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B-29 Lėktuvai Dar Kartą Padegė Tokyo

GUAM. geg. 25.—Amerikos 
marinai varosi per bombų 
ir šovinių išgriautą Naha 
miestą, metodiškai sunaikin 
darni japonų snaiperių liz
dus ir griuvėsiuose paslėp
tas tvirtoves.

, išvalytas. Tuo tarpu, 10-tos 
armijos jėgos veržiasi to
liau pietuosna į priešo teri
toriją abiejuose 
svyruojančios kovos 

Kariai ir marinai 
priešo pozicijas, o
lėktuvai pradėjo kitą dide
lę ofenzyvą prieš Amerikos 
laivus ir sausžemio jėgas le 
Shima salelėj, prie Okinawa 
vakarinio kranto.
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galuose 
linijos, 

puola 
japonų

Tai yra pirma japonų sos
tinė jausti Amerikos karių 
žygiavimą.

Manoma Naha bus tuoj
♦

MANILA, geg. 25.—Ko
vos Mindanao saloje oficia
liai pavadintos “apvalymo 
stadijoje’’ šiandien, bet dar 
lieka tūkstančiai japonų, 
kuriuos- reikės iškrapštyti 
iš kalnų pirm negu bus ga
lima tą pietinę Philippinų 
salą laimėti.

, ~ * 7

Japonų Mindanao garni- rikiečių susijungimui 
zonas, .spėjama vienu laiku tik maža opozicija, 
susidėjęs iš 50.000 karių, 
buvo perskeltas trečiadieny rėš į pietus buvo inžinierių 
kuomet 31-oji pėstininkų laimėjimas. Jie greit atsta- 
di vizija, 
rėn pagal Sayre plentą, su
sijungė su 40-ja ir Americal žygiavimo.

y y

divizijomis, kurios pasistū
mė jo pietuosna iš Macaja- 
l'r įlankos.

Priešakiniai vienetai suė
jo netoli Impalutao kaimo, 
kur nesenai buvo japonų 
35-tos armijos štabas, 
ponai pasitraukė į 
rytuose nuo' p’ento, ir

Ja- 
kalnus 

ame- 
buvo

Perskelimas salos iš šiau-

žygiuodama šiau- tė eilę priešo išgriautų til
tų, nesustabdydami greitojo

Japonai Apleido Tris Kinijos Sritis
CHUNGKING. geg. 25. — 

Kinijos štabft narys sakė ja
ponai ištraukė tris divizijas 
iš Hunan, Honan ir Kwang- 
si provincijų centralinėj Ki
nijoj. Kiniečiai pasinaudojo 
tuo pasitraukimu ir sugrįžo 
į Hvvaiyuanchen.

Anot informanto, pasitrau 
kimas vykęs per visą mėne
sį. ir gal tęsis iš punktų, ku
riuos japonai nutarė nebe
galės išlaikyti.

Jis sakė kiti priešo kariai 
buvo nuvežti šiaurrytuosna į 
Mandžuriją, o kiti 
krantą sustiprinti 
čius garnizonus 
kaip Šanghajuje.

I

PAGALBA SUŽEISTIESIEMS OKINAWA KOVOS FRONTE

Tik pradėjus nešti sužeistą mariną į saugesnę

I
Į

vietą, laivyno medikalinio korpuso 
narys jau stovi pasiruošęs jam duoti kraujo plazmos ir prižiūrėti sužeistą ranką. Kor
puso narys įbeda adatą, o kitas (kairėje, užpakaly) laiko iškėlęs plazmos butelį.

(Marine Corps nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

į rytinį 
ten esan- 
uostuose

Ta proga pranešta, 
japonų 18-tos ir 45-tos 
zijų daliniai, kurie per 
Kiniją pasitraukė iš Burmos,
buvo pastebėti centralinėj 
Kiniioj.

kad 
divi- 

Indo-

Planas 4 Valstybių
Okupacijai Reiche

VVASHINGTON, geg. 25. 
—Sužinota, kad alijantai 
gali greit paskelbti bendrą 
keturių didžiųjų valstybių 
parėdymą okupuoti Vokieti
ją ir Austriją. Į patvarkymą 
įeitų sutartis bendroms kon
trolės komisijoms Berlyne 
ir Vienoje, kaip buvo numa
tyta Jaltoje.

Dėlto, kad sutvarkymo 
reikalas yra militarinis, jis 
kolkas neskelbiamas. Saky
ta, tačiau, kad okupacijos 
zonos Rusijos, Prancūzijos, 
Anglijos ir Amerikos jė
goms būsiančios paskelbtos 
tuo pat metu.

O

CHURCHILL SUDARĖ
NAUJA VYRIAUSYBĘ
LONDONAS, geg. 25. — 

Min. Pirm. Churchill šian
dien paskelbė naujos vyriau 
sybės sąstatą. Anthony E- 
den pasilieka 'užsienių sek
retorium, o į darbo ir libe
ralų partijų žmonių vietas; 
Churchillas paskyrė atsako- 
mingus asmenis.

Ši vyriausybė veiks iki po 
rinkimų, kurie veikiausiai 
įvyks liepos 5 d.

Į

Prašo Nutraukti
Ryšius su Ispanija

PARYŽIUS, geg. 25. — 
Prancūzijos užsienių reika
lų komitetas prašė De Gau- 
lle vyriausybę nutraukti 
santykius su Ispanija pri
versti ją išduoti Pierre La
vai, ir pasiūlyti alij3ntų 
tautoms priemones nuversti 
Generalissimo Pranco reži
mą.

I

Alijantai Studijuoja Tito Pasiūlymą
TRIESTE, geg. 25.—Įtem ...........................

pimas šiame ginčytinam ... . -atstovybės aūjantų milita-
mieste truputį atsileido, ka- JU“35^ j Pa‘ikj‘
dangi disku~ijos dėl proble
mų ryšium su okupacija 
tęsiasi tvarkingai.

Nėra ženklų, ar alijantai 
teigiamai žiūri į Marš. Tito 
trijų punktų pasiūlymą.

Iki šiol kiečiausieji riešu
tai buvo Tito reikalavimas

mas jugoslavų sudarytų 2d- 
miniatratyvinių organų.

Anot jugoslavų valdomo 
italų laikraščio, savo kalbo
je Belgrade Tito sakė jis 
tvirtai nusistatęs laikyti 
s'vo kariuomenę Trieste 
srityje.

Šį Kartą 500 B 29 Lėktuvų, 4,000 Tonų 
Bombų Spirgino Japonijos Sostinę

SAN FRANCISCO, geg. 25.—Japonų radijo pranešimai 
pareiškė baimę, kad Amerikos karinės jėgos galinčios iš
lipti Amami Oshima saloje. 125 mylias į šiaurę nuo Oki- 
nawa, ir tik 200 mylių nuo pietinės Japonijos kranto.

GUAM. geg. 26.—Dalinys apie 500 Superfortress lėk
tuvų šį rytą numetė daugiau negu 4,000 tonų bombų ant 
Tokyo miesto Mar.nouchi prekybos srities ir valdžios 
centro. Tai buvo antra didelė ugnies ataka ant Japonijos 
sostinės per nepilnai dvi paras.

Japonijos sostinė tebedegė nuo rekordinės 550 B-29
lėktuvų atakos anksti ketvirtadienio ryte (Japonijos lai
ku), kuri, kaip rodo žvalgybos padarytos nuotraukos, 
išdegino bent 3.2 kv. mylių plotą Shinagawa pramonės 
rajono centre.

Rūkas ir dūmai padarė nuotraukas neaiškias, ir Maj. 
Gen. Curtis Lemay štabas sakė veikiausiai buvo padary
ta daug daugiau nuostolių.

Taikinys šios dienos atakai buvo piet-centralinė Tokyo, 
tarpe imperatoriaus palociaus šiaurėje ir Shinagawa sri
ties pietuose. Ta sritis eina iš Tokyo įlankos vakaruosna 
per prekybos centrą, panašų Chicagos Statė gatvei.

Toje srityje randasi Japonijos geriausiai pastatyti ir 
moderniškiausi pastatai. Šios atakos rezultatai parodys 
efektyvingumą naujų padegančiųjų bombų, kurios per 
šešias atakas jau sunaikino 36 kv. mylių plotą Tokyo 
mieste.

Vokietijos Katalikų
Bažnyčios Išgriautos

LONDONAS, geg 25. — 
Universe, Londono katalikų 
laikraštis, sakė iš Vokietijos 
12.000 katalikų bažnyčių nuo 
9.000 iki 10.000 buvo sugriau 
tos arba apdaužytos.

