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Sovietai įsiveržė į Raseinius
U. S. kariai užėmė Le Mans, skuba
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Paryžiun; 100 naciu submarinų pabėgo
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 9.—Amerikiečiai 
šiandien užėmė Le Mians, 
110 mylių nuo Paryžiaus, o 
kanadiečiai pralaužė antrą 
vokiečių liniją ir dasimušė 
iki punkto 16 mylių žemiau 
Caen.

(Berlyno radio sakė Ame
rikos šarvuočiai pasivarė iš 
Le Mins iki 87 mylių nuo 
Paryžiaus).
rr

Kanadiečiai dasivarė iki 
keturių mylių nuo FaLaise, 
65 mylias virš Le Mans. Są
jungininkų linijos galai su
kasi apie didžiausią vokiečių 
kariuomenės dalį ir gręsia 
jai suvarymu į kišenę.

Vyriausias štabas sakė 
didesnė dalis 100 nacių sub- 
marinų, kurie buvo Britani
jos uostuose, manoma pas
pruko.

Kiti amerikiečių daliniai, 
Stumdarniesi j pietus, arti
nasi prie Angers, (pagal Loi- 
re upę, 50 mylių nuo Nantes 
uosto ir 50 mylių į pietva
karius nuo Le Mans.

Britanijos pusiausaly ame

2,000 J,A.V. lėktuvų puolė Europą
LONDONAS,, rugp. 9. -- 

Suvirš 2,000 Amerikos lėk
tuvų iš Anglijos ir Italijos 
atakavo taikinius Vokietijo
je, Vengrijoje ir Jugoslavi
joje, o kiti šimtai lėktuvų 
puolė tiltus užpakaly fronto 
Prancūzijoje, ir išsprogdino 
didelį amunicijos krovinį.

Apie 750 bomberių ir tiek 
pat naikintuvų skrido per 
didelius debesis atakuoti tai 
kinius Stuttgarto ir Saar- 
bruckeno apylinkėse, Vokie

Suskaldė japonų kariuomenę Gvinėjoj
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rugp. 9.— 
Japonų 18-tos armijos liku
čiai šiaurinėj britų Naujoj 
Gvinėjoj buvo amerikiečių 
suskaldyti į tris grupeles.

Amerikiečiai pradėjo dvi
šakę ataką prieš japonus 
Aitape-Wewak rajone. Vie
nas dalinys žygiuoja pagal 
Driniumor upę ir dasivarė 
iki nepilnai tris mylias į 
pietus nuo Afua, o kitas va-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 10 d.: ftv. Lau

rynas; senovės: Irvis ir 
Laima.

Rugpiūčio 11 d.: Šv. Zu
zana ir šv. Tiburcijus; se
novės: Pūtis ir Porutė.

O .C A S 
Giedra ir karšta.

rikifečiai įsiveržė į pirmąsias 
priešo linijas prie didžiulio 
Brest uosto po to, kaip na
cių garnizonas atmetė pasi
davimo ultimatumą. Netoli 
Bresto suimtas priešo Lt. 
Gen. Spang, pėstininkų ar
mijos komandierius.

Stipri priešo kontrataka 
prieš britų poziciją anapus 
Orne upės, į pietus nuo Ca
en, buvo atmušta.

Mortain rajone, amerikie
čiai užėmė St. Germain, Les 
Nurieres ir La Pinsonnie- 
res.

Berlyno pranešimai nuro
dė, kad jų garnizonas St. 
Malo uoste pasiduoda po 
keturių dienų puolimo ir sa
kė amerikiečiai jau pasiekė 
Loire upę.

Britų aštuntoji armija 
veržiasi į centrines nacių 
linijas tarpe Virė ir Thury- 
Harocurt, ir užėmė Le Ples- 
sis-Grimoult.

Ministrų Pir m i n i n k a s 
Churchill vakar vėl aplankė 
Normandijos frontą ir kal
bėjosi su Gen. Montgomery 
ir Gen. Bradley.

tijoje. Apie 100 lėktuvų pa
kilo virš Stuttgarto priešin
tis. Amerikiečiai 33 jų nu
mušė.

Havoc ir Marauder lėktu
vai puolė šešis Prancūzijos 
tiltus ir nacių radio stotį.

Lėktuvai iš Italijos puolė 
aliejaus varyklas ir lėktuvų 
fabrikus Vengrijoje ir Brod 
geležinkelius Jugoslavijoje.

Aštuoniolika bomberių ir 
du naikintuvai negrįžo iš 
atakų.

rosi palei Niuman upelį.
Vienas japonų dalinys izo

liuotas į vakarus nuo Afua, 
antras į rytus nuo Driniu
mor upės, ir trečias Harech 
upės apylinkėje.

Pranešta, kad Amerikos 
lėktuvai vėl smarkiai ataka
vo japonų Halmahera Balą. 
300 mylių nuo Philippinų 
salų, tarpe olandų Naujos 
Gvinėjos ir Philippinų.

Rofaotinės bombos 
• vėl krito Londone

LONDONAS, rugp. 9. — 
Po sporadiškų atakų nak
ties metu, naciai šiandien ir 
vėl atsiuntė daugiau aavo 
skrendančių bombų. Oficia
lus pranešimas sakė jos pa
dariusios nuostolius Londo
ne ir pietinėse apskrityse.

Anot vokiečių užrašo šiai nuotraukai, gautai New Yorkę, naciai kariai traukia šią 
didelę skrendančią bombą į iššovimo platformą. Bombos svoris nurodomas tuo, kaip 
sunku yra kariams ją stumti. (Per radio iš Stokholmo; Acme-Draugas Telephoto.)

Naciai bandė išsilaužti per Biržus; 
rusai užėmė Radviliškį, prie sienos

LONDONAS, rugp. 9.—Vokiečių komunikatas sakė ru
sų prasilaužimas į Raseinius buvo kontratakos altmuštas, 
ir kad rusai prarado 66 tankus.

Naciai taipgi sakė visi rusų bandymai pralaužti Unijas 
į šiaurę nuo Klaipėdos upės taipgi buvę atremti.

TRAUKIA DIDELĘ SKRENDANČIĄ BOMBĄ

Guam saloj išmušta 
suvirš 10,000 japonu

PEARL HARBOR, rugp. 
9. — Adm. Nimitz pranešė, 
kad Guam sala beveik visa 
amerikiečių rankose

PEARL HARBOR, rugp< 
9.— Amerikiečiai suspaudė 
japonų Guam garnizono li
kučius į 20 kv. mylių kam
pelį šiaurrytiniam salos ga
le, po to, kaip pasivarė pir
myn nuo trijų iki šešių my
lių ir užėmė paskutiniuosius 
kalnus.

Iki šiol amerikiečiai Guam 
saloje išmušė daugiau negu 
10,000 japonų karių.

Pacifiko laivyno štabo 
komunikatas sakė japonams 
gręsia perskyrimo pavojus, 
kadangi amerikiečiai pasiva 
rė gilyn į jų linijos kairią j į 
galą ir randasi tik mylią 
nuo kranto. <

Bombos pataikė į 
laivą Shanghai uoste

• CHUNGKING, rugp. 9.— 
Italų laivas Conte Verde, 
kurį valdo japonai, buvo 
bombų apdaužytas kuomet 
Amerikos bomberiai pirmą 
kartą atakavo Shanghajiaus 
uostą. Gen. Stilwell štabas 
pranešė, kad Liberator lėk
tuvai atliko tą ataką pirma
dieny.

Italijai pasidavus sąjun
gininkams, Conte Verde bu
vo italų nuskandintas, kad 
nepatektų į japonų rankas. 
Japonai iškėlė jį ir pavertė 
jį į karių transportą.

Nuskandino 500
nacių submarinų

WASHINGTON, rugp. 9. 
— Bendram pranešime Prez. 
Roosevelt ir Ministrų Pirm. 
Churchill sakė nuo karo pra
džios nuskandinta 500 nacių 
submarinų.

Sudarė pro-rusišką 
valdžią Suomijoje

STOKHOLMAS, rugp. 9. 
—Helsinki pranešė, kadnau 
jas suomių kabinetas buvo 
sudarytas, matomai sudary
mui taikos su Rusija. Pre
zidentas Maršalas CarlMan 
nerheim paskyrė Hantti Ha 
ckzell, buvusį ministrą Ru
sijai ir užsienių reikalų mi
nistrą, naujuoju premjeru.

Kiti kabineto nariai yra 
pro-rusai.

Maršalas Kesselring 
sužeistas, raportas

NEW YORKAS, rugp. 9. 
—Britų radio šiandien cita
vo nepatvirtintus raportus, 
kurie sakė Maršalas Kesssl 
ring, nacių jėgų komandie- 
rius Italijoje, buvo rimtai 
sužeistas iT todėl perleidęs 
savo pareigas fašistų Mar
šalui Grazziano.

Federalinė džiurė 
tyrinėja streiką

PHILADELPHIA, rugp. 
9.—Federalinė džiūrė Busi- 
rinko šiandien ištirti šio 
miesto šešių dienų trans
porto darbininkų streiką. 
Negrai, kurių pakėlimas į 
gAtvėkarių vairuotuojus bu
vo priežastie kilusio strei
ko, ir vėl mokosi drauge su 
baltais darbininkais.

KARO BIULETENIAI
—Naciai pripažino prara

dę kitą Lietuvos miesteli, 13 
mylių nuo Rytprūsių. Mies
telio vardas nepadnotas.

—Amerikiečiai užėmė St 
Malo uostą, Prancūzijoje.

—Kiniečiai sako japonų 
artilerija apšaudo Hengy- 
ang, nepripažindami, kad 
kiniečiai (į) prarado ,
• —Rusai praplečia savo 
koridorių į Baltijos jūrą.

Lenkai nesusitarė, 
nutraukė derybas

MASKVA, rugp. 9.—Vie
na kitai priešingos lenkų 
grupės nesusitarė dėl susi
liejimo plano ir vadai grįž
ta į savo štabus Londone ir 
Liubline. Jų vedamos dery*. 
bos atidedamos nors iki tol, 
kol rusai užims Varšuvą, 
kuomet jie gal suąįs ten to
limesniems pasikalbėjimams

Rusų sudarytas lenkų ko
mitetas sakė vyriausybė 
Londone laikosi “diktatoriš
kos” 1935 m. Lenkijos kon
stitucijos, tuo kliudydama 
demokratinės laikinos vy
riausybės sudarymui.

Premjeras Mikolajczyk ta 
rėsi su Amerikos ir Angli
jos ambasadoriais, o komi
teto pirmininkas Moravvski 
išvyko į Liubliną.

'Clipper' nukrito 
įlankon, 17 žuvo

HAVANA, rugp. 9—Di
deliam Pan American “Clip 
per” lėktuvui kritus atgal į 
vandenį bandant pakilti iš 
Nipe įlankas, šiaurrytinėj 
Kuboj, jis sudužo ir 17 as-. 
menų žuvo. Devyni pasažie- 
riai ir penki įgulos nariai 
išliko gyvi, bet visi kiti žu
vo.

