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RUSAI UŽĖMĖ KURŠĖNUS. ŠAUKĖNUS- - —-—  ---- -- --- .J.--------
Amerikiečiai 100 mylių nuo Paryžiaus; 
. 1,600 lėktuvų praskynė kariams kelią

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 8.—Smarkiai pa
sivarydami abiejuose 130 
mylių ilgio fronto galuose, 
sąjungininkai kariai dasiva
rė iki 100 mylių nuo Pary
žiaus. Vokiečiai skubiai siun 
čia kariuomenę iš pietines 
Prancūzijos į frontą!

Kanadiečiai pasivarė ke
turias mylias gilyn į priešo 
linijas žemiau Caen, o pieti
niam gale amerikiečiai ver
žiasi Le Maus link, tik 100 
mylių nuo sostinės. Sakoma 
priešakiniai daliniai jau įsi
veržė į Le Mans, vieškelių 
ir gelžkelių centrą.

šiauriniam linijos gale 
vokiečių linija buvo suaižy
ta 1,000 lėktuvų atakos va
kar naktį, ir 600 lėktuvų 
atakos dienos metu šian
dien.

v
Britanijos pusiaus a 1 y j e 

amerikiečiai kaujasi su na
ciais gynėjais St. Malo uos
te, ir smarkiai atakuoja Lo-

Naciai laikosi kalnuose Amo krante
ROMA, rugp. 8.—Vokie

čiai smarkiai laikosi kalnuo 
se pietiniam Arno upėskran 
te. Pozicijos Florencijos ir 
Pisos miestuose beveik ne
pasikeitė. Sąjungininkai lai
ko pietinius tos upėis kran
tus, o vokiečiai laiko šiau
rinius krantus. Arno upė 
teka per abu tuos miestus.

Naciai smarkiai kontrata 
kavo indėnus karius, kurie 
veržiasi pirmyn per kalnus 
į šiaurę nuo Arezzo.

Prastas oras sulaiko di-
-4-

lokyo sako japonai užėmė Hengyang
— Kiniečių komandierius 

Hengyange pranešė, kad jo 
garnizonas beveik visiškai 
išmuštas.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Tokyo radio sakė japonai 
kariai visiškai okupavo Hen 
gyang, strateginį Hunan 
provincijos miestą, kuris 
buvo apsuptas ir puolamas 
kelias savaites.

Lt. Gen. Joseph W. Stil- 
well štabas sakė amerikie
čiai ir kiniečiai lakūnai va-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 9 d.: Šv. Roma

nas, šv. Jonas Marija Vian- 
ney; senovės: Pilėnas ir 
Gražutė.

Rugpiūčio 10 d.: Šv. Lau
rynas; senovės: Irvis ir Lai
ma. ' ",‘W!

I. „Į . .1 ■■■III

O -t A S
Ūkanota ir šilčiau.

rient. Berlyno radio pripaži
no, kad amerikiečiąi įsilau
žė į St. Malo.

Nacių kontrataka sąjun
gininkų linijos centre buvo 
sustabdyta ir atmušta. Vien 
lėktuvai sunaikino 163 prie
šo tankus.

Tarp kitų miestelių, są
jungininkai užėmė Gaithe. 
mo, tarpe Mortain ir Virė. 
Kanadiečiai užėmė Tilly-La- 
Campag.ne, penkias mylias į 
pietus nuo Caen, ir May- 
Sur-Orne ir St. Martin-de 
Fontenay, į rytus nuo Orne 
upės.

Iš Ispanijos ateina žinios, 
kad vokiečiai skuba į šiau
rinę Prancūziją, labai susilp 

i nindami savo linijos galą 
prie Viduržemio jūros. Pa- 

j sa,k šių raportų, naciai sku
biai važiuoja dviračiais ir 

J arkliais traukiamais veži
mėliais, beveik visiškai ap
leisdami savo tvirtoves nuo 
Ispanijos rubežiaus iki Bor- 
deaux.

dssnę veiklą visam fronte. 
Abiejose Florencijos pusėse 
sąjungininkų patrulės persi
kėlė per Arno upę, bet ne
buvo daryta bandymas ten 
įsteigti pozicijas. Rytinėj 
pusėj įvyko keli karšti susi
rėmimai.

Italijos civiliai sakė nacių 
Maršalas Kesselring davė 
vokiečių komandieriui leidi
mą daryti ką nori Florenci
joje, tad naciai išsprogdino 
to miesto gražiuosius tiltus 
ir kitus istorinius pastatus.

kar numetė amunicijos ki
niečių garnizonui Hengy
ange, ir atakavo japonų jė
gas aplink tą miestą.

Japonų pranešimas sakė 
‘ 'trys Chungking divizijos 
ir jom padedančios ameri
kiečių jėgos buvo išmuš
tos.”

STALINUI NEPATINKA
LENKŲ PREZIDENTAS

WASHINGTON, rugp. 8. 
—Diplpmiatiniai pranešimai 
iš Maskvos sako Premjeras 
Stalinas reikalaująs atleidi
mą Lenkijos Prezidento Wla 
dislavv Raczkiewicz kaipo 
vieną sąlygų sutaikymui ru- 
sų-Lenkų ginčo.

Intimuojama, jog Rusija 
neklausys jokių pasiūlymų 
iš lenkų vyriausybės Londo
ne kol Raczkiewicz bus pre
zidentas.

SĄJUNGININKŲ ŠAR SKUBA I PARYŽIŲ

Amerikos ir Anglijos šarvuočiai, vydamiesi pasitraukiančius vokiečius, pradėjo penkšakę 
ofensyvą 80 mylių frontu, kuri taikoma j Paryžių. Amerikiečiai pietuose skuba į Le Mans, o 
britai šiaurėje į Lisieux. (Acme-Draugas Telephoto.)

Suspaudžia spąstus 'Puolė naciu aliejaus 
apie Guam japonus varyklą Lenkijoje

PEARL HARBOR, rugp. 
8.—Amerikos kariai baigia 
suspausti spąstus aplink ja
ponų garnizono likučius 
Guam salos šiaurinėj pakran 
tėj. Adm. Nimitz praneši
mas sakė amerikiečiai sus
paudė japonus į 40 k v. my
lių rajoną.

Amerikiečiai vakariniam 
linijos gale, trumpai sulai
kyti tuoj prie Lumuna Polnt. 
pasivarė pirmyn apie mylią 
ir įsteigė pozicijas pačiam 
punkte. Linijos centre ame
rikiečiai pasistūmėjo tris 
mylias.

Ant kelio einančio iš Aga- 
na amerikiečiai užėmė Yiga 
kaimą ir kelias priešo pozi
cijas bei daug japonų reik
menų.

Perkirto japonų liniją 
tarpe Wewak-Aitape
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rugp. 8.— 
Britų Naujos Gvinėjos šiau
riniam krante sugautų japo
nų linijos iš Wewak į Aita- 
pe buvo Amerikos pėstinin
kų; perkirstos. Japonai, 18- 
tos armijos likučiai, nuken
tėjo didelius nuostolius kuo
met amerikiečiai prasiveržė 
per jų liniją ir stūmėsi į A- 
fūa, vakaruose.

Japonai kelis kart puolė 
amerikiečius, norėdami išsi-

buvo atmušti.

Prancūzą kariuomenė 
kovos Prancūzijoje

LONDONAS, rugp. 8. — 
Gen. Charles de Gaulle va
kar pareiškė per Alžyro ra
dio, kad “greit, labai greit, 
galinga prancūzų kariuome
nė, su moderniškiausiais 
ginklais,” padės sąjunginin 
kų jėgoms Prancūzijos fron 
tuose.

LONDONAS, rugp. 8. — 
Pranešta, kad Amerikos
bomberių dalinys, skrisda-’ r *
mas iš Amerikos bazių Ru
sijoje, atakavo vokiečių sin
tetinio aliejaus varyklą prie 
Tresbinia, 20 mylių į vaka
rus nuo Krakmroe. «.

Tą ataką atliko tas pats 
dalinys, kuris sekmadieny 
skrido iš Anglijos atakuoti 
vokiečių lėktuvų ^fabriką 
prie Rahmel, 10 mylių nuo 
Gdynia uosto, ir tuomet 
skrido Rusijon.

Visi lėktuvai saugiai grį
žo iš abiejų atakų.

Suvirš 500 bomberių iš 
Anglijos atakavo priešo ka
reivines ir susisiekimo lini
jas giliai Prancūzijoje. Va
kar naktį iki 250 britų bom
berių iš Italijos atakavo 
Szombathely aerodromą, į 
pietus nuo Viena', Austrijoj.

INDIJOJE IŠMUŠTA 
42,000 JAPONŲ

KANDY, Ceylon, rugp. 8. 
—Sąjungininkų štabo narys 
sakė 42,000 japonų karių ir 
keturios devynių priešo Bur 
mes diyizijų buvo išmušta 
šiaurrytinėj Indijoj ir Bur
iuos kalnuose. Jis spėjo, kad 
japonai dabar galį trauktis 
atgal net iki Mandalajaus.

Sąjungininkų patrulės va
rosi už Tarnu bazės, Buriuos 
pasienyje, ir persikėlė per

laužti iš spąstų, bet kaskart j Yu upę, vydami desorgani- 
zuotus japonus . Chindwin 
upės link. Kiti daliniai, žy
giuodami pietuosna Tiddim 
link, daro gerą progresą.

Partizanai susijungė, 
užėmė miestą Graikijoj

LONDONAS, rugp. 8. — 
Pranešimas iš Maršalo Tito 
štabo sakė jugoslavai ir 
graikai partizanai sujungė 
savo jėgas pasienyje, ir kar 
tu užėmė industrinį Edessa 
miestą Graikijoje.

Kiniečiai sako JAV 
lėktuvai puolė Šanghai

CHUNGKING, rugp. 8.— 
Kiniečių centralinė žinių 
agentūra sakė Amerikos 
B-24 bomberiai vidurdieny 
atakavo Shanghajų, kur pa
darė didelius nuostolius uo
sto apylinkėje.

Anot pranešimo, laivai ir 
uostai Whampoa upėj taip
gi buvo smarkiai bombuoti.

įspėjo japonus apie 
gręsianlj pavoją

> NEW YORKAS, rugp. 8. 
—Domei agentūros praneši
mas sakė naujasis Japoni
jos Premjeras, Gen. Kuniaki 
Koiso, kalbėjo į japonus per 
naminį radio tinklą ir įispė- 
jo juos, kad sąjungininkų 
laimėjimai Marianas salyne 
ir Naujos Gvinėjos apylinkė
je nurodo, kad sąjunginin
kai matomai ruošiasi vienu 
kartu smogti pačiai Japoni
jai.