Iš žymiųjų katedrų Vokie
tijoje, vien tik Speyerio išli
ko sveika, o Koelno. Frei- 
burgo. Worms ir Mainz ka
tedros labai sužalotos. Frank 
furto katedra nebepataiso
ma.

Bulgarai Atstovai
Atsisako Grįžti

STOKHOLMAS, geg. 25. 
— Laikraštis Aftonbladet 
šiandien rašė, kad šeši Bu1- 
garijos pasiuntinybės štabo 
nariai atsisakė klausyti įsa
kymo grįžti į Sofiją, ir nu
traukė visus ryšius su savo 
krašto diplomatine tarnyba.

Visi šeši tarnavo po Mi
nistru Nikolaj Nikolajev, 
kuris buvo Bulgarijos laiki
nos vyriausybės atleistas iš gi 
pareigų ir nuteistas mirti, jos rankose.

Celebravo Laimėjimą 
Dideliu Bankietu

NEW YORKAS, geg. 25. 
—Maskvos radijo translia
vo Marš. Stalino kalbą, ku
rioje jis dėkojo sovietų pi
liečiams už jų “pasitikėjimą 
jo vyriausybė,’’ kas, anot 
jo, “buvo lemiančioji jėga, 
kuri nugalėjo fašizmą.”

e'-'ino kalba buvo saky
ta sveikinimo formoje pui
kiam bankiete rusų armijos 
komandieriams, Kremliuje. 
Tostai buvo išgerti rusams, 
karininkams, net 
tinei Lenkijai.” 
prasidėjo 8 vai. 
baigėsi tik prieš

‘ ‘demokra- 
Bankietas 
vakare ir 

aušrą.

Ragina Gyventojus
Augintis Maistą

VVASHINGTON. geg. 25. 
—Prez. Truman paskelbė 
sudarymą Home Food Sup- 
ply divizijos karo maisto 
administracijoje. Ta divizi
ja koordinuos darbą val
džios agentūrų, kurios pa
liečia maisto rezervą “užau 
gintą ar konzervuotą na
muose.” •

Prezidentūros pareiškimas 
sakė reikalingumas namie 
auginti maistą yra pabrė
žiamas didelių nuostolių 
maisto derliaus, ypatingai 
daržovėms ir vaisiams, iš 
priežasties labai nepalan
kaus oro. Perdidelis ir ne- 
stojantis lietus taipgi suvė
lino sėjimą ir augimą ū- 
kiuose.

5 Amerikiečiai Virš 
Tokyo Iššoko iš B-29
GUAM, geg. 25.—Prieš

lėktuvinėms patrankoms pa 
žeidus vieną motorą, kairią- 
jį sparną ir dalį navigacijos 
dalykų, B-29 lėktuvas išėjo 
iš kontrolės virš Tokyo. Kas 
nors, ne lėktuvo komandie- 
rius, sušuko “Eikime Iš 
čia.” Penki įgulos nariai 
parašytais iššoko iš lėktu
vo, bet pilotas nugalėjo kliu 
tis ir parvežė lėktuvą į Iwo 
Jima salą.

Šis US Naikintuvas Atsisakė Skęsti
r. •—<.’ « Y

lėktuvas dingo. Bent aštuoni 
■priešo lėktuvai buvo numuš
ti ir jūreiviai matė kaip vie
nas U.S. lėktuvas taipgi kri
to jūron.

Laivo komandierius Fre- 
derick Becton sakė jis neap
leistų laivo, kol bent viena 
patranka dar gali šaudyti. 
Jis savo žodį ištęsėjo.

Kurį laiką buvo manyta, 
kad laivas nuskęs, bet atva
žiavęs darbo laivas vandenį 
išsiurbė ir laivą išgelbėjo.

naikinta-

ANT VICE ADM. TUR- 
NER LAIVO prie Okinavvos, 
bal. 18.—(Laivyno cenzūros 
sulaikyta) —U.S.
vas Laffey per dvi valandas 
buvo sumuštas šešių japonų 
saužudžių lakūnų, 
bombų, ir sukrėstas 
netolimai nukritusių 
bet atsisakė skęsti.

Atakos metu 31 narys Laf 
fey įgulos žuvo ir 60 buvo 
sužeistas, bet jos patrankos 
šaudė iki paskutinis priešo

dviejų 
dviejų 

bombų.

KALENDORIUS

Hitleris Uždėjo Karo Kaltę Ant Savęs
BERCHTESGADEN. geg. didėjantį įrodymą nacių 

25.—Stenografiniai užrašai, karo kriminalų, 
kuriuos naciams nepasisakė 
sunaikinti, parodė slaptą 
Adolfą Hitlerio save kalti
nančią atskaitą, kurioje jis 
sakė suplanavęs Čekoslova
kijos ir Lenkijos ‘sutriuš
kinimą, kaipo reikalingą 
pradžią ateities karui ’’ prieš 
alijantus. į

Hitlerio privatiškas ra
portas, padarytas divizijų 
komandieriams gruodžio 12 
d., buvo iki šiol žymiausias 
amerikiečių radinys tarne 
tūkstančių dalinai sudegin
tų lapų, kurie sudaro vis

Hitleris padarė tuos prisi
pažinimus po to, kaip jis 
pareiškė karininkams, jog 
jis skaitė save Vokietijos 
didžiausia proga per gal se
kantį pusšimtmetį įsigiji
mui •‘apsaugų.” Jis sakė:

“Aš įsitikinau, kad per 
sekančius 10, 20. 30 ar gal 
50 metų nė vienas vyras 
nepasirodys Vokietijoje su 
didesne įtaka į tautą negu 
aš. Aš manau ateities metai 
parodys, jog 
nusprendžiau.”

Britai Kariai Užėmė 
Bassein Uostą Burmoje

CALCUTTA, geg. 25. — 
Britų 14-tos armijos kariai 
užėmė Bassein uostą pieti
nėj Burmoj, nerasdami ten 
jokios japonų opozicijos.

Bassein randasi apie 88 
mylias vakaruose nuo Ran- 
goon. Japonai išsprogdino 
prieplaukas pirm negu pasi
traukė.

aš teisingai

Gegužės 26 d.: Šv. Pilypas 
Neri; senovės: ALGIMAN
TAS ir Malonė.

Prez. Osmena Atsisako 
Matyti Savo Du Sūnus
MANILA, geg. 25.—Philip 

pinų Prez. Sergio Osmena 
sakė jis ir vęl atsisakė maty
ti savo du 
įkalinti už 
japonais.

Osmena
kada jie bus teisiami, kadan 

“visas reikalas yra armi 
M

sūnus, kurie yra 
kolaboravimą su

sakė jis nežinąs

Gegužės 27 d.: Šv . Bėda 
Garbingasis; senovės: Vyr- 
gaudas. (Švenč. Trejybės 
Šventė).

Gegužės 28 d.: Šv. Augus
tinas; senovės: Augis ir Bir- 
v — ze.

ORAS
Šilta ir lietinga.

•^nonai Numoia Rusų 
Stoiiira Pacifiko Karan

SAN FRANCISCO.
25.—Tokvo radiio nereiškė 
kf3 ‘‘nėra df’’’ Ru- 
siiai 'riauti prieš .Tau?n;- 
ią, pridėdamas, kad jeigu 
.Tano norėtų susitaikyti 
su Amen’*’* ir Angina, pa
siūlymai gali būti • ’ "vti
per Rusiją.

i

f

KARO BIULETENIAI
—U.S. 7-tos divizijos kariai pasivarė suvirs mylią pir

myn iš užimto Yonabam, rytinėj Okinawūj.
—Adm. Nimitz pranešė, kad U.S. karo laivai sekma

dieny bombardavo Paramushira salą, Kurile salyne, su
keldami didelius sprogimus Shimushu uosto pakrantėje.

—Iš trečiadienio atakos ant Tokyo negrįžo 12 B-29 lėk- 
suvų. Nieko nesakyta apie šios dienos atakos nuostolius.

—Tokyo radijo sakė apie 60 mažų U.S. lėktuvų skraidė 
virš Tokyo pirm B-29 atakos, matomai žvalgy bos tikslams.