Nori konstitucijos 
pakeitimo Meksikoje

MEXIC0 CITY, rugp. 9. 
—Meksikos nacionalinės ak
cijos partija siūlo kelis pa
keitimus dabartinėj valsty
bės konstitucijoj, jų tarpe 
naują įstatymą liečiantį val
džios samdininkus, ir sank
cijas prieš tuos pareigūnus, 
kurie pralobsta valstybės 
pinigais; pertvarkymą dar
bo ir rinkimų įstaymų, ir 
uždėjimą ant tėvų atsako
mybės už jų vaikų moksli
nimą.

MASKVA, rugp. 9.—Rusui komunikatas sakė naciui ka
riuomenės bandė išsilaužti iš apsupimo Latvijoje ir Esti
joje per Biržus, šiaurinėj Lietuvoj. Anot pranešimo, rusų 
kariuomenė atmušusi atakuojančius nacius ir po to pasi
varė tolyn ir užėmė 80 apgyventų vietų, jų tarpe Radvi
liškį, prie pat Latvijos sienos, 43 mylias nuo Rygos.

Be Biržų ofensyvos, rusų kariuomenės daliniai veržiasi 
gilyn į Latviją, žygiuodami pagal Dauguvos upę Rygos 
link, ir užėmė suvirš 120 kaimų ir miestelių, jų tarpe 
Krustpilį.

(New Yorke girdėtas britų radio pranešimas sakė rusų 
kariuomenė įsiveržė į Rytprūsius, bet smulkesnių žinių 
nepadavė).

Trys rusų daliniai spau
džia Rygą iš vakarų, pietų 
ir rytų, ir nuolat stumia 
nacius atgal į tą sostinę.
Anot rusų, vokiečiai siunčia 
savo rezervus į rytinį fron
tą, kad sulaikyti rusus nuo 
įėjimo į Prūsus.

Kitas komunikatas prane
šė apie šešių mylių pasistū
mėjimą iš Visla pozicijos, 
kuris gali būti taikomos į 
Varšuvą iš pietų, ir pasiva- 
rjtmą iki 3 mylių nuo Čeko
slovakijos sienos.

Raportai sako, kad per
praeitas tris savaites naciai

Atrėmė 5 nacių kontratakas Italijoje
ROMA, rugp. 9. — Karo 

veikla Italijoje persikėlė iš 
Florencijos fronto į apylin
kę tiesiog į šiaurę nuo Arez 
zo, kur sąjungininkai užėmė 
Grillo kalną, strateginį punk 
tą vakarinėj pusėj viršuti
nio Arno upės klonio vedan
čio į Bibiena, 32 mylias į 
rytus nuo Florencijos.

Sąjungininkų artilerija at 
mušė penkias nacių kontra
takas.

Sniegas užvertė 100 
asmenų Chile mieste
SANTIAGO, rugp. 9. — 

Nuo Andes kalnų pasileidęs 
sniegas vakar užvertė 100 
asmenų Sewell varies kasy
klų mieste. Iki šio ryto ras
ta keturi lavonai, ir a&uoni 
sužeisti asmenys buvo iš
gelbėti. .

Areštavo Von Papen
ISTANBUL, rugp. 9. — 

Tarptautinio banko oficia- 
las sakė Franz von Papen, 
buvęs nacių ambasadorius 
Turkijai, buvo suareštuotas 
kaip tik grįžo į Vokietiją iš 
Ankara. Tas banko oficia- 
lag sakėsi esąs Papeno as
meninis draugas.

į rytinį frontą partraukė 
dar 16 divizijų—kitus jų iš 
centrinės Vokieti jos rezer
vų, kitas iš vakarinės Len
kijos, Italijos, Jugoslavijos, 
Vengrijos ir Norvegijos. 
Priešo kontratakos sulaikė 
rusų greitą žygiavimą ir 
rusai pripažino tai, bet ne
pranešė, kuriose vietose na
ciai kontratakavo.

Vokiečiai taipgi sakė daug 
naujų karininkų pradėjo ei
ti pareigas šiuo kritišku lai
ku rytiniam fronte.

Sąjungininkai taipgi užė
mė kitą kalną į pietus nuo 
Arno ir į vakarus nuo Bon- 
tassieve, ir atrėmė priešo 
kontrataką, kuri sekė.

Gen. Wilson, vyriausias 
sąjungininkų komandierius 
Viduržemy, pranešė, kad 
sąjungininkų štabas buvo 
perkeltas iš Alžyro į Italiją 
praeitą mėnesį. Perkėlimas 
visų reikmenų ir medžiagos 
užėmė 19 dienų.

Kiniečiai užima

Sungshan kainą
CHUNGKING, rugp. 9.— 

Kiniečiai kariai vakarinėj 
Yunnan provincijoje pavarė 
japonus iš beveik visų po
zicijų Sungshan kalne, ku
rio užėmimas duotų jiems 
valdyti Burma kelią nuo ne
tolimos Salvveen upės iki 
Lungling, 25 mylias į piet
vakarius. Japonai despera
tiškai ginasi, ir tebelaiko 
tris pozicijas.

Apsuptam Tengch u n g e, 
kiniečiai užėmė kelis priešo 
kulkosvaidžių lizdus ir po
zicijas ant senosios uolos 
aplink tą miestą. Amerikos 
lėktuvai vis dar atakuoja 
senąją uolą ir priešo pozi
cijas tame mieste.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
iro-žinelėsŽinių

Detroito Lietuvių Draugi
jų centras 5-tam War Bonda 
vajų gana gerai pasidarba
vo.

Liepos 28 d. pas ižd. dr. 
J. Jonikaitį įvyko pardavė
jų. susirinkimas, kuriame 
bonų komisijos pirm. Helen 
Rauby išdavė apskaitą, iš 
pardavėjų pasidarbavimo. 
Pardavė: M. Petrikier^ už 
$17,800, S. Douvan už $11,- 
525, M. Šimonis už $72,000, 
O. Aksomaitis už $6,175, B 
Keblaitienė už $4,950, M. 
Smalis už $4,050, M. Kase- 
vičienė už $3,825, A. Wukas 
už $3,425, E. Paurazienė už 
$2,400, J. Juodvalkis už $1,- 
225, M. Sims už $1,675, M. 
Stankus už $1,100, P. Medo- 
nis už $1,075, A. Šniras už 
$1.050, H. Rauby už $1,025 
ir V. Motuzą už $400. Viso 
parduota už $168,900.

Pardavėjams ir pirkėjams 
didelė padėka. Tas viskas 
vedama valdžios ofise, lietu
vių vardu.

D. L. D. centras iš vijo 
baigė išparduoti arti už 
$400,000. Per trumpą laiką 
tas darbas pradėtas vykdy
ti ir taip žymiai pasidar
buota.

Komitetas darbuosis ir to
liau. Todėl pirkite War 
Bonds per Detroito Lietuvių 
Draugijų centrą. Tik tie pi
nigai valdžios ofise skaito
mi lietuvių vardu.

vius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti bankie'e. Čia bus ga
lima arčiaus susipažinti ne 
tik su primicijantu, bet ir 
kitais svečiais kunigais.

Feliksas Stankus, Anta
nas Ambrose, kaipo patrio
tai lietuviai, geri kilnių dar
bų rėmėjai, atnaujino dnr. 
“Draugo” pren. ir išpardavė 
po 2 laimėjimo knygutes. 
Taipgi išpardavė J. Cress, 
J. H. Medinienė, P. Grybas, 
M. Šimonis, žinau, kad dau
gelis kitų darbuotojų tai at
liks, tik nepamirškite pabai
goje šio mėnesio laimėjimo 
knygutes pasiusi i ‘Draugui’ 
ar priduokite koresponden
tams, kurie patarpininkaus.
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NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

i - 5 !' J:

Corp Eduardas Mar.inaitis
Gimė liepos 5, 1918, Spring 

Valley, III. Baigęs High 
Schocl, išvyko į Rockford, 
III., kur lavinosi sporto sri
ty per tris metus. Sportas 
jam gerai sekėsi. Pasižymė- 

I jo kumštynėse. 1938 metais 
Jale H. Medinienė su sū- su Amerikos sportininkais

neitais atostogas praleido 
pas sesutę Hamilton, Ont., 
Kanadoj. Ta proga atlankė

i ir šiais metais išrinktas kuo |nėse. Siaučiant kovoms ties gabeno į pirmąsias linijas 
pos pirm. Sūnūs irgi priklau-, Djebel Halfa jisai be mie- karius, karo medžiagą ir ki
šo prie 265 kp. Igo, priešų lėktuvų atakuoja- tus reikalingus dalykus. Pri-

vokiečių karui, kaipo šios 
šalies pilietis, grįžo į Ame
riką 1941 m., atvyko su tė
vais į Detroitą ir čia turė
jo keletą kumštynių, kurias 
laimėjo.

Gruodžio 1 d., 1942, įsto
jo į U. S. Air Gorps, kur iš 
pirmos dienos paskyrė kūno 
lavinimai mokytoju Physical 
Training School ir iki šiai 
dienai lavina sportininkus ir 
rengia kumštynes. Praeitą 
pavasarį) Gotden Glove kum
štynėse, St. Antnonia, Tex., 
Co~p. E. Martinaičio vado
vybėj laimėta. Gavęa atos
togų, svečiavosi pis tėve
lius ir žmoną, Daratą Jusas, 
kurią vedė rūgs., 1942, Wil- 
kes Barre, Pa.

Šeima kupini patriotišku
mo, remia kilnius reikalus 
ir yra seni “Draugo” skai
tytojai. Gyvena 8069 Ame
rican Avė., Detroit, Mich.

mas sunkvežimiu nuolat, iš- pažįstama jo didelis paa'- 
tvermingai ir be nuostolių šventimas ir sumanumas.

Kautynėse pasižy
mėjęs lietuvis

(LKFSB) Laikraš ininko 
K. Vidikausko sūnus, taipgi 
Kazimieras, kurs dabar yra 
Prancūzijos fronte, atsiuntė 
savo tėvams pulk. L. Gava- 
’os raštą, kuriuo išreiškia
mas pagyrimas K. Vidikaus- 
kui už ypatingą pasižymėji- j 
mą Tunisijos fronto kauly-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION

JCtiL

buvo nuvykęs į Liatuvą O- Corp Edwardo t8vai 
limpijadon, kur parodS savo jr M dalena Mar.
, ““r°\ « Lietuvos atvykę

į Spring Valley, kur išgy
veno 35 metus, darbavosi

Niagara Falls. Veikėja J. H. kviestas sporto mokytojum,; 
Medinienė žada spaudos dar- gabumus. Vėliau Lietuvos 
be padėti savo gabia plunks- j kur per perą metų sekmin- 
na. Lauksime. Koresp. gai mokytojavo. Kilus rusųf' i

POLICIJOS SUVALDYTAS ŽMOGŽUDYS

Kun. I. F. Boreišis jau 
per kelis sekmadienius žmo
nes ragino skaitlingai daly
vauti kun. Stanislovo J. Sap- 
llo, MIC., primicijoj rugp 
20 d., 11 vai., Šv. Antano 
bažnyčioj. Bus svečių kuni
gų. Varg. J. A. Blažis jau 
rengiasi su choru ir sotis 
tais.