Sako naciai išvežė 
Petain į Vokietiją

LONDONAS, rugp. 8. — 
Čia gaunami raportai sako 
vokiečiai kariai traukiasi iš 
pietvakarinės Prancūzi jos, 
ir naciai bendrai ruošiasi 
evakuoti didesnę dalį to 
krašto.

Nepatvirtintas raportas iš 
Vichy sakė Maršalas Pe
tain, Vichy vyriausybės vir
šininkas, buvo- nacių išvež
tas į Vokietiją.

Anot žinių iš Berno, vo
kiečiai jau partraukė iš Pran 
cūzijog 80,000 moterų-darbi
ninkių.

KARO BiULETENIM
—Lenkai ir suomiai gali 

sudaryti naujus kabinetus; 
lenkai—susitaikymui su ru
sais, suomiai — pasitrauki
mui iš karo prieš rasiiis.

—Rusų kariuomenė grę
sia nacių linijoms tarpe Kar 
kuvos ir Varšuvos.

Naciai padega kaimus Prūsų pasienyj; 
rusų kariuomenė skuba j Klaipėdą

MASKVA, rugp. 8.—Rusų kariuomenės dalinys iš Šiau
lių pasivarė tiesiog į vakarus ir užėmė Kuršėnus, 75 my
lias į rytus nuo Klaipėdos, o kiti vienetai pasistūmėjo 15 
mylių į pietvakarius ir užėmė Šaukėnus, Gaugokus ir 
Gaidus,' nuo 63 iki 65 mylių į šiaurryčius nuo Tilžės.

Vokiečių jėgoms, kurios gina Rytprūsius nuo artėjan
čios rusų kariuomenės, gręsia naujas pavojus, kadangi 
rusų daliniai Latvijoje varosi vakaruosna ir jau pasiekė 
punktą tik 70 mylių nuo Klaipėdos.

(Berlyno radio kalbėjo
apie nuolatines bolševikų 
atakas į šiaurę nuo Klaipė
dos).

Pietiniam rytinio fronto 
gale kiti rusų daliniai valdo 
didelius aliejaus ir gazo re
sursus po to kaip užėmė 
Drohobycz, Eorislav ir Sam- 
bor.

Naciai sakė šimtai tūks- *
tančių vokiečių civilių buvo 
suvežta Rytprūsijon paruoš

Hitleris pakorė 8 savo karininkus
LONDONAS, rugp. 8. —

Pranešta iš Berlyno, kad 
Feldmaršalas Ervvin von 
Witzleben ir septyni kiti Vo
kietijos armijos karininkai 
buvo pakarti po teismo, ku
rio metu jie prisipažinę suo- 
kalbiavę prieš Hitlerį ir dėl 
pasidavimo sąjungininkams. 
Nuo liepos 20 d., kuomet
bomba sprogo Hitlerio šta
bo rūmuose, jau 16 nacių 
karininkų prarado gyvybes.

Anot pranešimo, grafas 
York von Wartenburg buvo 
vienas liudininkų ir tvirti
nęs, kad suokalbininkai pla
navę įsteigti santykius su

Himmler nužudytas, Goering sužeistas
BRITŲ FRONTE PRAN

CŪZIJOJE, rugp. 8.—Nau
jai suimtas vokiečių karinin 
kas sakė Heinrich Himmler, 
Geštapo ir SS viršininkas, 
buvo nužudytas, ir Reichs- 
maršalas Hermann Goering 
buvęs sužeistas, naujam su
kilime prieš nacių vyriausy
bę.

Nėra jokio patvirtinimo 
tam raportui. To karininko 
pareiškimas paremtas an- 
trarankinėmis žiniomis. Ry
šium su ta žinia, britų radio 
sakė vokietis leitenantas sa

50,000 sunkvežimią 
vairuotoją streikuoja

CHICAGO, rugp. 8—Dėl
to, kad jų darbdaviai neda
vė jiems War Labo r Board 
įsakytą septynių centų va
landai algų pakėlimą, 50,000 
sunkvežimių (trokų) vairuo
tojų ir prekių kilnotojų aš- 
tuoniose vidurvakar i n ė s e 
valstybėse išėjo ant streiko.

ti naujus apsigynimus prieš 
rusų varymasi.

Per praeitas 24 valandas 
rusai užėlmė 150 nacių oku
puotų miestelių ir kaimų

Žygiuodami Ryt prūsių 
link iš pietryčių, rusų; dali
niai į šiaurvakarius ir piet
vakarius nuo Bialistoko už
ėmė Knišiną ir Lapy, tuo, 
perkirsdami du svarbius 
vieškelius.

sąjungininkais rytuose ir 
vakaruose.

Teismas nustatęs, kad 
Pulk. grafas Claus von Stau 
ffenberg įnešęs bombą į Hit 
leno štabą, bet jos nspalei- 
dęs, nes Heinrich Himmler, 
Geštapo viršininkas nebuvęs 
kambaryje, o jis turėjęs 
kartu žūti.

Maj. Gen. Stieff neva pra
nešęs apie kitą planą Hitle
rio nudėjimui, kuris nebuvo 
įvykdytas. Bombos turėjo 
būti įdėtos į karių maišus 
ir nustatytos sprogti kuo
met jie būtų Hitleriui de
monstravę savo naujuosius 
ginklus.

kęs jis “dėl kitų gerų žinių 
stokos” pranešęs savo ka
riams, kad Himmler esąs 
negyvas.

Devyni kiti belaisviai, visi 
austrai, sakė jie galį pirmo 
karininko pareiškimą pat
virtinti. Vienas jų sakė jie 
girdėję, kad Rommel buvęs 
sužeistas Normandijos fron 
te, bet sveikstąs. Geriausios 
žinios atėjusios sekmadieny, 
kuomet jie girdėję, kad Him 
mieris buvo nužudytas, ir 
kad Goeringas buvo sužeis
tas.

4,000 darbininką 
streikuoja Detroite

DETROIT, rugp. 8.—Dėl
to, kad septyni unijos nariai 
buvo atleisti iš darbo, apie 
4,000 darbininkų penkiuose 
General Motors fabrikuose 
šiandien išėjo ant streiko. 
Valdžios pareigūnai deda 
pastangas kuogreičiau šiai 
baigti tą streiką.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Kolekta bažnyčioje
nuo karo nukentė-
■ f
111CIAIVICJtuluiTO

New Britoin, Conn. — 
Liepos 23, Šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčioje per vi
sas pamaldas kleb. kun. M. 
Pankus skaitė J. E. vysku
po F. McAuliffe laišką, ku

tą visą darbą gražiai užgy- 
rė. Dar priminė tuoj pra
nešti spaudai, kai tik pra
dėsim rinkti drabužius Lie
tuvos žmonėms, nuo karo 
nukentėjusiems.

Bridgeporto lietuviai, ku
rie turi atliekamų drapanų, 
tegul palaukia, kol atsilan
kys rinkėjai. Laikas bus pra 
neštas per lietuvišką ir an-

riuo parapijiečiai buvo kvie- glišką spsudą, ir bažnyčio- 
sti su aukomis padėti kil-!Je- Rinks tik šio skyriaus 
niam tikslui, būtent, aukoti vardu (United Lithuanian 
nuo karo nukentėjusių pa
vergtųjų žmonių Europoje 
šelpimui.

Visos aukos pavedamos 
Vyskupo Šalpos Komitetui 
(Bishop 's Relief Committee), 
kuris stengsis jas perleisti 
besirūpinantiems karo be
laisviais ir šelpiantiems vi
sus pasilikusius be past> 
gės ir badaujančius karo zo
nose.

Vyskupas paskyrė liepos 
30, rckmadienį, tai kolektai, 
pažymėdamas, ką geros va
lios žmonės aukoja tam ge
ram tikslui, aukoja pačiam 
Dievui.

Šv. Andriejaus parapijos 
žmonės paklausė vyskupo 
balso ir praėjusį sekmadie
nį per visas pamaldas duos- 
niomis aukomis parodė gai
lestingą širdį visiems reika
laujantiems šalpos, sumes- 
dami $225.Q0.

Relief Fund), lietuviškai — 
Bridgeporto Jungtinis Lie
tuvių Šelpimo Fondo 
rius.

IŠLA1SVINTO MIESTO GATVftJE dieninę karo eigą, ir chorų gęs motinėlės, bet... karas jį 
dainų, buvo traukimas do- šaukia į Europą. Jam lin- 
vanų paaukotų Lietuvos Geiskime pasisekimo ir greit su- 

Glasgo- grįžti sveikam į Pittston,bėti Fondo naudai 
vo choras tą visą apsiėmė 
atlikti, šiandien tenka tar
ti gilus padėkos žodis už 
visų, prisidėjimą, dalyvavi
mą salėje, geroms šeiminin 
kėms už puikiai paruoštą už- 

i kandį ir valio chorui ir ben
dradarbiams už puikų žygį.

Nemunėlis

Pa.

bs:

sky- Rennes miesto, kurį Amerikos kariuomenė išlaisvino iš 
nacių, viena prancūzaitė gatvėje šoka su amerikiečiu ka
riu. (Nuotrauka Acme fotcgrafo A. Lopez, atsiųsta per 
radio iš.Londono. Acme-Draugas)Veikia Lietuvos 

Šelpimo Fondo 
skyrius

Waterbury, Conn. — Fe
deracijos 22 skyrius įsteigė 
bendrą Lietuvos Šelpimo 
Fondą — United Lithuanian 
Relief Fund. Valdybą suda
ro šia: pirm. kompozitorius 
A. J. Aleksis; vice pirm. Jo
nas Jenušiiitis; 2 vice pirm.
Anelė Jenušaitienė; 3 vice 
pirm. Morta Zailskienė; rast.
— Ona Barkauskienė ir Mar j gyvenimas kiekvieną pialie- 
celė Andrikytė; iždininkas čia iš arčiau arba toliau ir

i Vardu, A, esu jųjų tarpe.”
Vėliau susirinkus geram 

būriui svečių vietinėje sve
tainėje visi buvo pavaišinti 
skania arbata su užkan
džiais — bet rodos, kad di
džiumos dėmesys buvo at
kreiptas į svarbiausią prog
ramos dalį — spėliojimą a- 
pis laimikį, nes po arbatos,

būrys mūsų tautiečių iš be-; kiekono pranešimu apie šiai
veik visų kolonijų net toli- _______________________
mo Londono. Šiandieninis ________________________

Lietuviai 
D. Britanijoj

Glasgovv. — Glasgovo Šv.
Luko bažnyčioje įvyko mė
nesinės pamaldos per kurias 
dalyvavo nepaprastai didis

Nėra abejonės, kad ir ki
tos lietuvių parapijos Hart
fordo vyskupijoje taip pat 
gražiai pasirodė aukomis. 
Dėl Amerikos lietuvių duos- 
uumo, kaip ir praė/asiais 
metais nemažai teko, taip ir 
šiais metais nemažai teks 
pavergtosios Lietuvos žmo
nėms, kurie baisiai kenčia 
gyvendami tris žiauriausias 
vergi jiae.