—Amerikos lėktuvai puola japonų bazes Kinijoje.
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CENTRALINĖ GUAM SALOJE Z

ATVYKO VYSKUPAS
Šv. Baltramiejaus bažny

čioje gegužės 27 d., 3-čią 
valandą popiet vyskupas 
teiks dirmavonės sakramen
tą. Seselės darbuojasi, idant 
prirengtų vaikučius prie 
šios iškilmės ir kad viskas 
įvyktų kuo geriausiai. Jei 
oras bus gražus, tai proce
sija eis nuo klebonijos iki 
bažnyčios. •

PIRMOJI KOMUNIJA

kiška draugija, “in corpo- 
re”, pasipuošus rožėmis, iš
klausė šv. Mišių, kurias lai
kė dr-jos intencija su asis- 
ta kun. A. Valančius. Jam 
asistavo kun. S. Saplys. M. 
I.C., ir klierikas F. Jančius, 
MIC., o kun. Juozapas Ču- 
žauskas pasakė gražų pa
mokslą. Linkėjo draugijai 
ir toliau laimingai gyvuoti 
ir darbuotis.

3-čią vai. popiet buvo pa
radas, kurį Waukegan Town
ship High School benas ve
dė. Parade sykiu su draugi
jomis dalyvavo ir Waukega- 
no majoras Frank Wallin ir 

“ ’ . Paradui 
atvykus į svetainę, čia sve
čius pasitiko pirm. Antanas 

. Sutkus.
!

Vienas pirmųjų draugijos 
organizatorių ir pirmas iž
do globėjas Mateušas Rūta 
apdovanotas $50.00. Draugi-

Į kariuomenę išėjo sausio 
mėn. 1942. Išėjęs į kariuo
menę buvo barberys ir dir
bo Great Lakęs stoty. Jis 
pasiskyrė amatą kaip ir jo 
tėvas, kuris turi barbernę 
ptie kampo Aštuntos ir Lin- 
coln gatvių.

Lt. L. Sedar ir kare ne
užmiršta savo parapijos. Jis 
atsiuntė klebonui $100 at
mokė jimui parap. skolos.

Ištikrųjų, mažai yra tokių 
jaunikaičių.

Visi Waukegan lietuviai Tel- HEMiock 8700
1 - 1 • T z. T r,, Rez. tel- PROspect 6080.Imki Lt. L. Sedar pasiseki-, Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434 
mo ir sveikam sugrįžti 
mo.
UŽSIPRENUMERAVO
‘ -DRAUGĄ’

Pranciškus ir Morta 
damskiai, 1426 Dugdale

«•

girdėti, kad žmonės myli 
mūs laikraštį.

Kazimieras ir Elzbieta 
Stulginskai. 537 Povvell Av., 
taipgi užsirašė dienraštį 
‘‘ Draugą’'. Stulginskai turi 
du sūnus, kurių vienas jau 
Dėdės Šamo tarnyboj. Ka
riuomenėj jis yra inžinie
rium.

SUSIRINKIMAS

Šv. Teresės Altoriaus Puo
šimo draugija turės mėne
sinį susirinkimą birželio 1 
d, tuojau po pamaldų, mo
kyklos kambary. Vitos na
rės kviečiamos atsilankyti, 
nes yra labai svarbių daly
kų. svarstymui. M. Z.

LIETUVIAI DAKTARAI

Šv. Baltramiejaus bažnyčioj 
buvo labai gražios ir įspū
dingos pamaldos gegužės 20 
d„ 8 vai. ryto, kuomet mo
kyklos vaikučiai pirmą syk postmaster Daly, 
priėmė šv. Komuniją.

Iš mokyklos į bažnyčią 
vaikučius atvedė klebonas 
procesijoj. Visi buyo papuoš
ti kaip angelėliai. Labai 
buvo įspūdinga valanda, kuo 
met nekaltieji ėjo prie Die- 
xo stalo. Klebonas gražų pa- apdovanojo ir kitus na- 
mokslą pasakė. Raginu vi- rius kurįe per 20 ar dau

giau
Jie gavo po gražų žiedą, ar
ba $10.00 pinigais. Sekan 

i buvo įrašyti į škaplie- tieJi buv0 apdovanoti. A. J.
Sutkus. P. Alekna, P. Bu
kas, V. Chapas, A. Didjur- 
gis, S. Dambinskis. J. Grik- 
šas. J. J. Jakutis, V. J. Ja
kaitis, P. Jonaitis, J. Kun
drotas, J. Kuzmickas. P. 
Kasdalevičius, J. Lushas, T. 
Masotas, P. Margis. B. Ma
čiulis. J. Maroza, P. Never- 

P. Petruška, A. Paš 
kauskas. E. Rūtelonis, P. 
Rumšą, V. Rejūnas. V. Ra
čas. K. Stulginskis, S. Ur
bonas, K. Vasilius, V. Špo
kas. L. Meleska, V. Venc- 
lauskas, J. Zilaitis, P. Zaug-

mokslą pasakė. Raginu vi
sus būti gerais ir ištikimais 
visados.

Antrą vai. popiet vaiku
čiai 
rių ir rožančių.

ŠAUNIAI PAMINĖTA

Šv. Baltramiejaus draugi
jos 50 metų gyvavimo jubi
liejus gegužės 20 d. tikrai 
buvo įspūdingas visiems lie
tuviams.

Visų pirma, kaipo katali-

I

Kariuomenės telefonų tinklo centralinė Agana mieste, 
Guam sa'cs sultinėje. Centralinės operatorės, 28 mergi
nos, yra guamietės. Signal Korpuso karininkas teikia rei
kalingus nurodymus. (U. S. Marine Corps photo)

na-1
DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofise Telefonas: YARds 6554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MUbray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki 4 
▼*L popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Bekmad, nuo 10 iki 12 vai. dieną.

i DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS: 

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

I

A-
Rd..

Draugą”.
* ‘Drau-

lienę. *
Antanas Sutkus viešnias užsiprenumeravo 

pavažinėjo ir parodė gra- Jie pamylėjo dienr. 
žias vietas*.

Sesuo Theophi’a ir sesuo 
j 

Vaukegan. Sesuo Theophila 
kasmet aplanko mokytojas 
ir vaikučius, šį kartą jai 
reikėjo važiuoti į Kenosha

, kad atsisveikinus su

./g4 t
įdomių žinių. Malonu yra

I
1

navičius (kuris buvo parvy
kęs namo tuo laiku), Sta
nislovas Kazakaitis, Pranas 
Galinis ir Adolfas Vasiliua. 
Pastarasis niekuomet neuž
miršta šios ir kitų draugi- Valeria buvo atvykusios 
jų: visuomet šventėse at
siunčia linkėjimus.

Šiame jubiliejuj pasidar
bavo ir skanaus užkandžio 

metų neėmė pašalpos, pritaisė sekančios meterys: j W1
Nevardauskienė, broliu, kuris išeina į karą. 

Seselė Valeria yra buvus 
Šv. Baltramiejaus 
mokykloj mokytoja. Labai 
gėrėjosi nauja Dažnyčia ir

I

parap.

i

dauska

Negaliu Miegot- 
Negaliu Valgyt!

Km Jumi prTtrmLi ▼eArmini* ni 
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemaloni; 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ii 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo 
Daugiau negu liuostiotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytai 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozc 
duoda nerangiom žarnom veikti ii 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžia 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvi, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu JGs negulite nusipirkti savo apyiin 
Itėj. siuskit prašymu dėl mūsų "susipažins 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

DDirnn 60c vert«s11X1 IjL/V Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT - 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng 
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiš-kr 
skausmu, muskulicio rrugarskausmo, sustin 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ii 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas - 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtai $1.00. At’iųtkit man apmo
kėta 11 uncijų Gomozo ir — 
veriri — bandymui bonkutes O.ejo 
ir Magolo.

□ G O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas__________________________ L_

Adresas_ _________________________ __

Plito Ofisas________________________
DR. PETER FAHRREY 1 SONS C0.

D»pt. <tll-V.K|B
iSūi Wesli!aąton Blvd.. Chleeąo 12. III. 
2S* Stanlsy St, Wianip«ų. Man., Can.

Marijona 
kaipo pirmininkė; jai ps.gei- 
bėjo: Ieva Špokienė ir Ma
rijona Dapkienė.

Jubiliejaus komisijoj bu
vo sekantieji: pirm. A. J. puikiu mokyklos ištaisymu. 
Sutkus. Alex Jankauskas, 
Jonas Montvilas, Jurgis Bu- 
kantis, Benediktas Mačiulis. 
Felix Sedar, Petras Never- 
dauskas. Pranas Dapkus, 
Vincas Chapas. Vladas Špo
kas, Leonas Sutkus, Tamo
šius Pajūnas. Jonas Žekas. i 
Vincas Venslauskas, Myko- 1 
las Butkus ir Tarnas Baro
nas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS t

Mano 20 metų Praktikavimas 
yra jūsų garantija.

