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NO KONTRATAKA PRANCŪZIJOJE NEPAVYKO
Naciai sako atsiėmė Jelgava, Latvijoj; 
rusai veržiasi arčiau Tilžės, Klaipėdos

LONDONAS, rugp. 7. — 
Maršalas Stalinas savo die
nos įsakymu pranešė, kad 
rusų kariuomenė užėmė vo
kiečių Sambor tvirtovę Kar
patų kalnuose 42 mylias į 
pietryčius nuo Lvovo. Sam
bor randasi 18 mylių į šia a r 
vakarius nuo Drohobycz, ku 
rį rusai užėmė vakar.

Visu Lenkijos frontu ru
sai stumia nacius atgal. Vien 
tik Pabalčio valstybėse ir 
Karpatų šiauriniam šone 
vyksta frontą pakeičiančios 
grumtynės.

Vokiečiai tvirtino, kad jie 
atsiėmė Jelgavą, Latvijoje, 
10 mylių koridory į vaka
rus nuo Rygos, kuriuo rusai 
pasiekė Baltijos jūrą.

Lietuvoje rusų kariuome
nė persikėlė per Dubysos 
upę, paskutinę natūralę bar
jerą prieš Baltijos jūrą, ir 
pasivarę pirmyn penkias my 
lias, užėmė Juodaičius, 58 
mylias į rytus nuo Tilžės.

Gen. Černiakovskio armi
ja, persikėlusi į šiaurinį Ne
muno krantą, veržiasi ar

Hitleris sako jis niekuomet nepasiduos
LONDONAS, rugp. 7. — 

Nacių DNB agentūra vakar 
pranešė, kad Hitleris, kalbė 
damas į gauleiterius ir na
cių viršilas penktadieny, sa
kėsi jis esąs dėkingas “nes 
aš tikiu, kad tauta turėjo 
turėti tokį vyrą kaip mane, 
kuris nepasiduotų nežiūrint 
aplinkybių, ir kuris išlaikys 
tikėjimo ir pasitikėjimo vė
liavanava. “‘4J4-

Britai prašo 'lend-lease' ir po karo
NEW YORKAS, rugp. 7. nai, kurie remia tą projNEW YORKAS, rugp. 7. 

—National Assn. of Manu- 
facturers organas sakė bri
tai oficiilai reikalauja, kad 
Anglijai būtų teikiama 
“lend-lease“ pagalba ir pa
sibaigus karui su Vokietija, 
jeigu norima, kad Anglija 
suloštų pilną rolę Pacifiko 
kare.

Anot raporto, tokia pagal 
ba Amerikai kainuotų $2,- 
500,000,000 į metus.

Administracijos pareigū-

KALENDORILS

Rugpiūčio 8 d.: Šv. Ciri- 
jako ir Draugų; senovės: 
Uogintas ir Daiva.

Rugpiūčio 9 d.: 8v. Roma
nas, Šv. Jonas Marija Vian- 
ney; senovės: Pilėnas ir 
Gražutė.

OJAS
Giedra ir šilčiau. Dalinai 

ūkanota.

čiau Tilžės ir Klaipėdos uo
sto, norėdama tuo dar kar
tą perskirti prie Baltijos jū
ros susigrupavusias nacių 
jėgas.

j Į pietus nuo Nemuno upės, 
rusai randasi nuo penkių iki 
25 mylių nuo Rytprūsių sie
nos. Jų artilerija apšaudo 
nacių pozicijas ir jų lėktu
vai atakuoja įvairius taiki
nius Rytprūsiuose.

Kitu dienos įsakymu Sta
linas pranešė apie Borislovo 
užėmimą, šis miestas randa
si 20 mylių į rytus nuo Sam
bor. Tie pralaimėjimai yra 
dideli smūgiai naciams, ka
dangi tai yra trečias pralai
mėtas aliejaus centras, o 
aliejus, ypatingai šiuo laiku, 
yra naciams labai reikalin
gas.

Žygiuodami Krakuvos link, 
kiti rusų daliniai bus suga
vę dalį priešo karių San-Vis- 
la upės trikampy, suvirš 100 
mylių j pietus nuo Varšu
vos. Krakuva yra paskutinė 
nacių tvirtovė pastojanti 
kelią į vokiečių Sileziją.

“Aš nebijau kovos prieš 
mūsų išorinius priešus. Man 
reikia tik užtikrinimo, kad 
užpakaly mūs yra visuotinė 
apsauga, aklas pasitikėjimas 
ir ištikima kolaboracija.’’

Iš to jo pareiškimo daro
ma išvadų, kad jeigu neį
vyks perversmas ar išdavi
mas, Hitleris tęs kovą prieš 
sąjungininkus iki paskuti
niųjų.

nai, kurie remia tą projek
tą, rūpinasi kaip išgauti 
Kongreso pritarimą, ir tuo 
pačiu išvengti tokių pat rei
kalavimų iš Rusijos, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos 
ir kitų kraštų.

Dėl Amerikos suteiktoss
paramos Anglija palaikė 
savo vidujinę skolą 75 bili- 
onų dolerių aukštyje, tuo 
tarpu Amerikos vidujinė 
skola siekia daugiau negu 
keturis kartus tiek.

KARO BIULETENIAI
,—Pranešta, kad Guam sa 

loję žuvo Pulk. Douglas Nc- 
Nalr, Normandijoje žuvusio 
Gen. McNair sūnus.

— Amerikiečiai randasi 
apie penkias mylias nuo 
Guam salos galo ir g’ispau- 
džia japonus į vis mažesnį 
plotą.

—Rusai užėmė , Lubiną, 
apie 10C mylių į rytus nuo 
Rygos, Latvijoje?
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PRANCŪZAI GAUDO KOLABORACIONISTUS

Amerikiečiams veržiantis gilyn j Prancūziją, prancūzai sugavę kolaboracionistą priverčia jį 
balsiai garbinti Churchill, De Gaulle įr sąjungininkus. Prancūzai šitų ir kitais būdais niekina 
tuos asmenis, kurie pasirodė esą nacių simpati zatoriais.

(Armijos radio telephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Rusai prašė atidėti 
pokarini pasitarimą

WASHINGTON, rugp. 7. 
—Valstybės Sekr. padėjėjas 
Stettinius pranešė, kad Ru
sijai prašant, pasitarimai 
dėl pokarinės apsaugos nu
kelti iki šio mėnesio 21 d. 
Jis sakė Rusijos vyriausybė 
norėjusi daugiau laiko pasi
ruošimui Maskvoje, pirm 
negu rasų atstovai važiuos 
Washingtonan.

Anglijos-Amerikos-Rusijos 
pasikalbėjimai turėjo prasi
dėti rugpiūčio 14 d., o An
glijos-Amerikos-Kini jos pasi 
tarimas turėjo sekti po to.

LENKAI MASKVOJE 
VIS DAR TARIASI

MASKVA, rugp. 7.—Pro
spektai lenkų grupių susi
vienijimui atrodo vis geres
ni, Premjeras Stanistavv 
Mikotajczyk ir “Lenkų Tau
tinio Išlaisvinimo Komite
tas” šiandien tęsė savo pa
sikalbėjimus. Sakoma nuo
taika darosi vis geresnė.

Rusijos spauda šiandien 
nieko nerašė apie Lenkijos 
klausimą.

Kiniečiai kaujasi 
Tengchung miesie

CHUNGKING, rugp. 7.—
Amerikos lėktuvams bom
bomis pralaužus senąją uo
lą aplink Tengchung miestą, 
vakarinėj Yunnan provinci
joje, kiniečiai kariai pertas
spragas įėjo į tą japonų LONDONAS, rugp. 7. — 
taikomą tvirtovę ir kaujasi Berlynas pranešė, kad Franz 
su japonais gynėjais. von Papen, buvęs Vokietiios

Kiniečių komanda sakė jų ambasadorius Turkliai, na- 
inžinieriai praplatina tas siekė Bulgariją pakely į Ber 
spragas. lyną. ,

Paasikivi pataria 
suomiams taikytis

STOKHOLMAS, rugp. 7. 
—Raportai iš patikimų šal
tinių sako suomiai sudarė 
naują vyriausybę, kurtai va
dovauja prieš karą buvęs 
užsienių reikalų ministras.

STOKHOLMAS, rugp/ 7. 
—Dr. Juho Paasikivi, vy
riausias taikos rėmėjas Suo
mijoje, pasikalbėjime pareiš 
kė, kad “mes suomiai turi
me vis skaitytis su stipria 
Rusija ir visai užmiršti apie 
jos silpnumą 1917 metais.”

Manoma, jog Paasikivi 
laukia pašaukimo iš Man- 
nerheim vyriausybės ir vėl 
užvesti taikos derybas su 
rusais.

Naciai Lorient uoste 
sako norį pasiduoti

SU AMERIKIEČIAIS Bri
tanijoj, rugp. 7.—Vokiečių 
garnizonas Lorient submari- 
nų bazėje siuntė Amerikos 
šarvuočių daliniui, kuris 
skuba į tą uostą, praneši
mą, kuriuo sake jie nori pa
siduoti.

Kelias mylias į pietus nuo 
Rennesr, pulkas maždaug 
1,200 vokiečiu prašė Ame
rikos šarvuočių dalinio pri
imti jų pasidavimą, bet ko
ma ndierius sakė jis esąs per 
daug užimtas, ir liepė jiems 
žygiuoti kol ras kas juos 
suims.

Japonai sako lėktuvai 
atakavo Philippinus

NEW YORKAS, rugp. 7. 
—Japonų Domei agentūra 
sakė priešo lėktuvai bandė 
atakuoti Davao miestą, Min 
danao saloje Philippinuose. 
Pasak pranešimo, vienas tų 
lėktuvų numetęs “tris ma
žas bombas,” kurios “nukri
tusios į vandenį.“

Anot Domei, antras lėktu
vas buvo pastebėtas atskren 
dąs į Davao, bet apsisuko 
ir bėgo pirm negu pasiekė 
Davao miestą. Japonai sakė 
tie lėktuvai nepadarė jokių 
nuostolių. , ~

Nuskandino 17 japonu 
laivu; 30 sužalojo

PEARL HARBOR, rugp. 
7.—Adm. Chester W. Ni- 
mitz pranešė, kad didelis 
Amerikos laivyno dalinys, 
plaukiodamas netoli nuo pa
čios Japonijos nuskandino 
17 japonų laivų ir 30 jų su
žalojo. Laivų kova įvykus; 
rugpiūčio 3-4 dd. Amerikos 
nuostoliai tame susirėmime 
buvo 16 lėktuvų ir 19 lėktu
vų įgulų narių.

Apart nuostolių, japonų 
laivams, Amerikos karo lai
vai savo patrankomis sunai
kino Omura miestelį Chichi 
Jima saloje, Bonin salyne.