įsteigtas Bendro Am. 
Lietuvių Šelpimo 
Fondo skyrius

Bridgeport, Conn. — Kai 
skyrius čia įsisteigė, Ame
rikos laikraščiai tą susior- 
ganizavimą gražiai paminė
jo, net pirmininko paveiks
lą įdėdami į savo skiltis, ir

— Jonas Breiva.
Drabužių rinkimo komisi

ja — pirm. Petras Jaku
bauskas, vice pirm. Kašte 
Jasaitienė, rast. Anelė Ka- 
napkienė. Nariai — Ona 
Jakštienė ir Petras Liubi- 
nas.

Liepos 28 d. įvyko Fede
racijos skyriaus ir Tėvų Sa
vųjų draugijos susirinkimas. 
Pasibaigus susirinkimui, pir 
mininkas komp. A. J. Alek
sis paskelbė Lietuvos šelpi
mo Fondo susirinkimą. Bar
kauskienė perskaitė to fon
do įstatus anglų kalba.

Draugijų atstovai turėj o 
sumokėti po $5.00, o pavie
niai asmenys po $2.00. Fe
deracijos 22 skyrius už savo 
du atstovus sumokėjo $10.00.

Pažymėtina, kad daug nau 
jų narių įrašė komp. Alek
sis.

Išrinkta du nariai, būtent, 
pirm. Aleksis ir Petras Ja
kubauskas, kurie lankysis

nenuostabu tas gilus susi
kaupimas dvasioje, kuris bu 
vo jaučiamas pamaldų me
tu. Jaukus dienos pamoks
las su gražiais išdėstymais 
mūsų klebono kun. J. Gu
tausko — choro Blaivybės 
darniai sugiedotos giesmės, 
pakėlė šii^dį prie gilios mal
dos Visagaliui prisimenant 
žodžius “Kur vienas arba 
daugiau susirenka Mano

draugijų susirinkimuose ir 
kvies prisidė.i prie Lietuvos 
Šelpimo Fondo. Kas link dra 
bužių, tai jau nemažai tu
rime surinkę. Drabužius pri
ima penktadienių vakarais 
nuo 6 vai. iki 7 senos mo
kyklos kambaryj. Prašome 
atnešti drabužius.

Korespondentas

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.

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

REIKALE pašinaudokit

BVDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — O:SO F. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego
vakare — 7:00 P. M.

PASKOLOS. 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nuošimtį — be komlšino 

PAS

Rūpinkis galvoti apie sa
ve, kad esi toks koks iš tik
rųjų esi, o ne koks galėtum 
būti, o tuomet nusikratysi 
savimylą. Cioud.

— Amerikie 1 is viršyla 
Pranas Markauskas iš Pitts
ton, Pa. pirmu kartu buvo 
mūsų bažnyčioje ir ilgai gė
rėjosi gražiuoju mūsų alto
riumi. Amerikoje jis turi 2 
brolius ir 2 sesutes. Pasiil-

.TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja. . $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
i 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:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

yyleboldts-goldblatt’

DĖVINT OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantla

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

31

DEGTINĖ-WHISKEY
Šiuomi pranešame visuomenei, draugijoms ir kliū- 

bams, kad galima pirkti įvairių rūšių Degtinės (Whis- 
key), Rum, Vyno ir Kordialų — nuo 1-nos iki 50 bon- 
kų, O.P.A. nustatyta kaina. Lietuvė savininkė.

FRANCES LIQUOR STORE 
2346 W. 69th St.. PRO. 3140

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininku

STASYS LITWINAS SAKO:
rrT\ S D R Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
—> Kombinacijos Durų — YVallberard -— Plaster Roarri— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
rfbrgs —- Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos _ Varniški — Knamell ) — Geležinių Namams Reik- M 
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. VICTORV 1312

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in ths line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fsctory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appolntment rali — 

REPUBLIG 6651

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena, pora ak ų visam gryvenl- 
mut. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniSklausla 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

3fl METAI PATYKTMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas i CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m.

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

m.

DR. G. SERNER

BE

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS . 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS' IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

3S

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Praa. and Mgr.

•Į- 11 ' -V - -A — ^r— 11

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. PROspcct 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

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

TeL YARds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I
Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Res. 6958 So. Talinas Avė.
Re*. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURC. \s

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbiic 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. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-

PIRKITE KARO BONUS!

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. 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

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.s Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių DlrbtnvS 
8401 SO. HALSTED ST.I

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

'Tel. s 1
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 R. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St,, Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais i
Valandos; 3-6 popiet.

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 CITTRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL 1 REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 (

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yrą brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjuuą dėl kad jo n»hra ry.
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CLASSIFIED AND "HELP

I! “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVRRTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearborn Street 
Tvl. RANdolDb S4S8-94M9

HEl/P WANTF.D — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauktte 
Apply Ępnployment Office 

BDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
85 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBfiKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JfiGAS

DIENĄ AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

GENERAL FOODS
Reikalauja Vyrų 

Svarbiem Darbam

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

General Foods

Warehouse
421 E. ILLINOIS ST. 

SUPERIOR 8645 -

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.50 { mSnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

West 5ide Merginoms
Jaunoms Moterims

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

AMERICAN
DECALCOMANIA CO 

4334 W. Fifth Avė.

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.

4 PP. — 12:30 RYTO

5 naktis j savaitę prie machine 

ir bench darbų. Mažų dalių.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

PATARNAVIMAI

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasi "Drau
ge”.

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

Daug lietuviu kariauna 
Europos frontuose

(LKFSB) Kaip visi žino
me, USA daliniai pasiekia 
Europos frontus daugiausia 
per Angliją. Prieš keletą sa
vaičių j Londono lietuvių 
bažnyčią susirinkdavo nema
žas būrys USA lietuvių ka
rių, bet dabar jų nebema
tyti. Manoma, kad jie jau 
išvyko į frontą Prancūzijo
je.

— Londonietis lietuvis J. 
Balnius, su savo kapelionu 
vykdamas pas vysk. Bučį, 
nusivežė savo maisto ir Eks
celenciją bei kitus tėvus mar 
rijonus apdovanojo muilu ir 
kitais dalykais, kurių Ita
lijoje buvo sunku gauti.

— Cbicagoje studijavęs 
jaunas lietuvis, ateitininkų 
organizacijos narys Albinas 
Reneckis irgi yra Europos 
fronte.

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

(Šv. Pranciškus)

NAUJAS SUOMIJOS PREZIDENTAS Sukapota
OSCODA, Mich. — Mrs. 

Mary Meyer, 72 m., buvo 
lėktuvo propelerio mirtinai 
sukapota kai ji sėdėjo lai
velyje ežere. Trys orlaiviai 
iš gretimos kariuomenės 
lėktuvų stoties skrido žemai 
skersai ežerą, ir nežinia ku
ris pataikė senukę moterį 
savo propeleriu. Laivuke bu
vo ir Mrs. Meyer sūnus, 
Walter. bet liko nepaliestas, 
kadangi atsigulė ant laivo 
dugno.

Gydydamas reumatiz
mą elektra pasimirė
DETROIT, Mich. — Vla

das Sikorski, 54,m., pasida
rė sau mirtį, kuomet namie 
darytu būdu mėgino išgydy
ti savo reumatizmą. Sikorski 
geliančias kojas apvyniojo 
elektros vielomis, pervedė 
jomis nugarą, ir paskui dar 
apvyniojo petį. Po to pridėjo 
sienon elektros prileidimą. 
Elektros jėga jį tuoj užmu
šė.

rininkių mokykla. Lenkai tei 
gia, kad gen. Plechavičius 
buvo surinkęs 30,000 sava
norių, bet kiti šaltiniai mi
ni — 13,000. Vėl sakoma, 
kad vokiečiai reikalavę da
liai lietuvių karių vykti į 
Latviją ir Estiją, o kitiems
į Vokietiją. Tokie vokiečių 
užsimojimai prieš lietuvius 
nepatiko nei Vyr. Liet. Išl. 
Komitetui, nei gen. Plecha
vičiui ir dėlto pirm laiko 
kilo kruvini susirėmimai.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja. ♦

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

Papratimas — didesnė jė
ga, negu pati gamta! —

Loeke

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

k ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Helpl
★ For Service I
★ For Resulis i 

ADVERTISE
In America’g Ureatest 

Llthuanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUAN1AN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN' 

ADVERTISING MEDIUM

*********

MERGINŲ — MOTERŲ 

. ★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO
ATSMAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

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 j savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey
PAGELBfiKIT 

KARO JĖGOMS

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY

(Blokas Į pietus nuo Harrlson)

GERA MOKESTIS 
DARBA ATLIKSIT SĖDINT 

KŪDIKIAMS PRIEŽIŪRA 
VALGIS GAUNAMAS

AMšanklt:
Nuo 8 iki 5 kasdien. Antrad.
Iki » vak. Sekmad. nuo 19 Iki 4.

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not necessary. 
Permanent position. Apply.

GRINNELL CO. 
4425 S. WESTERN

PARDAVTMUI

PRIE MICHIOAN CITY MAŽA UKf 
•u modemiškai Įrengtu 5 kambarių 
namu,, aunparlor, vana, baaementas 
Ir garage po viena paatoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokykloa, 
4 blokai nuo South Shore gėlėti ri
kei t o atotlee. ltt mylių nuo Mlclb- 
gan ežero Ir puoSnių resortų.
4. P. VARKALA aav., Chlcagoje, 
4149 Archer Avė. Ph. Vlrglnla 9114

PARSIDUODA—2 fletų po 5 kam
barius medinis namas, labai gražus, 
ant akmeninių pdmatų. Randasi Ro- 
selande arti Lleuvlų bažnyčios. Visi 
Įrengimai Ir patogumai. 3 boileriai 
Ir tt. Parsiduoda už labai prieina
ma kaina. Kreipkitės prie SavIntnkSa 
1OS1R S. PRAfRIE AVĖ., TEL., 
PULlman 1910.