PADĖKA

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

3147 S. Halsted St, Chicag* 
Pirmadieniais, Trečiadienis 

ir šeštadieniais
Valandoj 3-4 poffat.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUPO

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210

Res. TeL REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —*

Sauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-1 vai. poplęt
Ir nuo 6 Iki 9 vai/ vakar*

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamii. 
Irias. Y Jablonskis)

RUOŠIAS KONCERTUI

Programą vedė pirm. A. 
J. Sutkus. Waukegan High 
School benas, vadovystėj 
Otto Graham. žavėjo visus 
gražia muzika.

Šv. Baltramiejaus parapi
jos choras, vadovystėj S. 
Žyliaus. solistės Johana ši- 
mulynūtė ir Florence But
kus, ir Naujalio choras, va
dovystėj Prano Bujanausko. 
gražiai pasirodė. Programoj 
dalyvavo ir mokyklos vai
kučiai. Jie pašoko lietuviškų 
šokių. Pianu skambino Bea
triče Evins su savo sūnum 
Donald.

Kalbas pasakė miesto ma
joras. North Chicago majo
ras, klebonas kun. J. čužaus- 
kas, vikaras kun. A. Valan
čius, draugijų pirmininkai, 
kurie ir dovanų nuo savo 
dr-jų suteikė.

Rašt. Jonas Montvilas, dr- 
gijos ilgametis veikėjas, iš
davė raportą:

Įplaukų per 50 metų bu
vo $55,294.22. Išlaidų—$47.- 
150.65. Balansas sausio 1 d.. 
1945, $8,143.57.

Draugija yra tikrai patri- 
jotiška. Turi pirkus karo bo
nų už $6,700.00. Kas met 
aukoja po $25.00 Raud. Kry 
žiui. Niekuomet neužmiršta 
parapijos reikalų. Aukoja ir 
Lietuvos reikalams. Siunčia 
delegatus į įvairius seimus 
ir kas met mini Lietuvos 
neprikl. sukaktį ir nurengia 
Lietuvių Dieną.

Draugija turi ir narių Dė
dės Šamo kariuomenėj. Se- I 
kantieji tarnauja.: Vincas 
Kaminskai Brtmo linksti-.

I

Šv. Baltramiejaus parapi
jos choras, susijungęs su 
moterų bažnytiniu choru, 
vadovystėj Stanislovo Žy
liaus, rengia koncertą bir
želio 10 d.? Lietuvių svetai
nėje. Choras išrinko Joną 
Junčių ir Marijoną Akuse- 
vičiūtę pirmininkais koncer
to. Nariai uoliai darbuojasi 
kad atneštų daug pelno. Pai 
davinėjami ir tikietai karo 
bonui laimėti.

Visas pelnas eis 
vargonų fondan.

VIEŠĖJO

naujų

Pranas ir Marcele Buja-
nauskai šiuo reiškia padėką ęfefcfr* parodama* mm>-
visiems, kurie aukojo šv. Mi- j
šias už sūnų žuvusį kare; taJSdos; S • *
už užuojautas ir skaitlingą S<rwkmi no* • Ma-
atsilankymą į gedulo pamal- -- u 
das Šv. Baltramiejaus baž- ““ 11 >*«*■■
nyčioje; seselėms ir mokyk- So«tk Arflland At.
los vaikučiams už atminimą P*—* yasm mi
ir suteikimą dovanėlės, kuri akys atitaisomos

•__, , , , „ . , . Jaunuoliai, kurie nepriimami ivisados bus brangi atmintis, aviacijos skyrius iš priežas-

PAVYZDINGAS KARYS
Lt. Lawrence Sedar, sū 

nūs Felikso ir Ievos Sida
ravičių, 733 So. Lincoin Av., 
randas armijoj, kuri yra va
dovaujama generolo Doug
las MacArthur.

Lt. L. Sedar yra gabus 
karys, užsitarnavo medalių 
ir žvaigždžių, taip pat turi 
teisę nešioti “Asiatic-Paci- 
fic Pin’’ (špilką). Buvo su
žeistas ir pasveikęs vėl grį
žo į frontą.

TeL YARds 4641

J. R I M D Z U S
PHYSIO - THERAPY 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 v*L vakare, 
Šeštadieniais vigą dieną.

i

i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

i
— tik pagal sutartį.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road

, .OFISO VALANDOS: 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

- • _______ _____

TaL CANaI 6122

BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. f.
Valandoa: 1—J popiet ir 7—8 
MehmatL, Trefiad. ir Rėžta 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
K UPaHfc 7888

Sesuo Vincenta ir
Ona, Šv. Kazimiero vienuo
lės, buvo atvykusios į Wau- 
kegan svarbiu reikalu ir ta 
pačia proga sesuo Vincenta 
aplankė savo seseris Oną 
Sutkienę ir Viktoriją Andru

sesuo

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkit

r

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metu patyrimas
TeL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
. Ofisas ir Akiniu Dirbtnvi 

1401 SO. HALSTED ST. 
kampas 34th 3t.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 ūd 
Nedėlioj pagal sutarti.

Trečiadieni* Ir R«4tadiea!o vakarai* 
O flaa* yr* uždarytaa.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

I

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
X.

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEBVISION

STANDARD 
•FEDERAL 
| SAVINGS 
U LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKTEWICH,

Virginia 1141
Prea. and Mgr.

onoMunuOTAi
1801 Bo, Ashland Avenut 

ll-taa (
Telefoną*) GAVAI; MM, CM*** 

ofiso talandoci įiMfliM JiH KJU l»J 1/M K aJ 
Trečiad. 9:99 a. m. iki 1 p. m. 
Šeštad. 9:19 a m. iki 7 p. m.

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

M. YABds 814A

DR. V. A ŠIMKUS
•IDI ĮIMTAS TB CHIRURGAS 

Dt AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

V*L: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

or CHICAGO

__________________ ’  ---------------------------- —--- ——— 
: Skaniausia duona yr* toji.

Nieks negali mus paže- kurią *ždirb*nM s*vs .rauko- 
minti, išskynus mus pačius, mis.

Pirkite 
Karo Bonų
— ■

Šios Paskolos Yra Daromos — 
Slatyb.it. Kcmontav Imui, Refinansavimui 
AM EENGVV Mė.NESIMV ISMOKftJI.MV! 
I’a-ina iiilokiti* Žemoms Nuošimčių Kainoms. 

TAPKITE I I\ \XSIXI AI X EIUtlKI,Al’SOMI: 
TAVPYKITE mūsų įstaigoje. .Tiisų indėliai 
Mipesl ingai globojami ir ligi 15.OtW.tM) ap
drausti per Fdlcral Savings and Ix>an ln- 
siirant-e < orporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo, 

SEMAl sIA III ŽYMIAl'SIA LIETI VIU 
EIXAXSIXR IŠTAIGA.

— 4” Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS

J

u

. %

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Split by PDF Splitter

Slatyb.it
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HELP W A N T E D
“DRAUGO”

įjg DARBŲ SKYRIUS
VYRAI IB MOTERYS

^DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVEBTISTNG DEPARTMENT

127 No. Oeurhom
TeL RANdolph 9488-9489

DARBININKŲ REIKIA 
VYRŲ KRAIČIŲ SAPOJ

HELP WANTFD — VYRAI

APSIULftTOJŲ 
OFF PRFSSERS 
FINISHERS IR

RANKOVIŲ APSIULETOJŲ

Dalinio Laiko Darbai M A R V E R C O.

VYRAMS
509 S. Franklin St.

6-tam Aukšte

IR MOTERIMS
TTET P WANTED MOTERYS

5:30 IKI 10:30 VAK.

SVARBUS KARO
DARBAI

Lengvas Radio Assembly
Malonios Aplinkybės

Gera Mokestis
Atsišaukit Tuojau

Klauskit Mrs. Gandy

MOTIOGRAPH

120 N. Green St
(Arti - Halsted ir Lake Sts.) 

ARTI BUŠŲ, "L’’ IR GATVfiKARIŲ

DIE MAKERS
PRIE MAŽU DIE. JIG IR 

FIXTURE DARBŲ
DT^NĄ TR NAKTĮ ŠTFTAI 
GERA PO KARO ATEITIS 

GERA MOKESTIS

C —B TOOL PRODUCTS 
COMPANY

970 W. Montana
Tel.—LINcoln 1385

SVARBIAI PRAMONEI REIKIA
Jaučiu Skerdėju ir T.u "gers ir 

Abelnu Panrastu Darbininku.
Pastovūs darbai, aukščiausia 
mokestis. T-aik’s ir pusė virš 40 
vai. Matykit Mr. J. M. Nelson.

