo dirbti
kui išvengti. Tai yra puiki pamoka ateičiai. Panašūs Prof. L. Baczko rašo, kad lietuvių kalba buvo var- kambaryje, kuriame netolie- 
rmiškiniai turi būti laiku pastebėti ir įtinkamu būdu tojama ne tik Didžiojoj Lietuvoj, bet ir Prūsijoj, ku- s€ knarkė ištikimas šuo; ko- 
pašalinti. rios ribas sudarė Vislos upė. Jis sako: “žiliausios se

novės gyventojai Prūsijoje buvo lietuvių tautos kilties...
IkAS DARYTINA Svarbiausioji kalba buvo lietuviškoji, prie lenkiškos

Philadelphijos streikas prašyte prašosi vieno svarbaus sienos buvo įsiskverbusi lenkų kalba,.“
sąjūdžio: auklėti žmonių mases. Jas reikia nuodug- žinomas vokiečių kalbininkas Bezzenberger tvirtino, 
niai supažindinti su žmoniškumo teisių dėsniais ir so- kad ‘‘Kuršių įlankos pietų rytinis krantas savo gyven- 
cialinio teisingumo, pagrįsto Dievo mokslo šviesa ir tojiis niekuomet nėra buvęs kitoks, kaip kad ,lietu- 
krikščioniškaja meile. Prie šio reikalingo ir šiais lai- viskas.”
k lis išganingo sąjūdžio tikrai daug ir dėkingai gali ★
pasidarbuoti katalikai, kuriems įsakyU yra MokeSČiai U jkfllOS x -
artifno. meiles gyvenimu ir dvasia. Sis masių ausie
jimas dayg prisidėtų prie to, kad išvengti galimos Praėjusiais fiskaliniais metais, kurie baigėsi 1944 m. 
kilti krizės. birželio 30 d., Jungtinių Valstybių federalinė vyriausy-

Panašios riaušės ir streikai, kokie įvyko Philadel- mokesčiais (taksais) sukolektavo iš paskirų asme- 
phijos mieste, šiuo karo metu yra pavojingi. Dviem nų $18,257,180,877 ir iš korporacijų — bilijonas dole- 
m iii j cinam gyventojų sudarė didelių nepatogumų, še- rįų daugiau negu 1943 (fiskaliniais) metais; viso sū
riems tūkstančiams darbininkų sutrukdė atlikti savo kolektuota $40,118,819,809. Tai rekordinė pinigų suma, 
svarbias pareigas karo pramonės dirbtuvėse ir tai nu- sukolektuota iš pajamų (income) mokesčių.

Reikia neužmiršti, kad mūsų krašto skola yra pa
kilusi iki stratosferiškų aukštumų. S. m. liepos 26 d. 
krašto skola siekė — $209,002,582,064.31. Pažymėtina,

paprastai būdavo paruošta 
cigaretė, kurią prižiūrėdavo

traukė daug visokios amunicijos nuo karių, vedančių 
žūtbūtinę kovą su baisiais priešais įvairiuose karo fron
tuose. Tad, tokios riaušės ir streikai visais žvilgsniais 
yra vengtini, nes jie kenksmingi ir pavojingi.

Gražus rekordas
Jungtinių Valstybių finansų departamentas praneša, 

kiek kuri tautinė grupė Chicagoj išpirko U. S. penkto
sios karo paskolos bonų. Pasirodo, kad tos (paskolos 
Chicagos lietuviai išpirko už $4,200,000.90. Tai vis tik 
didelė pinigų suma. Tiesa, lietuviai pažymėti penktoj 
ar šeštoj vietoj. Pirmoj vietoj — graikai^ antroj —

duoti kai kurių pasiaiškini
mų apie vieno čekio inka
savimą, apie pametimą savo 
asmens liudijimo.—Sakoma, 
sakoma... bet ko gi nesako
ma šitame amžiuje, kada

jo pasagos pavidalo stalą,
šimtmečių bėgy, bet niekas negalėjo įnešti pakeitimų kuris buvo pakankamai di- darbininkai, 
senajai lietuvių tautai. Kur jie gyveno mūsų istorinių delis, kad ant jo galėtų su- O kas nežino, kokios įta
padavimų pradžioje, kaip tik ten jie tebegyvena dabar.” tilptį visa jo darbui reika-