Prancūzijoje žuvo dar 
vienas naciu generolas

NEW YORKAS, rugp. 7. 
—Nacių DNB agentūra pro. 
nešė, kad Maj. Gen. Rudolf 
S^egman, vienas vokiečių 
komandierių vakarinės Eu
ropos fronte, žuvo kovose. 
Nepranešta kaip ar kur jis 
žuvo.

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.“

—Abraham Lincoln

Bandė perskirti aliantų kariuomenes; 
amerikiečiai vėl atsiėmė Mortain

LONDONAS, rugp. 7. — 
Amerikiečiai atmušė nacių 
kontrataką ir išvarę priešą 
atsiėmė Mortain miestą.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp1. 7. — Vokiečiai 
šiandien pardėjo didžiausią 
kontrataką nuo invazijos 
pradžios. Keturios jų šarvuo 
čių divizijos atakuoja plo
niausią dalį sąjungininkų 
linijos, į rytus nuo Avran- 
ches.

Kontratakos tikslas ma
tomai yra pasukti amerikie
čius nuo Paryžiaus, ir ats
kirti Amerikos kariuomenę 
Britanijoje nuo britų kariuo 
menės šiaurėje, Normandi
joje

Raportai sako vokiečiai 
iškelia kai kuriuos savo ad- 
ministratyvinius štabus iš 
gręisiamo Paryžiaus.
• Pirmam puolime vokiečiai 
atsiėmė Mortain, tuo perkir
sdami kelią užpakaly Gen. 
Bradley dalinio prie Dom- 
front, kuris taikė į Paryžių, 
135 mylių atstume.

Sakoma amerikiečiai tebe 
laiko kalnus aplink Mortain, 
ir šimtai patrankų apšaudo 

j atakuojančius nacius, o lėk- 
l tuvai iš oro bombuoja ir ap- 
šaudo jų jėgas.

Nedarys kovos lauką iš Florencijos
ROMA, rugp. 7.—Dideli 

vokiečių šoviniai tebekrenta 
pietinėj Florencijos miesto 
daly, kurią valdo sąjungi
ninkai, bet Gen. Sir Harold 
Alexander štabas pareiškė, 
kad nebus reikalo pačiam 
miestui virsti kovos lauku.

Komunikatas sakė pietų 
Afrikos kariai padarė kon
taktą su priešu šiauriniam 
Arno upės krante pačioj 
Florencijoj. Pridurta, ta
čiau, kad tai buvo tik žval

Puolė aliejaus varyklas Vokietijoje
LONDONAS, rugp. 7. — 

Suvirš 500 Amerikos bombe- 
rių šiandien atakavo dvi sin 
tetinio aliejaus varyklas Vo 
kieti jos gilumoje. Tuo pat 
metu nuo 500 iki 700 Libe- 
rator ir Flying Fortress lėk
tuvų puolė svarbius taiki
nius Prancūzijoje, įi rytus ir 
šiaurryčius nuo Paryžiaus, į 
pietryčius nuo Bordeaux ir 
Amiens apylinkėje.

Nakties metu britų bom
beriai atakavo Hazebrouck 
geležinkelių oentrą, į pietus 
nuo Dunkirko, o Berlyno 
radio sakė lėktuvai iš pietų 
taipgi puolė taikinius Vokie
tijoje.

Amerikos Marauder lėktų

Nacių kontrataka vyksta 
aštuonių mylių frontu nuo 
Mortain iki Soudeval, šiau
rėje. Toji apylinkė yra maž
daug 20 mylių nuo jūros. 
Vokiečių ofensyva matomai 
taikoma į Avranches, kur 
amerikiečiai pasuko iš Nor
mandijos į Britaniją.

Pirmas pralaužimas pasie 
kė Juvigny-le-Tertre apylin
kę, tris mylias į šiaurvaka
rius nuo Mortain, ir Cheren- 
ce-le-Rcusse, dvi mylias to
liau į šiaurę.

Amerikiečiai šiaurėje, ta
čiau, užėmė Virs, svarbų su
sisiekimo centrą devynias 
mylias virš Sourdeval, iš kur 
jie galėtų spausti vokiečių 
linijos galą.

Vienas sąjungininkų kari
ninkas sakė vokiečiai savo 
kontratakos metu praras 
daug šarvuočių, kurie jiems 
labai brangūs ir reikalingi.

Sąjungininkų laivai bloką 
įduoja Britaniją ir jau. su
trukdė trim nacių bandy
mam iškelti savo likusius 
karius iš to pusiausalio. 
Amerikiečiai šiuo laiku puo-* 
la St. Malo uostą, šiauriniam 
krante, ir užėmė keturis 
miestelius, kurie veda į 
Brest, St. Nazaire, Nantes, 
Lorient ir St. Malo uostus.

gybinės patrulės, kurios 
grįžo.

Apart mažų grupių nacių 
su kulkosvaidžiais šiauri
niam krante, yra labai ma
žai priešo veiklos tame mies 
te. Atrodo, jog naciai deda 
visas pastangas sustiprinti 
savo linijas atmetimui są
jungininkų bandymą persi
kelti per upę vienoj ar kitoj 
Florencijos pusėje. .

Ofensyvoje nuo Cassino 
iki Florencijos suimta su
virš 50,000 nacių belaisvių.

vai numetė bombų tiesiog 
ant dviejų priešo laivų Brest 
uoste, o kiti bomberiai ata
kavo Seine upės tiltą 30 my
lių į pietus nuo Paryžiaus, 
ir prie Corbie.

Maskva pranešė, kad Ame 
rikes lėktuvai vakar puolė 
nacių lėktuvų fabriką prie 
Rahmel, 10 mylių į šiaurva
karius nuo lenkų Gdynia 
uosto, ir tuomet nuskrido į 
Rusiją.

Vokiečių skren d a n č i o s 
bombos rečiau teatskrido 
į Angliją vakar naktį ir die 
nos metu šiandien. Nuosto
liai nuo jų buvo nedideli.

PIRKITE KARO BONUS
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus

utį arini

Oleveland, 4)hio. — Lie
pos 27 d. laikytas eusirin- 
khnag Lietuvių salės kam
bary. Daug svarbių reikalų 
aptarta. Pirmininkas Mikas 
Dorosutis, kuris daug dar
buojasi skyriaus visais rei
kalais, atidarė susirinkimą 
ir daug energijos pridavė at
stovams savcų gražiais pata
rimais.

Visų pirma bonų pardavi
mo pirmininkė Ona Maciu- 
tienė patiekė raportą pra
nešdama pasekmes bonų par 
davimo. Pasirodė penktas 
vajus nėra taip sėkmingas, 
kaip buvo 4-tas. Vienok par
duota gerai. Turi stot;, sek
madieniais prie Šv. Jurgio 
bažnyčios (prieangy), o ant
radieniais ir ketvirtadieniais 
Povilo Šukio spaustuvėj, 
6802 Superior Avė., kampas 
68 St. ir Woolworth Co., de- 
šimtštory, 71 St. Superior 
Avė., taipgi eina per namus 
ir ucp.no tęsti kol bus lei
džiama.

rasta vieta sukrovimui. Įvai
riom žiniom stotis yra Po
vilo Šukio spaustuvė, 6806 
Superior Avė., Cleveland, O. 
Taipgi ir visas spaudos ar 
kitas informacijas galima 
palikti. Spaudos komisija 
viską gaus.

Mag. Cicėnienė, skyriaus 
iždininkė;, kuri lankėsi Chi- 
cago ir buvo įgaliota ALT 
skyr. pasikalbėti su centro 
valdyba, taipgi nuvežė $100 
aukų, sudėtas ALT suvažia
vime Ohio vai., gegužės 21 
d. Gražų pranešimą padarė 
iiš Chicagos lietuvių, darbuo
tės bei pasitarimo su centro 
pirm. L. Šimučiu. Jis suteikė 
daug informacijų bei pata
rimų sekančiam darbui Ohio 
lietuviams ir didelis ačiū už 
priduotą auką, kurioj buvę 
didelė dalis ir Akrono lie
tuvių.

Taipgi prisiminus apie 
tuos pinigus, kurie buvo su-

PHILADELPHIEČIAMS APSAUGOTI

Vyrisusybei paėmus savo žinion susisiekimo reikalus 
Philadelphia, Pa., prie kiekvieno gatvėkario huvo pris
kirtas kariškas automobilius (jeep), kad apsaugojus mo- 
tormeną ir važiuojančius. Po penkių dienų streikas nu
trauktas. (Acme-Draugias telephoto)

pinigų, reikia stoti į dide’į 
darbą. x

Nutarta surengti vakarą 
rugp. 27 d., naujoj parapi
joj su daug jyairumų. Į ko
misiją išrinkta: Mag. Cicė
nienė, Zuz. Morkūnienė, Eva 
Kavaliauskienė, Kazė Rač-

|ku bet kur gauti darbas atei- i vėkarius, busus ir trauku
tyje. Kai kurie baltieji strei- nius, kad jie saugiai bėgiotų

PHILADELPHIA. ^u’ikininkai grįžo darban mur- ir nebūtų daroma joki kurs-
sisiekimas čia vėl juda, ka- . mėdami, kad streiką prieš i tymai ar keliama bet kokia

Streikininkai grįžo

dangi transportacijos kom 
panijos streikininkai sek
madienio rytą grįžo darban 
po to, kai kariuomenė vai

zdžios įsakymu perėmė susi
siekimo priemones. Darbi
ninkams įsakyta grįžti prie 
darbo, arba jiems būsią sun-

juodukus pralošė. Karei
viams įsakyta saugoti gat-

neramybė
pusės.

iš streikininkų

BE
IK

WOLK STIJDIO
1945 West 35* Street

Mote*/ M/eMe/t+up

\hVt\CED PHOTOGKAPHY 

LOHESI l'OSSIBI.E PRICES

l'HONE I.AFAVETTE 2813

Nuskendo 246 žydai
ANKARA, Turkija. — Čia 

pranešta, kad Juodojoj jū
roj nuskandintas turkų lai-; 
vas Mefkure, kuriuo žydai 
pabėgėliai buvo vežami iš; 
Rumanijos Turkijon. Žuvo

rinkti ALRK Federacijos kienė, P. Samienė, Eva, Kar- i.apie 246 asmenų.