ILLINOIS PACKING CO.
911 W. 37th Place

RAKANDŲ FINISHF.RS 
Finishf-rs natvrnsių prie apdažymo 
rakandu. Pastovu* darbu*. — GLAB- 
MAN BROS., 1501 S. Peoria St.

Prie
REIKIA MOTERŲ

pata’svmn ir nerdirbimų drv 
cleaning įstaigoj 
Atsišaukit tuojau

COI.TTMRTA CT.EANERS 
1129 W. 14th «t. 
Tel.—CANal 1922

NAKTIMIS DŽNITORKA
MODERNIŠKAM STOCKYARDS 

OFISAN
$25.00 I SAVAITĘ

5 NAKTYS I SAV. 
“L” IKI DURŲ

PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ
TEL—YARDS 0240
Atsišaukit asmeniškai

LIBBY McNEILL & LIBBY
Packers ir Exchange Avė.

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid

Karo Pramonė

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE*
ILLINOIS

BELL TELEPHONE
COMPANY

EMPLOYMENT OFISAS 
MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON STPUIKI PROGA
EX-SERVICE VYRAMS

Išmokti spaudos amatą ir užtik
rinti sau g«rą ateiti. Patyrimo darbai. ėoi'niBiA bedding co 
nereikia. 40 vai. darbo savaitė.
Laikas ir pusė virš 40 valandų.

AMERICAN LABEL CO.
2435 N. Sheffield Avė.

j SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ. 
Patyrusių prie matra*ų. Pastovūs 

............... J..
1750 N. AVolorttt Avė., Tel. RRI'ns- 
wiek 6500.

REIKIA

FOR SALE — REAL ĖST ATE:

BFVERLY HILUS REZIDENCIJA 
Stebėtinai "rąžos. namas. de luxe 
vidus. Geriausios kokybės ir darbo, 
nepralenkiamo! v’etoje. 6—7 kamba
rin tile maudyklė*, sazo šiluma, na
tūralūs “firep'aee ” Jausite pasidid
žiavimą kviesti svečius j tokj gražų 
narna irew"ta «u v<*al* patosrūmais. 
.Arti mnlvk’n b''5"vč'n ir t-an«por- 
t»oik>s. RFA’FRTV H’ELS RE ’T.TY 
CO.. 1729 AV. 103rd St.. BEV. 9820.

MERGINOS
Prie Abelnų Ofiso Darbų

TURI MOKF.T KALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

Patyrimo Nereikia. 
Atsišaukit

KEISTUTIS SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 

3236 S. Halsted St.
H A R V F Y

5 KAMBARĮ!' COTTAGE
Ut’Jitv kamb»rvs. karšto vandens 
5ii”ma. garadžins. Arti Katalikų 
bažnvčios ir mokvklos. Arti busų 
Hniios su geru susisiekimu Illinois 
Centrai.

JNERTI — 81.300

PILNA KAINA — $3,300

P F. T T I J O H N
Tel.—BLUE ĮSI.AND 137

PARSIDUODA — 5 kambarių mūro 
bururalov*'. 2 karam iraradžius, Vene- 
tfan blinds. andensrti norciai, moder- ; 
niška maudyklė. karšto oro šiluma. 
*tokeris. canvas sienos. Atsišaukite— ’ 
4339 S. ARTFSTAN A VE., Telcphone 
LAFayette 2643.

PARDAVIMUI
—*

KAM REIKIA LENTŲ?
Gira .proga kam reikia gerti vartotu 
lenUf arba kitokio matcrijiolo. Tinka 
visokiam patal*vmui arba tvoroms. 
Materijolas taip kaip naujas. Par i- 
duoda tik po 2'A centų už ketvirtai
ni* pė<Ią. Atsišaukit vakarais nrhv 
Sekmadieniais iki pietų. A. JONIKAS. 
6843 S. Campbell Avė., Telephvme— 
PROspect 4649.

Platink “Draugą”,

NAUJALIO VYRŲ CHORAS iš VVaukegano, kuris dalyvaus Sv. Petro parapijos 
Choro, Kenosha, Wisc., koncerte, įvyksta nčiame rytoj parapijos salėj.

(Pabaiga)
3. CONSTITUTIONAL
ASSEMBLY
ANNIVERSARY

The Conference noted and 
commemorated the 25th An
niversary of the Constitu- 
tional Assembly of the Re
public of Lithuania.

ment marked the first step 
in the steady pregress of 
the Lithuanian People in 
constitutional government, 
economic development, edu- 
cational advancement, and 
the improved standard of 
living, — made possibly on
ly within the framework of 
political independence, civic 
freedom, and collaboration 
vvith neighboring countries 
for vvorld peace.

velt, to the Lithuanian Ame
rican Council's delegation 
at the White House cn Oe
tober 15, 1940, the Atlantic 
Charter, and the recent re- 
affirmation of the continu 
ing recognition of the Baltic 
Statės.

MISCONSINO LIETUVIU ŽIHIOS
Kenosha

Gegužės 27 d., Šv. Petro 
parapijos salėj, 5 vai. po
piet, parapijos choras ren
gia penktą metinį koncer
tą. Programa bus graži. Bus 
daug instrumentalių nume- 
rų, taipgi choro dainų ir du
etų. vadovystėj Pr. Buja- 
nausko, mūsų vargonininko, i 
Be to, dalyvaus ir daininin
kė Genovaitė Klevickaitė.! 
Šv. Petro parapijonams yra 
malonu turėti savo tarpe to- ■ 
kią artistę.

Kviečiame lietuvius iš 
Waukegan, Racine, Milwau- 
kee atsilankyti ir pasiklau
syti gražių lietuviškų dainų, 
pamatyti pamarginimų.

Klebonas kun. P. Skrode-

nis. kuris irgi myli muziką 
ir remia parengimus, taip 
pat kviečia visus atsilanky
ti ir sykiu džiaugiasi mūsų 
choro veikimu. Tikietai per
kant iš anksto 50c, o prie 
durų bus 60c.

Koncerto pelnas eis patai
symui vargonų.

Po programos bus šokiai 
prie geros muzikos.

Komisija

Sekmadienį, gegužės 27 d. 
soda liečiu “May Crowning ’ 
bus ketvirtą valandą, o ne 
trečią, kaip pirmiau buvo pi 
skelbta. Prašome visus at
silankyti. Apvainikavime da
lyvaus visos sodalietės.

Sodalietė

Russian communist agents .. , x, .x. -, _ x. . . ' granted the recognition of
and from participation of 7, . . x , . ,x. „ . , i their nghts to seek mdem-įnfiltratmg Russian settlers, I „ j n...................... nity from Germany and Rus
to rektore political freedom . - ,, , _ ,. i šia for the damages and de-and democratic seli-govern- x .. , . x,_ ,, ° struction caused in the neu-ment of those countries: x „ lx.! tral Baltic countries, and

(f) That the Governments to punish both German and 
of the Republics of Lithua- Russian war criminals for 
nia, Latvia and Estonia be' (Nukelta j 5 pusi.)

That Assembly was elect- 
ed by universal, equal, di- 
rect and secret ballot under 
the system of proportional This Conference expresses 
representation. Meeting on its tribute to the Lithuanian 
May 15, 1920, the Constitu- People who made demoera- 
tional Assembly ratified the 
Declaration of Independence 
of Lithuania and the acts 
of the Provisional Gcvern- 
ment, adopted the republi- 
can form of representative 
demoeratie government, pro- 
mulgated the Statė Consti- 
tution on August 1, 1922, 
ratified the Treaty of Peace 
vvith Russia, and enacted 
the great agrarian reform 
vvhich restored sočiai just- 
ice after a century of Rus
sian occupation, persecution 
and oppreosion.

Orderly eleetions and the 
achievements of the Consti- 
tutional Assembly proved 
the political maturity of the 
Lithuanian People for self- 
government. This develop-

Delegates at this Confe
rence reiterate their firm 
belief in the inviolable in- 
tegrity of the principles of 
the Atlantic Charter in its I 
original form.