Dr. F. Tetzner rašo, kad dar 17 amžiaus vidury Kara- iįnga medžiaga, kurią jis 
liaučiaus miestas buvo lietuviškam (plote. Dar pereitam nepasikėlęs galėdavo pasiek- kai- Be jų, Schilleris nega- vagystė, pasitikėjimo pikt-

kos turėdavo pūvančių obuo
lių kvapias Schillerio kūry-

lėdavo dirbti. naudojimas taip įsigalėję...

jas jis paprastai iškeldavo 
aukštai ir dirbdavo, pusiau 
gulėdamas. Tokiam dideliam 
vyrui sėdėti būdavo neleng
va.

Garsioji radiumo išradėja 
Curie, kuri buvo kilusi iš la
bai skurdžios aplinkos ir 
begyvendama susilaukė net 
dviejų Nobelio premijų, nie
kuomet nepasitenkindavo la
bai sunkiais ir dažnai iki 
darbais laboratorijoj. Nors 
vidurnakčio užtrunkančiais 
pinigų jai jau nebetrūko, ji 
visuomet pati skalbdavo sa
vo ir savo vaikų skalbinius. 
Paprastai ji sakydavo, kad 
niekas kitas taip nemoka iš
skalbti; iš tikrųjų ji tai da
rydavo iš įpratimo.

10,000 BONKŲ
> DEGTINES 
• BRANDES
> RUM’O

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

kad per 1943-1944 fiskalinius metus karo reikalams iš- Volteras diktuodavo vi-
leidome, apskritai imant, po $223,583,000 kasdien.

Bet Amerikos žmonės tų milžiniško didumo sumų
nesibaido. Jie puikiai žino, kad tie dideli mokesčiai 
ir užtraukiama skola eina svarbiausiam tautų ir žmo
nių gyvenime tikslui — žmoniją pavergiančių dikta
tūrų sutriuškinimui ir Keturių Laisvių užtikrinimui.

Praeis karo audros, prasiblaivys padangė, pradėsime 
normalų kūrybos gyvenimą, tos skolos tirpte ištirps 
įr mokesčiu našta palengvės, ausa

sur, kur tik jis eidavo arba 
stovėdavo. Vos pratrynęs a- 
kis, dar lipdamas iš lovos 
ir besirengdamas, jau pra
dėdavo švaistytis savo idė
jomis, kurių didį sarkazmą 
jautė visi. Nenuostabu to
dėl, kad jis mirdama s pali
ko dešimtie tūkstančiu laiš-

NATHAN
KANTER

‘Liietuvtikas
Žydukas”

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LI Q U O R 

STORE

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonu — POBTSMOUTH 9022
W. VIBG. LUMP — Sijoti...........<Q
STOKEB COAL, Ankštos rflftles,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 

‘ BLACK BAND LUMP.............”,$11 J
PETBOLEUM UORE (Course). 
PETROLEUM OOKE (Pfle Boa)
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Pirmadienis, rugp. 14, 1944

Nauju lietuvišku leidiniu besidžiau- 
giant

VIENAS ATSILANKYMAS i»AS PROF. V. BIRŽIŠKĄ. 
-X APIE LIETUVIŠKAIS AUDINIAIS PAGRAŽINTAS 
RAIDES. — NAUJUMAI, KURIŲ KITUR NEGALIMA

RASTI.
Kartą Kaune užėjau pas gj m9ldlknygg miela imti

į rankas — gražūs odos ap
darai su auksiniu lietuviš
ku kryžiumi viršelyje, aiš
kios raidės, svarbesnioms
maldoms parinktos net ge- 

daktorius. Jisai, spaudai , roka, 3tsmbioSj lengvai 8kai. 
duotame pasikalbėjime, be
kitų dalykų, užgyrė Šv. Ka-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

prof. Vacį, Biržišką. Tai į- 
žymus Lietuvos mokslinin
kas, universiteto bibliotekos 
direktorius ir Lietuviškosios 
Enciklopedijos vyriausia re-

zimiero draugiją, kad ji lei
džia geras maldaknyges, tuo

tomos. Gausiai paveikslėlių, 
pritaikytų prie maldų turi
nio ir pritaikytų pri^ mūsų 
lietuviškos širdies, pavz.,

būdu turi didesnę apyvartą, Aušrog Vartų> §v Kazimie 
ir gali išleisti ir daugiau ro ^2tgį vįsa stambių-
vertingų knygų. raidžių, kuriomis malda