Vakare 6 vai., šv. Rožan
čiaus draugija rengia primi- 
cijantui pagerbti bankietą 
Lietuvių svetainėj. Darbuo
tojos kviečia Detroito lietu-

Ernest Parsons, 23 m. amžiaus, kuris prisipažino nu
žudęs Lcuella Parfitt, 19 m. amžiaus, iš Detroit, Mich., 
policijos suvaldytas, kuomet puolė fotografą norėdamas 
sudaužyti jo aparatą. (Acme-Draugas telephoto)

HooB
Phone Vlrginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA

RU55IAH TURKISH BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 

j akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinis, sul f erinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wcst 451h St. Kampas S, Paulina St.
CZESNA SavininkasA. F.

REIKMENIS.”

parapijoj ir SLRKA 146 kp. 
išbuvo net 22 metus pirmi
ninku. Atvykus į Detroitą. 
1941 m., persikėlė į 265 kp.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Ov<«metrlealty Akių SpeeteUstei 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
teeo, skaudamų akių karttį. atitai
sė trumparegyste ir toliregystų 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se ateMkimuose egzaminavimas da. 
manas su elektra parodančia ma- 
Hamiao klaidas. Speciali atyria afc-
krateiaaaa i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 19 ryto iki S v. 
vak, Seredomis nuo pietų, e Na-

dilioj pagal autariĮ. 
atsitikimų akys

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

'Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA''

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja.. $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

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

Siųskit užsakymus sekančiai:

'DRAUGAS'
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8,- Illinois

lOl
ĮįSįgt

4192 Archer Avė.

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.

' ■- 9 į. —* - 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

4712 South Ashland Av.
Vhsna IAIM im

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesni nuošimti — be komišino “■

PAS

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

BEN J. RAMANAUSKAS, Raštininkas

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

N1EŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VYTEBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVINT OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPEBIOR 1462.

Ofiso TeL VIRginla 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.: KENwood 5107.

j DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

STASYS LITWINAS SAKO:
Tal Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Inaulaci.jos Mate r i oi o — Šturmo. Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallbcard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings —— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnlšio — Enamelia — Geležinių Namams Reik- 91
menų (Hardtvare) — Meisterio — Cemento — Srutų .j. 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ. IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 8. HALSTED ST. TEL. V1CTOBY lžlz 

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKERa
Everything In the line of 

Furnitūra

M. C. ALIBI 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDI8E MAKTb
For appolntment rali — 

REPUBLIC 6051

ffi

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų .įsam <yveni- 
mul. Saugokite Jas leisdami Ueg- 
zamtnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrle prašali

na visa aklų įtempimą.

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

OPTOMETMSTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir Aefttad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS .
eTDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
VaL: 11-12; 2-4; h- 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HATJSTED ST. 
į Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 11d 4; nuo 6 Iki 8 
Sskmadienyje pagal sutartį.

ICI.i

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

8147 S. Halsted St., Chicago 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir deštadieniais i
Valandos:

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 Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Be*. TeL ! REPobllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

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

Pcnktad. 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 dėl Uą kad jo nebran-



Ketvirtad., rugp. 10 d., 1044 IWW»S,f JDIENRAŠTIS draugas, chicago,

CLASSIFIED AND "HELP PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
I “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTEB 
ADVERTISING DEPARTMENT 

121 No. Dmrborn Street 
TeL KANdolob 9488-9489

HELP \VANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN C0.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

v MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENĄ AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

GENERAL FOODS
Reikalauja Vyhj 

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. i savaitę su viršlai
kiu po 40 valandų. Atsišaukit i

General Foods 

Warehouse
421 E. ILLINOIS ST. 

SUPERIOR 8645

►

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.50 j mSnesĮ 
Pilnam ar dalintam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

WEST SIDE MERGINOMS 
IR JAUNOMS MOTERIMS

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

AMERICAN DECALCOMANIA
CO., 4334 W. Fifth Avė.

OFISAN MERGINŲ
PRADINEI

LENGVAS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

NUOLATINIS DARBAS

AMERICAN OPTICAL 
COMPANY

1200 N. ASHLAND

Platink “Draugą”.

>

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO
ATSIŠAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP U'A.NTII) — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atnttankft

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofiaan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 V AK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

k ★★ ★ ★★ ★ A
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service 1
★ For Resulis i 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Lithnanian Daily Newspaper
e

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDU JM

Iš A. L. Tarybos 
skyriaus posėdžio

Pereitą savaitę, penktadie, 
nio vakare, įvyko ALT Pitts 
burgho skyriaus susirinki
mas, kuriame svarstyta Ben
drojo Lietuvos šalpos Fon
do skyrių steigimo reikalai 
ir ALT pikniko rengimo 
klausimas.

Tarybos susirinkimas vien 
balsiai. užgyrė Lietuvių Ka
talikų Federacijos Pittsbur- 
gho apskričio valdybos pa
siūlytą šalpos Fondo sky
rių;, mūsų apylinkėje, steigi
mo planą ir užtvirtino šešių 
asmenų organizacinę komi
siją, kuris pasirūpins įsteb- 
gimu Pittsburgho ir apylin
kės, miestuose apie 10 Lie
tuvos Šalpos Fondo skyrių.

Komisijon įeina sekantie
ji asmenys: kun. J. V. Skrip- 
kus, Adelė GabaliauskienC, 
S. Bakanas, V. Količienė, 
inž. A. Mažeika ir Antanina 
Naujeliūtė.

W8lk sftitriff
1945 Wps1 35* Sfreet^J
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HELP WANTED — VYRAI

NUOLATINI DARBAI 
SU ATEITIMI

Amžius ir patyrimas nesvarbu. 
$30.00 į savaitę. 48 valandos. Nuo 
8 Iki 4:34) valandos Svarbūs dar
bai. Darbininku mažoj dirbtuvėje 
ir prie išvežlojimo trokų.

6639 SO. RACINE AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

SKALBYKIOJ DARBININKĖ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

PAGELBĖKIT 
KARO JĖGOMS

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY

(Blokas j pietus nuo Harrison)

GERA MOKESTIS 
DARBA ATLIKSIT SĖDINT 

KŪDIKIAMS PRIEŽIŪRA 
VALGIS GAUNAMAS

A b-d saukit:
Nuo 8 Iki 5 kasdien. Antrai, 
iki 9 vak. Sekmad. nuo 12 Iki 4.

GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not neeessarv. 
Permanent position^ Apply.

GRINNELLXX). 
4425 S. WESTERN

PARDAVIMUI

PRIE MIOHTOAN CITY MAŽA UKf 
■u modemiškai Įrengiu 5 kambarių 
namu,, aunparlor, vana, baaementaa 
tr garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 k!. pradlnSs mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, ltt mylių nuo Mlclh- 
gan ežero ir puoSnlų rezortų.
J. P. VARK ALA «•▼., Chicago Je, 
4148 Archer Avė. Ph. Ylrginla 2114

PARSIDUODA—2 fletų po 5 kam
barius medinis namas, labai gražus, 
ant akmeniniu pamatu. Randaol Ro- 
selande arti Lleuvlų bažnyčios VIbI 
(rengimai ir patogumai. 2 boileriai 
Ir tt. Parsiduoda už labai prieina
ma kaina. Kreipkitės prie Savininkes 
1081R 8. PRAtRIE AVĖ., TEL„ 
PTTLiman 121 A.

PA.R8TDTTODA: — 18 kambarių ak
meninis namas. Atnešantis labai ge- 
ran (eigas vyrui Ir žmonai. Naujai 
Jmflrvtos maudvklčs. Reikia pa
matyti. kad įvertinus. Krelnklčs I: 
8898 W. WARREN BLVD., Tel. 
KEDzie 52«8.

TIKRAS PARGENA S. 8 kamb Cot- 
tage au belsmentu. Kaina tik $2,800. 
$500 (neiti. Tufičlas.

8123 S. MTLI^ARD AVĖ.

MELSKITES U2 TAIKĄ Pirkite karo bonus.

Tarybos susirinkimas taip 
gi pakvietė per V. Količienę, 
ir nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms šelpti Pittsburgho 
moterų komitetą padėti ko
misijai fondo skyrių orga
nizavimo darbe.

Tarybos skyriaus pikniką 
nutarta atkelti iš 13 d. rug- 
piūčio į rugsėjo 10 dieną, 
kadangi paaiškėjo, kad rug
pjūčio 13 d. I. Katalikų Fe
deracijos apskritis ruošia, 
savo išvažiavimą.

Tarybos piknikas tikrai į- 
vyks rugsėjo 10 d., Lietu
vių ūkyje ir visos Pittsbur
gho ir apylinkių lietuvių or
ganizacijos maloniai prašo
mos paraginti savo narius 
tame piknike dalyvauti.

Tarybos Skyriaus koresp.

North Side
Moterų klubo vice pirmi

ninkė Rumbauskienė rugp. 4 
d. tapo išvežta į Suburban 
Hospital ir tuojau ant ry
tojaus tapo padaryta opera
cija. Ligonė ramiai ilsisi ir 
be abejo greitai pasveiks, 
ką nuoširdžiai jai linkime.

Rugpiūčio 4 d. mūsų kle
boną atlankė kun. Aukštikal 
nis, jėzuitas, su kun. Karu- 
žiškiu. Kun. Aukštikalnis 
duoda rekolekcijas lietuviš
kai seserims Pranciškietėm3 
prieš įvilktuves ir profesiją. 
Įvilktuvės įvyksta Šv. Klia- 
ros dienoje, rugp. 12 d. Kun. 
E. Vasiliauskas yra skirtas 
toms apeigomis atlikti. Rug
piūčio 15 d. prasidės kitos 
seserims rekolekcijos angliš
kai. Po rekolekcijų seserys 
pradės skirstytis į nurody
tas joms parapijas, kad rug-' 
sėjo pradžioje pradėti moks
lo metus. Tinkamas seserų 
paskirstymas yra labai svar 
bus našiam darbui. Dievas, 
be abejo, gelbsti viršinin
kėms.

Mūsų parapijoj seserys 
darbuojasi ištisus metus. A- 
tostogų nėra. Išvažiavus vie
noms į| rekolekcijas, kitos 
užima jų vietą, kurios reko
lekcijas yra jau atlikę.