PARSTDVODA: — 13 kambarių ak
meninis namas. AtneSantla labai ge
ra,, Įelgas vyrui Ir žmonai. Naujai 
Įmūrytos, maudyklas. Reikia pa
matyti, kad įvertinus. Krelnkiės I: 
»«2S W. WARRF,N BLVD., Tcl. 
KEDale 5200.

TIKRAS BAROENAS. 3 kamb Cot- 
tage su belamentu. Kaina tik 32,800. 
3600 Įnefttt. Tuftčtas.

2123 S. MILIARD'AVE,

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Field maršalas Gari Mannerhieim (dešinėje), naujas 
Suomijos prezidentas, sveikinasi su Edwin Linkomies, 
ministrų pirmininku, po priesaikos iškilmių. (Acme-Dr.)

POGRINDŽIO SPAUDOS BALSAI
Naciai sušaudė lietuviu X’ ZSt “"o»25
štabo generolus

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas birželio 5 d. 
gavo per Stokholmą žinių, 
kad okupantai vokiečiai su- 
šanadė, sunaikino Vyriausio
jo Lietuvių Štabo vadus-ge- 
nerolus. “Daily Telegr.” ko
respondentas pranešė, kad

ją, gerai žinodamas, kad 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas tam nepritars Ir 
sukliudys. Tuomet generolas 
Jackęln paliepė Plechavičiui, 
kad jis sulis tų šaulių Sąjun
gos 13,000 narių su SS vie- 
netomis. Į tą reikalavimą 
gen. Plechavičius atsakė de
mobilizacija — paleidimu

vokiečiai sulikvidavę tuos I šaulių Sąjungos. Vokiečių 
lietuvių armijos palikusius vienetams buvo pavesta nu-
vadus, kurie pateko į vokie
čių okupaciją. Vienas slap
tosios lietuvių veiklos narys 
atvyko švedijon ir papasa
kojo korespondentui, kas bu 
vo nutikę Lietuvoje. Lietu
vos Generalinio štabo vadai 
žuvo, kai vokiečiai atėjo jų 
suimti. Lietuviai pasiprieši
no. Kovoje dauguma žuvo, 
likusieji nusišovę, kad ne
patekus okupantų naguosna 
gyviems. Pirm to gen. Ple
chavičius buvo suimtas ir 
išgabentas Vokietijon kalė
jimam Lietuvos Vyr. štabo 
vadų nesutikimas prasidė
jęs, kai Vokietijos SS vadas 
gen. Jackeln pareikalavo, 
kad lietuviai pristatytų 30,- 
000 karių Vokietijos aero-

Telegrama iš Sibiro

ginkluoti lietuvius šaulius, 
bet septyni jų batalijonai iš
sislapstė Rytų Lietuvos miš
kuose su gautais iš vokiečių 
ginklais ir negausiais šovi
niais. Balandžio mėn. gale 
maršalas Model, vokiečių 
Narvos fronto vyr. vadas, 
pareikalavo, kad lietuviai 
mobilizuotųsi prieš rusus. 
Plechavičius atsisakė tai da
ryti, bet tada dar jam buvo 
leista grįžti į štabą.

Iš Stokholmo “Svenska 
Dagbladet” pranešei, esą ge
nerolas Plechavičius pabėgo 
iš vokiečių kalėjimo, š. m. 
geg. 14 d., prisijungęs prie 
nenuginkluotų šaulių Lietu
voje ir su jais užėmęs Uk
mergę.

Ta proga pasirodė lenkų 
oficioze “Dz. Polski i Dz. 
Žolnierza” birž. 20 d. etraips

(LKFSB) Kas kart ma- nis, parašytas šališkai, kiek 
žiau begaunama laiškų ir pašiepiančiai. Esą, gen. Po-
telegramų iš Sibiro. Matyt, 
kad daugelis tremtinių iš
miršta, o kitiems susisieki
mo sąlygos nežmoniškai ap
sunkintos. Po ilgokos per
traukos Chicagoje dar gau
ta viena telegrama iš Sibiro 
nuo Amelijos Afecickienės 
(pavardė gali būti netiks
liai perduota). Ji rašo ga
vusi laišką nuo savo sesers. 
Jos sesuo ar kiti artimieji 
prašomi kreiptis į “Drau
gą”, kur gaus daugiau in
formacijų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

vilui Plechavičiui pavykę su 
daryti pneškomunistinę sa
vanorių kariuomenę, kuri tu 
rėjusi ginti Lietuvos žmo
nes nuo parašiutininkų-ko- 
munistų ir panašių liaudies 
skriaudėjų. Bet vokiečiai pa 
reikalavę, kad lietuviai vyk
tų saugoti aerodromus Vo
kietijoje, kad sudarytoji ka-l 
riuomenė būtų sulieta su vo-, 
kiečiais. Gen. Plechavičiui 
nesutikus, kilęs nesusiprati
mas. Gen. Plechavičius ir jo 
štabo šefas pulk. Urbonas 
tapo suimti, dalis šaulių nu
ginkluota, Marijampolėje su 
likviduota kariūnų ir puska-

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• B RANDĖS
• RUM’O

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS G054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
žydukas”

P ENKI O L IK A (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Vigą Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Telefonas SEELEY 8760

Sprlngslnlai 
Matomi

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

Ateikite šiandiel

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti............
STOKER COAL, Ankštos rūšies, Jy

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................$ĮĮ
PETROLEUM COKE (Course)• -C 1 9\f) 
PETROLEUM COKE (Pilė Rnn) $ĮQ*g5
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Nacių desperatiški mėginimai
Užvakar vokiečių armijos Prancūzijoj darė despera

tiškų žygių atmušti amerikiečius atgal — kontratakuo
ti. Jie mėgino atnaujinti tai, ką karo pradžioj naudo
davo! — pulti blitzkriegu. Tačiau jų jėgos į amerikie
čius atsimušė lyg žirniai į sieną. Iš blitzkriego mėgi- 
rimų nieko neišėjo. Amerikiečiai sudaužė jų 135 tan
kus ir kitų nuostolių jiems pridarė. Be to, atmušę 
kontrataką, amerikiečiai pasivarė į priekį.

Ar tai bus vokiečių paskutinis mėginimas kontra
takuoti, ar ne — tuo tarpu tikrai pasakyti būtų šun
iu. Gal būt naciai taupys savo jėgas Vokietijos sie
noms ginti. Yra spėliojimų, kad jie prie savo sienų 
laiko geriausias jėgas ir darys paskutines pastangas 
jas ginti.

Dabar pasklido! gandų, kad po kelių nepasisekusių 
kontratakų, vokiečiai pradėjo bėgti iš pietvakarinės 
Prancūzijos. Net iš Paryžiaus vokiečiai jau pradėję 
kraustyti administracinius aparatus į miestą Nancy
— arčiau Vokietijos sienų. Dar nepatvirtinotomis žinio
mis, atėjusiomis per Šveicariją, maršalas Petain iš 
Vichy jau esąs išgabentas į Vokietiją.

Tos visos žinios lyg ir kalba, kad vokiečiai patys 
jru mato, kad nętrukus bus priversti iš Prancūzijos 
išsinešdinti. Tačiau sąjungininkų karo vadovybė visų 
žinių apie vokiečių silpnėjimą neima už tikrą pinigą. 
Ja kariauja taip, kad neįvesti savo jėgų į pinkles. Ka
riauja stipriai, netikėdami jokiems gandams ir nepa- 
s" duodami iliuzijoms. Tai yra išmintingas nusistaty
mas. ' I 4

Praėjusią savaitę atrodė, kad naciai jau nebeišdrįs 
pastoti kelio sąjungininkams. Tačiau šios savaitės pra
džioj jie išstojo kontratakon. Atsargi sąjungininkų 
kr.ro vadovybė prie to visuomet yra prisirengusi, to- 
d"l kontratakas atremia, nepakeldama didelių nuosto
lių. Laikantis tokios strategikos, bus užtikrinta grei
tesnė pergalė ir su mažesniais nuostoliais.

Veikėju ir rėmėju įvertinimas Iš Lietuvos
Lietuvių katalikų organizacijos neužmiršta tų savo 

narių, kurie joms gero padaro, kuo nors joms nusipei- Lietuvos šventoji 
no. Neužmiršta tokių savo narių nė Lietuvių R. K.
Susivienymcs Amerikoj. Prieš pora savaičių buvusia
me 54-tame seime net penki iš jų pakelti garbės na
riais. Jais yra:

Kun. Jonas Ka&akaitis, šv. Kazimiero parap., Pitts- 
ton, Pa., klebonas, buvęs centro dvasios vadas, kuris 
yra vienas iš uoliausių ir stipriausių Sus-mo veikėjų 
ir rėmėjų. Jo vadovaujamoj parapijoj veikia septynios 
LRKSA kuopos, prie kurių priklauso apie tūkstantis 
narių. Be to, kun. J. Kas ak ai t is yra vienas stipriausių 
lietuvybės šulų Wyoming Klonyje.

Kun. Juozas Karalius, didžiojo Šenadorio (Pa.) lie
tuvi^ parap. klebonas, Kunigų Vienybės pirmininkas, 
buvęs Sus-mo centro dvasios vadas, daug yra nusipel
nęs šiai mūsų organizacijai. Ir gyvu žodžiu ir raštu 
labai dažnai ragina visus lietuvius katalikus, neišski
riant nė dvasiškių, būti šios garbingos organizacijos 
nariais ir jai darbuotis. Paskutiniuoju laiku kun. Ka
ralius daug rūpinasi Lietuves išlaisvinimu.i

Kun. Juozas Miliauskas, šv. Trejybės parap. klebo
nas, Wilkes Barre, Rau, buvęs Kunigų Vienybės sekr. 
ir Sus-mo dvasios vadas, visuomet sielojosi ir sielo
jasi, kad mūsų fraternalinė organizacija būtų stipri 
visais atžvilgiais. Jis yra vienas uoliausių Sus-mo or
gano “Garso” bendradarbių. Kun. Miliauskas yra tau
rus ir veiklus lietuvis.

Kun. Pranas Juras, Lawrence, Mass., lietuvių parap. 
klebonas, buvęs Sus-mo dvasios vadas, buvęs Kunigų 
Vienybės pirmininkas ir sekretorius, dabartinis ALRKF 
iždininkas ir LDS vice pirmininkas, ypatingu uolumu 
skleidžia LRKSA idėją. Ir raštu ir žodžiu nuolat kalba 
į mūsų tautiečius, kad jie būtų vieningi ir organizuoti, 
kad būtų apdraudę savo gyvybę ir sveikatą lietuviš
koj, katalikiškoj organizacijoj — LRKSA. Kun. Juras 
— tai uolus mūsų organizacijų ir spaudos veikėjas.