10,000 BONKŲ

«

DEGTINES 
BEANDBS 
RUM’O

With the war in Europe 
recently concluded, we pre
sently call upon the Govern
ment of the United Statės ) 
to put the promises of the 
Atlantic Charter, and the 

slavement under an autoera- Pr°mi-se °^the Yalta decla- 
cy. i
4. RESTORATION OF
FREEDOM

cy work successfully after 
a century-long foreign en-

The Conference gratefully 
recallr the en: nciation cf 
the American policy on the 
right of the Peoples Gf the 
Baltic Statės to political in
dependence in the face of 
an attempted annihilation 
of their liberty by one of 
their more powerful neigh- Į 
bors. Mere particularly, this 
Conference recalls the state- 
ment of the Department of 
Statė dated July 23. 1940, 
the words of the lite Pres
ident, Franklin Delano Roose

ration to liberated European 
peoples, into operation and 
effect in the liberated Euro
pean Baltic countries by 
making firm representa- 
tiens, backed by American 
moral leadership and mili- 
tary-economic might, to the 
following effect:

(a) That the Soviet Union 
immediately withdraw its 
military and police forces 
presently in occupation of 
Lithuania. Latvii and Es
tonia :

PRISIDEKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO!

Stoti prie darbo tuojaus

PASTOVUS
DALINIO LAIKO DARBAS

PIRKITE KARO BONUS! (

Valymui Moteris
2 DIENAS Į SAV.

ROYAL JEVVELERS
1317 Milvvaukee Avė.

Amerikos industrijai reikalinga kuodą ilgiausia 
darbininkų. Prisidėkite prie Pergalės laimėjimo ir 
gykite karo darbą. puslapyje rasite didelį
sirinkimą darbų, tad, pasinaudokite pirma proga!

karo 
įsi 
pa-

(b) That provisional ga- 
vernment povvers in Lith aa- 
nia, Latvia and Estonia be 
immediately veated in an 
Inter-Ailied Military Cont- 
rol Commission to be sėt 
up with effective participa
tion of the United Statės 
and Britain;

(c) That interim civil go
vernments, broadly repre-

; sentative of all demoeratie 
elementą, be formed in Lith
uania, Latvia and Estonia 
under the jeint auspices of 

I the United Nations;
I (d) That, following the 
i withdrawal of Russian oc- 
cupational forces and police 
agencies from the Baltic 
countries, deported citizens 
of those countries be repa- 
triated from Siberia and 
frem the liberated European 
countries under a joint Al 
lied guarantee of their free
dom and security;

(e) That free and unfet- 
tered eleetions thereafter be 
held in Lithuania, Latvia 
and Estonia, free from ter- 
rorizing influence of the

I
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Naciai palys save naikina
KUO LAIKOSI DIKTATŪROS?

Visi diktatoriai, nepaisant kokių ‘‘izmų” — nacizmo, 
fašizmo ar komunizmo yra pastatyti, išsilaiko fizinės 
jėgo: — durtuvų pagalba. Visi diktatoriai užlaik: dau
gybę šnipų ir budelių organizacijas, kurios naikina vi
sokį pasipriešinimą jo dekretams.

Vokietijos nacių diktątorius Hitleris galėjo išsilai
kyti valdžioje net keliolika metų, nes jį palaikė tokios 
budelių organizacijos, kaip Gestapo ir SS. Tų organi
zacijų vyriausias vada? (vyriausias budelis) buvo Hein- 
rich Himm'er. kuris šiomis dienomis sąjungininkų bu
vo suimtas, įkalintas ir kuris kalėjime nusižudė.

Tai buvo žmogus be širdies, be sąžinės, be jausmo. 
Tai buvo ne žmogus, bet pabaisa. Himmlerio rankoje 
buvo milijonai žmonių gyvybių. Diktatorius jam buvo 
davęs teisę likviduoti kiekvieną sąjūdi prieš jo siau
tėjimą nacių okupuotuose kraštuose ar net pačioje Vo
kietijoje. Jam buvo duotas leidimas reikale be jokių 
tardymų ir teismo išžudyti ištisas žmonių grupes.

KAIP GYVENO, TAIP IR MIRĖ
X

Šitokia budelio teise Himmleris naudojosi visa pil
numa. Jo įsakymu ne dešimtys ar šimtai, bet milijo
nai žmonių buvo sugrūsta į koncentracijos stovyklas, 
į kalėjimu0 arba išžudyti. Už kiekvieną nužudytą Ges
tapo agentą bet kuriame okupuotame krašte, Himmle- 
ris įsakydavo suimti šimtus nekaltų žmonių ir juos 
be jokio pasigai’ėjimo lyg kokias vabalėlius išžudyda
vo. Ir Lietuvos žmonių tūkstančiai tokiu būdu buvo 
likviduota.

Vyriausias nacių budelis Himmleris nesidrovėjo tūks
tančiais žmonių žudyti. Tiems budeliškiems darbams 
jam nepritrūkdavo drąsos. Tačiau, kai sąjungininkų 
ranka jį prigriebė, kalėjiman įkišo ir teismui rengėsi 
jį išduoti už jo kriminalinia° darbus, jis neteko drą
sos ir lyg didžiausias bailys pat? savo gyvybę atėmė. 
Jį suėmusieji nujautė, kad jis tokį aktą gali papil
dyti. Dėl to saugojo, bet neišsaugojo. Gaila. Tardymo 
ir teismo eigos metu jis būt galėjęs daug dalykų pa
pasakoti iš kruvinojo Hitlerio siautėjimo Europoje. Tos 
žinios būt buvę reikalingos ateičiai.

DIKTATORIŲ BAILUMAS

Visi diktatoriai. be išimties, sulaužo ir Dievo ir val
stybės įstatymus. Ir dėl to jie pasidaro bailiai. Kiek
vieno lapelio sukr atėjimas ar sušlamėjimas juo: bai- 
mėn įvaro. Jie visko ir visų ima bijoti. Todėl apsistatę 
šnipais, apsistoto budeliais, kurie naikina kiekvieną 
įtartą. Žudyti, naikinti dėl savo asmeninės baimės, žu
dyti be tardymo, be teismo, žudyti visiškai nekaltus 
žmones, tai nėra drąsa, didvyriškumas, bet didžiau- 
rias bailumas. Paviršutiniškai imant, atrodė, kad Hit- 
1 mis su Himmleriu drąsiai elgėsi, likviduodami savo 
(poziciją ir visus įtartinuosius, bet ištikrųjų tai bu
vo jų bailumo aktai.

dl BOS MIRTIS
Himmleris ne vienas mirė bailio mirtimi — nusižu

dė. Daug nacių lyderių taip mirė. Beveik nėra abejo
nės, kad ir pats Hitleris sau galą pasidarė. Tai Judo: 
mirtis. Dėl savo garbės, dėl žemiškų gėrybių, jie par
davė Kristų, Jo mokslą, jie sulaužė valstybės įstaty
mus, tarptautines sutartis, milijonų žmonių krauju su
sitepė ir2 pagaliau, kai Judos ir nusižudė.

Visi kriminalistai ir plėšikai balių gyvenimą ved?. 
Bet dar didesni bailiai pasidaro, kai į teisingumo ran
kas patenka. Taip įvyko ir su Himmleriu.
★

Rimto ir naudingo darbo rėmimas
Amerikos lietuviai katalikai savo kruopštumu, neiš

semiamu pasisuk:jimu ir nuoširdžiu duornuma stebė
tinai dideliu? darbas atliko. Virš šimts gražiausių baž
nyčių, daugybė parapijinių mokyklų, pustuzinis vidu
rinių mokslo įstaigų, kolegija, kunigų semiu?rija, ligo
ninės, prieglaudos — tai aiškūs lietuvių katalikų dar
bų liudininkai.

Lietuvis katalikas, atvykęs į šį kraštą, nieko nesi
gailėjo Dievo garbei kelti, savo sielai aprūpinti ir tau
tos gerovei. Ji° dirbo ir aukojo, kad lietuviai, kaipo 
tokie, čia pastoviai įsikurtų, kad savo mokyklas, savo 
spaudą, savo įstaigas turėtų, kurių paga’ba ir jų ainiai 
religines ir tautine: brangenybes pajėgtų išlaikyti.

Viena iš tų pačių reikalingiausių ir naudingiausių 
organizacijų mū°ų religiniam ir tautiniam gyvenimui 
šiame krašte yra Šv. Kazimiero Seserų kongregacija 
su savo įstaigomis: akademijomis, ligoninėmis, moky
tojomis lietuvių parapijų mokyklose etc. Seserų vie
nuolių pasi'ukojima: jr kruopštus darbas, lietuvių ka
talikų visuomenė? nuolatinė parama davė galimumų 
išauginti įstaigas, kuriomis nuoširdžiai galime didžiuo
tis ir kurios šiandien taip šauniai tarnauja ir Bažny
čiai ir tautai.