Keturios North Side lie
tuvių draugijos rengia ben
drą išvažiavimą rugpiūčio 
20 d., Franklin Grove. Drau
gijos yra sekančios: Lietu
vos Sūnų klūhas, abu Susi- 
vienymai ir LDS. Ši pasta
roji draugija yra, turbūt, 
Lietuvių Darbininkų Susivie 
nymas. Neapsiriksiu pasa
kęs, kad Dar-kų Sus-mas y- 
ra bolševikų spiečius ir ži
noma nepritariąs Lietuvių 
Šalpos Fondui. Pelnas nuo 
pikniko yrai skiriamas Des- 
ton Hosipital, Butler, Pa. Į- 
žangai į pikniką reikia nu
sipirkti už 25 centus laimė
jimo tikietą. Galima laimė
ti $25.00. Pastaruoju laiku 
pas mūs bolševikus atsira
do patriotizmo net su kau
pu, tik ne lietuviško.

Ar yra kita kolonijai, kur 
bendrai su visais piknikuo- 
ja ir bolševikai? North Side, 
turbūt, pirmutinė ir pasku 
tinė tokia kolonija. Nesiste-

Bet būta daug skausmo, vargo

Kauno miestas palyginamai ne per 
. daugiausia išgriautas

GELEŽINKELIO, TRAUKINIŲ STOTYS IŠVERSTOS — 
DAUG IŠVOGTA. — 30,000 ŽYDŲ IŠŽUDYTA. — 
MOTERYS PRIVERSTOS NACIAMS BUČIUOTI 
RANKAS..

Palyginus su kitais mies
tais, kuriuos rusai yra atė
mę iš nacių, Kauno miestas 
liko mažai ką išgriautas, 
Chicago Sun laikraščiui ra
šo užjūrių korespondentas 
Edward Angly.

Valstybės teatras, knygy
nas, paštas ir ikti valstybės 
rūmai tebestovi. Kuone vi
sas miesto centras nepalies
tas. Tačiau, įprastu būdu, 
naciai, nešdamiesi nuo at
ūžiančių rusų, rūkstančiuose 
griuvėsiuose paliko Kauno 
geležinkelio ir elektros jėgos 
stotis.

Iš keturių tiltų per Nemu
ną, trys rasti sveiki. Ketvir
tą sunaikino patys rusai, 
norėdami perkirsti bėgan
tiems naciams kelią.
LABAI DAUG IŠVOGTA

Nors naciai nespėjo mies
to plačiai išsprogdinti ar 
padegti, jie tačiau rado už- t 
tektinai laiko apsižiūrėti ir 
kaip norėdami pašeiminin
kauti. Naciai ką norėjo plė
šė ir vaginėjo. Krautuvių 
langai visur išdaužyti. Pa
sakojama kaip pas vieną na
cių kareivį rasti net šeši bu
dintojai laikrodžiai (alarm 
clocks). (Red... ir bet kam 
būtų sunku tokios pagundos 
šiandien nedasileisti). 
LIETUVIŲ DEPORTUOTA

Įėjus rusams miestan, ja
me rasta dar gan daug civi
linių gyventojų, kurie pasa
koja, kad okupacijos pra
džioj naciai išžudė apie 30,-

bėkite, jei pas mus bus sun
ku sukurti šalpos Fondo sky 
rių. t

Bridgeville
Rugp. 5 d. mūsų bažnyčio

je susituokė Jonas Aižaus- 
kas su Ruth Plymirfe. Lin
kime jaunai porelei gražaus 
sugyvenimo ir dangaus pa
laimos, sukūrus šeimos ži
dinį.

Du tikinčiu, susivieniję po 
vienu jungu, — sako Tertu- 
lijonas, — drauge meldžia
si... drauge pasninkauja... 
vienas antrą pamoko, per
spėja... drauge esti bažny
čioje, drauge eina (prie At
gailos Sakramento... drauge 
prie Dievo Stalo. Neskiria
mi nelaimėse, persekiojimuo 
se ir pagundose; jų širdys 
ir lūpos vieną giesmę gieda 
Viešpačiui. Tokiems Kristus 
siunčia savo ramybę.

šią savaitę parvažiavo iš 
kariuomenės: Jurgis Kel- 
minskas ir Kazimieras Mic- 
kūnas iš Floridos, abu bom- 
bardieriai, ir Juozas Alšaus- 
kas, marinas iš New Jer- 
aey valstijos. *

Širdies liga susirgo Vin
cas Juškevičius, mūsų para
pijos rėmėjas nuo pat jos 
įsikūrimo.

000 žydų ir deportavo dau
gelį liettuvių į Vokietiją ir 
net į kai kurias Rusijos da
lis, kurias naciai buvo pir
miau užėmę.

Tuoj už Kauno miesto na
ciai buvo užvedę didelęs kon
centracijos stovyklas, kur 
žudymai ir visokiausi prasi
manyti kankinimai buvo pa
prastas kasdieninis dalykas. 
Be kitų prasimanymų, sako
ma, nacių kareiviai reika
laudavo, kad kaimuose ir 
ūkiuose moterys darbinin
kės jiems bučiuotų rankas.

Matyt, kad vokiečiai iš 
pat okupacijos pradžios 
1941 metais buvo pasiryžę 
Kauną paversti tikrai vokiš

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

f

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
žydukas”

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Springs! niai

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 87G0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

I ■’lh

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTII 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti.......... J g gj
STOKER COAL, AukStos rflSles,
2 syk plantds, Chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP...................J
PETROLEUM COKE (Course)..# 
PETROLEUM COKE (Ptle Run) <?

ka apielinke. Jie tuoj per 
mė svarbiausias krautuv 
ir svarbiausias pramones, 
aplinkinius ūkius naciai ty-J 
čia buvo suvežę vokiečiuslH 
kolonistus šie kolonistai iš-J 
bėgo į Rytų Prūsus Vilniui 
paėmus rusams. Naciai dari 
spėjo Vokietijon išgabenti® 
Kauno miesto odos fabriko ■ 
mašinas ir chemikalus ir iš
naršę sandėliuose kailius, 
pasiėmė brangiausiuosius.

Nekviesti "svečiai"
PRANCŪZIJOS FRONTE. 

— Bebėgdami nuo amerikie
čių ir britų, du vežimai, pil
ni nacių kareivių, per klaidą 
sustojo kur buvo apsistoję j 
amerikiečiai juodukai karei
viai. Nežinia kas ten atsiti
ko, bet kai dulkės nusistojo, 
apie 30 nacių, pajuodavu
siom akim ir žaizdom, buvo 
juodukų šautuvų, peilių ir. 
kuolų “garbės sargybos”) 
maršuojami į stovyklą.

Skaitykite “Draugą”.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Studlo Oouch

<3
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ir jai žinomais keliais Lenkiją prijungti prie Sovietų 
Rusijos.DRAUGAS -
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PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Mikolajczyko pasikalbėjimo su Stalinu labai yra 
aišku, kad Lenkijai bus taikoma tie patys metodai, 
kokie buvo panaudoti Baltijos valstybėms. Stalinas Sekretorių — James Vincent 
griežtai pareikalavo, kad lenkų vyriausybė užsieny tuoj Forrestal. Jis nemėgsta vie- 
pašalintų iš vietos savo prezidentą W. Raczkiewiczių.
Eaą, kol jis nebus pašalintas, tol jokių tolimesnių pa
sikalbėjimų su Mikolajczyku negalėsią būti.

Iš to išvada aiški: jei dabar Raczkiewicz ir būtų pa
šalintas, visvien Maskva tuo dar nepasitenkintų. Ji pa
prašytų atsistatydinti Mikolajczyką, o vėliau ir kitus 
ministrus, kad jų vietas užleisti tokiems “ministrams” 
ir “prezidentams”, kaip Paleckis, Gedvilą ir kiti, kurie 
sutiktų būti Staįino-Molotovo pastumdėliais ir apsiim
tų būti Lenkijos laisvės ir nepriklausomybės graboriais.
KAS REIKTŲ PADARYTI

Mes nė kiek neabejojame, kad Amerika ir Anglija i Princeton universitetą. Per 
busimoj taikos konferencijoj laikysis Atlanto Ča^te- laiką pats užsimokėjo
rio ir gins Lenkijos, Baltijos ir kitų tautų laisvę ir
nepriklausomybę. Bet iki tos konferencijos toms tau
toms didelių skriaudų, ir moralinių ir medžiaginių, ga
li būti pridaryta. Todėl, į tai atsižvelgiant, jau dabar narys studentų tarybos.

Baigęs mokslą dirbo New 
Jersey Zinc Company, the 
Tobacco Products Co. ir pas 

bet amerikiečių, anglų ir kitų jungtinių tautų. Tokios k^aiu Wall Street banke. Ten 
mišrios militarinės administracijos pareiga žiūrėti, kad dirko pakol Suv. Valstijos 
žmonių nuosavybė būtų apsaugota, kad vietos gyven- istoJ° i pirmą pasaulinį ka- 
tojai nebūtų išdepo-rtuojami į Sibirą, kaip buvo 1940- r4- m- Jis i lai-
1941 metais, kad būtų sudaryti galimumai žmonėms vyną’ kur mokėsi aviacijos, 
slaptu, demokratišku būdu išsirinkti sau valdžią ir gy- Kar0 pabaigoje buvo fi- 
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. nansų reporteris prie senojo

, New York World. Bonai jį
vis interesavo. Tapo galva 
departamente gerai žinomos 
firmos. 1925 m. kompanija 
priėmė jį į partnerystę ir

šai kalbėti ir todėl mažai 
apie jį žinome.

Forrestal gimė prieš 52 
metus Beacon miestelyje, 
New Yorke, pačiame apskri
tyje, kur prezidentas Roose- 
veltas turi eavo namus. Bai
gęs mokyklą, jis dirbo prie 
laikraščių Beacon, Pough- 
keepsi ir Mt. Vernon. Pas
kui stojo į Dartmouth kole
giją. Už meto laiko įstojo

už mokslą — sunkiai be
dirbdamas. Buvo redakto
rius “Daily Princetonian” ir

Iš Prancūzų Raibos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
.Metams ..................................................................................... $6.00

r JhMei metų .................................................„.......................... 3.50
Trims mėnesiaips ................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................t................. .75

Užsieniuose: i
Metams ;...................................................................... .. $8.00
Pusei metų ............. ............... .......................... •.................... 4.50
Trims mėnesiams ............................'....................................*. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo- turėtų būti kas nors konkretaus atlikta. PlTOloie vie- 
. _»a tai padaryti ir neprislunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija , . , J

nasiiaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač toje turėtų būti sudaryta. laikinoji militarinė adminis- 
Korespondencijas sulig'savo .nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti , .. —, .... , , , _ . _ ....
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant, didelius traClja Baltijos Valstybėse ir Lenkijoj ne vien FUSU, 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos laikraštin nededamos.

, - Entered aa second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, BĮ. 
Under the Act of March 3, 1879.