Po užbaigimo vajaus O. 
Mačiutienė lanko įvairius su 
-surinkimus Raudonojo Kry- Į įrą 
žiaus ir ten gauna visas in
formacijas savo užbrėžtam 
darbe. Kitos komiteto narės 
darbuojasi bendrai: Nelė Ne 
manienė, Zuzana Markūnie- 
nė, Stasė Baker, Mag. Ci
cėnienė, Kat. Magilienė, Sa
dauskienė, U. Skrsbūnienė, 
Katrė Malcver. Pas visas 

įgalima bonus pirkti.
Drabužių rinkimo komisi-

vajuje per kun. K. Baraus
ką ir Stasį Gabaliauską 
($600.00), kurie yra padėti 
į banką trijų asmenų vardu, 
dabar jau nutarta pasiųsti 
lietuvių tremtinių šelpimui. 
Šie pinigai nieko neturi su 
A. L. T. S. Skyrius visus 
surinktus pinigus siųs į cen-

Taipgi pranešė, kad cle- 
velandiečiams yra nuskirta 
$1,000.00 surinkti aukų. Sky 
rius mielai sutiko ir nusi
statė surinkti šiais metais, 
bet susidomėjo, kokia suma 
bus paskirta kaimynei ko
lonijai Akron. Šios koloni
jos aukomis niekas nepra 
lenks; ten A. L. T. S. yra 
labai šaunus. Jis gali ir de

ja iš: B. J.aėkienės, P. Šu- i velandiečius pralenkti, 
kio, St. Baker, A. Buknio, j Youngstown lietuviai irgi 

.-Z. Morkūnienės, O. Norbu- gali gražiai pasirodyti, ter. 
:tienės, P. Samienės turėjo randasi gabus veikėjas Sta
se vo susirinkimą ir plačiai sys Marks-Markauskas. Y-

lonienė. šiai komisijai pasi
žadėjo visi skyriaus nariai 
būti bendradarbiais.

Antrą linksmą vakarą nu-, 
tarta rengti Šv. Jurgio par. 
auditorijoj prieš rinkimus. 
Spaudos kom. narys ,a d v. P. 
V. Chesnulis pasižadėjo po
litikierių tarpe pasidarbuo
ti. čia bus geras jiems su
sipažinimas su lietuviais.

Pirm. M. Darosutis pasi
rūpins sale ir šiaip kas ga 
Įima, pasitarti su kleb. kun. 
V. G. Vilkutaičiu.

Nutarė daryti naujų na
rių prirašinėjimo vajų. Pir
mas naujas narys Adomas 
Stepšys.

Nutarta perkelti susirin
kimus į šv. Jurgio parap. 
mokyklą; susirinkimai bus 
paskutinį mėnesio ketvirta
dienį, 8 vai. vakare.

Didžiausia Lietuvių 
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!

P. Glu-nė, korssp. |

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

Taipgi t taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Tn- 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“
kainuoja. . S1.00

(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 Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS ER TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
*

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

o-oĮįr-..... . ■ . i.iiii —i ■ ■,
H

AMERIKOJ 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. vaE_ 

Nedėliomis pagal sutarti
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. 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. 
Trečiadieni pagal sutartį

svarstė, kaip būtų geriau 
rinkti drabužius ir kur juos 
laikinai sukrauti. Visų min
tis buvo — atsikreipti į vi
suomenę ir prašyti drabu
žius palaikyti, kol bus au

ra ir keliolika makesnių ko
lonijų.
Nauji sumanymai, 
nauji darbai

Kad sukėlus naują sumą

P

STASYS UTWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallbcard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos— Varnišio — Enamelia — Geležinių Namams Reik
menų (Hardtvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

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.

LEG NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KO JOS
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
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

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 sutarti

TeL YARds 5921
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehHJ 0617 
Office TeL HEMlook 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 Rosd

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
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. REPubllc 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS M 

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
eYDTTOJAS m CHIRURGAM 
* X& AKINIUS PRITAIKO m 

744 West SSth Street 
Vai: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 8. -HALSTED ST. TEL. V1CTOBY 1212 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 6:30 vai. pp.
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnlture

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Prrmų Morgičių
a* plgemj ■■ošimi) — be komUtao 

PAS

MUTUAL FEBERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. OBRMAK RD......................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininko

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena, pora ak ų \isam gryvenl- 
mul. Saugokite Jas leisdami 18eg- 
zaminuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuri^ ' regėjimo mokslas 
gali suteikti.

3fl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akly (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0323, Chicago 

OFISO VAI.ANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir fteštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMleek 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.

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Reprenenįatlve .

RHOWROOMS IN 
MERGHANDISE MART

ipolntment coli 
PUBLIC 6051

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampai 34th Street
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki 8 
/ Sekmadienyje pagal sutartį.

Ofiso Tel...........VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
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

H46 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*A

ir šeštadieniais i
Valandos; 2—8

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos).

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TaL LAFayette 3210 
Re*. TeL REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•šokite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą Jėl.ttą kad jo
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CLASSIFIED AND "HELP

■ II “D K A U G O”11 DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVKRT1SI5G DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolob S4H8-S4HS

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. AtslSauklte 
Apply Employment Office

JDGENATER BEACH HOTEB 
B S 57 Sheridan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 
UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAH CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBfiKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JfiGAS

DIENA AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKOJc ★

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP. 

2101 W. Pershing Rd.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLU! 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

DRAPERS
POWER MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
DIRBTI PRIE AUKŠTOS 
RCSIE8 MOTERŲ DRESIŲ 

Laikas Ir pusė virė 35 vai.

NAT RIBBACK CO.
337 S. FRANKLIN ST. 

t 10-TAM AUKŠTE

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtslSauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofban Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo DB. BACKUS 
4204 Archer Avenue, Chlcago

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division
MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Davęs 3 gal. kraujo
NEW YORK. — Raudo

nasis Kryžius čia pranešė, 
jog Ben B.Hofetadter, iš 
Brooklyn, N. Y., pirmas vi
soj šalyje, kuris karo reika
lams yra davęs 24 puskvor- 
tes (arba 3 gal.) savo krau
jo.

Pirkite karo bonus.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, |87.80 | m«nes{ 
Pilnam ar dalintam laikui 
Apply Employment Office

ED8EWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

#★★★★★★★★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Helpl
★ For Service!
★ For Results i 

ADVERTISĘ
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Lithuanian Daily Newspapev 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL' AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

¥ * f ** * *

AUSŲ PRISKRETIMAS

Beveik kiekvienam atsi
tinka, kad ausys priskrenta 
ir ausies kanalas užanka. 
Kartais tos “vaškinės” ko
šės tiek daug prisirenka ir 
taip labai sukietėja, kad už
gula ant ausų. būgnelių ir 
sužadina aliarmuojančius 
simptomus.

Simptomai. Pats svarbu
sis simptomas — tai apkur- 
timas. Jei “vaškas” labai 
spaudžia būgnelį, tai žmo
gus ne tik kad neprigirdi, 
bet ir galva jam svaigsta, 
o kartais jaučiasi galvoje 
įkirus cypimas ar ūžesys.

Gydymas. Reikia įvarvin
ti į ausį keletą lašų “hydro- 
gen peroxide” vieną sykį į 
dieną, per tris dienas. Po 
trijų dienų reikia su gumi
niu špricu palengva, plauti 
ausį. Plovimui vanduo pri-

REIKIA
MERGINU

—IR—

MOTERŲ 
★ ★

Svarbi Pramonė
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey
PAGELBfiKIT 

KARO JfiGOMS

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY

(Blokas Į pietus nuo Harrlson)

GERA MOKESTIS 
DARBA ATLIKSIT SĖDINT 

KŪDIKIAMS PRIEŽIŪRA 
VALGIS GAUNAMAS

AtslSauklt:
Nuo 8 Iki 5 kasdien. Antrad.
Iki » vak. Sekmad. nuo 12 iki 4.

valo būti taip šiltas kiek tik 
galima ištverti. Į pla-ujamą 
vandenį yra gera įdėti boro 
acto miltelių (1 arbatinį 
šaukštelį boric acid į 1 kvor
tą karšto vandens), arba ga
lima ištirpinti 4 grūdelius 
“Potassium Permanganate” 
į kvortą karšto vandens.

Jei taip darysi kaip čia 
nurodyta, tai “vaškas” ir 
visoks bradas iš ausies leng
vai išsiplaus, ir girdėjimas 
žymiai pagerės. Bet jei to
kiu būdu nepavyktų ausies 
kanalo išvalyti, tai nekrapš
tyk ausies ir nieko patsai 
daugiau nedaryk, bet eik 
pas daktarą, kuris turi ati
tinkamus chirurginius prie
taisus ir sukietėjusį ‘ ‘vaš
ką” iš ausies pašalins kaip 
reikiant.

Krapštyti ausį su špilka 
ar su degtuku yra gan rizi
kinga, nes gali sutrombuoti 
“vašką” prie būgnelio taip 
kjetai, kad paskui bus daug 
vargo ir kentėjimo. Be to, 
bekrapštant ausį galima su
žeisti būgnelį, ar užrožyti 
visą girdėjimo aparatą, ir 
todėl susidaro pavojų ap- 
kurtimui. Tad atsargiai.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas D. N. — Tu
jintieji aukštą kraujo spau
dimą neprivalo vartoti ka
vą. Kava didina kraujospū
dį, sudaro pavojų.

Atsakymas V. P. — Su 
tamsta pilnai sutinku, kad 
medicina dar nepasiekė to
kio laipsnio, kad ant slo- 
niaus ilties galėtų užaugin
ti plaukus...

Atsakymas N. N. — Sifi
lio pirmieji' ženklai pasireiš
kia nuo 2 iki 6 savaičių po 
užsikrėtimo. Vienintelis bū
das ištirti ar toji liga ran
dasi kraujuje, tai “Wasser- 
mano ir Kahno” laboratori 
nė kraujo egzaminacija.

PRADĖS NAUJĄ GYVENIMĄ

Šeimos ir pavieniai asmenys, buvę internuoti Italijoj, 
pargabenti į Ameriką kariuomenės stovyklon Fort Onta- 
rio, N. Y. Apie tūkstantis asmenų bus apgyvendinti sto
vyklos barakuose. (Acme-Draugas telephoto)

VAIRIO 
DOMIO 

U ŽINIO

Vaikas elektros tvoros 
nutrenktas

GLENVIEW, III. — Ward
Hibben, 5 m. amžiaus, buvo 
užmuštas, kai braidydamas 
po prūdą, krito ant elektri
nės tvoros, kuri buvo varto
jama laikyti Hibben’ų joja
mus arklius. Elektros srovė 
buvo tiktai 110 voltų, bet 
kadangi vaikutis buvo su
šlapęs, tiek . ir tereikėjo jį 
užmušti. Vaiko tėvai Mr. ir 
Mrs. Joseph Hibben gan ži
nomi miesto aukštesniuose 
sluoksniuose.

lenkų, italų, prancūzų, olan
dų, ispanų, vokiečių — laivu 
ką tik grįžo šion šalin. Sykiu 
su pabėgėliais atvežta taip
gi ir sužeistų amerikiečių 
kareivių. Jais bus čia rūpi
namasi iki bus galima po 
karui jiems vėl grįžti savo 
žemėn.

<7

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

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not necessary. 
Permanent position. Apply.

GRINNELL CO.
4425 8. WE8TERN

Išstūmė motinų, paskui 
pats iššoko

LON BEACH, Calif. — 
Anądien Dudley Burriss, 30 
m., septintame savo aparta
mento aukšte susiginčijo su 
savo motina. Po kiek laiko, 
sūnus įpykęs motiną išstū
mė laukan pro langą, ir ne
trukus pats iššoko. Abu už
simušė.