Jei profesorius dabar bū- prade(jarna lietuviško sti- 
tų Amerikoje, tikriausia, ji-,liauS) su iietuviškų audinių! 
sai pagirtų gražias pastan- papuošalais.
gas kun. P; Juro ir “Darbi
ninko”, kurie neseniai iški- Toliau ~ maldaknygė la- 
do net antrą laidą puikios B-'^ktiška. Štai,^ paduo- 
maldaknygės “Ramybės šal- damos maldos prieš komu- 
tinis”. niją, o prie jų ir dailus pas-
—----------------------------------- kutinės vakarienės pa veiks -
Rumunijoje sudaroma 'lėlis>kurs atatmkamai žm°

, , _ | gų nuteikia. Prie Mišių mal-taikos Yyriausybv dų, net dvigubi paveikslė-
ISTANBUL rugp. 13. — liai> vaizduojantieji kunigo 

Čia gaunamos žinios sako , veiksmus ir ką jie reiškia 
Rumunijos politiniai vadai i Kristaus kančioje. Gerai, 
sudarė laikiną taikos vy-; kad dabartiniuose karo lau- 
riausybę, ir kad Premjeras, kuos2< idėta graži malda už

• , • v» Tro murina ATnP orilon Antonescu apie tai zi-

PER 31 MENESĮ SLAPSTĖSI vienas leidinys — lietuviš
kas mišiolėlis, su lietuvišku 
vertimu Mišių maldų sekma
dieniams ir kitoms žymes
nėms šventėms. Lietuvoje 
tekį svarbų leidinį tyuvo iš
spausdinęs rašytojas kan. A. 
Sabaliauskas, pavadin d a- 
mas: ‘‘šlovinkim Viešpatį”. 
Jei kada panašus leidinys 
išeitų Amerikos lietuviams, 
mes labai šiltai jį priimtu
me. K. J. Prauskis

Standard Oil Co. iš savo 
darbininkų jau turi 3,500 
užsakymų pasiuntimui kalė- 
dinių dovanų kareiviams. 
Kalėdinės dovanos karei
viams užjūrin bus siunčia* 
mos nuo rugsėjo 15 d.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybe.

nąs, bet negalįs įsikišti.

TAUTINE ŠVENTOVE•
Nekalčiausios širdies
Švenčiausios Panelės 

Marijos
Pradėkit Iškilmingą, Noveną 

dėl sėkmingos taikos ir Baugaus 
sugrįžimo mūsų sūnų tarnyboje. 
..Kasdien, Ilngn. 19—47, 1944. 

Novenos Pamaldos:
12:15, 5:30 Ir 8:00 vak. 

Priuiųskit savo peticijas i Na
tional Slirine. “Viešpats Dievas 
pageidauja, kad maldingumas į 
Mano Nekalčiausių Širdį būti) 
pravesta per visą. pasaulį,” tai 
žodžiai mūsų Dangiškos Motinos 
Rožancavos, Fatima, Portugali
joje. trims mažiems vaikučiams.

Metine naryste J Archconfra- 
ternity of th<; Immaculate Heart 
of Mary, $1.00; amžina narystė, 
$26.00. '
NATIONAL SILKINE OF THE 
Immaculate Ileart of Mary 

817 W. Roosevelt Rd., 
Chicago 8, III.

Malonėkit melstis už ......................

(vardas ar intencija) .................

Vardas ....................................................
Adresas ...................................................

■ Miestas ...................................................
Valstija .................................... ..............

MYKOLAS BOOUŠAS
Mirė rugpjūčio 1 2, 1944 m.,
11:211 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiauB.

Kilo iš Raseinių apskr., Vi
duklės parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Petronielę, po tėvais 
Benaitytę (tš JurbaiKO mies
telio), 3 UflntžS: Bronislovą, 
Mykolą ir marčią Florence, 
ir Petrą, 2 dukteris: Mari
joną ir Oną ir žentą Juoza
pą Ra ubą, 2 anūkus' Juozą 
ir Virginią Raubus, brolj 
Juozapą ir brolienę Oną ir jų 
Seimą.