Kritinga Lenkijos būklė
RUSŲ OKUPACIJOJ

Kad ir Lenkijos šiandieninė padėtis yra kritiška, a- 
Į. jpie tai nėra jokios abejonės. Ji yra padalinta tarp dvie

jų okupantų — vokiečių ir rusų. Iš vokiečių pusės Len
kijai pavojų nebėr, nes netrukus jie visai bus iš ten 

1 išvyti. Nė vienai tautai tuo tarpu vokiečiai jau ne

Negaliavimai nacių viduje
Šiomis dienomis Hitleris pakorė aštuonis savo vaka-

........ ................_c_ _______  ______ rykščius draugus, aukštus kariuomenės vadus, kurie į936 m. jis tapo prezįdentu.
jpavojingi, nes, ar vėliau ar anksčiau, jų militarizmą ^vo įtarti suokalbyje jį, Hitlerį), nužudyti. Jis įgaįuntė ąąvo du sū-
4r imperializmą sąjungininkų karo jėgos į dulkes su- . U.?™aS-Sa?? draugų’ P^dos narių ir karo vadų, nus į Europą, kad jie galė
jais. tai aiskus jog Hitleris įpuola į desperaciją ir tų save užsilaikyti.

I pats savo šešėlio pradeda , bijoti. -Bet, kaip atrodo, tie
Kaip Lenkijai, taip Baltijos valstybėms ir Balka- desperatiški ir žiaurūs žygiai susidarančios Vokietijos

mms pavojų susidaro iš naujai kylančio Rusijos im- viduje padėties jokiu būdu jau nebepakeis. Kaip tik
i ąarializmo, kuris, nepaisydamas Atlanto Čarterio, šie- galės įvykti priešingai — jie sukels naujų ir žymiai

kia pavergti visą eilę mažesnių valstybių. Kad ji šie- didesnių nepasitenkinimų, keršto, kurie ves prie visiš-
kia pavergti ir Lenkiją, tai dar labiau paaiškėjo iš ko vidujinės nacių santvarkos poirimo.
paskutiniųjų įvykių.

i

*1933 m., depresijos metu, 
Senato Komitetas tyrinėjo 
Stock Market. Forrestal bu
vo vienas iš kelių vyrų, ku
rie padėjo komitetui ir ne
kenkė jos darbui. Jis ne-

V7ANDOS “PATRIOTAI”

Per keletą metų Maskvoje veikė Wandos Wasilews- 
kos vadovaujama lenkų “patriotų sąjunga”.- Sovietų 
(Rusijos ribose buvo sudaryta “lenkų armija”, kuriai 

_ vadovauja ne kas kitas, bet komunistai. Iš tos sąjun- 
, gos ir “armijos” išaugo Lenkijos Laisvinimo Komite- 
itas, kurį oficialiai pripažino Kremlius kąipo “laisvina- 

H mos” Lenkijos organą. i
Toks Maskvos nusistatymas primesti Lenkijai komu- 

nistuojančius elementus su tikslu ją susovietinti, su
komplikavo Londono ir Vašingtono politiką. Kaip ži- 

•I noma, ir Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos 
Vyriausybės jokių Maskvoj “iškeptų” komitetų nei Len
kijai nei kitoms valstybėms nepripažįsta. Jos pripia- 
ž’ita tas vyriausybes, kurios oficialiai įeina į jungti

nį n ų tautų sąstatą. Lenkijos vyriausybė užsieny (Lon- 
< ^<;ne), kurios priešakyje stovi St. Mikolajczyk, turi. ne 

tik Londono ir Vašingtono pripažinimą, bet taip jau 
ir stiprią finansinę paramą gauna. Kaip raudonoji ar
mija pradėjo okupuoti Lenkiją, Maskva savo reikala
vimus pradėjo statyti griežtesnėj formoj. Mikolajczyko 
vyriausybė, nors ir turėdama Londono ir Vašingtono 
jpūpažinimą, atsidūrė keblioj padėty. Premieras Miko- 

, lejczyk buvo priverstas važiuoti į Maskvą, kad susi-
tarti su Stalinu ir Molotovu dėl perėmimo Lenkijos PoDIGŽlIfS 'k falItOS kldUSIVnAS 

fcldžios po to, kai vokiečiai bus išvyti. Pasitarimas KKVUVTIira>

i. eina labai sunkiai, nes Mikolaijczyk yra verčiamas kai- “Boston Traveler” rašo:
"bėtis su komunistiškuoju lenkų komitetu. Kalbėtis su
tuo komitetu yra tas pats, ką ir kalbėtis su Stalinu 
te Molotovu. Jau kelinta savaitė, kai Mikolaiczyk Mask
voje tariasi, bet vis dar negali susitarti.

■įfcBKVOg PLANAS LENKIJAI

Maskva su lenkų vyriausybe Londone elgiasi lygiai 
«4aip, kaip ji elgėsi 1940 m. okupuodama Baltijos val
dybes. Iš vienos pusės ji siuntė į Lietuvą, Latviją ir 

\Msciją gausingas karo jėgas, iš kitos — vertė atsista- 
Ryflinti buvusias vyriausybes ir jų vieton savo pastum- 
\#6lius pastatė. Tokioje pastumdėlių rolėje atsidūrė Pa

ikiai ir jiems panašūs tau'.os Judos, kurie neišdrįso
(testuoti prieš Maskvą nė tuo metu, kuomet ji žai- 

Lietuvos likimu ir biauriausiais šmugelio keliais 
ir kitas Baltijos valstybes jungė prie Sovietų Ru- 

jjoe.

| Kadangi dabar Lenkijoj siaučia gausingos rusų ar
ijos, Maskva nėra linkusi skaitytis su lenkų tautos

Hitleris nespėjo pakarti savo aštuonis draugus ir kartą sakė, kad būtų gerai, 
bendradarbius, kaip tuoj pasklido gandų, kad didysis jeigu biznieriai ir politikie- 
nacių budelis Heinrich Himmler (kuriam Hitleris buvo riai pakeistų vietas per me- 
pavedęs sąmokslininkus surasti ir nubausti) esąs nu- ,|ų laiką. Tada jie geriau su- 
zudy. as, o Hermann Goering, Hitlerio dešinioji ranka, prastų vienas kitą. 
sužeistas. Ar tie gandai pasitvirtins, ar ne, tuo tarpu Prezidentas Rooseveltas 
dar nežinia, tačiau jie aiškiai nusako kokio likimo ne
trukus susilauks nacių režimas. Jei nacių režimas ne
sustos kankinęs ir žudęs savo žmonių jei jis nesutiks Departamento 1940. Jis vei- 
vesti kraštą prie taikos, jis gali būti pasmaugtas pa- k ė kaipo prezidento agen
čių vokiečių rankomis.

paskyrė Forrestal adminis- 
tratyviu patarėju Laivyno

man šitą sutvėrimą, kuris, 
nors aš dar nesu tikras, yra 
mano nelaimių priežastis. 
K3i dėl šitos moters, kuri 
mane persekiojo savo ligu
ista meile, kad tu žinotum, 
kokį aš jaučiu palengvėji
mą, kad man netenka dau
giau su ja drauge būti!

Bet išvykime šituos skaus 
mingus prisiminimus, kad 
jie mūs neužvaldytų. Aš tau 
pasakiau, kad aš su pasiti
kėjimu žiūriu į šituos ket
verius metus, kurie ateina, 
to pasitikėjimo nuo šio Lai
ko niekas negalės besugrian 
ti. Ir mes galėsime, tuojau 
pasibaigus mano tarnybai, 
pastatyti savo palapinę ten, 
kur gerasis Dievap panorės. 
Tuomet užmiršime viską ir 
galvosime tik apie savo lai
mę. Mat, šitoji didelė netei
sybė, kad turiu gyventi pa
saulio krašte, suteikia 
mums teisę neturėti jokių 
pažinių. Viską, kas esame, 
galime atiduoti vienų vienai 
artimai sielai. Argi tai nie
ko nereiškia?

» Tavo Danieliui.
Kunigas grąžino laišką 

Teresei:
—Puiki širdis! Jūs nekly

state, kad jį mylite, mano 
mažyte. Jo laiškas mums 
atveria nenumatytus plotus; 
aš nė nesvajojau, kad jūs 
galėtumėt susitikti Maroke. 
Aš patarsiu Seserims pran
ciškonėms, kad tave pasku
bintų mokyti. Ką sako jūsų 
sužadėtinis, yra, deja, tik
ra: Marokas, mano nuomo
ne, mums taupo skausmin
gų netikėtumų; po ispanų 
prakišimo, atrodo, gręsia 
pavojus ir mūsų daliai; jau
čiama kylant audrą. Ar jūs 
nebijote dėl Danieliaus?

—O, ne; klebone!* ’ 'sm',
—Kas jums leidžia taip 

sakyti T
—Kada aš meldžiuos į 

Švenč. Panelę, man atrodo, 
girdžiu atsakymą: pasitikę- 
kit!

— Ak, geroji mažyte! 
Taip, saugok jį, šitą giedrų 
tikėjimą! švenč. Panelė 
daug padarė jum-dviem, nes 
ji pusiaukely nesustoja.

Po penkių dienų vėl nau
jas laiškas iš Maroko: 

(Daugiau bus) 
Papratimas •— didesnė jė 

ga, negu pati gamta! —
Lockc

(Tęsinys)
Pulkas eina į krašto gilu
mą: tuo tarpu mano moks
las baigėsi, aš eisiu jo pasi
vyti. Aš tau kalbėjau apie 
savo šefą—taip lengvai pra
sitariama apie tuos, kuriuos 
mylima,—jis mane prašė 
tau pranešti visus jo padrą
sinamus žodžius. Kada turė
si slaugytojos diplomą, jis 
tave rekomenduos vienam 
savo draugui, kuris veda li
goninę Feze, ir labai gali
mas dalykas, jis tave pri
ims: ten trūksta slaugyto- 
3U-

Dabar rugsėjis 1924 m., 
ateinantieji mėnesiai numa
tomi labai sunkūs. Komen
dantas tvirtina, kad 1925 
metų pirmas pusmetis taip 
pat bus sunkus. Atrodo, kad 
valdžia gerai nesusivokia 
aplinkybėse. Ispanų pralai
mėjimai Riffe neatvėrė 
jiems akių.

Dabar aš aarbuojuos įnir
šusiai, mano Terese; kad tu 
žinotum, koks būtų man 
džiaugsmas, jeigu vieną 
gražią rytą pamatyčiau ta
ve išlipant šitoje marokie
čių, žemėje, kur tikrai aš 
greit būsiu pašauktas į mū
šį. Ir, jei mane kulka sužei
stų, kas gi džiaugdamasis 
mane slaugytų? Tai būtų 
labai gražu, mano brangioji 
mažyte; bet galvoti apie tai 
būtų gundyti Dievą.