1,000 pabėgėlių grįžo
NEW YORK. — Metus ar 

kelis mėnesius išgyvenę na
cių okupuotuose kraštuose ir 
koncentracijos stovyklose, 
apie 1,000 karo pabėgėlių —

UNITED 
HATlOHSj

PARDAVIMUI

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų 

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PRIE MI0HIGAN CITY MAŽA UKF 
■u moderniškai {rengtu 6 kambarių 
namu,, aunparlor, varia, baaementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradlnfis mokyklos, 
4 blokai nuo South 8hore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puožnių rezortų.
J. P. VARKAI.A sav., Ohlcagoje, 
414A Archer Avė. Ph. Vlrglnla 2114

PARSIDUODA—2 fletų po 5 kam
barius medinis namaa labai gražus, 
ant akmeninių pamatų. Randasi Ro- 
selande arti Lleuvlų bažnyčios. Visi 
{rengimai Ir patogumai, 2 boileriai 
ir tt. Parsiduoda už labai prieina
ma kaina. Krelpkitta prie Savininkes 
10815 S. PRAKUTĘ avė., tel., 
PITLlman 1210,

PARSIDUODA: — 12 kambarių ak- 
meninis namas. Atnešantis labai ge
na {eigas vyrui Ir žmonai. Naujai 
{mūrytos maudyklės. Reikia pa
matyti, kad {vertinus. Kretpklės J: 
882S W. WARREN BLVD., Tel. 
KEDile 52«8.

Platink “Draugą”.

IV
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Prancūzijoje mažiau 
aukų, negu tikėtasi
PRANCŪZIJOS FRONTE. 

— Nors Prancūzijos fron
tuose vien tik tarp birželio 
6 ir liepos 20 žuvo apie 11,- 
156, sužeista 52,710 ir nesu- 
ieškoma 6,143; alijantų au
kos buvo apie 30 nuošimčių 
mažiau, negu buvo tikėtasi./ 
Tik 3 nuošimtis sužeistųjų 
mirė. Tai aiškinama tuomi, 
kad pavyksta sužeistuosius 
greit perkelti į reikalingas 
vietas, kur pagelba laiku 
priduodama.

Į dvi dieni neteko 
trijų sūnų

TONAWANDA, N. Y. — 
Per dvi dieni Mr. ir Mrs. 
Michael Niland neteko trijų 
savo sūnų. Karo departa
mentas pranešė jiems, jog 
du jųjų sūnūs žuvo Prancū- 
zjoje birželio 6 ir 7 dieną, o 
trečias nesuieškomas jau 
nuo birželio 6. Dar ketvirtas 
sūnus yra Prancūzijoj,

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

-^y-
y,

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų * 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas ( 
kaip naujas. Į)

Ateikite šiandie!

Studlo Ooacb
’ Bprlngslnlal 

Matrosai

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS
pasaulio n roti aini 

DANTŲ IADIRRKJAI

100,(100 Patenkintų Koatumerlų Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... Ofl
8TOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................. $11 25
PETROLEUM COKE (Course). 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ĮQ95
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Karo eiga
VAKARŲ FRONTE

Praėjusi savaitė atnešė sąjungininkams laimėjimų 
visuose karo frontuose. Ir ši savaitė pradėta su stam
biais pasisekimais.

Amerikiečiai ne tik kad paėmė keletą svarbių uostų 
Bretąnny pusiausalyje, bet jau baigia visą tą Prau- 

dalį * išvalyti nuo nacių ir sunaikina priešų ar
mijas, mėginančias pasprukti iš ųiūsų vyrų žnyplių.

Jei pridėti kanadiečių ir anglų laimėjimus Prancū
zijoj prie amerikiečių pasisekimų, turėsimu tikrai švie
sų vaizdą tams fronte. Dabar jau yra pnaskinti keliai 
link prancūzų sostinės Paryžiaus, kuri, be abejojimo, 
gal' jau už savaitės, kitos bus pasiekta.

Naciai ligšioi Vakamų fronte stipriai priešinasi. Nors 
jjįe ir ateityje kiek galėdami ginsis, tačiau, reikia ma
nyti, daug savo jėgų pasuks į Rytų frontą prieš ru
sus. Mat, Vakarų fronte Vokietijos sienos dar toloką, 
kuomet Rytuose rusai jiaiu žengia per ją. Kol naciai 
kariavo svetimose žemėse, jie nerodė tiek stipraus pa
sipriešinimo prieš rusus, nes jiems kitų tautų žemė 
ir turtas (kurį jie besitraukdami plėšia) nerūpi. Bet 
dabar, kuomet jau yra pereinama vokiečių prieškarinė 
s ena, naciai iš paskutiniųjų ginsis, kad sulaikyti ru
sus nuo žygiavimo Berlyno link. Jei norėsi rusus bent 
laikinai sulaikyti, jie turės atitraukti dabar turimų 
jėgų Prancūzijoj ir Italijoj. Tuo būdu turėtų paleng
vėti sąjungininkams Vakarų* ir Pietų frontuose. Bet 
ar vokiečiai pajėgs atsilaikyti prieš rusus, nors ir dj- 
džįauąių jėgų sutrauktų į Rytus, paaiškės po keistos 
dienų. Bet kad naciai bus priversti iškelti savo rankas 
tuomet, kuomet amerikiečių ir anglų kariuomenė pra
dės veržtis per Vojdetijęs sieną, apie tai veik jokios 
fli^ejonės negali būti. Vienu žodžiu — atsilaikymas Ry
tų fronte, ar kad ir kuriame kitame fronte, vokiečių 
kailio jokiu būdu nebeišgelbės.

ŽINIOS 16 PACIFIKO SALŲ

Šiomis dienomis mus džiugina ir Padrikę karo ži
nios. Mūsų jėgos daužo Cbjchi salą, kuri yra tik 6Q0 
mailių nuo Japonijos sostinės T,okio. N,e tik nuskan
dinta keliolika Japonijos laivų, bet visai sunaikintas 
tęj saloj esantis miestas Omųra- Smarkiai ąpdsužy- 
tos ir kitos salos. Amerikiečiai pirma karią istorijoj 
iš taip arti prie japonų sostinės atakavo priešo įren
gimus. Tai yra reiškinys, kuris aiškiai kalba apie di
delius mūsų laivyno ir armijos sugebėjimus. Ne be rei
kalo pati japonų karo vadovybe jau pripažino, kai 
karo eiga eina jų nenaudai. Nieko negelbsti daromos 
atmainos karo vadovybėj, negelbsti nė specialiai su
daromi karui vesti komitetai.

Karo frontuose, kaip matome, viskas eina geriau 
negu buvo numatyta. O ar viskas gerai namų fronte? 
Ar visi atliekame savo pareigas? Kai skaitai žinia# 
apie streikus, karo pramonėse arba kad ir Pbiladelpbia, 
Pa., miesto susisiekimo supajsližiavimą ii streiko prie
žasties, vis tik darosi liūdna. Tokios žinios kariams 
fronte tikrai yra skaudžios.★

Community and War Fund pradeda rengtis prie di
džiosios rinkliavos spalių mėnesyje. Kadangi į tą or
ganizaciją įeina ir United Ljtbuanian Relief Fund, to
dėl mes. lietuviai, turėsima dirbti sustiprintu vieniu; 
gumu ir padidinta energiįt. Reogkimča!

LRKSA k tartos reikalai
Sąmoningam lietuviui katalikui pravartu yra 

apie visas mūsų organizacijas. Nors, mes aiškiai 
kad daugelis mūsų dienraščio skaitytojų nėra 
vių R. K. Susiv. Amerikoj nariai, taniau,
kad jiems visiems yra įdomu sekti tos mūsų 
sios ir geniausios organizacijos veikimo eigę.

Jau keletą straipsnių davėme apie LRKSA 
seimą, kuris buvo tiek svarbus, kad. vis dsr 
bus medžiagos jo nutarimams vertinti.

Vyriausias Sus-mo tikslas, suprantama, yra apdraus
ti mūsų tautiečių gyvybę ir sveikatą. Bet kad .organi
zacija yra ir lietuviška ir katalikiška, jai antimi yra 
kiek religijos tiek ir lietuvių tautus reikalai. Kad jai 
tie reikalai rūpi, matome iš seimo priimtų nutarimų.

Atsižvelgiant į tai, kad šiais laikais Lietuva gyyepą 
didžiausią krizę savo istorijoj, seimas kreipė į tai labai 
rimto dėmesio.

LŽOJRIAMA ALT

Išklausius pranešimą iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikimo, seimas džiaugėsi bendru visų patriotinių lie
tuvių grupių darbu Amerikos karo pastangose ir Lie
tuvos laisvinimo užsimojimuose. Ne tik kad užgirta 
ALT, bet suteikta jai medžiaginė parama ir pažadėta 
stipriai ir vieningai remtį visus jos darbus ir žygius.

Sąryšyje su Lietuvos klausimu prūnyta ir pasiųsta 
Prezidentui Rooseveltui ir sekretoriui Cordell ĮĮiįU re
zoliucijos, prašant kad, atstatant pokarinį pasaulį, bū
tų sudaryti galimumai ir Lietuvai atsiateigti laisva, 
nepriklausoma ir demokratine valstybe.

Žinant, kad tik sutriuškinus kruvinusios ašies siau
bą mažosios tautos, jų tarpe ir Lietuva, tegalės išsi
laisvinti, todėl LRKSA seimas nutarė visais galimais 
būdais remti Amerikos karo pastangas, perkant U. S. 
karo bonus, aukojant Amerikos Raudonajam Kryžiui 
ir kitiems karo vedimo reikalams. Ta proga pravartu 
pastebėti, kad mūsų Susivienymas jau yra pirkęs dau
giau kai už pusę milijono dQlucių-U-.S.|car(tbęiąj. gim
tai Sus-mo narių kariauja įvairiuose karo frontuose 
ir penki iš jų jau yra žuvę, atiduodant aukščiausią 
auką — gyvybę už Ameriką ir Lietuvos išlaisvinimą. 

NUO KARO NUKįENTRJUSIŲ ŠEŲPĮtyAS

Seimas taip pat visu rimtumu atsižvelgė į Lietuvos 
žmonių ir tremtinių šelpimą. Išreikšta gilaus pasiten
kinimo, kad ALT pasirūpino suorganizuoti visų Ame
rikos lietuvių bendrą šelpimo fondą — United Lithua- 
nian Relief Fund of America, kuris visais žvilgsniais 
yra legalizuotas. Seimo dalyviai pažadėję fondui dar
buotis visomis savo išgalėmis. Be tb, pasiųstą padėka 
Amerikos Vyskupų šelpimo Komitetui, kuris ir medžia

giniai ir moraliai yra stipriai sušelpęs nuo kąro nuken
tėjusius lietuvius ir, priede to, Bendram Lietuvių šel
pimo Fondui įteikęs penkių tūkątąųčių dolerių auką.