Kun. Jonas Švagždys,, šv. Roko parap. klebonas, 
Brockton, Mass., LDS pirmininkžs, ALRKF dvasios 
vadas, ALT narys, vėliausiu laiku buvęs Sus-mo dva- 
s’ios vadas, yra vienas seniausių organizacijos narių, 
stiprus ir nuolatinis jos rėmėjas. Pastaruoju laiku 
kun. Švagždys labai sunkiai sirgo, todėl ir į 54-tą j į 
seimą negalėjo atvykti. Bet seimas, atsižvelgdamas į 
jo nuopelnus, pakėlė jį garbės nariu.

Tad, matote, LRKSA neužmiršta tų, kurie j hm pa
sitarnauja, jį nuoširdžiai paremia, pasidarbuoja. Čia 
išvardintieji penki kunigai — tai stiprūs Sus-mo šulai, 
atsidavę organizuotai ir vieningai lietuvių katalikų 
veiklai. Jų pavyzdys ir kitus į visuomeninį darbą pa
traukia ir skatina. Jie, tiesa, protestavo, kai buvo su
minėta jų kandidatūra į garbės narius, tačiau seimas, 
nekreipdamas dėmesio į protestus, vienbalsiai (atsisto
jimu) juos pakėlė garbės nariais. Ir toji garbė ne tuš
čia, bet užpelnyta.

Lietuva ir Kurzono linija

PIERRE MAURIGE

Partijų vadai rengiasi
Abi partijos — demokratai ir respublikonai turi no

minavę kandidatus į prezidentus ir vice prezidentus. 
Šiuo metu jų vadai dirba, prakaituoja, kad suplanuoti 
tinkamą rinkimų kampaniją, kuri, be abejojimo, bus 
gyva ir Labai karšta. Abi pusės turi daug vilčių. Po
zicija mano, kad ji laimės, nes žmonės įvertins jos 
darbus. Opozicija yra įsitikinusi, kad šiuo tarpu ji tu
ri laimėti, nes demokratai jau visiems “įsipyko.”

Turint tokių vilčių abiejų partijų šulai iš kailio ner
sis beagituodami už savo kandidatus. Reikia manyti, 
kad rinkimų įkarštis bus pakreiptas tokia linkme, kad 
nepakenkti karo pastangoms.

Fašistai "nepasiduoda”
Italijos fašistai vis dar “nepasiduoda”. Toj. krašto 

daly, kuri tebėra vokiečių okupuota, jie vis dar leidžia 
visokius dekretus, lyg norėdami užmaskoti savo ne
pavydėtiną likimą. Spaudos pranešimu, pats Mussolini 
neseniai išleidęs įstatymą unijų ir korporacijų reikalu 
šiaurinei Italijai. Nors tie Mussolinio, įstatymai nieko 
nereiškia, nes tą kraštą valdo vokiečiai; tačiau fašis
tų vadas, užtraukęs italų tautai baisią nelaimę, vis ’dar 
stengiasi nuduoti ‘‘tautos vadu” ir mėgina mulkinti
Tincnes. J-2

Praėjusio mėnesio “Current News on the Lithua- 
nian Situation” biuletenis, kurį leidžia Lietuvos Pa
siuntinybė, išėjo padidintas ir pailiustruotas Lietuvos 
žemėlapiu. Duotas gana išsamus straipsnis apie etniš
kąją Lietuvą ir Kurzono liniją, apie kurią spauda 
paskutinėmis dienomis daug 'rašė, nes Maskva savo 
laiku tą liniją pasiūlė sienoms nustatyti tarp Lenkijos 
ir Sovietų Rusijos. Tad, gera ir naudinga tą Curzon 
Line (Kurzono linija) apibudinti lietuvių tautos požiū
riu ir atsižvelgiant į jos gyvybiškuosius interesus.

Be to, biuletenyje duodama daug tikslių žinių apie 
Sovietų Rusijos smurtiškus “rinkimus” 1940 m. liepos 
mėn. Lietuvoje. Primenamu, kad paskutiniais laikais 
Lietuva ir vėl yra virtusi mūšių laiku. Randame žinių 
ir iš okupuotosios Lietuvos, kurios, žinoma, yra labai 
liūdnos.

★

Vilnius ir lenkai
‘‘The Polish Review” savo vėliausioje laidoje turi 

įdėjęs iliustruotą straipsnį tokia antrašte — ‘‘Wilno — 
The Polish Athens”. Straipsnio autorius Witold Ho- 
reszko įrodinėja, kad Vilnius visais atžvilgiais priklau
so Lenkijai. Bet jo įrodinėjimai yna labai neįtikinanti.

Gaila, kad ir šiuo momentu lenkai, patys būdami 
Rusijos imperializmo auka, kelia tokius klausimus, ku
rie juos pačius imperializmu sergančiais padaro. Len
kijos byliai labai daug padėtų, jei jos vadai kartą ant 
visados išsižadėtų imperialistinių siekimų.

Nepaisant kiek lenkai įrodinės Vilniaus “lenkiškumą”, 
Vilnius buvo ir bus Lietuvos miestas, Lietuvos sostinė, 
kurios lietuviu tauia neižsižadėio ir neišsižadės^

(LKFSB) Kun. dr. K. Ma
tulaitis, nežiūrint nelengvų 
karo sąlygų bombarduoja
mame Londone, mėgsta pa
švęsti Laiką studijoms apie 
Lietuvą. Jisai mums rašo: 
“Besigilindamas į Lietuvos 
praeitį, suradau, kad Krė- 
viečiai buvo gryni lietuviai 
ir jie buvo, tarp kitko, su
kūrę Polocką Rechvoldas- 
Bazilius, paveldėjęs Polocką 
po tėvo Erdzivilo, Didž. Lie
tuvos kunigaikščio, valdžiu
sio Lietuvą iš Naugarduko, 
sulaukė duktės, kurią pa
krikštijo Paraskavija. Ji gi
mė 1185 m., o mirė 1239 m. 
Turėjo ir sūnų, pakrikšty
tą vardu Hlebas. Mirus tė
vui, Paraskavija su savo 
broliu valdė Polocką ir Lie
tuvos dalis. 1225 m. Paras
kavija įstojo Polocke į sese
rų baziliečių vienuolyną, ku
rį ten buvo įkūrusi jos sene
lė teta, šv. Eufrazina, Po
locko kunigaikštytė, mirusi 
Jeruzalėje 1173 m. Paras
kavija gavo vienuoliškąjį 
vardą Prakseda. Visą Poloc
ko ir rytinių Lietuvos že
mių valdymą Prakseda per
leido savo broliui Hlebui, 
kuris buvo pažadėjęs Dievui 
skaistybę, šventai gyveno ir 
Rytų Bažnyčia jį laiko šven
tuoju. Prakseda, gyveno Po
locko vienuolyne septynerius 
duetus. Kilus pavojui iš to
torių mongolų pusės, Batai 
chanui besiveržian^ į vaka
rus, Prakseda, paleidusi se
seris namo (ji tada buvo 
išrinkta viršininke) pati iš
vyko į Romą, ten šventai gy
veno kitus septynerius me
tus ir mirė. Jos karstas pa
garsėjo stebuklais. Po 34 
metų Gregorius X, pats ga
vęs jo3 užtarimu malonę, pa
skelbę Praksedą šventąja ir 
paskyrė ją Lietuvos ir Gu
dų globėja. Mes turime šven- 
tųjų, gyvenusių šv. Pranciš
kaus, šv. Antano laikais.

Italai karo belaisviai 
dirba arsenale

ROCK ISLAND, III. — 
Čia, valdžios arsenale, prie 
įvairių darbų dirba apie 430 
Sicilijos ir Šiaurinės Afri
kos mūšiuose paimti karo 
belaisviai. Jų tarpe yra 8 
karininkai. Eiliniams belais
viams, pagal sutartį, moka
ma 80 centų į dieną. Du treč
daliu algos išmokama kupo
nais, o trečia dalis, pinigais. 
Valgis gaminamas pačių be
laisvių, pagal pačių italų 
skonį. Sekmadieniais belais
viams leidžiama išklausyti 
Mišių mieste. Jie išsirikiuo
ja eilėmis ir per miestą nu- 
maršuoja į bažnyčią.

Arsenalo viršininkas la
bai patenkintas belaisvių 
darbu ir džiaugiasi juos ga
vęs.

Nuo $16 iki $21
LONDONAS. — Praneša

ma, jog Londonan atvežus iš 
Afrikos ananasų, jie parsi
duoda nuo $16 iki $21 už 
vieną. Geros rūšies vynuo
gės parsiduoda po $5 už sva
rą, o už persikus (peaches) 
mokama nuo 40c iki $1.20 
Už vien<į. _

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Kada viskas yra žuvę, 

ponia, dar Ji lieka! •
Nelaimingoji keletą minu

čių neatsakė, paskui švel
niai, nuolankiai ir beveik 
tyliai tarė:

—Ar jūs tikite, kad savo 
nelaimėje galėčiau pas ją 
rasti prieglaudą?

—Ponia, aš jus tikinu. 
Eikite! Aš ją melsiu, kad 
ji jums grąžintų tikėjimą, 
ir kad jos Sūnaus teisingu
mas paliktų jums bent tru
putį paguodos.

-------- 000---------

VIII SKYRIUS 
MAKSAS

Vakarienės metu ponai 
Enguerrandai buvo vieni. 
Maksas buvo negrįžęs. Vie
nas ir kitas atrodė užsida
rę; jie sekė kiekvienas savo 
mintis...

Paskui Enguerrandas ta
rė:

—Tačiau reikėtų, mano 
drauge, pažiūrėti į Makso 
reikalus. Šį popietį aš turė
jau apmokėti naują skolą...

—Šis vaikas mane varo į 
neviltį. Visiškai nieko neži
nome, kaip jis elgias ne na
mie. O čia namie aš turėjau 
įsikišti tau nepranešdama: 
jis elgėsi su Terese taip be
gėdiškai, ypač jos sužadėti
niui išvykus.

—Apverktina!
Sekė ilga tyla. Paskui žur 

nalistas, žiūrėdamas į savo 
žmoną, tarė:

—Beje, man atrodė, kad 
mano pareiga yra perspėti 
kunigą Darmont, kad savo 
skundą prieš Donadieu aš 
atsiėmiau.