Mano nuotaika? Puiki. 
Aš čia atvykau su atnaujin
tu tikėjimu. Ak, gerasis ku
nigas Darmont! Man patin
ka čia, kad aš esu draugijoj 
žmonių, kurių daugelis ne
turi ramios sąžinės. Galas 
Enguerrandams! Klebo n a s 
turėjo tau pasakyti, kad pa
šaipai ir protestui prieš įvy
kius, kurie mane pasaulio 
akyse paskelbė vagimi, aš 
pasirinkau Liudviko Enguer 
rando vardą. Tu pastebėsi, 
kad aš paėmiau tėvo vardą 
ir jokiu būdu nenorėjau, im
ti “Makso.” Jis primintų

nai pasitiki laivynu. Jis ne
seniai pareiškė: “nepaisant 
kiek praktiškų sistemų bus 
įsteigta ir pageidauta parū
pinti tarptautinę apsaugą, 
atsiminkite kad pagrindas 
to visko bus ginkluota jėga 
šios šalies, tai yra Suv. Val
stijų laivyno, oro ir jūrų, 
jėga. FLIS

APŽVALGA

tas mūsų tautinėje apsau- 
. \ gos programoje. Tuo pačiu

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijos įteiktas me- metu, kongresas įsteigė nau- 
morandumas Jungtinių Valstybių vyriausybei Lietuvos ofisą. po-sekretorius Lai- 
reikalais yra tikrai išsamus ir gerai vaizduojąs dabar- vyno įr prezidentas paskyrė 
tinę lietuvių tautos padėtį. ( Forrestal tai vietai. Kada

★ sekretorius Knox išvyko iš
Lietuvių veikėjų pareiga tuojau griebtis darbo — WMhingtono, Forrestal ap-

organizuoti Bendro Lietuvių Amerikiečių Šelpimo Fon- siėmė visas Laivyno
do ULRFA skyrius. Sekretoriaus pareigas. Jis

greitai pravedė kontraktus 
pastatyti laivus ir naujas 
įstaigas.

1941 m. jis išvyko į Lon
doną pasitarti su britų Lai
vyno atstovais, ypač kas 
link ginklų rūšies.

Po japonų užpuolimo Per-
Pralaimėjimo taėkla sunkiai slegia Berlyną. Ro- Uos,Q „ ,gtojlmu

moję - Šviesesnė padangė. Popiežiaus nuotaika link. į karą KOTrastal Upo 
ėio pasaulinio karo yra ifakirttaai savotiika pilnoj ryB kar0 kabinet0,
to žodžio prasmėj. Per savo Šventas pareigas Popie- auaid5]0 B Kar0
sius yra kartu ir neutralus ir partyvis. Neutralus retoriaua stimaon Valgty-
žmonėms ir be galo partyvus .kovoje gero prieš bloga. Departamento Sekreto-
Dabartims Popiežius remiasi tokiu stambiu prilyta- HuI, admiro,o gtarki
mu tarptautiniuom klausimuose' tad ji. gali viržyti „ jr
pačius (gudžiausnis diplomatas. Jis tun savo žinioje
nepalyginamai geriausius pasauly informaeijos šal
tinius. Tad reikia tiksliai suprasti tą užginčyjimą, 
kad Popiežius tariasi su arkivyskupu Bpellmanu tai
kos reikalais. Mums reikia suprasti, kokia taika Va
tikanas rūpinasi. Vatikanas visuomet žiūri toli. Tad 
gi dažnai mes jo pažiūrų nesuprantame. Jis dabar, 
kaip ir visados, darbuojasi sudaryti pastovią taiką, 
paremtą teisingumu. Tam tikslui jis visuomet pasi
ryžęs patarnauti. Galime nedvejotinai teigti, kad pa- retorius Knox mirė šį pava 
sitarimai apie tokią taiką Vatikano aplinkoje yra sarį, Forrestal buvo paskir-

Forrestalo 26,000 mylių 
kelionė mūsų Pacifiko 'ba
zėse jam daug padėjo. Jis 
raportavo pilną sutikimą 
mūsų Armijos, Laivyno ir 
Marinų.

Kada mūsų Laivyno Sek-

nes ji turi jai savo £laną — įsteigti sovietus daromi tas užimti jo viet$t Jis gil-

—. z-'

And. tkere it laų shattaręd 
f-hid *

Abottle urna careles 
tossed bų <ome nanc half- irt the sand-

'.Itiedąes andpoints, e 
u/ere as snarp as akrure

-Now-ao]
maų becripplee
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roseiando žinios

Porcinkulio atlaidai gra
žiai užsibaigė. Maldininkai 
lankė bažnyčią dienomis ir 
vakarais. Taipgi ir apylin
kių parapijų tikintieji nau
dojosi proga. Kleb. kun. J.

Iš Vargdieniu Seserų 
Gildos susirinkimo

Rugpiūčio 8 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj įvyko Vargdienių Sese
rų Gildos susirinkimas. At- 

Šaulinskas per abu vakarus silankė gražus būrelis na- 
sakė turiningus atlaidams r1^’ kur^e’ matyt, interesa- 
pritaikintus pamokslus. Var vosi paėjusio pikniko ra- 
gonininkas K. Sabonis su ge- Fortu> i** ku^- A- Naudžiūno
rai išlavintu choru giedojo Pra-ne^imu iš Argentinos.

Visų pirma buvo patiektipritaikintas atlaidams gies
mes. Visi gėrėjosi giedojimu. rengimo komisijos rapor

tai, iš kurių paaiškėjoi, kad
_ , ,. . c , piknikas puikiai pasisekėPraeitą sekmadieni Soda- 5, ... . ,„ Komisijos pirm. kleb. kunlicija ėjo prie sv. Komom-',

jos, o po visam salėje tu
rėjo bendrus pusryčius. Lai
bai gražus sodaliečių pavyz
dys. Visos mergaitės turėtų 
pasekti jų pavyzdžiu.

Ateinantį sekmadienį 9 v. 
Mišiose Šv. Vardo vyrų dr- 
gija bendrai eis prie šv. Ko
munijos, o po visam salėjs 
turės bendrus pusryčius ir 
susirinkimą. Visi nariai tu
ri susirinkti, nes dvasios va
das kun. B. Grinis, sakė, 
jog bus naujų narių, kurie 
prisirašys per susirinkimą. 
Be to, dvasios vadas prašo, 
kad visi nariai atneštų ad
resus savo namiškių ar gi
minių kareivių, kurie yra iš
ėję iš šios parapijos kariuo
menėn, nes reikia patalpin
ti jų vardus garbės lentoj 
(Honor Roll). Taigi, kurie 
dar nesate to padarę, pra
šomi priduoti kun. B. Gri
niui. Šv. Vardo draugija mel 
džias už juos ir siunčia do
vanėles. Nepamirškite!

Ateinantį sekmadienį LR 
KSA 33 kuopa turės susi
rinkimą ir išvažiavimą į lab
darių ūkį. Pelnas eis per 
pus su parapija. Veikėjas K. 
Rubinas, kuopos raštininkas, 
papasakos įspūdžius iš sei
mo. Būt gerai, kad nariai 
skaitlingai 'dalyvautų.

J. Dambrauskas patiekė pil
ną raportą, pranešdamas, 
kad gryno pelno liko $729.00 
ir kad sekančią dieną Alek 
sandra Urbonienė įsirašė į 
amžinus narius, įmokėdama 
$100.00; tuo būdu Nekalto 
Prasidėjimo Šv. P. Marijos 
seserys laimi $829.00. Tai 
praėjusio seimo obalsis pil
nai atsiektas.

Nuoširdus ačiū A. Urbo 
menei,už suteiktą auką. Bet 
reikia pasakyti, kad dar vis 
grįžta dovanų knygutės, ne
žiūrint kad piknikas jau pra 
ėjo. Jų laukiame ir prašo
me, kad kaip galima grei
čiau vi3i tie, kurie dar ma 
note grąžinti, paskubinkite.

Šiame susirinkime pinigų 
įplaukė $61.00. Visiems — 
naujiems ir seniems nariams 
nuoširdžiai ačiū.

Ant galo, atsilankęs sve 
tys, kun. A. Naudžiūnas, 
trumpoje savo kalboje per
bėgo Argentinos Tėvų Ma
rijonų, veiklą ir pačių lietu 
vių atsinešimą į jų darbuo
tę. Labai ačiū kun. Naudžiū
nui už parodytą palankumą, 
ir tuomi baigėme susirinki
mą pakeltu ūpu dar smar
kiau darbuotis ateityje.

Gildietis

Lietuvis karys prašė 
Piju XII melstis

MED AUSTE Padėka buvusiems 
kostumeriams

Dievui padedant, per 23 
ir pusę metų išbuvome lie
tuviškos duonos kepimo biz
nyje. Darbą rūpinomės at
likti kuo geriausia. Rūpi
nomės, kad mūsų duona bū
tų kuo geriausia pagamin
ta, To pasekmės buvo geros. 
Lietuviai įvertino mūsų pas
tangas. Pagalios sumanėme 
savo gerai išdirbtą biznį per 
kisti jaunesniam vedėjui. 
Tokiu pasitaikė Juozas Ga
vėnia, vyras pilnas pasiry
žimo tęsti mūsų išdirbtą biz
nį. šiuomi jam velijame ge
riausios kloties ir primena
me, kad mūsų buvusieji kos- 
tumeriai naujuoju vedėju ne 
bus apvilti.

O dabar širdingai dėko
jame savo buvusiems kostu
meriams už paramą ir pa
galbą išauginti mūsų biznį. 

Aleksa’s Bakery

Sally Sessicns iš Muske- 
gon, Mich., laimėjus čempi- 
jonatą 44-tam metiniam mo
terų vakarinių valstybių gol- j 
fo turnamente, kuris buvo Į 
suruoštas Chicago priemies
tyje, Lake Forest. (Acme- 
Draugas telephoto)

Ketvirtadienį, rugp. 10 d, 
8 vai. vakare bus parapijos 
komiteto susirinkimas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 
Bus svarstoma daug svar
bių dalykų. Korės p.

Politikos klubo 
pramoga

North Side. — Vietos po
litikes klubo pramoga įvyks 
šį šeštadienį, rugp. 12 d., pa
rapijos darže.

Kviečiami visi northsai- 
diečiai atsilankyti. Links
mai popietį ir vakarą suJtlū- 
biečiais bei jų draugais pra
leisk.

Pastaruoju laiku prie klu
bo prisirašė keliolika naujų 
narių. Klūhas gerai gyvuo
ja ir auga. Tad ir tamsta 
atsilankyk į šį linksmą pa
rengimą ir prisirašyk. Vy
rams metinė mokesti? tik 
vienas doleris, moterims ir 
merginoms 50c.

Padarykime šį klubą vie
ną didžiausių organizacijų į 
šioje kolonijoje. Laukiame
visų. Valdyba

Susirinkimai
ll-to Wardo Lietuvių De

mokratų organizacija turės 
svarbų susirinkimą rugpiū- 
čio 10 dieną, 8 vai. vak., Lie
tuvių Auditorium.

Kviečiame visus narius at
silankyti ir atsivesti mote

ris bei draugus. Bus nuim-l Pirkite tose krautuvėse, 
tas paveikslas visų narių ir kurios skelbiasi ‘Drauge”, 
šeimynų mūsų dešimties me
tų sukaktuvių baliui, kuris 
bus spalių 22, Lietuvių Au
ditorium.