■ Priklausė prie Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir Amži
nojo Rožančiaus Draugijų.

KOnmi pašarvotas namuose. 
935 W<st 35th Mace.

Eaidotūvės jvyks ketvirta
dienį, rugplūčlo 17 d. iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulinogs pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus, ir pa
žįstamus dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nitllftde: žmona, sftnal, 
Dukterys, Marti, Žentas, Anti
kai, Brolis ir Brolienė. 
PRAŠOM F, NENIISTI GftI.IŲ

Laidotuvių Direktorius An- 
thony M. Phillips. Tel. YARda 
4908.

labąi ačiū
ARD 2-tras skyrius turė

jo pikniką, kurio pelną sky
rė Šv. Kazimiero seserims 
Argentinoje.

Skyriaus vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems 
ir visoms už paramą ir at
silankymą.

Mums buvo labai malonu 
darbuotis matant pritarimą 
iš visų. Mes žinome, kad se
selės Argentinoj dirba ir 
gyvena sunkiose aplinkybė
se. Tad yra gyvas reikalas 
teikti joms pagalba. Pinigai 
jau įduoti vienuolynui ir bus

Ar žinai, kad...
Amerika pradėjo gaminti 

karo lėktuvus, vadinamus 
Super-Fortress. Dabar pra
nešama, kad United States 
Rubber Co. išrado super au
deklą, iš kurio bus gamina
mos lakūnams uniformos. 
Audeklas yra pagamintas iš 
stiklo ir padengtas sintetine 
guma (roberiu). Svarbiau
sia, kad tas audeklas nede
ga, lengvas, palaiko aukštą 
temperatūrą ir stiprus.
pasiųsti į Argentiną.

ARD 2 skyriaus valdyba 
ir komisija

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

R. G. Ray Tweed, Amerikos radio viršininkas Guam 
saloje, kuomet japonai tą salą okupavo, pasislėpė ir per 
veik tris metus išsislapstė. Amerikiečiams atsiėmus salą, 
jis parvyko į Ameriką. Nuotrauka padaryta jam viešint 
pas tetą Beaverton, Ore. (Acme-Draugas telephoto)

įdėtos nesikeičiančios mal- kada kokios varduvės arba 
dos, kurias kunigas skaito nori parinkti šventojo var- 
arba gieda per Mišias loty- dą krikštynoms, taigi toks 
niškai, tik čia jos duotos kalendorius reikalingas. Jau 

Taigi žmonėms jei trūksta vietos, tai ge
riau nedėti lotyniškos for
mulės generalinei absoliuci
jai, kuri tik kunigams rei
kalinga, bet ne plačiam var- 
tojiiftui. Pažymėtina, kad šio 
leidino kalbą tikrino keletas 
redaktorių, nusimanančių ta 
me reikale ir dėlto drąsiai 
kiekvienam tą maldaknygę 
galima rekomenduoti. Už ją

lietuviškai.Z
labai palengvinama sekti 
svarbią Mišių maldos eigą. 

Nors ši laida — sumažin-

10546 S. Artesian, CED. 1739

kareivius. Net gi ‘‘Kryžiaus 
Keliai arba Stotys” parink
tos patogios, trumpos, kad toji, bet ir čia telpa visos
net ir nedaug laiko turin
tieji gali atlikti Jjią gražią 
dievotumo praktiką ir lai
mėti gausius atlaidus.

Maldaknygė moderniška: 
įvesti nauji popiežiaus iš
leisti patvarkymai apie at
laidus. Tai dar pirmą tokią net suriku užtikti. Čia netgi 
maldaknygė lietuvių kalbo- įdėti puikūs mąstymai lan-
je turime. Įdėti atlaidai ne 
tik už maldeles, bet ir už 
gerus darbus. Tai irgi nau
dingas naujumas lietuviško
je maldaknygėje. Prisitaiky
ta prie pasauly plačiai puš

reikalingosio® maldos, mal
daknygė visiškai pakanka
ma kasdieniam vartojimui 
ir netgi turi gausiai ypatin
gai dievotumo praktikų, 
kaip maldų novenų, litanijų,

tegalėtų bau geresnis tik 1

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

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

JOHN A. KASS
LEWELKY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Phoae: LAFAYETTE 8617