—Mano drauge, aš tau 
dėkoju.

—Kai tik pradėjau abe
joti, aš tai turėjau padary
ti. Bet ar tu pagalvojai... 
apie tikrąjį nusikaltėlį?

—Kam!... Pirmiausia aš 
noriu pašalinti baimę iš* sa
vo dvasios!

♦ # *
Gražus sekmadienio po-

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS
i? 1 i iigsai

pietis Auteuilyj. Danielius 
išvyko prieš mėnesį. Po miš 
parų kunigas Darmont vaik
štinėja klebonijos kieme. 
Malonus balsas jį verčia at
sisukti:

—Laba diena, klebone!
—Laba diena, mano ma

žoji Terese, aš esu laimin
gas jus matydamas. Aš tu
riu iš Danieliaus laišką. Jis 
man pasakoja apie savo at
vykimą ten ir pasisako savo 
planus.

—Aš taip pat, klebone!
—Galima .perskaityti?
—O taip, klebone!
—Gerai.

Mano Geroji 
Mažoji Terese,

Aš laukiau keletą dienų 
prieš tau pasakydamas, kur 
aš esu ir ką darau. Aš įsto
jau į Sidi-Bel-Abbes garni
zoną, I svetimšalių pulko 8 
kuopą. Ten kalba beveik vi
somis kalbomis, ir tu nie
kuomet nesi mačiusi pana
šaus Babelio bokšto. Aš tu
riu labai gerą įgulos komen
dantą, nors truputį šiurkš
čios išvaizdos. Aš jam pa
pasakojau visą savo istori
ją, primindamas jam kunigą 
Darmont. Apvaizda man pa
deda, nes šitas komendan
tas, Carlemontas, karo metu 
tarnavo 247 pulke ir labai 
gerai pažįsta kunigą...

Kunigas sustojoi:
—Danielius man taip pat 

pranešė šitą naujieną. Aš 
nežinojau, kuo tapo leitenan 
tas Carlemontas. Jūs nema
nykite, kad aš jam nepasių- 
siu kokio žodžio! Tai yra 
keistuolis, pilnas ugnies, bet 
labai teisingas. Jis bus Da
nieliui globėjas. Jo yra, tie
sa, čia yra įsikišusi Apvaiz
da. Skaitykim:

...Aš jam patikau, ir jis 
labai nori, kad aš moky
čiaus. Be abejo, tau klebo
nas pasakys, nes tu jį sek
madienį matysi, kad moky
tis ne labai, sekasi Maroke.

(Daugiau bus)

TIME’S A-COMIN’ m—
By COLIIEI
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Didelis remontas
Svarbi diena "Draugo" istorijoje. - Šeš
tadienį formaliai atidengsime "Draugo"

modernizuotus ofisus.
KONTRAKTORIUS JURGIS BORCHERTAS TIK 
RAI GRAŽIAI PERDIRBO REDAKCIJOS IR 
ADMINISTRACIJOS KAMBARIUS.

Nuo seniai “Draugo” re-1 nimo arb^ istorijos, 
dakcijos ir administracijos Spalvingiausias papuoši- 
ofisai buvo mažai pasikeitę, Į mas yra šilkinės Amerikos 
kaip kad bankininkas Bag- i ir Lietuvos vėliavos, kurios 
džiūnas buvo juo£ pastatęs, pastatytos Jungtinių Valsty- 
Dabar ofisai įgavo visiškai bių ir mūsų tėvynės garbei.
kitokį veidą. Dabar “Drau- GABBe BOKCHERTLI IR 
go” redakcijos ir adminis

West Sidės žinios
Aušros Vartų parapijos 

metinis piknikas, įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 13 d.

Pereitą savaitę įvyko pik
nikas “Rūtos” darže, kad 
padengti išlaidas ateinančio 
pikniko. Piknikas buvo la 
bai sėkmingas; galima tikė
ti, viskas gerai pavyks ir 
dideliame piknike.

Viscs organizacijos prisi
deda prie šio pikniko.

Laimėjimo knygutes yra 
grąžinamos, bet dar ne vi
sų, todėl prašom visų sugrą
žinti prieš pikniką, šią sa
vaitę.

3430 So. Morgan St., o ke
blioms savaitėms atostogų iš
vyko pas pažįstamą farme- 
rį į Michigano valstybę. Kaip 
J. Aleksa, taip ir Gavėnia y- 
ra nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai. Rap.

mas įvyks š vakarą, rug
piūčio 9 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicago Lietuvių Auditori
joj. Visi nariai prašomi at
silankyti. Sekret

Pranešimas

tracijos ofisai yra gražiau
si iš visų lietuviškų laik
raščių Amerikoje.
KAIP JIE IŠRODO?

Reikia pasakyti, kad vi
sas “Draugo” namas šiuo 
laiku buvo atremontuotas. 
Nauji ofisai yra tik dalis 
to didelio remonto.

“Draugo” administracijos 
kambarys yra meniškai pa
puoštas. Per keturias pėdas 
nuo grindų sienos yra iš-1

i t

A. URBONUI

Daugelį darbo ofiso pa
puošimui atliko kontrakto - 
rius Jurgis Borchertas, 
10546 S. Artesian Avė., ku
ris dirba per Curr-Mcody 
Lumber Co., 3039 S. Halsted 
St., kur vadovauja Stanley 
Litvinas. Jei “Draugo” ofi
sas išrodo labai moderniš
kas, tai kreditas eina Jur
giui Borchertui ir jo suma
numui.

Dažų papuošimus atliko
puoštos gražiu ‘ veneer ply- Antanas Urbonas iš West
wood” ir virš tai iki lubų 
yra šviesiai geltonos “celo- 
tex” lentos; o lubos išklo
tos rožinės spalvos “celo-Imate 
tex” plytomis.

PRAŠOME JŪSŲ
Sienos papuoštos meniš

kais vaizdais iš Lietuvos.
Šiame reikale prisidėjo Lie
tuvos konsulas, dr. Petras 
Daužvardis.

Side. Tai yra gana sumanus 
ir nuoširdus žmogus, kuris 
gerai nusimano dažymo a-

PAGALBOS

VAIZDAI IŠ PASAU
LINĖS PARODOS

Pats įspūdingiausias pa 
veikslas ant “Draugo” ofi 
so sienų yra “Zarasų ežero “ 
vaizdas”. Tame 4 pėdų vaiz
de atvaizduojama Zarasų e- 
žeras su salukėmis ir marga

šeštadienį bus formalus 
atidarymas naujų ofisų ir 
šiuomi kviečiame visus dnr. 
“Draugo” geradarius atvyk 
ti nuo 12 vai. popiet iki 7 
vai. vak. ir pasižiūrėti, ka3 
buvo padaryta.

Sodalietės užprašė šv. Mi
šias už parapijos kareivius 
ir bendrai eis prie šv. Ko
munijos jų intencija per 10 
vai. šv. Mišias, rugsėjo 17 d.

Išvyko vakacijy
Bridgeport. — Juozas A- 

leksa, per 23 ir pusę metų 
buvęs duonos ir keksų ke
pimo biznyje, neseniai savo 
gerai išdirbtą biznį perleido 
jaunam energingam lietuviui 
Juozui Gavėniai.

Juozas Aleksa savo biz 
nį pradėjo 18-tosios gatvės 
kolonijoj. Ten išbuvęs pen
kis metus, persikėlė į Bridge 
portą, 3339 So. Morgan St. 
ir visą laiką toje vietoje iš
buvo. Jo duona yra popule 
ri visose lietuvių kolonijose. 
Jaunasis savininkas rūpina
si biznį palaikyti išauginto
je aukštumoje. J. Aleksa 
apsigyveno Janulių name,

Šiandien įvyksta svarbus 
Federacijos Chicago apskri
ties susirinkimas 8 vai. va
kare Aušros Vartų par. mo
kyklos kambary. Federaci 
jos susirinkimuose visuomet 
išgirstama vėliausios, svar- 
bios žinios iš bėgančio gy
venimo. Šiuo kartu grįžęs iš 
svarbios kelionės ALT pir
mininkas L. Šimutis, pada
rys pranešimą svarbiais šių 
dienų reikalais, ypač Bend
ro Lietuvių Šelpimo Fondo 
reikalais. Visi draugijų ir 
organizacijų atstovai, šiaip 
jau veikėjai ir kuriems rūpi 
dabartinė Lietuvos padėtis, 
kviečiami atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą. Koloni
jų veikėjai, kuriose nesiran
da Federacijos skyrių, ypač 
prašomi atvykti bendriems 
pasitarimams. Valdyba

Draugijos Palaimintos Lie 
tuvos mėnesinis susirinki-

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

6E0. BORCHERTAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

Kviečiame taipgi visus
Draugo” geradarius prisi

dėti aukomis. Kiekvienas, 
kuris prisidės su penkiais 
doleriais, gaus gražią kopi-

gamtia.. Virš to plataus vaiz- ją Lietuvos dailininko A.
do puola keturių meniškų 
lietuviškų kryžių šešėliai. 
Tai yra milžiniška fotogra
fija, ne piešinys.

Ši fotografija buvo Pasau
linėje Parodoje, New Yor- 
ke. Dabar toji fotografija 
ir kitos, randasi pas Lietu
vos konsulą, dr. Petrą Dauž- 
vardį. Jo dėka, minėtas vaiz 
das, ir dar vienas kitas “Lie
tuvos kaimo vaizdas”, buvo 
paskolinti “ Draugui’ ’.

Redaktoriai L. šimutis ir 
Ig. Sakalas prisidėjo prie 
papuošimo ofisų su kitais 
vaizdais iš Lietuvos gyve-

Žmuidzinavičiaus pieštų pa
veikslų. Žmuidzinavičius yra 
vienas žymiausių Lietuvos 
dailininkų ir “Draugui” pa
vyko įsigyti nemažai kopijų 
keturių jo paveikslų.

Tad, atvykite, šeštadienį 
ir, kiek galite, prisidėkite 
prie lėšų padengimo. XXX

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

THE WEATHER

A I A
JAIFVIGA JUCKWICZ

Gyveno: 12213 So. Emerald 
Avenue, West Pullman. III.