Pranas Naujokas, sek.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

Didžiausia Lietuviu | 

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

pasigriebiau pora italijonu- 
kų parodyti kelią. Radau 
vyskupą Bučį namie. Sutiko 
su didžiausiu džiaugsmu, ir 
taip pat kun. Sakevičius, 
kun. Vaitkevičius ir du bro
liai. Perdaviau Jūsų ir Didž. 
Britanijos lietuvių laimėji
mus ir žinias. Ganytojas Bū- 
čys siunčia Jums ir visos 
D. Britanijos lietuviams sa
vo linkėjimus ir palaimini
mą. Tuoj sprukau į Vatika
ną pamatyti šv. Tėvą, 12 vai. 
Nėra žodžių, kaip jautiesi, 
matydamas Kristaus vieti
ninką ! Popiežiaus' apeigų 
tvarkytojas klausė, kokios 
tautybės. Pasakiau — lietu
vis. Paskyrė man vietą ar
čiau sosto. Atvyko popie

popiežius taipgi anglų kal
ba.

— Ar Jūsų Šventenybė ži
no apie Lietuvą?

— Taip, taip, mano sū
nau, aš žinau..., — atsakė 
Pijus XII”.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

GĖO. B0RCHER1AS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

už Lietuvą
(LKFSB) Londono lietu- ž™' Prabjl0 > ™us anglų 

vis, britų armijos karys, J k3,ba’ maždaug, taip: Esu 
Balnius šių metų birželio 9 Jūsl* b2ndras tėvas"” T°- 
d. atlankė Jo Šventenybę Po- liau Prisiming karo baisy 
piežių Pijų XII. štai kaip
jisai šį įvykį aprašė mūsų 
Lond o n o korespondentui:

Šiandien, turbūt, yra mano

bes, dėkojo Dievui, kad šven 
tąsią Miestas liko nepalies
tas. Pagaliau pasakė: “Da
bar palaiminsiu jus visus ir

laimingiausia diena šiame fc,s turite reliSini’l 
pasaulyje. Sį rytą (birž 9 Paskui lradėJome bučiuoti 
d.) gavau progos su kape- Jo šventenybės žiedą. Ba
lionu nuvažiuoti į Romą. Nu- vau ketvirtas ir sakau: an- 
važiavome apie pusę po 9
vai. ryte. Nuėjau į Vatika
no sekretoriatą sužinoti vys
kupo Bučio adresą. Gavęs,

gliškai:
— Tėve, ar teiksitės mels

tis už Lietuvą?
— Taip, taip, — atsakė

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Gerianelo Materiolo Ir Darbo.

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

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofteas Ir DlrMavfi: 527 N. WE8TERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108Darbas yra gražiausia vy

ro ypatybė.

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jevvelry, 
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 PASENAUDOKIT

BUDRIK.O RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 0:30 P. AI.
WHFC, 1450 K., KetvegO 
vakare — 7:0O P. AI.

10546 S. Artesian, CED

iaigiiij
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

CIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 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

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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

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

JOHN A. KASS
fEVVELKY — tVATCIIMAKEK 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

A IA
ANTANAS

DZIZULSKIS
Gy v.: 2450 W. Marųuette

Road, Chicago, III.
Mirė rugp. 6d.,- 1944m., 11:- 

30 v. v., sulaukęs pusėn amž.
Gimęs Lietuvoje, o Ameriko

je išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Antaniną, (po tėvais 
Gudavičikė); 2 sūnus Stanislo
vą. ir marčią Hazel, Dr. Bro
nislovą ir marčią Ėlsie ir jų 
šeimas; dukterį Stefaniją ir 
žentą Vladislovą Straube ir jų 
šeimą; 6 anūkus; brolį Juoza
pą ir jo dukterį Oną: 3 seseria 
Karoliną Valantinavičienę, Sta
nislavą Stašauskienę ir Juzefą 
Bagdonienę ir jų šeimas; švo- 
gerį Stanislovą Gudavičių ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas — 
Antano B. Petkaus koplyčioj, 
6812 S. Weatern Avė. Lajdotu- 
vės įvyks 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, Kūnai, 
Marčios, Duktė, žentas, Anū
kai, Brolis, Seserys, švogeris 
ir visos kitos Gimines.

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 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 patarnaviinas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L I. ZOLP
1646 WE8T 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ m SUNAI
8314 WEST 2Srd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phonee: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULI.MAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

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

Telephone YARDS 1419



Karo frontų karžygiškumas

Kareivis kovos metu kovodavo, o
ramybės tarpais virdavo

Cpl. Eric Gibson, 24 ra., 
1469 Ra3cher Avė., Chicaco, 
nelabai patiko, kad jis įstojo 
kariuomenėn kariauti, o jį 
paskyrė virtuvėje bulvių 
skusti. Jam visad verčiau 
buvo priešui šautuvu “mai
šyti, mirtį”, negu virtuvėje 
samčiu maišyti košę.

Čia ir buvo bėda. Jo da
lies komandantas, viršinin
kas nenorėjo Gibson’o leisti 
į frontą, nes bijojo prarasti 
geriausį savo virėją. O ta
čiau negalima uždrausti ka
reiviui, jei jis nori kovoti. 
Pagaliau. susiderėta. Susita
rė, kad kovos metu Gibson 
gali su kitais savo draugais 
eiti frontan, o ramybės tar
pais jis turi eiti virėjo pa
reigas.

Bet tas neilgai tęsėsi. Gib- 
son’ui išmušė valanda, ir 
vieną dieną, netoli Isola Bei
ta, Italijoje, šiam virėjui-ka- 
reiviui paskutinį kartą teko 
priešui išmaišyti mirtį su 
kulkomis.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIO 
TRRIOLAS NATŪRALU SUM 
STALTOS DANTŲ PLAUTOMS.

NAUJOS
RVURS Velvatone DANTŲ

plutos

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ

Naataidaoda. B« akanl*. Natūralia _ ___
Nablank*. VlaaJ laly Ilnomoa daots 

plattoa. Parmatomaa oryatal olaar plaltoa.
Plonkanoa annkuma. aanltarte, Patw- 

klnlnua carantaatea. Materialas lakai pa. 
| gamtini. Vlaaaa dlaasa tala,a«

Darome pleitaa (spaustu Ir I 
gantas tilt U lalanliiotų danttotu Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

PTM 8. AahLand tad Fl. Mon. BSS1

Atdara sos • Iki A Mtad. ana I lu t
KIMIAM! LIITI VIIJUI

•645 W 2Sth St. 2nd Fl. Law. 1906 
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Panaudokite Proga Dabartinėms žemoms 
Nuo&lmčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflmj įstaigoje. Jflsij Indėliai 
rtipestlngal globojami b Ilgi 65,000.00 ap
drausti per FoderaI Ravlngs and Loan In
surance Corporation. J ilsų pinigai bus greitai 
lAmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVTŲ 
FINANSINC IŠTAIGA.
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KEISTUTI) SAVINGS'ANU Ii O A N 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Vienos kovos eigos metu 
Gibson’o bat^alijonui duotas 
įsakymas iš vieno vadinamo 
Fossa Feminamorta (Miru
sių Moterų) griovio iškrapš
tyti nacių lizdą. Bet po kiek 
laiko amerikiečiams atrodė, 
kad vietą reikėsią užvadinti 
Mirusių Vyrų grioviu, ka
dangi jiems stumiantis, pa
šautas drąsus jų vadas.

Bet neilgai kareiviai bu
vo “našlaičiais”. Gibson sto
jo pašauto vado vieton. Su 
šautuvu prie šono, Gibson’as 
pašoko ir leidosi tiesiog į 
nacius, susispietusius grio
vin. Bematant “virėjas” su
naikino du priešo kulko- 
svaižių lizdu, išgriovė dar 
dvi nacių sargybines pozici
jas, nušovė penkis nacius ir 
paėmė nelaisvėn dar kitu 
du. Po to griovį buvo leng
va paimti.

Tačiau Gibson’as jau ne
begrįš Chicagon, nes puolant 
nacius ir juos šluojant savo 
kulkosvaidžiu, jam pataikė 
vokiečių kulka. Kai kiti jo 
draugai jį pasiekė, rado vi
rėją negyvą.

Jo dalies komandantas 
vėliau pasakė, jog jam buvo 
didžiausia garbė savo bata- 
lijone turėti tokį garbingą 
herojų. Jo pasiaukojimas ir
pasielgimas pasidarė lyg le-*
genda.

Vienam pasidavė 800
ST. MALO, Prancūzija. — 

800 rusų kareivių, vienas 
pilnas batalijonas, pasidavė 
vienam amerikiečiui karei
viui, Pvt. Nikolai Pukatch, 
iš New Yorko, kai šis parei
kalavo jų pasidavimo. Jų 
tarpe buvo aštuonios mote
rys, pačių kareivių žmonos. 
Rusai būvo pačių nacių pri
versti kariauti.

LONDONAS. — Nacių 
kontroliuojamas Paryžiaus 
radio pranešė, jog Frasz von 
Papen, kuris apleido Turki
ją jau sutraukius ryšius su 
Vokietija, sugrįžo Berlynan. 
Prieš pat tai pranešta, jog 
jis Bukarešte.

iAĖNRASTIS DRAUGAS, L'HITAGO, KJ3NU1S

’ l 1 U)?ENCE M1ESTAS Italijoj Japonų žvėriškumo įrodymas

Kaip japonai pavartojo mergaitę 
nešti amerikiečiams mirtį

Linksmi florentiečiai sveikina Pietų Afrikos tankų da
linį, kurs užima vieną miesto dalį. Tuo pačiu laiku Aš
tuntosios Amerikos Armijos daliniai iš kitos pusės supa 
miestą. (Acme-Dęaugas telephoto)

Sužeisti kareiviai 
Dingę kareiviai

Karo departamentas pa
skelbė sąrašą pavardžių ka
reivių, kurie karo frontuose 
žuvę ar nesuieškomi. Žuvu
sių tarpe 110 yra iš Illinois. 
Tame skaičiuje randasi Sgt. 
Adomas Lenkis, kurio tėvas 
gyvena Harisburg, III.; 
Tech. Sgt. H. Ruglys, kurio 
brolis gyvena Moline, III.; iš 
Indiana randasi: S-Sgt. Jur
gis La vedas, kurio žmona 
Mrs. B. La vedas gyvena ad
resu 820 Polk St., Gary; 
Pvt. Mykolas Kochas, kurio 
brolis Jonas gyvena adresu 
5017 W. llth Avė., Gary; 
Pfc. Emil Sabuda, kurio tė
vas gyvena adresu 415 So. 
Kosceusko Avė., So. Bend.