GASY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

kant Švenčiausį, labai graži 
malda laimingai mirčiai iš
prašyti, netgi įdėtas ir pa
mokslas nuo kalno. Gal tik 
leidžiant dar naują laidą, 
reikėtų įdėti vardų kalendo-

fllARGUTiZ

klidusio liturginio judėjimo, Į rių. žmonės nori patikrinti

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

IGUCIO ofiso adresas;
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehUl 2242 
įį o .i . ■ ■ j.-. i » . & ' ■ -

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamefto — Geležinių Namams Reik-* 
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. V1CTORY 1273

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

KREIPKITC8 PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientam* pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENEIIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENI CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS ORhb Ir DMtutKt 517 N. VVESTERN A VE.

< ,

PHi
(Netoli Ortmd Ava) 
fONKt SKELBT 3103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Kojrtynos VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Profl WGE3Programai 
(1MO k.) 

Pirmadieniai* ir Ketvirtad. 
8 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 Ii 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Anoeiacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 MEST 23rd PLACE 
19756 S. mOHlGAN AVM.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5760 

PULLMAN 127Ū

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICfflGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTPANICA AVĖ.__________Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
1854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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



Gailestingumo darbas už fronto <

6 kinai dirba pakaitomis, kad išgelbėtų 
paralyžiaus ištiktą kareivį

3 DIENAS DIRBA KELIATik dėl to, kad 6 kinai pa
simainydami dirbo, kad pa
lengvintų -jam kvėpavimą, 
tyčia padirbtas kelias, kad 
orlaivis galėtų įsibėgti ir pa
kilti, ir amerikietis lakūnas 
rizikavo ligonį vežti per pa
vojingą orą — tik dėl šių 
pavykusių sudarymų Lt. Ro- 
bert Wesselhoeft, Jr., 27 m. 
iš Westwood, Mass., šian
dien, nors paralyžiaus iš
tiktas, bet gyvas ir kasdien 
eina stipryn.
6 LENGVINA KVĖPUOTI

Visa tai įvyko šiaurinėje 
Kinijoje. Wesselhoeft vieną 
dieną pasiųstas netoli Tibe
to ribų atlikti tam tikrą pa
siuntinybę. Tik vienu tarpu 
jis pajuto kojose- sustingi
mą. Per dvi dieni leitenan
tui kaip nors pasisekė prisi
laikyti prie arklio iki kol jie 
pasiekė savo kelionės galą. 
Ten atvažiavus Wesselhoeft 
sukrito. Sekančią dieną jis 
negalėjo kvėpuoti. Kiti jo 
draugai pasimainydami leng
vino jam kvėpavimą. Sekan
čią dieną jie pasamdė 6 ki
nus, kad šitie pasimainyda
mi lengvintų ligoniui kvėpa
vimą.

PRIŽIORĖKIT SAVO ELEKTROS ĮRENGIMUS — JTJ STOKA KARO LAIKAIS

Nelalkyklt dratos prie radia
torių. Neleiskit susiraityti ar 
maskuotis. Aptalsyklt nudė
vėtas dalis. Iėtrauklt Uratų 
už Jungtuko. Kai nevartojat 
gražiai apvyniokit.

Kareiviai siuntė žinią at
gal šaukdamiesi pagelbos. 
Atėjo pagelba po kiek laiko, 
bet atvykę turėjo per upes 
ir upelius statyti savo tiltus 
kol priėjo vietą. Paaiškėjo, 
jog ligonio nebuvo galima 
perkelti sausžemiu. Liko tik 
orlaiviu ligonį nugabenti.

Todėl per 3 dienas dirbo 
250 kinų darbininkų iki kol 
padirbo kelią, kad galėtų 
lėktuvas nusileisti ir pasi
kelti. Pagaliau atsiųstas lėk
tuvas, bet jam reikėjo vidų 
pertaisyti, kad jame pato
giai tilptų 6 pėdų ir 4 colių 
ilgio Lt. Wesselhoeft. 