Jau buvo apie tai rąšyta, kad seimo rengimo 
ja rūpinosi plačiai pagarsinti dienraščiuose klek Šun
yno seimo eigą, tiek iškelti šių dienų aktualiuosius Lie
tuvos reikalus. Tos komisijos pastangos davė labai 
gražių rezultatų.

Tuo būdu LRKSA 544aą seimas ne tik sąvo reika
lus tinkamai apsvarstė, bet ir bendriems lietuvių tau

tos reikalams ša/uniai pasitarnavo.

APŽVALGA
Ginčai dėl Rytprūsių tikino

Tarp lenkų oficiozo “Dzįennik Ppl$ki ir Dz. Žolnier- 
za” ir Zbignevo Grąbowskįo ginčas dėl Rytų Prūsų — 
Mažosios Lietuvos. Grabęw«ki* sakosi dw;ęs dąug pas
kaitų Anglijoje R. Prūsijos klausimu ir radęs, kad 
britų žmones nėra linkę iškraustyti vokiečius iš Prū
sijos ir ją atiduoti lenkams. Todėl jis sugalvojo, kad 
prie šio klausimo geriau eiti su nauju sumanymu — 
autarptautįnti Prūsus. Už tą, ne laiku pareikštą, nuo
monę smarkįąi užsipuolė jį “Dz. PolaJū”, pąbąėžda- 
mas, kad jų premjeras Mikoįąjczyk pareiškia “$fan- 
chester Guardian” korespondentui, jog Lenkiją reika
lausianti įjungti Prūsus ir Sileziją Lenkijon. Tą pa
reiškimą “Dz. P.” atsispausdino birž. 3 d. laidoje. Nors 
Grabowskiui niekas nedraudžiąs turėti say» nuomonę, 
bet au ją išeiti į anglų tarpą šiuo momentu, esą, yrą 
kitas klausimas, tai kenkimas Lenkijos politikai.

Perduodamas tą žinią mūsų Londono koresponden
tas prideda šią pastabą: “Kaip matote, jie daro vis 
naujų viešų pareiškimų ir pilnai tiki, kad patys vieni 
aprėps lietuvių kraujo žemes, apie kurias Vytautas 
Dįdysis kalbėjo 1413 m. vokiečių ordeno pasiuntimui 
Makrai: , f

Prūsai yną taip pat mano protėvių žemė įr aš 
reikalaumu iki jjąt Oąųe. Jif yrą nuao tėvų u

Ratirttimesios jącą 
diW Lietuvoje

ILKPSB) Jau prieš rusų 
fronto pasistūmė j ųną į Lie
tuvos žemes, vokiečių galy
bė čia buvo gerokai pašli
jusi. Mūsų Londono kores
pondentas praneša apie to
kias lenku ■ šaltiniu akolbia-J. v* 1

žuu&b : gftcniiAa ^6 d. len- 
ku EMrtizauai kovėsi ties Aš- 
meną, gęgrižės 8 4. — ųes 

9 d. DflL- 
k«k$s vokiečių gųr- 

guolri, traukusiai iš Lydos- 
13.U d. ėįo kOW» 

su vokiečių baudžiamąją da
limi, naikinusia Ašmenos 
šiaurėje ūkininkus. Gegužės 
18-lū d. lenkąi laikinai bu
vo užvaldę Eišiškes, gi nak
čia iš 20 į 21 buvo užėmę 
Rodūnę. Lenkai prąnešą, 
kad ties Ašpiena į jų belais
vę buvo patekusių ir betė
vių policininkų, bet lietu
vius jje paleidę, nes ųjenorį 
su lietuviais kariauti. Len
kų partizanai nuginklavę vo 
kiečius Bemanomų apylin
kėje bal. 6 4. išlaisvino sa
vo belaisvius. Bal. 26 d. nu- 
gipklavo vokiečių žandarus 
Subatininkuose, o lytojaus 
dieną užpųoįė vokiečių žan
darus įr nuginklavo Jiįraciš- 
kėse, nAbįį Ly^įą Veršiokų 

ir ščųpino apylinkėse kovos 
sustiprips yįjtiėčįĮų, įgulą, už-

sitęsuaipą net 1,6 vaįąndų.
—Viįįįuje žuyo vokiečių

kolonizacijos .direktorius Po 
Haug-yitz, grutes 18 

d. Jiaaį ne vieną
Vilnijos ūkininką iš jo so- 

.vokįe-
čius. Nors tose naujose so- 
dyjbose vokiščįli ųeBgAi ši
lo — antai, Smalininkuose 
vieną dieną sudegė trys vo
kiečių sodybos.

Visoje Lietuvoje, kaip to
liau prąnaąa iąū$ų korespon
dentas iš Londono, buvo į- 
vesfcąe voįKįęčty bąųdŽMma- 
sis kodeksas.

(I<£ĘW Vilniaus vidur- 
nuestyje siąutusios kovos 
pridarė wašai nuostolių

Daug memškų pastatų apar
dyta. Nukentėjo gražiojiišv.

Mvkjolo bažnyčia*. VeBtimci 
rinkiniąi iš VRhiaus univer
siteto jau seniau buvo iš
siųsti ji Vokietiją. ‘ Kelios 
rankinės grąnątos sprogo ne 
toli Ą^ros Vartų, paliesda-

ros Vartų koplyčia su ste-
hi iki ingi įrLvn neveiksiu išliko 71“JW ’ ’’ ™ -
nesužalota.

(Tęsinys)
Vįsąi neąeniai jūsų bažny- 
čįoįe, šitos keiktos ramybės 
prieglębstyje, kuri užtvįsta 
nusiminusias sielas, aš ma
čiau savo gyvenimą... Aš 
ilgiai laikiausi prieš šitą blo
gio potvynį, kuris iš visur 
kilo. Man trūko tikėjimo 
atsispirti. Šis, kuris tapo 
mano vyru, jį panaikino. 
Nieko neliko, kas mane su
laikytų. Aš buvau pagauta 
sųįBurio, nunešta kaip šiau
delis, be atramos šitame iš- 
ivirkusiame pasauly, nej.au- 
čiančiame skrupulų, pasau
lyje, kuris negerumu laiko 
vien tik regimas klaidas. 
Ak, leisk man juoktis iš pa
sigailėjimo, kada matau ši
tas viršūnes, visuomet šven
tadieniškai nusiteik u s i a s, 
metant akmenį į gatvės mer 
gaitę! Jie yra išmintingi, 
kadapgj moka veidmainiš
kai paslėpti blogybę; bet 
tik niekas nemano nei žino, 
bet tik negali būti atsako
mybės, jie nusiplauna ran
kas ir nebesirūpina nusikal
timu, kuri^r niekai neiškelia 
aikštės- Ak, jei jūs man 
primenat teisingumą, ką jūs 
^akysite apie tuos, kurie 
tikisi galį gyventi ramybė
je, nes jie nežino nelaimių, 
kurių priežastimi jie yra.

—Palaukite, kad ateitų 
šitas teisingumas, ponia. Aš 
d^ebu iš išgąsčio dėl tų, ku
rie pateks į griežtas jo ran
kas.

—...Kądą ąš atradau savo 
vaikutį, &š stengiaus netie- 
sįogiu jąm geną daryti. Aš 
norėjau jam padėti; aš tikė
jaus, kad mano pastangos 
palengvins mano kančią. 
Dėl to aš jį norėjau turėti 
prie sąvęp. Įr pakliuvau į 
tokią kvailą padėtį! Aš ma
čiau stojant prieš mane ma
no sūąų Maksą ir mano vy
rą. Maksas negalėjo supras
ti šitos medės, kurią aš tu- 
rėjau Danieliui. O mano vy
rąs? Jani aš tapau mįsle. 
Ką jam atsakyti f Mūsų iš
krypęs pasaulis galėjo pri
pažinti jam teisę mane. įtar
ti. Jei jūs žinotumėt, kiek 
ąš praleidau nemigo naktų 
įęąd ątrąsčiau paguodą, ku
ri visuomet pasišalindavo!

Ir štai baisus įvykis nustū
mė mano sūnų toli nuo ma
nęs! Pasigailėkit!... dar kar
tą prašiau... pasakykit, kur 
jis yra?

—Jei Dievas kokiu nors 
ženklu man leistų suprasti, 
kad aš turiu nusileisti, aš 
tai padaryčiau. Bet aš tik
rinu, kad negaliu patenkin
ti dabar jūsų noro. Jo pa
metimas pastatė sieną itarp 
šito jaunuolio ir jūsų; jūs 
taip pat neturite daugiau 
teisės prieš žmones vadinti 
jį savo sūnumi. Leiskite jam 
eiti savo keliu: Dievas pasi-™ 
rūpins juo. Be to, jūs nieko 
negalite bandyti, nerizikuo
dama, kad jis jus keikte pra 
keiks. O tas žmogus, kuris 
prieš įstatymą yra jūsų vy
ras, yra garbingas žmogus; 
ar jis galėtų pakelti prisipa
žinimą, kurį jūs turėtumėt 
jam padaryti?

—Jis mane prakeiktų!
—Aiškiausiai, nepažinda-w 

mas Dievo, jis negali laiky
tis didžiojo atleidimo įsta
tymo, kuris yra mūsų reli
gijos pagriųdaą..,

—Atleidimas... Ar jūs ti
kite, kad Dievas galėtų man 
atleisti?... Bet kam... Aš ne-^ 
tikiu daugiau į Dievą... Ir 
tačiau, jūsų bažnyčioje švč. 
Panelė, kuri yra viršuj al
toriaus, atrodė, kad traukė 
mane. Aplink ją viešpatavo 
nuotaika, kuri ragino pasi
tikėt ir atsiduot; keistas da
lykas, šituose nematomuose 
debesyse, kuriuose ji sken-^ 
dėjo, aš atradau lyg dal™ 
pačios savęs, kaž-ką neišaiš
kinamą, kas mane nejučio
mis veikė.

—Nesistebėkite, ponia, ši
tuo jausmu, kuriame jūs, be 
abejo, radote kiek ramybės. 
Ir gailestingoji Švenč. Pa-— 
nelė, kuri jus traukė, prie® 
mė vieną naktį, išvytąją bū
tybę, jūsų sūnų Danielių ir 
jo širdin grąžino viltį.

—-Ak, štai kodėl aš nega
lėjau atitraukti savo žvilg
snio nuo jos šypsnio! Bet 
kodėl gi, kai visas tikėjimą, 
buvo dingęs manyje, kode 
gi savaime atėjo man min
tis, be mano pastangų, glau 
stis prie jos?