Nesurandamų asmenų 
tarpe 103 yra iš Illinois. Ta
me skaičiuje x randasi Pfc. 
Steponas Krak, kurio sesuo, 
Rožė, gyvena adresu 2021 
Rice St.; Pvt Alfred Masko
liūnas, kurio žmona, Geno
vaitė, gyvena adresu 3828 
So> Lowe Avė.; Pvt. Joe 
YVielgJs, kurio motina, Mrs. 
Mary Wielguš, gyvena adre
su 1801 N. 65th St., East St. 
Louis, III.; iš Detroit, Mich., 
paminėtas Pvt. Rudy Rim
ša, kurio brolis, J. Leo, gy
vena 257 S. Oakland blvd. 
Iš Milwaukee, Wis., paminė
tas Sgt. Peter Makarevičius, 
kurio žmona. Irene, gyvena 
2458 So. 5th pi.

A 8 8 O C I A T I O”N 
3226 SO. HALSTED ST.

Lietuvis atžymėtas
S. Sgt. Juozas Naudžiū

nas. gyvenęs 1646 W. 21st 
St., Chicago, buvo vienas iš 
200 amerikiečių kareivių, 
kuriems įteikta medaliai už 
karžygiškumą kovos metu. 
Kiekvienas, gavęs šį medalį, 
gauna dar $5 daugiau algos 
per mėnesį. Visi kareiviai 
priklauso 9-ai pėstininkų di
vizijai, kuri jau dalyvavo 
Tunizijos ir Sicilijos fron
tuose, ir padėjo atidaryti in
vaziją Cherbourgo pusiasa
lyje.

Kare fronte nepalies
11tas, o bitės "sužeistas

Martinas Pvt. Pat de 
Kerf, 220 W. 59th S., 26 die
nas pergyveno peklą ir ugnį 
Saipan salose kovojant japo
nus, o liko visai nepaliestas. 
Tik užėmus salą jo skyriui 
liepus pasilsėti, jis kaip ty
čia buvo “sužeistas”. Mat, 
jam lipant medin pasiimti 
“coconut”, jį įgylė bitė.

Aiškina savižudyste
Gydytojai aiškina, jog 

Misa Isabel Dusberger, 34 
m., kuri anądien užsimušė 
iššokdama nuo 15 aukšto 
prie 110 So. Dearborn St., 
buvo laikinai netekusi pro
to ir nusižudė. Jos brolienė, 
Mrs. Helen Karpis, 6058 S. 
Troy, sakė, kad p-lė Dusber- 
ger seniau mėginusi tris* 
kart nusižudyti šokdama iš 
lango savo tėvo namuose, 
5642 So. Sawyer Avė.

Brangus eksperimentas
W. W. Bunson savo labo

ratorijoje, 160 N. Wells St., 
anądien maišė vaistus vita
minų piliukėms daryti. Tur
būt ne to primaišė, kad be
matant įvyko ekspliozija. 
Langai išmušti ir įrengi
mams nuostolio padaryta

2nd Lt. Jurgis Hill, Salis- 
bury, Md., parvažiavęs na
mo poilsiui po kovų prieš 
japonus ant Saipan salos, 
pasakoja, kaip japonai pa
vartojo mergaitę amerikie
čiams marinams nešti mirtį, 
o jie, japonai, už supylimo 
mergaitei aiškino ką daryti.
GRENADOS
KELNAITĖSE

Lt. Hill, kuris dabar ligo
ninėje gydosi nuo peršovi- 
mo, sako, jog japonė mer
gaitė buvusi apie 9 metų 
amžiaus.

“Mes buvome apie '200 
jardų nuo kranto”, pasako
ja Hill. “Prieš pat mus, už 
supylimo slėpėsi apie 9 ja
ponai. Mergaitė išėjo prie
šais mus, apie 20 ar 30 jar
dų atstu. Japonai josios kel
naitėse buvo sudėję ranki
nių grenadų.

“Mergaitė išimdavo gre- 
nados galvutę, ją pataršky- 
davo ant akmens, paskui 
mesdavo musų pusėn. Neno

Beveik mirė verkdama 
sūnaus

Mrs. Mary Kolodziej, 38 
m., 1118 N. Mozart St., be
veik neužtroško nuo verks
mo. Sužinojus, kad jos sū
nus Rudy, 19 m., žuvo Pran
cūzijoje, motina per penkias 
valandas raudojo. Reikėjo 
net pavartoti respiratorių ją 
atgaivinti.

Vaikas pašovė vaikę
Sena pasaka. Revolveris... 

vaikai žaidė — mirtis. Ant
radienį Jimmy McGuire, 9 
m., 206 N. Kolin Avė., iš tė
vo stalo pasiėmė revolverį ir 
žaizdamas jį taikė į savo 
draugą Juozą Adornetto, 12 
m. Pasigirdo šūvis ir Juozu
kas buvo pašautas į galvą ir 
pilvą. Vaikas vėliau mirė 
Garfield Park ligoninėje.

Daugiau silkių ,
Nauju valdžios įstatymu, 

Alaskos žuvininkams lei
džiama šiemet gaudyti 80,- 
000,000 svarų silkių daugiau 
kaip kad pernai.

Kitas vice-prezidenias
Kun. Edwardas J. Kam- 

mer, C. M., paskirtas naujas 
De Paul universiteto vice
prezidentas, vietoje kun. 
Daniel McHugh, C. M.

Grasino vyra nuodais
Mrs. Izabella Laiza, 36 m.. 

2121 Warren Avė., anądien 
karčiamoj nurijo nuodų, no
rėdama savo vyrą išgązdin- 
ti. Moteris ligoninėje sveiks
ta.

rėjome mergaitės nušauti, 
dėl to pagriebėme jos nu
mestas grenadas ir sviedė- 
me visai kiton pusėn.

“Mergaitė stovėjo vieto
je, besikvatodama, o japonai 
visą laiką už supylimo jai 
aiškino ką daryti. Atrodė, 
kad jie mergaitei liepė il
giau palaukti prieš metant 
į mus grenadas, kad mums 
nebūtų kada jas numesti. 
Bet laimė, kad vistiek su
spėjome jas laiku šalin pa
leisti.”

VISI PAŠAUTI

Po kiek laiko amerikie
čiai iš palengva atsinešė ke
letą “bazookų” (tam tikri 
šautuvai, iš kurių šaudoma 
dideli, smailūs uodegoti šo
viniai). Tuo tarpu mergaitė 
grįžo prie japonų už pylimo.

“Mes paskui ėmėm šaudy
ti į juos”, Lt. Hill tęsė, “ir 
kada vėliau prišliaužėme pa
žiūrėti, radome, kad visus 
japonus sušaudėme — mer
gaitę taip pat.”

VAIRIO 
DOMIO 

ŽINIO

Kiaulė išdavė japonus
HAMMOND, Ind. — Ma

rinas Cpl. Julian Wojtena, 
24 m., 4116 Grover St., par
važiavęs atostogų pasakoja 
kaip kiaulė išdavė japonus 
ir apsaaugojo amerikiečių 
kareivių grupę nuo mirties. 
Wojtena dalis guminiais lai
veliais leidosi į krantą ata
kai. Prie kranto kiaulė, pa
mačius marinus, ėmė žvieg
ti. Pasislėpę krūmuose japo
nai, manydami kad tai ženk
las pulti, pašoko ir subėgo 
pakrantėn, kur juos ameri
kiečiai nuskynė savo šautu
vais. Jei ne ta kiaulė, japo
nai būtų tikrai sušaudę vi
sus amerikiečius.

21 užmušta kai susi
kūlė 3 lėktuvai

LAUREL, Neb. — 21 A- 
merikos karys žuvo kai čia 
ore susikūlė 3 lėktuvai, dvi 
“sklendančios pilys” (flying 
fortresses1) ir vienas mažes
nis lėktuvas. Nelaimę ma
čiusieji ilūdija, kad mažasis 
lėktuvas ore sudavęs vienam 
didžiųjų lėtkuvų, nulaužda- 
mas uodegą. O didysis lėk
tuvas, pasviręs, sudavė į tre
tįjį, kuris sprogo pirm negu 
pasiekė žemę.

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

Ketvirtad., rugp. 10 d., 1944

X Iš senos popieros yra 
gaminamos dėžutės aukoto 
Raud. Kryžiui kraujo per
siuntimui kareiviams į fron
tą, taip pat amunicijos dė
žės, šalmai kareiviams nuo 
saulės, maišeliai parašu- 
tams ir tam tikros daly3 
prie kariškų lėktuvų. Taigi, 
surink namuose seną popie- 
rą ir surišęs į pundelius pa
dėk šeštadienio, rugpiūčio 12 
d., rytą ant šalygatvio. Po- 
pieros rinkimo trokas juos 
paims.

X Antanas Skirius, mūs 
dienraščio bendradarbis, bai 
gęs pagrindinį pėstininkų 
apmokymą Texas valst., vė
liau sveikatai patikrinti bu
vęs pasiųstas į Ft. Douglas, 
Salt Lake City, Utah, dabar 
gavo pastovų ofiso darbą 
Stoneman stovykloje. Jo ad
resas Pvt. A. F. Skirius, 
36783310, Camp Surgeon 
Office, Camp Stoneman, Cal.

X Emilija Mitkienė, rose- 
landietė darbuotoja, haigian 
tis vasarai pradės ruoštis 
į Kaliforniją pas savo vyrą, 
kuris yra ten seniau išvykęs 
sveikatos taisyti. Kaliforni
jos oras jam sveikas ir dėl
to pataręs žmonai parduoti 
Roselande namus ir atvykti 
į Kaliforniją, žmona taip ir 
daro. Namus jau pardavė.

X R- Mazeliauskienė, pir- 
i miriinkė Mot. Sąjungos 49 
kp., Liet. Gelbėti Fondo 1 
skyr., ir Šv. Petronėlės dr- 
gijos, smagiai atostogauja 
Wisconsin vai. Rašo, žuvau
janti, bet didesnės žuvies
dar nepasisekė nutverti.

X Marcelė ir Matas Bal
čiūnai, 2130 W. Cermak Rd., 
turi du sūnus ir abu kariuo
menėj. Vienas jų — Robert 
yra medikaliam korpuse ir 
šiuo metu randasi Anglijoj, 
kur, rašo, dabar turi labai 
daug dirbti. Rašo, invazija 
Prancūzijon įvykus kaip ti« 
jo gimtadienii. Visa aliantų 
kariuomenė labai laukus in
vazijos dienos, nes tuo grei
čiau baigsis karas.

X Rugpiūčio 13-tą dieną 
Aušros Vartų parapijos me
tinis piknikas Vytauto par
ke. Klebonas kun. J. Dam
brauskas, jo asistentas kun. 
J. Augūnas ir parapijos ko
miteto nariai su šeimininkė
mis smarkiai rengiasi prie 
šio pikniko, kad skaitlingus 
pifenikierius svetingai priim
ti ir pavaišinti. Be to, visi, 
kurie gavote dovanų knygu
tes, malonėkite kaip galima 
greičiau, būtent šią savaitę, 
grąžinti į kleboniją, ir svei
ki sulaukę sekmadienio su 
savo draugais ir pažįstamais 
atvykite į pikniką Vytauto 
parke.

$500.00 U. S. WAR BONAIS - LINKSMAME
“DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKE, RUGS.SEPT, 4 d., 1944m,