PAVOJINGA KELIONĖ

Tris ir pusę valandos lėk
tuvo vairininkas Maj. Welch 
iš New Jersey skrido per lie
tų. griaustinį ir tamsą. Jam 
reikėjo valdyti orlaivį ir tuo 
pačiu laiku ranka ligoniui 
pumpuoti orą į laikinai pa
dirbtą respiratorių. Nežiū
rint visų šių kliūčių paga
liau pavyko Wesselhoeft pri
statyti ligoninėn Calcutta, 
Indijoj, kur jis tuoj padėtas 
geležiniuose plaučiuose, 14

S Nevarykit valytuvą vlrS
1 metalinių daiktų kaip tai

špilkų. Jie gali sugadinti
faną.

Patys nebandykit pataisyti 
valytuvų. Eikit pas krautu
vininkų, Jei gerai nedirba, 
kai Jūs plldėt Šluos nuro
dymus.

Tftjungklt tuojau valytu
vų. Jei motoras nepradeda 
dirbti, Ii1 lai krautuvnln- 
kas peržiūri ... ar Ižmal- 
nyklt ant naujo.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Karo DlrhtnvPms Reikia Elektros—
Naudokit Hmintingai!

Iš 500 gyventoju 67 
puskvortes kraujo

DE LAND, III.—šis mies
telis turi tik 500 gyventojų, 
bet jie iki šiol jau karo rei
kalams yra paaukoję 67 
puskvortes kraujo. Anądien 
52 asmenys sykiu atvažiavo 
Chicagon ir kraujo centre, 5 
N. Wabash Avė., paaukojo 
savo kraują. Miestas išlei
dęs 71 kareivį, todėl norima 
paaukoti vieną puskvortę už 
kiekvieną.

■ — —3 šeimoje prigėrė
GRAFTON. III. — 3 vie

noje šeimynoje prigėrė kai 
jų laivelis Mississippi upėje, 
netoli Marąuette State par
ko, apsivertė. Nuskendo 
William Crane, iš East St. 
Louis, jo žmona Evelyn ir 
jų duktė.

dienų po to, kai jį ištiko pa
ralyžius.

Leitenantui dabar daug 
geriau. Gali jis net kelias 
valandas pabūti be geležinių 
plaučių. Visą savo gyvenimą 
jis nepamirš tų žmonių ten 
Kinijoje ir Tibete, kur anie 
žmonės taip karžygiškai pa
sielgė ir jam išgelbėjo gyvy
bę.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

fnSMIAH'i'IS DYCATOJAS, L’fflC'ATO, TRCTNUIB

KURI LAIMES

Du kart pagautas, du 
kart pabėgo

PIETŲ PACIFIKE — Per 
vieną mėnesį laiko Lt. Leo- 
nard Duval, buvęs kumšti
ninkas iš Morgan City, La., 
buvo paskelbtas nesuieško- 
mas, bet šiandien jis skaito
mas vėl kovon sugrįžusių 
tarpe. Duval buvo japonų 
du kart sugautas ir abu syk 
pavyko jam pabėgti. Pirma
me atsitikime japonai nužu
dė Duval’o draugą, o Duval 
suraišiojo. Bet jam pavyko

______ pasiliuosuoti ir pabėgti. Ne-
Finalistė Dorothy Germain (kairėj) iš Philadel^hla, Pa.,iužilg° Jis vgl sugautas, bet 

ir Phyllis Otto iš Omaha, Nebr., laiko trofėją, kurią ir|P° kiek laiko vėl ištrūko, 
viena ir kita tikisi laimėti metinėse (44-se) vakarinių i Slapstėsi ir kelias dienas 
valstybių moterų amatorių golfo rungtynėse, Lake Fo-Islinko P° miškus ir vandenį 
ręst, III. (Acme-Dr,augas telephoto) iki ko1 susitiko su amerikie-

Karo departamentas išlei
do sąrašą kareivių, kurie 
įvairiuose karo frontuose 
žuvo, nesurandami arba su
žeisti.

Sužeistųjų tarpe 77 yra iš 
Illinois. Tame skaičiuje ran
dasi Pfc. John Gricukas, ku
rio žmona, Leoną, gyvena 
4508 So. Rockwell St.; mari
nas Cpl. Charles Zabrockas, 
kurio sesuo, Mrs. Woglund 
gyvena 13927 S. Wabash 
Avė., Riverdale, III.