Vertinga tarpininkė tarp kongregacijos ir mūsų pla
čios visuomenės — Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugija, kuri nuolat primena mums mūoų pareigas 
remti naudingą į°taigą, rytoj laiko metinį seimą. Tad. 
ir organizuotoji lietuvių katalikų visuomenė ir paskiri 
geradariai ir vėl turės progos priremti savo petį kil
niems ir išganingiems darbams, kokius dirba Šv. Ka
zimiero Seserys.

ir
Neiižviikime

Tas būtų ne lietuvis, jei šiuo momentu atsisakytų 
dirbti ir aukoti Lietuvos išlaisvinimui. Dirbti ir au
koti reikia dabor, tuojau, nes vėliau gali būti pervėlu. 
Ištroškusių laisvės ir nepriklausomybė: Lietuvos žmo
nių viltys yra Amerikoje ir mumyse — Amerikos lie
tuviuose. Neužvilkime jų!

Svarbusis momentas Lietuvos gyvenime
KĄ PASAKĖ PULK. GRINIUS MININT LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTI

(Tęsinys)

VILTYS I LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kalba savo baigdamas, noriu štai dar ką pasakyti:
4 metai atgal, kai Lietuva buvo sovietų okupu:ta. 

Maskvos pastangos visu savo svoriu buvo užgulusios 
Lietuvai amžinai pasilaikyti. Tuo laiku buvome vieni. 
Atrodė, kad nėra pasaulyje jėgos, galinčios Lietuvą 
išgelbėti. Buvo baugu, kad dėl tokio regimai menko 
dalyko, niekas mumis nesisielos. Vienintelė Amerika aiš
kiai ir nedviprasmiai pasakė, kad to smurto ji nepripa
žįsta ir nepripažins.

Praėjo metai, antri, treti. Maskvos imperialistinio 
smurto auka virto ir Lenkija, ir Suomija, ir daugelis 
kitų Rytų Europos valstybių, šiandien tokių valstybių 
priskaitoma jau 10. Nelaimingųjų skaičius patrigubėje.

Šiandien jau nelaimėje nebesame vieni, izoliuoti. Ly- 
giagreta daug kas pakitėjo ir jūsų krašte. Daugmili- 
joninę armiją sukūrusi, kelinti jau metai, šis kraštas 
virto tikru “Demokratijų arsenalu”. Šio krašto viso
keriopi reikmenys nesibaigiančia srove plaukia į visus 
pasaulio kraštus jūsų sąjungininkų atsparumui palai
kyti.

Neperdedant galime pasakyti, kad šio krašto para
mai dėka United Nations kclektyvas ir galėjo atlaikyti 
totalitarinių banditų šturmą. Be Amerikos lend-lease 
viskas seniai būtų baigta. Šiandien pasaulyje tikrai 
plevėsuoti] juodos reakcijos vėliava.

Vienas priešas j'u guli parblokštas. Tokio pat liki
mo netrukus susilauks ir antras. Taigi, meldžiu atsa
kyti į klausimą: nejaugi jūs manote, kad aiškiai stojęs 
už teisybę ir lygybę keturi metai atgal, šis kraštas at
sisakys nuo duotojo žodžio šiandien, kai .jo galybė iš
augo šimteriopai ir kai, nuo vieno laimėjimo j kitą, 
eidamas, jau duodasi būt apčiuopiama galutinos per
galės \aianda?

Atsakymas tega'i būt vienas — ne, niekados! Gal
voti kitaip būtų lygu reikšti nepasitikėjimą savo kraštui.

Tad, broliai amerikiečiai, tęskime darbą su tokia pat 
energija ir pasišventimu teliau. pirkime karo bonus, 
aukokime kraują, padėkime Raudonajam Kryžiui susi
būrę aplink Amerikos Lietuvių Tarybą, vieningai, draus
mingai ir planingai su tokiu pat atkaklumu ginkime 
Lietuvos teises į laisvę ir nepriklausomybę. O išdavos 
ateis savaimi.

Taip nusistatę, galime būti tikri, kad išmuš valanda, 
kai Steigiamajame Seime 25 metai atgal Lietuvos žmo
nių pradėtas darbas ir vėl galės būt tęsiamas toliau. a. r». c. j.

Rimties
VALANDĖLEI..

Piktosios dvasios 
veikla

Nepaprastas pasitikėjimas 
Rusijos gera valia pasireiš
kia San Francisco pasitari
muose. Tautos ne pirmą kar
tą buvo apgautos tos gud
rios komunizmo skleidėjos, 
visgi norėtų dar kitą kartą 
išbandyti, paklausyti, neva 
nuoširdžių Lianų ateičiai.

Rusija labai pageidauja, 
kad ją laikytų kaip žmonių 
teisių ir privilegijų gynėja; 
ji to siekia visomis pajėgo
mis. Kada to atsieks, tada 
vijai laisvai parodys aštrius 
nagus, ilgas iltis.

★ ★ ★

Pasitaiko tarpe krautuvės 
savininkų, kad vienas kitas 
pripranta žmonėms įmaišy
ti pora blogų vaisių su ge
rais, prastų dalykų su ge
rais manydami, kad varo 
gerą biznį. Žmonės pradeda 
jais nepasitikėti, nepirkti jų 
krautuvėje, tačiau grįžta 
pas krautuvininką tikėda
miesi, kad jis kada ners ge
ri u pasielgs.

★ ★ ★

Gyvenime nemažas skai
čius žmonių skolinasi nuo 
kaimynų. Pavartoję skolin
tą įrankį, sugadintą atneša 
savininkui ir dar pabara, 
kad nenusiperka geresnių į- 
rankių darbams. Siaurus iš
naudojimas kaimyno geros 
širdies. Ateis kada nors die
na, kai kaimynas visai at
sisakys skolinti išnaudoto
jui nors šiam pastarajam 
būtinai reikalinga kaltas ar 
koks plaktukas.

★ ★ ★

Piktoji dvasia labai norė
tų, kad žmegus jos nepieš- 
tų raguotos, juodos, šlykš
čios. Jai geriau patinka žmo 
nių pasitikėjimas jos pasiū
lymais, reiškiamu prielan
kumu. Žmogus nors buvo 
tiek kartų apgautas, visgi 
norėtų ja šiek tiek pasitikė
ti. manyti, kad ji gali ret
karčiais išmintingai patarti.

Nelaboji žmogui sako — 
“reik lygybės, broliškos mei
lės, pasidalinime gerais daik 
tais; žiūrėk kiek kaimyno 
marškinių lauke padžiautų, 
jų visų kartu negali nešioti, 
pasiimk porą, jam skriau
dos nebus.” Arba dar gud
riau pataria ‘‘Reik tiktai di
delių nuodėmių saugotis, ma 
žos nesvarbios; jų neišven
gė net šventieji.”

★ ★ ★

Nors, žmogus, tautos, nuo
latos skriaudžiamos, visgi 
rodoma gailestingumo, duo
dama proga iš naujo ban
dyti, vėl sunkenybėse įvelti 
kitus, kuriems reik visa pa
kelti. Dievas rodo gailestin
gumo nusidėjėliui, kuris nuo 
širdžiai bando taisyti pada
rytas klaidas. Piktoji dva
sia bei kiti, nusistatę varyti 
niekšišką darbą neturi jo
ki!] teisių net pageidauti pa
našaus gailestingumo.

VAIDILUTĖ * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOIA

(Tęsinys) "

Tylėjo ir motina po lan
gu sėdėdama, bet Klemensas 
pastebėjo jos akyse žvilgan
čias ašaras, o kuomet jų 
žvilgiai susitiko, senutė aūd 
nai nusišypsojo.

— O Jovita ką rašo? — 
nutraukė nepakenčiamą ty
lą.

— žada atvažiuoti, tik aš 
sakau, galėtų dar paviešė
ti.

— Dar nepriviešėjo! — 
piktai įsikišo tėvas.

— Kodėl gi jai nepabūti?. 
Ne pas svetimą, pas brelį.

—Tai!... o tu čia lakstai 
per kiauras dienas, kaip 
samdininkė, kol ji ten po
nauja.

— Juokas tik!... Ar aš 
namų neapeinu? Ar tavo 
samdiniai ne sotūs.... Man 
priprasta...

— Kas, kad apeini, bet 
dukrą turėdama gali būti 
pavaduojama.

— Kas jau mane vadavo, 
kai vaikai maži buvo? Ar 
Jovita yra —-einu, ar jos 
nėra — vis tie patys dar
bai, ir galo jiems nematyti... 
Į Klemenso vestuves važiuos 
Vladas, parvažiuos tusmet 
ir ji. Taip jai ir nurašyk, 
sūneli.