Mirč rugp. 7d.. 1944m„ 4:25 
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimvu Lietuvoje. Kilo Iš 
Raseinių apskr., Kražių par., 
o Amerikoje išgyveno 40 mi

Paliko dideliame nuliūdimo: 
2 sūnus Walter (U. S. Army) 
Ir Aloizą Ir jų Seimas; 4 duk
teris Harriet. Juknls. Vlctoria 
Kaliu, Sue Pavis Ir- jų šeimas, 
ir Allce; 4 anūkus; Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas randasi pašarvotas —■ 
L. Bukausko koplyčioje, I0'821 
So. Michigan Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadieni, rugpiūčio 
10d., I 944m. Iš koplyčiom 9 
vai. rylo bus atlydėta ) Šv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydč-ta | Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlons 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėso;

MttMiirię lieka: Simai. Onk- 
terya, Marč-itus, Žentai, Anūkai 
ir visos kitos Gimines.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas, tel. PL’Llman 9661.

MoorgArrtr 
COOlTODAY 
"iru OtNTlt 
WINDS-i.s,n» 
ui.d ceolrlns loti 
i» a gvnH. w«y M 
•«rn astrą ration 
paimti

A. . A
KAZIMIERA RASI US

po tėvais Kranjalts
Mirė rugpiūčio 7 d., 4:20

vai, ryto, 1944 m., im laukus
pusės amžiaus. Gimus Lietuvo
je, Kauno apskr., Ramygalos 
parap., Kraujalių km. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

Paliko nuliūdime: vyrą Jo
ną, 2 dukteris: Stella Selenių, 
Jos vyrą Antaną ir jų 2 sunai, 
ir Valerlą, 2 sūnus: Pranciškų 
ir Jo moterį Uršulę ir jų duk
teris, Joną ir jo moterį Rožę 
Ir jų sūnų, 4 puobroliua: Au
gustą, Povil4 Ir Petrą Krauja- 
lius ir Joną Ciniką ir jų šei
mas, pusseserę Agniešką Krau- 
jaliu ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamą.

Kūnas pašarvotas namuose 
1417 So. 49th Avė. Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugp. 10 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų J Šv, Antano parap. baž
nyčią, o po gedulingų pamal
dų bus nulydėta Šv. Kazimie
ro kapineu.

Visi a. a. Kazimieroj Rasu- 
lis giminės, draugai ir pažįs
tam! nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse, ir sutelkti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, Dukterys, Sūnai, 
Anūkai i* Gimines.

T>aldotirvių Dtrektorlue An
tanas Petkus, Tel. CICERO 
2109.

MUSKREIPKITĖS PRIE 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ RO1Ū8A.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materialo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam, pilnų patenkinimą. 

Didyste Ofisas Ir DW>tuv3:

VENETIAN
štai vienas Ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir DtrMavė: 327 N. WE8TBBN AVĖ

(Netoli Gmnd Avė.)
PHONEi SEELEY 0103

Meilė yra įstabi dorybė. 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jią veda, įr kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame.

(Šv. Pranciškus)

Didžiausia Lietuvių 
Jeselry Krautuvė

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

, '■ y -

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
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

10546 S. Artesian, CED

EARGUn.f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1t» kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iU 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniai* nno 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
lfi Telefonas — GROvehUl 2242

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

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Programai
(1360 k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Radlo Proi lai WGE8

— Londono lietuvių par. 
kleboną kun. dr. Matulaitį 
birž. 2 d. aplankė USA ka
riai lietuviai — Jonas Go- 
tautas iš Brockton, Mass., 
ir Jonas Navickas iš Na- 
shuia, N. H. Abu sveiki, tik 
pasiilgę namiškių. Aplankė 
bažnyčią, pasimeldė, apžiū
rėjo Londono lietuvių karių 
atvaizdus ir išsiskubino pa
matyti patį Londono mies
tą, buvo gavę trumpas atos
togas.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.

The Ouickest, Surest Way 
YOtl Can Help Win This

Buy
Defeose BONOS—STAMPS 

Now!

ANTANAS
DZIZULSK1S

Gyv.: 2450 W. Marąuette
Mirti rugp. 6d., 1944m., 11;- 

Road, Chicago, UI.
30 v. v., sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje, o Ameriko
je išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Antaniną (po tėvais 
Gudavičikė); 2 sūnus Stanislo
vą ir marčią Hazel, l)r. Bro
nislovą ir marčią Elsie ir jų 
šeimas; dukterį Stefaniją ir 
žentą Vladislovą ir jų šeimą; 
6 anūkus; brolį Juozapą ir jo 
dukterį Oną; 3 seseris Karoli
ną Valantinavičienę, Stanisla
vą Stašauskienę ir Juzefą Bag
donienę ir jų šeimas; švogerj 
Stanislovą Gudavičių ir daug 
kitų giminių ir draugų'.

Kūnas randasi pašarvotas — 
Antano B. Petkaus koplyčioj, 
6812 S. Western Avė, laidotu
vės įvykę penktad, rugp. 11d., 
1944m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Šv. Panelės Marijos par. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnai, 
Marčios, Duktė, Žentas, Anū
kai, Brolis, Seserys, švogeris 
ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. — Antanas B. 
Petkus, tel. Grovehill 0142.

GARE, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L I. ZOLP
1646 WEST 40th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10760 8. MICHIGAN AVB.

Phones: CAN AL 2316 
COMMODORE 5708 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10321 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PIJLLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.___________Phone YARDS 4900

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8672

P. I. RIDIKAS
8364 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
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Didžiausia tarptautinė vagystė

Naciai okupuotose šalyse plėšia, Vo
kietijon veža meno brangenybes

New Yorke yra sudaryta Bet prancūzų privatinės 
tam tikra komisija, kurios I kolekcijos tuoj paviliojo gro- 
darbas apsaugoti ir palaiky- i bikų akis. Jau sekančią die- 
ti brangius meno ir istoriš
kus kurinius, ši komisija po 
ilgų tyrinėjimų jau pernai 
apskaičiavo, jog naciai oku
puotuose Europos kraštuose 
išplėšę ir Vokietijon parsi- 
vežę meno turto už -1,500,- 
000,000 vertės. Iki šiol, tat, 
šis skaičius turi 
kas daug didesnis

OVACIJOMIS PASITINKA AMERIKIEČIUS

M- VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

ną po nacių pasirodymo 
Paryžiuje, garsiame Louv- 
re’o muziejuje pasirodė na? 
cių karininkai ir pareikalavo 
pamatyti dvi brangias me
no kolekcijas, kurias muzie
jui buvo davę žydai. Jomis 
pasigerėję, karininkai jas

būti kur' abi išsivežė. Pas privačius 
žmones, naciai ir neatsiklau
sę, kur matė ką norėjo tik 
plėšė, draskė ir vežėsi.

t
Šios komisijos pirminin

kas yra išsireiškęs, jog “na
ciai yra papildę didžiausią 
meno vagystę istorijoje. Net 
pats Napoleonas negali su 
jais tame susilyginti.”
BELGIJOS TURTAI 
PAIMTA

Naciams grąsinant užpul
ti Belgiją, daugelis jos me
no brangenybių buvo anks
čiau sukrauta ir apsaugos 
dėlei nuvežta Prancūzijon 
prie Chateau de Pau. Bet ne
ilgai tie turtai ten buvo. Na
ciams užbėgus Prancūziją, 
jie tuoj puolė naršyti šiuos 
sudėtus turtus ir vežti Vo
kietijon. Neilgai ėmė kol vi
sos šios brangenybės pateko 
Hitlerio karalystėn. Sako
ma, šioj kolekcijoj buvo se
niausi ir brangiausi belgų 
artistų kuriniai.

Kas dar skaudžiau, kad 
kai kurie patys prancūzai 
prisidėjo prie šios vagystės. 
Prancūzai pataikuoliai net 
ir valdžioje susidėjo su na
ciais, kad jie, naciai, gali 
laisvai vežtis belgų turtus, 
kad tik jie neliestų prancū
zų retenybių.
PRANCŪZIJA APIPLĖŠTA

Ir prancūzai anksti nujau
tė, kad juos ištiks kokia ne
laimė. Dar Municho konfe
rencijos metu daug bran
giausių Prancūzijos brange
nybių buvo sukalta ir pa
slėpta šiaurinėj* Prancūzijoj, 
Montauban’e. Vienas pran
cūzų mokslininkas, kuris pa
dėjo tuos turtus sukrauti, 
praneša, jog šie kuriniai 
1942 metais naciams užėjus, 
dar nebuvo išjudinti.

Įdomus dalykas, kad na
ciai atūžė Prancūzjon, atva
žiavo smulkausiai išrašytais 
sąrašais kur kas Prancūzijoj 
turėjo kokias meno brange
nybes. Pasirodo, jog jau 
prieš karą vokiečių žinovai 
lankydamiesi pas savo 
“draugus” prancūzus labai 
arti prisižiūrėjo ir atminti
nai įsitėmijo kur kas buvo. 
OLANDIJA “NUSKUSTA”

Bet tikras ir pilnas api
plėšimo darbas padarytas 
mažesniuose kraštuose, kaip 
pavyzdžiui Olandijoje ir pa
čioje Belgijoje. Amerikoj tu
rima dokumentų iš požemi
nio veikimo šaltinių, oficia
lūs pareiškimai iš tų šalių 
pabėgusių žinovų, kurie pa
rodo kaip naciai tose šalyse 
sistematingai plėšė viską ir 
vežė Vokietijon.

Šiandien Vokietijos mu
ziejuose ir galerijose matosi 
šimtai brangių piešinių ir 
paveikslų, kurie ne per se
niausia kabojo olandų ar 
belgų namuose ar įstaigose. 
Šiais paveikslais paskutiniu 
laiku ypač labai praturtėjo 
vienas muziejus Linz, Aust
rijoje, kurį muziejų pats Hit
leris įsteigė savo motinos 
atminimui.

Rennes miesto gyventojai didelėmis ovacijomis pasitinka Amerikos kariuomenę, ku
ri, atkirtus Bretanny pusiausalį, pasiuko į Prancūzijos širdį Paryžių, kuris nuo šia? 
vietos raudasi tiktai už 180 mylių. (Acme-Draugas telephoto)

UŽ VIENS KITA VAROSI

Po Hitlerio, jo paties ka
rininkų tarpe eina didelis 
varžymasis viens už kito dėl 
šių brangenybių. Tokie Hit
lerio “budeliai” kaip Goe- 
ring, Himmler, Goebbels ir 
Ribbentrop kaip katės viens 
kitą tėmija ir tik žiūri kur 
vienas gali greičiau už kitą 
pasisavinti kokią tai retą 
brangenybę.