Iš Indiana valstijos ran
dasi Pfc. Walter Kamins
kas, kurio žmona gyvena 
1432 Fischrupp Avė., Whit- 
ing, Ind.; Tech. 5th grade 
Harry Pettas, kurio sesuo 
Miss Ann Joe gyvena 208 N. 
Blackford St., Indianapolis, 
Ind.

Iš Michigan valstijos ran
dasi Pfc. Louis Butkovich, 
kurio motina gyvena 1308 
Lawndale Avė., Detroit, 
Mich.; Pvt. Henry Čarnec
kis, kurio motina Veronika 
gyvena 2352 Clark dr., Jack- 
son, Mich.

Žuvusių ar nesurandamų 
skaičiuje 41 yra iš Illinois. 
Jų tarpe randasi lst Lt. Al
bert Gumulauskas, kurio tė
vas gyvena 10332 So. Wal- 
lace St.

Sako F.D.R. siūlo 
Wallaceui darbą

NEW YORKAS, rugp. 11. 
—New York Times rašė. 
kad Prez. Rooseveltas nese
nai užtikrinęs Vice Preziden 
tą Henry A. Wallace, jog 
jis norįs, kad Wallace turė
tų atsakomingą vietą vy
riausybėje, jeigu Roosevel- 
to administracija būsianti 
perrinkta lapkričio mėnesy.

Kas Girdėtoj 

Chicagoje <>

Vietoj baliaus, mirtis
Šiandien Ronald Thomp- 

}son, 4017 Lake Park Avė., 
būtų suėję trys metai. Ir tė
vai rengė jam gimtadieniui 
baliuką. Tačiau vietoje to 
baliuko vaikučiui rengiamos 
laidotuvės. Vaikas užvakar 
žiūrėdamas lauk, atsirėmė 
ant sieto. Sietas iškrito ir 
vaikas išpuolė 50 pėdų že
myn. Mirė po 15 minučių.

Naujas laivas "Chica- 
go" krikštijamas

rugp. 20 d.
Naujas $40,000,000 vertės 

karo laivas “Chicago” bus 
leidžiamas vandenin Phila- 
delphijoje. Pa., rugpiūčio 20 
d. Laivą • “krikštys” Mrs. 
Kelly, Chicagos mayoro 
žmona. Dalyvaus iškilmėse 
taipgi mayoras Kelly ir di
delė delegacija žymių Chi
cagos asmenybių. Šį laivą 
pastatė chicagiečiai karo bo- 
nais, kurių per 40 dienų par
duota už $54,000,000.

Tai bus trečias laivas pra
mintas Chicago vardu. Pir
mas pastatytas 1885 m. ir 
vartotas iki 1935. Antras 
pastatytas 1930 m. ir nu
skandintas japonų lėktuvų 
1943 m. sausio 30, 70z mylių 
nuo Guadalcanal salos. Nau
jas laivas yra 13,000 tonų.

. Vaiką rojus
Kadangi vaikams nebuvo 

kur žaisti gatvėje, ant namo 
stogo, 1300 S. Newberry 
avė., vaikams įrengta vaikų 
darželis, kur motinos palie-

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

čių sargyba.

Žydai žudosi
LIVERPOOL, Anglija. — 

Britai grįždami čia iš Pran
cūzijos praneša, jog Vitel 
miestelyje, Prancūzijoje, di
delis skaičius žydų tyčia nu
sižudė kai sužinojo, jog jie 
būsią kitur vežami tolimes
niems kankinimams. Sako
ma, kai kurie žydai rado 
mirtį šokdami lauk iš vieš
bučio, kiti nusinuodijo, o 
dar kiti mėgino ir savo vai
kus išžudyti.