(Daugiau bus)

10,000 BONKŲ
• DEGTINES 
6 BRENDĘS
# RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

' LKFSB trišky nuo 
solistės Paulinos Stoškiūtės. 
Ji džiauriiri r?1-1***"^* dar* 
btk Kariai ir Įaivy^a vytai, 
kuriamą toko koncertuoti, 
nvullrn įtartina. MŪSŲ uolia- 
tė, kaip žinomą, koųce^tųo- 
ją Pietų Pfccitikp 
nės atąvyUoee. Oi* ji sutin
ka danik liatovių, su JcąĮ ku
riai# netgi nuaMotc^ralsvo.
Naaž? aSKMBs® ii* .«■-

vJiį Įt»£elionu lt4n, tUlKucu.
“[jtetU'fekM

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE ..
3529 So. Halsted St. 
Phcoe: YARDS 6054

I



Antradienis, rugp. 8 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš LRKSA Chicago 
apskr. susirinkimo

LRKSA Chicagos apskri
tis laikė susirinkimą liepos 
31 d. Susirinkimas buvo svar 
bus tuo, kad visų kuopų at
stovams rūpėjo išgirsti, kas 
buvo padaryta seimo proga.

lengviau viską aiškinti na
riams, apskritis karštai pa
geidavo, kad mūsų organas 
“Garsas" daug šiuo reikalu 
rašytų. Jis pirmoj vietoj tu
ri būti susidomėjęs narių 
reikalais. Pradėjus pertvar
kymą, “Garso” pareiga na
rius informuoti plačiai ir 
aiškiai. Dauguma narių ne-

Susirinkime buvo net ke- ( pajėgia perskaityt kelių 
turi atstovai dalyvavę se;-[ gtraipsnius. Jiems reikia duo 
me, būtent Žemaitienė, Ru-įfį aiškius, suprantamus da
binas, adv. Grišius ir'L. Ši
mutis. Chioagiečiai džiau
giasi, kad ir šiais metais 
nariai parodė pilną pasiti
kėjimą L. Šimučiui preziden 
to pareigose. Pasitikim, kad, 
kaip prityręs žmogus, tas 
pareigas stengsis ir toliau 
eiti kuo geriausiai. Visi at

lytus, kas liečia mūsų or
ganizaciją. Jeigu stovintieji 
prie to darbo žmonės nepa
jėgia pagerinti tų reikalų, 
apskritis reikalauja, kad 
centro valdyba turėtų tuo 
susirūpinti ir duoti patari
mų ar pagalbos. Apskritis 
tai iškėlė dėlto, jog pas vi-

Mannerheim pradėjo 
’ eiti naujas pareigas

STOKHOLMAS, rugp. 4. 
—Suomijos Riksdag (parla
mentas) šiandien vienbalsiai 
išrinko Maršalą Carl Man
nerheim respublikos prezi
dentu. Balsavimas įvyko ry
tinėj sesijoj, o Mannerheim 
buvo prisiekdintas po pietų. 
Tuo pat laiku buvęs prezi
dentas Rys to Ryti, ir buvęs 
premjeras Edwin Linkomies 
įteikė Mannerhein'-ui savo 
rezignacijas.

Tuo baigta Suomijos val
džios pasikeitimas, kurio 
pasėkoje, manoma, Suomija 
pasitrauks iš karo.

stovai grįžo gražiuose pri-| sus narius reiškiasi nepasi-
siminimuose, kaip svečių pri 
ėmimo vaišėse, taip ir sei
mo eigoje. Turėjom progos 
pilnai suprasti Susivienymo 
reikalus, kuriuos išdėstė at
stovai, ypatingai L. Šimutis 
ir adv. Grišius.

Kaip jau pirma buvo kiek 
nugirsta, ko ir buvo galima 
tikėtis, kad kaip kitų, taip 
ir mūsų Susivienymas turės 
persitvarkyti ant naujesnių 
pagrindų pagal valdžios rei
kalavimus, ypatingai senes- 
niojo skyriaus, nes jaunųjų 
skyriai sutvarkyti taip, kaip 
valdžia reikalavo. Viena pa 
taisa bus ypač gera senų 
polisų nariams (senesniems 
nariams), būtent iki šiol jei
gu narys neužsimokėjo per 
tris mėnesius, tai liko sus
penduotas, žūva visi Jo įmo
kėti pinigai ir narys nieko 
negauna. O dabartiniai rei
kalavimai yra, kad narys, 
jeigu nustoja mokėjęs, tai 
vistiek mirus jam bus išskai 
tyta tam tikras nuošimtis 
įmokėtų pinigų. Reiškia vis 
kiek gaus. Darbas bus dide
lis, gal, ir mokesčiai bus pa
keisti, bet jei mes pajėgėm 
išauginti tokią didingą or
ganizaciją, tai pajėgsim per
gyventi ir tą perversmą ti
kėdami, kad ateitis bus už
tikrinta. Taigi išgirdę tiek 
naujo, daug supratę, atsto
vai kuopų susirinkimuose 
turės viską nariams perduo
ti. Kad atstovams būtų

tenkinimo, kad “Garsas” per 
mažai tuo reikalu rūpinas. 
Be to, juk ir kitų reikalų 
begalės Susivienymo eigoje, 
o “Garse” veik nieko nema
tom. Per daug lengvai vis
kas praleidžiama. Taigi su- 
sirūpinkim. Korespond.

Visų bendras reikalas

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

iš jų būtų sudarytas Lietu 
vos Šelpimo Fondo skyrius. 
Tad, draugijos ir valdybos 
nedelskite: rinkite po 3 at
stovus, o pabaigoj šio mė
nesio šaukime, bendrą susi
rinkimą. PLatesnių nurody
mų, patarimų gausime iš sa
vo klebono kun. Albavičiaus. 
nes jis yra bendro fondo 
vice pirmininkas. Dar pa 
kartoju, sekite savo spaudą

Cicero. — Iš vėlesnių pra- nes ten diena iš dienos ra 
nešimų jau aišku — bend-’ soma naujausieji įvykiai.

EDWARDAS T. ŠALKAUSKAS 

(Gyveno: 2514 West 7Oth Street)

Mirė rugpaūčio 5d., l944m., 3:15 vai. pdpiet, sulaukęs 10 
metų amžiaus.

Gamęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: tėvą Tamošių, Motiną Suza- 

ną (po tėvais Puckinskaitė), 3 dėdes — Steponą Bartkų ir jo 
šeimą, Joną Puckanską ir jo moterį Florence, ir Antaną Puc- 
kjinską; tetą Justiną ir jos vyrą Petrą Peiką ir jų šeimą; pus
seserę Sylvia; krikšto tėvą Joną Puckinską; krikšto motiną 
Jennįe Niprikas; ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje pa
liko močiutę Julijoną ir tetą Julijoną ir kitas gimines.

Kūnas randasi pašarvotas A. B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Western Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 9d., 
9:00 vai. ryto iš koplyčios į Gimimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edwardo T. Šalkausko giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Tėvai, Dėdės, Teta ir visos kitos Giminės.
Laidotuvių direktorius: A. B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

širdžiai padėkoti “Draugo” 
administratoriui kun. Petrui 
Cinikui, MIC., ir visam dnr. 
“Draugo“ štabui, Lietuvos 
konsului, dr. Petrui Da-už- 
vardžiui, ir visiems mano 
mylimiems draugams už su
rengtą išleistuvių vakarą lie 
pos 28 d.

Kun. Ant. Sandys, MIC.

Pranešimai
Vargdienių Seserų Gildos

nariai šį vakarą 7:30 vai., 
rugpiūčio 8 d., renkasi į 
Aušros Vartų parap, mokyk 
los salę svarbiam susirinki
mui. Išgirsite praėjusio pik
niko raportą, ir tikimės tu
rėti svečią, neseniai parvy- 
kusį iš Argentinos, kun. An
driejų Naudžiūną, kuris tru
mpai papasakos apie įgytus 
dviejų metų buvimo įspū
džius. Valdyba

Padėka
Reiškiu savo gilią padė

ką Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskričiui 
už gražų surengtą išleistu
vių vakarą, liepos 26 d., šv. 

i Onos dienoj, Aušros Vartų 
i parap. salėj. Taip pat, reiš
kiu nuoširdžią padėką Tėvų

Marijonų Bendradarbių dva
sios vadui, kun. Juozui Dam
brauskui, MIC., su kuriuo 
sykiu ir su mūsų brangiais 
bendradarbiais teko man ciu 
metus dirbti. Lai geras Die
vas laimina Jūsų visuose už
simojimuose dirbti Dievui ir 
Bažnyčiai.

Ta pačia proga noriu nuo-

SOUTH BEND, Ind. — 
Buvęs garsus kino artistas, 
o dabar tarnaująs laivyne, 
Jackie Cooper, 22 m., čia 
teisme kaltinamas, jog pri
sidėjęs prie 15-os metų mer-

F

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

ras fondas Lietuvai šelpti 
legalus. Vadinasi, fondo val
dyba nesnausdžia, atlieka 
kas jai pridera.

Dabar reikalas plačjos vi
suomenės. Jau matom pra
nešimus, kad vienur ir ki
tur, įsteigti fondo skyriai 
Gi mūsų garsi Cicero nieko 
nedaro. 0 reikalas opus, sku 
bus. Lietuvoj, mūsų senoj 
gimtinėj, viskas išteriota:, 
broliai, seserys ir gentys iš
blaškyti po platųjį pasaulį. 
Visų akys ir širdys atkreip
tos į mus, į laisvės šalį, tur
tingą Ameriką.

Praeities darbai už save 
kalba. Amerikos lietuviai 
Lietuvą pastatė ant kojų. 
Anuo laiku mes buvome su
siskaldę, vienok veikėm ir, 
drąsiai galima sakyti, daug 
gero atlikom, šiandien sto
vime, kaip mūras: Ameri
kos Lietuvių Taryba, šalpos 
fondas, bendros konferenoi- 
jos ir t.t. Džiugu, malonu. 
Mes suėjome į bendrą vei
kimą Lietuvos ir jos gyven
tojų labui.

Pradžia jau padaryta. Ran 
dcnos Rožės Pašalpos klu
bas turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą Liuosybės svetai
nėj. Išrinko tris gabiausius 
narius atsikreipti į vietos 
draugijas, klubus, kad jie vi
si išrinktų atstovus ir kad

Prašau atsiliepti vietinių 
veikėjų dėl skyriaus sutvė
rimo.

Lietuvių Raudonos Rožės 
klubo įgaliotiniai:

Chester Arasim 
M. Vaitekūnas 
K. P. Deveikis

Kontraktorius 

Namų Taisytojas

GEO. BORCHERTAS
Pertaiso, Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdfaudą Savinin
kams ię Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED

JUOZAPAS VAZGAUSKAS
Gyv.: 6828 S. Talman Avė.