$42,500 labdarybei
Chicagos apskrities teis

mas praneša, jog 1943 m. 
spalio mėn. miręs buvęs'tur
tingas gėrimų pardavėjas,

Minėta komisija pareiškia, Joe Grein, paliko turto 
jog ims ilgą laiką pilnai ap- Į $534,846 vertės. Iš to labda- 
skaičiuoti kiek naciai yra ap- • rybei paskyrė $42,500. $27,-
piplėšę ir išvogę šių meno 
turtų. Bet ši komisija ali 
jantų militarinei vyriausybei 
yra įdavusi daugiau kaip 
700 žemėlapių, rodančių kur 
prieš karą Europoj buvo kul
tūros centrai ir brangeny
bės, o kur naciai jas dabar 
yra susikrovę.

Olandai kiek galėjo slaps
tė savo 'brangenybes. Bet 
naciai taip greit užbėgą jų 
šalį, kad tik dalį tų turtų pa
vyko paslėpti. Daug turtų 
naciai išvežė kaipo bausmę 
už tai, kad žmonės neprisi
taikė prie vokiečių reikalavi
mų.

Kunigas apmuštas
ATTLEBORO, Mass. — 

Kun. Dennis Harrington, 45 
m., Svč. P. Marijos katalikų 
bažnyčios klebonas, buvo 
pirmadienį trijų jūreivių ap
muštas savo klebonijoje. Jū
rininkai įėjo kunigo kamba
rin, pareikalavo atidaryti 
seifą, iš kurio jie paėmė $60, 
auksinį kieliką, laikrodį ir 
gazolino kuponų knygutę. 
Kai kunigas meldė, kad jie 
neimtų kieliko, jūrininkai jį 
ėmė smaugti. Kunigui prisi
ėjo gauti gydytojo priežiū
ros.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavimoi, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite Proga Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPI H ri’E mūsų Įstaigoje. JOsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi >5,000.00 ap
drausti per PederaI Savings and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CAI.IJMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

A8SOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

3 vaikai sudegė
Trys vienos juodukų šei

mos vaikai, Mary Elizabeth 
Beauchamp 8 m., jos sesutė 
Dolores 6 m., ir broliukas 
Robert, 4 m., žuvo liepsnose 
pirmadienio vakare, kai gais
ras ištiko Garfield Plaza 
apartamentus, 335 E. Gar
field blvd. Žuvusių vaikų mo

Japonės padeda nacių 
belaisviui pabėgti

DENVER, Colo. — Cpl. 
Heinrich Haider, 31 m., na
cių karo belaisvis, valdžios 
teisme pareiškė, kad trys ja
ponės moterys padėjo jam 
ir kitam naciui pabėgti iš 
stovyklos prie Trinidad, 
Colo. šios moterys, seserys, 
Mrs. Tsuruko Wallace, 35 
m., Mrs. Florence Otani, 33 
m., ir Mrs. Billie Tanigoshi, 
32, sakoma, .naciams prista- 
čiusios drabužių, žemėlapių 
ir automobiliu juos pavėžė
jusios. Jei bus rastos kaltos, 
šios moterys gali gauti net 
mirties bausmę. Cpl. Haider 
tvirtina, jog jis pabėgo su 
tikslu vėliau kovoti prieš 
Hitlerį.

500 palikta katalikų labda
rybei, $5,000 raudonam kry
žiui, $5,000 vokiečių senelių; ba mėgino grįžti kitų vaikų

Už šiluma areštuotas
NEW YORK. — Aparta

mento džianitorius buvo čia 
vieno gyventojo apskųstas

tina tuo laiku laukėsi kūdi- ir teisman pašauktas už tai, 
kio ligoninėje. Kita moteris,' kad vasaros karščių metu 
Mrs. Mary Smith trečiame; apšildė apartamento kam- 
aukšte maudė vaikus kai barius ir tokiu būdu, taip 
gaisras pastebėtas. Ji išve-įsakė gyventojas, pakenkė 
dė savo ir kelis kitus Beau- žmonių sveikatai, 
champ vaikus ir kitų pagel-

prįeglaudai Forest Pk., III., 
ir $5,000 apleistų ir raišų 
vaikų prieglaudai.

Chicagos airport 
geras

Dabartinis Chicagos Mu- 
nicipal airportas tinkamas 
dabartiniems reikalams ir 
bus tinkamas ateičiai, pa
reiškė atstovas Hovvell, vie
nas iš aštuonių komisijos 
narių, kurie šiuo laiku važi
nėjo ir peržiūrinėjo šios ša
lies orlaivių stotis.

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. žmonių priežodis

j*

pasiimti, bet ugni3 buvo 
taip įsigalėjusi, kad buvo 
neįmanoma vaikų pasiekti.

Džianito-* 
rius aiškinosi, jog jis tik pa- 
šildęs vandeni, o kadangi 
krosnis sugedęs ir negalima 
gauti dalių jo pataisyti, ug
nis kambariuose suvarė ir 
šilumą.

/ mus.

ir

Pavogė 2,600 sv. 
mėsos

Piktadariai sustabdė
pavogė Biegel-Weller kom
panijos troką prie 1536 So. 
State st. Troke tuo laiku bu
vo vežama 2,600 svarų jau
tienos, ir 7 bačkos liežuvių, 
kepenų ir jaučių uodegų.

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

Racionavimo Kalendorius

Jūreivis akušeres
WASHINGTON. — Sako, 

jūreiviai gali bet ką padary
ti. Gali būti teisybė, jei visi 
tokie kaip Lt. Cmdr. Richard 
Anderseri, iš Burlington, N.
J. Vienoj vietoj Prancūzijoj 
jauna porelė turėjo bėgti už
ėjus kovoms jų apielinkėje. 
Pora apsistojo prie vietos, 
kur buvo ir jūreivių kempė. 
Prisiėjo žmonai gimdyti. Ne
buvo kada prisišaukti gydy- J 
tojo. Todėl Lt. Cmdr. Ander- 
sen pasisiūlė padėti, ir bema
tant jo pagelba moteris pa
gimdė sveiką dukrelę.

X Chicagoj senos popie - 
ros vajus bus šeštadienį, 
rugpiūčio 12 d. Visi gyven
tojai raginami visokią po- 
pierą surišti į pundelius ir 
išnešus padėti ant šalygat- 
vio. Tam tikri trokai pun
delius trinks. Norima su
rinkti keletą šimtų tonų po- 
pieros. Namuos ši popiera 
niekam nereikalinga, bet ji 
labai reikalinga karo fron
te. Iš jos pagaminami įvai
rūs kariuomenei reikalingi 
dalykai.

X S. Stoškus, veiklus 
marketparkietis Šv. Vincen
to Pauliečio draugijos na
rys, dirbęs joj dešimtį me
tų, dalyvavo draugijos me
tinėse iškilmėse La Šalie 
viešbutyje. Marąuette Park, 
rodos, vienatinė lietuvių ko
lonija Chicagoj, kur gyvuo
ja Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos skyrius.

X Leokadija ir Povilas 
Krikščiūnai, 6155 S. Whipple 

šiomis dienomis gavo 
laišką nuo savo sūnaus dr. 
Edvardo,, kuris iki šiol sėk
mingai praktikavo chirurgi
ją dantisterijoj Hartforde, 
Conn., kad rugpiūčio 15 d. 
įstojo į laivyną ir išvyksta 
į Samson, N. Y. Jo žmona 
su dviem sūneliais kol kas 
pasiliks Hartforde.

X Šv. Antano parapijos,
Cicero, choro išvažiavimą, 
Sand Dunes, Ind., aplankė 
kun. J. Martis iš Gary, Ind., 
su veikėju Šimkum. Išvažia
vime taip pat dalyvavo kun. 
J. Grinius, kun. E. Abroma
vičius, visa eilė biznierių, ir 
veikėjų. Gražu, kai choras 
turi tiek daug rėmėjų.

X J. M. Šaltenis iš Chi- 
cago $10 auka parėmė LAIC 
(Lithuanian American In
formation Center), kuris biu 
leteniais Lietuvos reikalus 
informuoja Amerikos visuo
menei. LAIC reiškia jam 
nuoširdų ačiū.

Racionavimo kalendorius 
savaitei nuo rugpiūčio 6 iki 
12:
CUKRUS

Cukraus štampos nr. 30, 
31 ir 32 geros neapribotam 
laikui 5 svarams cukraus. 
Cukraus štampa nr. 40 gera 
5 svarams cukraus iki vasa
rio 28, 1945.
MfiSA

Raudonosios štampos nuo 
A8 iki Z8, ir A5. B5 ir C5 ge
ros neapribotam laikui. 
PROCESUOTI VAISIAI, 
DARŽOVftS

Mėlynos štampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki F5 geros 
neapribotam laikui.

GAZOLINAS

17 valstybių rytinėje pu
sėje, A-10 kuponai baigiasi 
rugpiūčio 8 d. A-ll kuponai 
pradeda galioti rugpiūčio 9 
ir geri iki lapkričio 8. Kitur 
A-12 kuponai geri iki rugsė
jo 21 d.
KURO ALIEJUS

4 ir 5 perijodo kuponai vi
sur geri iki rugsėjo 30 d. 
Nauji 1 perijodo kuponai ir 
dabar galioja.
BATAI

Orlaivių štampos pr. 1 ir 
nr. 2 knygoje nr. 3 geros ne
apribotam laikui.

Generolo sūnus žuvo
Prieš kelias savaites Pran

cūzijos fronte nuo bombos 
buvo užmuštas vienas aukš
tųjų Amerikos kariuomenės 
generolų, Lt. Gen. Lesley 
McNair, 37 m. Kol kas nepa
sakyta kokiose aplinkybėse 
sūnus mirė. Col. McNair bu
vo vedęs, ir apart žmonos ir 
motinos, paliko dukrelę.

BUTLER, Pa. — Mr. Coo- 
ney Bali išgręžė 65 pėdų gi
lumo šulinį manydamas iš 
jo traukti vanden'j. Bet vie
toje vandens prasimušė alie
jus, kuris ponui Bali kasdien 
neša $80.

X Sofija Junokienė, bri- 
ghtonparkietė, sena draugi
jų darbuotoja ir kai kurių 
net steigėja, neseniai grįžo 
iš atostogų, kurias praleido 
pas savo vyrą New Britain, 
Conn., kur jis turi gerą dar
bą. Junokai yra išauginę gra 
žią šeimą.

X Bronė Bartaškaitė, A- 
teitininkų draugovės papil
domosios komisijos narė, 
tris mėnesius praleido vie
šėdama tarp lietuvių Los 
Angeles, Calif.

X Stella Paulauskaitė, či- 
kagietė, jau aštuntą pus- 
kvortę savo kraujo aukojo 
Raud. Kryžiui.

PIRKITE KARO BONUS
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