Draudžia armijai knygą
NEW YORK. — Čia pra

nešta, jog kariuomenės pos
tuose draudžiama pardavi
nėti knygą “Official Guide 
to the Army Force”, ant ku
rios viršaus yra paveikslas 
prezidento Roosevelto su pa
rašu : “ Commander-in-chief
of the Army and Navy”. Sa
koma, tas priešinga kareivių 
balsavimo įstatymui, kadan
gi gali paveikti kareivių 
balsavimą ateinančiuose pre
zidento rinkimuose.

ka savo vaikus kai išeina 
dirbti, o vaikai turi tikrą ro
jų. Sudėta dėžės smėlio, ma
ži prūdeliai su vandeniu 
braidymui, mediniai arkliu
kai, lėlės ir t. t. Vaikučiams 
duodama taipgi valgyti ir 
dienos metu priguldomi.

Sudužo laivas
4 žmonės buvo anądien 

sužeisti kai greitasis pasi
važinėjimui laivas (speed- 
boat), kuriuo jie važiavo 
Michigan ežeru, susikūlė į 
akmenis prie pat Shedd žu- 
vyno. Iš viso važiavo 8 as
menys, bet visi spėjo išlipti 
pirm negu laivas nuskendo. 
Vairuotojas aiškinęs, jog 
vairas atsisakė veikti kai jis 

įsuko laivą nuo akmenų.

Pirmadienis, rugp. 14, ±944

/mus
X J. Gestautienė, 4109 S. 

Rockvvell St., šiuo metu ran
dasi kauntės ligoninėj. Be- 
sitriūsdama namie, nukrito 
nuo kopėčių ir nusilaužė ko
ją. ‘ '*1*1

X Jonas ir Konstancija 
Skelly, marketparkiečiai, su 
dukrele Sylvia jau grįžo iš 
atostogų, kurias praleido 
Indiana Dunes ežero pakran
tėse. Visi gražiai saulės nu
bučiuoti.

X E. Gedvilienės namuo
se, 4639 S. Hermitage Avė., 
rugpiūčio 19 d., bus pramo
ga seserų Šv. Pranciškaus 
naudai. E. Gedvilienė yra 
pirmininkė Seserų Pranciš- 
kiečių Rėmėjų Draugijos, 
Town of Lake, skyriaus.

X lst Lt. Albert Gumu- 
liauskas, sūnus roselandie- 
čių Gumuliauskų, 10332 Wal 
lace St., kaip praneša Karo 
Departamentas, yra dingęs 
Europos fronte, o Cpl. Char
les F. Zabrockas, UŠMC, su
žeistas Pacifiko operacijose. 
Pastarojo sesuo Mrs. Mary 
Hoglund gyvena adresu 
13ą27 S. Wabash Avė.

X D. šleinis, buvęs Mar
ąuette Park veikėjas, ypa
tingai Šv. Vardo draugijoj, 
prieš kiek laiko išvykęs į 
Kaliforniją, pastaruoju lai
ku Los Angelese įsigijo di
delį namą su gražiu sodu. 
Reiškia, apsigyvena “auksi
nėje valstybėje” (g-olden 
statė).

X Jūreivis Edvardas Stak 
nys-Staknevičius, grįždamas 
iš Pacifiko salų karo fron
to, sustojo dienai Chicagoj 
ir viešėjo pas savo krikšto 
tėvą red, L. šimutį. Graži 
ir gausinga Staknių šeima 
šiuo metu gyvena Newark, 
N. J., priemiestyje. U. S. 
ginkluotose jėgose tarnauja 
Edvardo brolis Vincas ir dvi 
sesutės'.

X Brolis Tadas Margis, 
Tėvų Marijonų ūkio, Maria- 
napolyje, užvaizdą, atostogų 
proga atvyko į Chicago da
lyvauti savo sesers Marytės 
priėmimo į naujokes šv. Ka
zimiero vienuolyne iškilmes. 
Ta pačia proga žada aplan
kyti dar gimines Hinsdale, 
III., Gary, Ind., ir Detroit, 
Mich. Margiai yra buvę 
stambūs ūkininkai Montana 
valstybėje. Vaikams išsi
sklaidžius, tėvai turėjo ūkį 
parduoti. Apsigyveno Mari- 
anapolyje. Be brolio Tado 
ir dukters kazimierietės, vie
nas jų sūnus tarnauja lai
vyne, vienas eina į kunigus 
TT. Marijonų seminarijoj ir 
du Kalifornijoj turi biznį. 
Su ipastaraisiais gyvena ir 
viena duktė.
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