Mirė rugp. 4d., i»44m„ 11
vai. vak., sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kėdainių ayukr., Baisogalės pa- 
rapijoa, Skamaičių luimo. A- 
merikoje išgyveno apie 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Benediktų Ir jo žmonų 
Juozapinų ir Jų dukterį Audry- 
anna; dukterį Veronikų ir Jos 
vyrų Fellx Boton ir jų sūnų 
Juozapų; brolį Kazimierų ir jo 
žmonų Edlth ir jų šeimų; bro
lį Povilų, Brazilijoje-, pusbrolį 
Antanų Svetlkų; ir daug kitų 
giminių, draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkauu koplyčioj, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvykę trečiadienį, 
rugpiūčio Od. Iš koplyčios 8:30' 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo švenčiausios Pane4ėu pa
rapijos bažnyčia, kurioje Į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulyd&tau į ftv. "Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstanius 
dalyvauti šiose laidotuvėue.

Nuliūdę:— Sūnus, Marčios, 
Duktė, Broliai, l’usbrolte ir vi
sos kitas Giminės.

Laidotuvių direktorius: A. B. 
Petkus, tel. GROvehllI 0142.

t-, FIARGUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:80 vai. vakare.

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

rUCIO ofiso adresas:
6755 S. W estem Avė., Chicago, III.

Lįj Telefonas — GROvehill 2242
win 1 "■ ' .... --5-— ■ ' — .fr.-.......... ----

HHFC -1« kilos.

gaitės nusikaltimo. Sakoma, 
Cooper ir keletas kitų jo 
draugų prieš kelias savaites 
dalyvavę baliuje viename 
viešbutyje ir nepadoriai su
sidėję su keliom merginom.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1OOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WH1C, 1450 K., Retvego 
vakare — 7:00 P. M.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas —Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 111*7 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

JADVIGA JUGEW1CZ
Gyveno: 12213 So. Emerald 

Avenue, Wešt Pullman, III.

Mirė rugp. 7d. 1944m., 4 25 
vai. ryte. sulaukus pusės amž.

Girnoj Lietuvoje. Kilo Iš 
Raseinių apskr., Kražių par., 
o Amerikoje išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime;
2 sūnus Walter (tl. H. Army) 
ir Alotzų Ir Jų šeimas; 4 duk
teris Harrlet Juknis. Vlctoria 
Kaliu, Hue Pavis ir Jų šeimas, 
ir Alice; 4 anūkus; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. M

Kūnas randasi pašarvotas — 
L. Bukausko koplyčioje, 10821 
So. Michigan Avė. Laidotuvės 
Įvyks ketvirtadieni, rugpiūčio 
1 od . 1944rn. Iš koplyčios 9,
vai. ryto bus atlydėta j ftv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čių, kurtoje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta ( ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viuus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nullflllę lieku: Sūnai. ‘DulO 
terys. .Marčios, Žentai, Anūkai 
Ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. tel. PULlman 9G61.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVTRfl 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio MaterMo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam, pilną patenkinimą. 

Didyste Ofisas ir DirbtavS:

VENETLAN
Štai vienas ii mūsų grabų MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oftaaa Ir DtrbtovS: 627 N. WESOERN AVĖ.

(Netoli Orand Ava.)
PHONE: HEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4390-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio WGESProgramai 
(1360 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai, vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Miesto

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAŠ
Phone YARDS 1138—81

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACJE 
10766 8. MICHIGAN AVB.

Phonee: GANAL 2516 
OOMMODORE 5709 

PULLMAN 1278

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 960

ANTANAS M. PHILLIPS “
3307 LITUANICA AVĖ, ___ Phone YARDS’ 4908

J. LIULEVICIUS
80. CA1JTORN1A AVĖ. Phone LA,. BU

P. J. RIDIKAS
2864 SO. HALSTED ST. 710 W, 18th 8T1

Telephone YARDS 1419
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Ir tėvai apsileidę, kalti

Chicagos jaunimo išdykumas dėl karo 
aukštai pakilęs

Karas skaudžiai atsiliepia 
ant Chicagos jaunimo. Dėl 
karo jaunimo tarpe šiandie 
yra daugiau nusikaltimų, 
vaikai namuose apleisti, šei
myninis gyvenimas plačiai 
iširęs, taip praneša Chica
gos Jaunimo Apsaugos cent
ras, kuris ypatingu būdu se
ka šiuos dalykus ir rūpinasi 
jaunimo tarpe sumažinti vi
sokiausius prasižengimus. 
PERDAUG LAISVES

Jaunimas šiandien taip 
padykęs, pareiškė centras, 
kad jaunimui šiandien duo
dama perdaug laisvės. Vai
kai ir mergaitės, dar mokyk
los amžiaus, o palieka kny
gas ir eina dirbti darbus, ku
rie tinka tik suaugusiems 
žmonėms.

Pavyzdžiui, viena 13-os 
metų mergaitė nesenai ne
teko keletą rankos pirštų, 
kadangi neteisėtai dirbo 
sunkų darbą prie spaudimo 
mašinos (punch press). Ar
ba, vėl, rasta du vaikėzai,

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLĖVIŲ

VARTOJAMAS NAUJAI FLAST10 MA. 
TMR1OLAA NATURAUU 811M 
■PALTO* DANTŲ rUBTOMA

dantį
PLUTOS

NAUJO*
RŲUD* Velvatone

$12.50 '
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Naatstduod*. B« skania. Natūrai*. apu. 
»oi. N.bliinka. VtoaJ toly tlnomo* <Unt« 
pl.ltoa. Permatomos eryatal olear plalta*.

Plunkmoa aankumo, aanltar*., Paten
kinimo* aaruntoatsa. Materials, labai pa- 
natas | ramtis!. Vlaaaa dienas talaynan 
panarna rimas. AsskaUlartasaa raitai.

Darome pintas {apaortaa Ir 
gautas tik- tf laimluotq dentlatg

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1 T»4 S Aahlnnrl tad n. Mon. MSI

Atdara ana t Iki A dadtnd. ano I IU *
KALBAME LlHTUVISILAl

8945 W 26th St. tad PI. Law. 2008 
80 N. Dearborn Itin. 808, Sta 8848 

VldurmleeAla vai. t—t. Antradieni Ir 
aatrlrtadlasl aaa I Iki T.

P A T PIRMŲ M0RGIČIŲ1

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!

Panaudokite Pro** Dabartinėms Žemoms 
NuoSlmčIo Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI?

TAUPYKITE mflsij (stalgoje. Jflst, Indėliai 
rūpestingai globojami tr Ilgi $5,000.00 ap
drausti per Federal Savlngrs and Io»n In
surance Corporation. Jilsų pinigai bos greitai 
ISmokaml jnms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVTŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEIST IJ TO SAVINOS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y.

13-os ir 14-os metų, kuriuo
du buvo rasti visai nusilpnė- 
ję ir nedavalgę, kadangi per 
ilgas valandas dirbo krautu
vėje.

JAUNIMAS DŪKSTA

Jaupimo Apsaugos centro 
tyrinėtojai rado vieną vaikų 
šaiką, sudarytą vaikų tarp 
12-os ir 17-os metų, kurie 
apsišarvavę peiliais ir revol
veriais, įsilauždavo į tuščius 
namus, gerdavo vyną ir alų 
ir kur papuldavo, vagiliau
davo.

Kita grupė vaikėzų susi
rinkdavo kegliavimo salėse 
ir ten, niekeno netrukdo
mi kostumeriams paduodavo 
degtinę ir lošdavo kauliu
kais. Vaikams ir mergaitėms 
taip lengva kai kuriose kar- 
čiamose pirktis svaiginančių 
gėrimų, lanko nepadorius te
atrus ir vietas, pasisamdė 
^ur pigiai susmirdusius 
kambarius, susiėję kažin ką 
veikia. * '
TĖVAI KALTI

Daugelyje šeimynų vaikai 
eina šunkeliais, kad tėvai 
apsileidę. Daug yra atsitiki
mų, kad abu tėvai dirba ka
ro gamybos dirbtuvėse. Vai
kai, nors nemaži, bet jie pa
likti namie be jokios prie
žiūros. Ir kadangi nėra kam 
namie jų traktuoti, šie vai
kai greitai susideda su blo
gais draugais ir žiūrėk kiek 
ir bėdoj.

Buvo atsitikimas, kad vie
na motina aprėdydavo savo 
12-kos metų dukterį kad at
rodytų kaip 17-os metų, ir 
ją siųsdavo lauk, kad pavi
liotų kareivius. Ta pati mo
tina paskui tyčia kreivu bū
du dukrai išgavo darbą, ku
rį tik suaugęs žmogus gali 
dirbti, ši mergaitė kur norė
davo išėjus išbūdavo kiau
ras naktis, o motina dėl to 
nič nieko nesakiusi.

Kita 15-os metų mergai
tė, kurios tėvas tarnyboje, 
o motina retai kada namie, 
savo vaikinus vaišindavo su
griuvusioj stuboj naktimis. 
Ji spardydavo, apmušdavo

uienkastiA "DRAUGAS, CfflCAGO,

APDOVANOTAS AUKŠČIAUSIU ORDINU

Marinas Pfc. Richard K. Sorenson, apdovanotas Kon
gresiniu Medaliu, silsisi namie Amoka, Minn. Iš kairės į 
dešinę1: didvyrio tėvas, sesuo, jis pats, motina ir brolis. 
(Acme-Draugas telephoto)

savo mažesnį broliuką, ir 
užrakinus duris palikdavo 
jį miegoti koridoriuje. Vai
kutis, • sakoma, jau keturis! 
syk mėginęs namą padegti.

Daugelis kareivių, parva
žiavę namo, randa, kad jų 
vietas šeimoje užima kiti 
vyrai arba kad jų žmonos 
daužosi, landžioja po kar- 
čiamas, o vaikai apleisti. O 
tai tik keletas atsitikimų. 
Kiek dar yra, apie kuriuos 
nežinoma. Tai rimtas daly
kas. Yra kuo susirūpinti. 
Jei jaunimas eis toliau to
kiais keliais, tai kas bus po 
kelių metų. Chicagoj reikia 
imt šį reikalą nagan. Iki šiol 
apsileista ir šiuo atžvilgiu 
kol kas mažai padaryta.

Sužeisti kareiviai Į 
karo frontuose j

Karo departaftiehtas pa
skelbė sąrašą 43-jų karei
vių, kurie sužeisti Azijos, 
Europos, Viduržemio ir Pa- 
cifiko karo frontuose. Jų 
vardų tarpe randasi tech. 5 
g radę Jonas J. Ražas, kurio 
sesuo, Tinnish, gyvena ad
resu 6448 So. Winchester 
Avė.; pfc. Jurgis P. Savas, 
kurio tėvai, Mr. ir Mrs. Pe- 
ter Savas, gyvena adresu 
1538 N. Mason Avė.; pvt. 
Florian Bagdonas, kurio mo
tina, Mrs. Lucy Bagdonas, 
gyvena adresu 2823 S. 48th 
Ct., Cicero, UI.; tech 5 grade 
Antanas Miliauskas, kurio 
motina, Mrs. Kazimiera, 
Laurencikas, gyvena adresu 
8350 So. Morgan St.

ASSOCIATION 
3226 SO. HALSTED ST.

SS

Naciu belaisvis bėgant 
pašautas

Užvakar vienas nacių ka
ro belaisvis pabėgęs iš sto
vyklos Hampshire, III., bu
vo troko vairuotojo, Donald 
Gibbs, pašautas ir sugautas 
netoli Addison, apie 20 my
lių už Chicagos. Gibbs žino
jo, kad apielinkėje buvo kur 
nors belaisvis. Važiuodamas 
keliu, nežinodamas kad tai 
vokietis, Gibbs paėmė be
laisvį. Paskui tik iš unifor
mos pažino. "Sustojus pake
liui, Gibbs pašaukęs policiją, 
išėjo prie nacio su šautuvu. 
Nacis jį pamatęs ėmė bėgti. 
Gibbs šovė ir pataikė naciui 
kojon. Policijai paėmus be
laisvį, jam suteikta gydyto
jo pagelba, ir vėliau jis grą
žintas Hampshire stovyk
lom

Prašo taupyti popierą, 
skarda

Ateinantį šeštadienį visa
me Chicagos mieste bus ren
kama popiera karo reika
lams. Žmonės raginami su
raišioti jiems nereikalingą 
popierą į pundelius ir juos 
padėti ant gatvės šeštadie
nio rytą. kada jie bus mies
to trokais paimti. Gyvento
jai taipgi raginami nemesti, 
bet toliau taupyti skardines, 
nes skardos reikalavimai ka
ro reikalams daug pakilo, o 
jos sunku dabar gauti.

“Tėvas" dalina 
bananas

Vieni tėvai, gimus sūnui, 
dalina cigarus, bet šitas tė
vas dalino bananas. Tas tė
vas tai beždžionė, kuriam 
Michael Reese ligoninėje 
Chicago, anądien gimė dvie
jų svarų bezdžionukas. • šie 
bezdžionys laikomi šioj ligo
ninėje medicinos tyrinėji
mams.

i m m uiti u

Broliai susiliko ligoni-
neje

Du broliai, Pvt. Juozas 
Corbus, 21, ir VVilliam Cor- 
bus, 23, pagaliau susitiko 
Anglijos ligoninėje po to kai 
viens kitą “vijosi” per įvai
rias pasaulio dalis. Įstoję 
tarnybon abu buvo išsiųsti 
Afrikon ir paskui. Sicilijon, 
o pagaliau vienas pateko 
Italijon, o kitas Anglijon. 
Bet visą laiką nebuvo pasi
matę. Tik vėliau abiem te
ko dalyvauti Prancūzijos 
fronte. Abu liko sužeisti, ir 
po to, kai pateko į tą pačią 
ligoninę, broliai pagaliau pa
sivijo viens kitą ir susitiko.

2 pagauti vagiant 
gazolino štampas

Policija pagavo John Wa- 
lek, 39 m., 619 N. Racine 
avė., ir William Daddano, 31 
m., 4053 5th Avė., kai juo
du rengėsi Halsted National 
Exchangez banke, 1909 So. 
Halsted St., pavogti tris di
delius maišus 500,000 gazoli
no galionų vertės štampų. 
Policijai pranešė vienas ban- ■ 
ko tarnautojų, kuris pašte-! 
bėjo, kad vyrai privažiavo ir 
per slaptas duris įėjo į ban
ką.

Tiltas nupiovė koją
Kareiviui Pvt. Robert 

Smith, 42 m., iš Townsend, 
Mass., Gardner General li
goninėje, Chicago, reikėjo 
nupiaut dešinę koją po to kai 
ją pagavo nusileidžiantis til
tas prie 22-os ir Canal gat
vių. Smith patamsyj nepa
matęs, kad tiltas buvo pakel
tas praleisti laivą, ir atsisė
do ant krašto. Ten kojas nu
leidęs sėdėjo ir nepajuto kai 
tiltas nusileido ir koją pri
spaudė.

Nuskendo laivas su 
246 žydais pabėgėliais

ANKARA, rugp. 7.—Čia 
gaunami raportai sako tur
kų laivas Mefkure, kuris 
vežė 250 žydų pabėgėlių iš 
Turkijos į Rumuniją, nu
skendo Juodojoj jūroj. Bu
vo išgelbėta tik keturi kelei
viai.

Bulgarai reikalauja 
savo nepriklausomybės

NEW YORKAS, rugp. 7. 
—Britų radio sakė Bulgari
jai norinti išgauti sąjungi
ninkų .užtikrinimą, kad ji 
bus palikta nepriklausoma 
savo 1939 metų ribose, kai
po atlyginimą už jos pasi
traukimą iš karo.

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

Mergaitė išgelbėjo bro
lį, bet kitas paskendo

Kaip ir daugelis kitų, du 
broliai dvyniai, Richard ir 
David McCanna, 13 m. am
žiaus, 436 Webster Avė., nu
važiavo Lake Michigan eže
ran norėdami pabėgti nuo 
didelių kaitrų. Prieš dienos 
pabaigą, vienas brolių, Ri
chard, paskendo prie North 
Avė. Ir David galimas daik
tas butų paskendęs, jei ne 
drąsioji 13-kos metų mergai
tė, Edna Ferguson, kuri lai
ku David išgelbėjo.

Pasiekę ežero krantą, Mc
Canna broliai pamatė, kad 
North Avė. pakraščio dalis 
buvo žmonių prigrūsta. Juo
du, tat, sykiu su Edna, kuri 
irgi gyvena adresu 436 
Webster Avė., sutiko paeiti 
toliau į šalį, kur mažiau 
žmonių. Bet čia buvo už
drausta maudytis. Buvo užr 
dėta ir parašai, kad šioj vie
toj pavojinga maudytis, ka
dangi nėra pastatyta sargų. 
Vaikai vistiek nuėjo.

Besimaudydami, vienu tar
pu abu broliai paslydo duo
bėn, kur vanduo buvo aukš
čiau jų galvų ir ėmė skęsti. 
Edna, gan gera plaukikė, 
griebė Dovydui už rankos, 
jam liepė laikyti brolį Ri
chardą už rankos ir ėmė 
traukti abu tieš krantu.

Dovydui pavyko prisilai
kyti Ednos rankos, bet Ri
chardui išslydo Dovydo ran
ka ir jis vėl nuskendo. At
vedus Dovydą į saugią vie
tą. Edna grįžo prie Richardo 
ir mėgino jį išgelbėti. Bet 
veltui.

Praeiviai žmonės pašaukė 
pagelbos ir sargas su kokiu 
ten jūreiviu greit ištraukė 
Richardą. Bet per vėlu. Ne
pavyko vaiko atgaivinti.

Traukinio nelaimė
Vakar anksti rytą the 

Milwaukee Road kompani
jos ' greitasis traukinys, 
Olympian, nubėgo nuo bė
gių netoli Lake City, Minn. 
Sužesta apie 14 asmenų, kai 
kurie rimtai. Traukiniu ne
laimės metu važiavo daug 
kareivių, kurių didžiuma 
grįžo iš Aleutian salų.

Pavogė karo bonus
John Collins, 6417 Ken- 

wood Avė., pranešė polici
jai, kad vagys įsilaužė į jo 
namus ir išvogė paltą, siūtą 
ir aštuonis karo bonus po 
$25.

Cicero 7 vaikų tėvas 
nuskendo

KENOSHA, Wis. — An- 
ton Sedlak, 45 m. amžiaus, 
7 vaikų tėvas, 1911 So. 59 
Avė., Cicero, III., nuskendo 
Twin Lakęs ežere apvirtus 
laiveliui, kuriuo jis važiavo.

Antradienis, rugp. 8 d., 1944

X šį vakarą, 7:30 vai. Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčioje iš
kilmingai prasideda novena 

' į šv. Roką. Kleb. kun. A. 
Briška ragina tikinčiuosius 
skaitlingai lankyti floveną ir 
per šio didžiojo šventojo už
tarymą prašyti Dievo malo
nių šiais sukrėtimų laikais.

X Namų adresu 918 West 
60 St. lange įdėta vėliava su 
auksine žvaigžde. Ji liudija, 
kad karo lakūnas leitenan
tas Jankauskas oro atakose 
žuvo virš Berlyno, kaip pra
neša Karo Departamentas.

X Kun. Ignas AlbaviČius, 
po LRKSA seimo, vykdamas 
poilsio į Marianapolį, buvo 
sustojęs ferooklyne, kur ap
lankė visą eilę veikėjų Lie
tuvos šelpimo ir išlaisvini
mo reikalais. Namo grįš a- 
pie vidurį šio mėnesio.

X M. Paukštienė, Moterų 
Sąjungos direktorė Illinois 
valstybėje ir DKK narė, tu
ri išleidus į kariuomenę vie
natinį savo sūnų ir žentą. 
Paukščiai gyvena adresu 
4318 So. Maplewood Avė.

X A. Druktenytė, jau pa
siskelbusi jaunosios kartos 
dainininkė, Chicago Tribūne 
ruošiamos dainų šventės 
konteste pietinėj miesto da
ly laimėjo antrą vietą. Kon
teste dalyvavo visa eilė dai
nininkų.

X Moterų Sąjungos cent
ro valdyba praeitą sekma
dienį laikė posėdį, į kurį bu
vo atvykus ir centro pirm. 
Elzb. Paurazienė. Ta proga 
viešniai paviešėti Chicagoj 
pas gimines ir pažįstamus.

X Aldona Sakalaitė, duk
tė I. ir S. Sakalų, kuri Karo 
Departamento laboratorijoj, 
Deal, N. J., Fuel and Lubri- 
cation skyriuje užima atsa- 
komingą vietą, dažnai to 
skyriaus reikalais važinėja 
po kitų miestų laboratori
jas. Prieš kiek laiko buvo 
nuvykus į Naująją Angliją, 
o pastaruosius “greetings” 
tėvai gavo vieną iš Phila- 
delphia, o kitą iš Pittsburgh.

X Cpl. Jonas Budreckis 
iš Cicero vienam laiške iš 
Italijos aprašo Romos mies
tą, kuris jam padaręs dide
lio įspūdžio. Amerikoj sako 
jis matęs daug gražių baž
nyčių, bet visos negali pri
lygti prie Šv. Petro bazili
kos. Iš jos bonės matosi vi
sa Roma ir apylinkės scena 
kuo gražiausia. ^Taipgi ap
rašo, kaip jam su kitais ka
reiviais teko būti audienci
joj pas Šv. Tėvą, kuris ma
loniai su visais kalbėjęs ir 
kiekvieną apdovanojęs ro
žančium ir savo atvaizdu.

$500.00 U. S. WAR BONAIS - LINKSMAME
ii DRAUGO“ LABOR DAY PIKNIKE, RUGS. SEPT. 4d„ I944m.