— Į mano vestuves?... A- 
ha! — atsiduso: — kad jų 
vis dar nematyti, mamute.

— Vis jau bus kuomet... 
žinai, toji pono liga, gal su
trukdys, bet, duos Dievas, 
pasitaisys, ir ruoškite. Ką 
čia žmonėms akis ir liežu
vius besviiinate betęsdami.

— Kaip tik turit pasku
bėti apsivesti, — įsimaišė 
senis, — nes jei ilgai nega
luos, būsi ten reikalingas. 
Šitoks ūkis negali būti be 
šeimininko. O kas jį žiūrės, 
jei ne tu?...

— Ech, tėte!... Bus taip, 
kaip bus... Tuo tarpu vėl 
nieko nežinau.

— Pasitaisys... Jis tvirtas 
ponas, nugalės tą ligą, —

lyg paguodė, pastebėjęs sū
naus nusiminimą.

Klemensas liko Ramuose, 
kurie buvo arčiau Bijūnų, iš 
kurių lengviau susisiekdavo. 
Kasdien eidavo bei jodavo 
į dvarą, praleisdamas ten 
beveik visą laiką su ligo
niu. visokeriopai paįvairin
damas jo nuobodulį. Papa
sakodavo visas naujienas a- 
pie ūkį. kurį kasdien apei
davo, prie jo suvesdavo vi
sas apyskaitas, visus užra
šus ir paskaitydavo jam laik 
raščius, kurie buvo kupini 
šiurpių žinių apie nelemtą 
rusams karą su Japenija ir 
ekonominę suirutę visoje 
Rusijoje. Tie gandai duoda
vo senukui temų ilgiems dis
putams dėl rusų politikos, 
kuri iro diena iš dienos, ža
dėdama sujudinti monarchi
jos tvarką. Nerimastavo mi
nios ir pavergtosios tautės, 
vis dažniau ir drąsiau pra
bildamos dėl savo teisių.

— Oi, subyrės kuomet 
nors Maskolija, atsirūgs jai 
savavalios pyragai, — lėmė 
senukas, įsigilindamas į po
litinius pašnekesius.

— Kol subyrės ir atsirūgs, 
daug žmonių žus. štai vėl 
skelbiama mobilizacija, vėl 
varys vyrus į tą žudynių 
karą.

— Daug mūsų žmonių ten 
guldo galvas... Gudrus, psia- 
krew, maskolis!... visi sve
timtaučiai tarnauja tolimos 
Rusijos pulkuose, kurie va
romi į karą pirmon eilėn.

— Gerai pataikė brolis Je
ronimas, emigruodamas į A- 
meriką... Jau būtų kur gal
vą paguldęs.

— O tavęs šitoji mobili
zacija negriebs?

— Dar ne... jei bent dar 
viena, tuomet teks ir man.

— Gal nebereiks. Paga
liau visuomet galėsim atsi
pirkti... Apskričio viršinin
kui šimtinės, kitos užteks.

(Nukelta į 5-tą pusi.)

Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

TOKYO VERČIAMA GRIUVĖSIŲ IR PELENŲ KRĖVA

Hodogoyo

KOREA

Mochida j
'■"''k. Kowasaki^

ČhitJa,

Oami

8-29 TARGET AREA: 
Machine tool and 
pre&sion instrument 
factories, Shinago^a 
R R yards, Oi R R 
works, Kokusan Ma- 
chinery Co, Mitsub
ishi Aircraft; Koyaba 
Engineering Works

---------------- T7—Z 
MANCH ZU S S R
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MILĖS

^Kanogowa \
^Yokohama 

įi
V '

įLShinagova

Tokyo Bay ffyP’ 
' ''Sjįf 

Anegosaki

5U \\ Ąf 
Kisarazufc

■
^jįįlįYokoiukž v Z.\\X

įfe'-'.'.: č? • M1 n o to
- S

Pastaroji Amerikos Superfortresses ataka ant Tokyo 
buvo tokia didelė, kad miestas degė septynias valanda-, 
kuomet ant jo buvo numesta 700,000 padegamųjų bombų. 
Čia parodoma kelias Amerikos lėktuvų iš Marianas salų 
bazės. (Acme-Draugas telephoto)
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N.Y.-NJ. Lietuvių 
Konferencija

(Atkelta iš 3 pusi.) 

the 3tiocities committed bj 
them against the peacefu 
Baltic peoples and for the 
violation of neutrality of 
the Baltic Statės;

(g) That American prese 
representatives, includirg 
the cor respondente of the 
Lithuanian-langugge press. 
and agencies cf the United 
Lithuanian Reief Fund of 
America, Ine., be immedia- 
tely admitted to Lithuania 
and permitted to eytend re- 
lief and report true facts 
free irom political foreign 
censorship;

(h) That American mili- 
tary and navai forces be not 
weakened by withdrawals in 
large numbers from Europe, 
pending the clarification of 
the political situation pr?- 
voked by unilateral and ar- 
bitrary actions by c-ur form- 
er Russian ally in the Ejio- 
pean war just conc'uded.

5. INTERNATIONAL 
COOPERATION

The Conference voices its 
vigorous objections to an 
attempt to underwrite in 
the United Naticns Inter-... * t
national Organization tne 
vetoing power of a prospect- 
ive aggres:or statė to mili- 
tary measures in eurbing its 
own aggression. and to the 
principie of ineąuality a- 
mong the sovereign statės.

The Conference reąuests 
that, pending the restora- 
tion of demoeratie self-go- 
vernment in the Baltic S ta 
tęs. the Government of the 
United Statės movė for im- 
medi3te admi:sion of the 
Ministers of Lithuania, Lat- 
via and Estonia to partici- 
pate in the San Francisco 
Conference.

In view of the trend of 
affairs in Russian-occupied 
ccuntries of Eurzpe, this 
Conference calls upon all 
American friends of the cp- 
pressed voiceless people: of 
North-Eastern. Centrai and 
Scuthern Europe to unite 
in a common bond f?r the 
work of completing the li- 
beration of Europe. In par- 
ticu.’ar, Americans of Fin- 
nish, Estonian. Latvian, 
Lithuanian, Folish, Slovak, 
Czech. Croat. Slovėnė and 
Serb extraction sheuld co- 
ordinate their joint efforts 
at bringing the brut 1 truth 
about the Russian domina- 
tion to the attention of fel- 
low Americans not as well 
informed.

Casimir V. Baltramaitis,
Chairman

Joseph Jokubavičias,
Secretary.

IŠ UKRAINIEČIŲ 
SPAUDOS

Ukrainiečių laikrašty “A- 
meriki”, gegužės 17 d. įdė
jo kun. dr. Juozo Prunskio 
atvaizdą ir pranešimėlį, kad 
jis pastaruoju laiku apgy
nęs tezę savo mckelinės di
sertacijos VVashington kata
likiškame universitete. įgijo 
Bažnytinių Teisių — Kano
nų daktaratą. XX

Sketch shows U. S. fighting 
digging foxhole under 

fire on a Pacific beachhead.

This year, the 7th war
Loan has to raiše just about 

as much as was raised by tuo 
loans up to this time lašt year.

You can see in the pieture 
above one reason why . . . why 
that boy and millions likę him 
mušt continue to have every ad- 
vantage money will buy to do 
the job and get home again.

War bond money buys food, 
clothing, weapons and ammuni-

Karo laukuose
Laivyne žuvę

Pvt. Joseph J. Markūnas, 
USMCR., 4232 Fult^n Avė.. 
Dayton, O.

Kish Robert
USMCR. 3028 W.
Cleveland, Ohio.

f

J., Pvt.,
101 St.,

Souris John Ii.,
Leavitt Rd.. Elyria,

LAIVYNE SUŽEISTI

Pfc., 
Ohio.

2

TĖVIŠKĖ
dienos ir savaitė?. 
Norvaiša vis d'r 
Taisėsi, tik labai 

Kalbėjo jau visai

Dar du kartu at-

CHICAGOJE“S.. . X t* \ t *

Bėgantį plėšiką šuo 
įkando

GERAI APSIGINKLAVĘS

*

Kauną, pasitikėdamas ra
sią? ten kokį savybės vaka
rą ar susirinkimą, kurių jau 
seniai nebelankė. Tie /.g iš 
garlaivio nuvažiavo pas dak
tarą Bukaitį, kurio žinioje 
buvo visas tautinis lietuvių 
veikimas.

- Kur vėl pradingai? — 
pasveikino Bukaitis. — Tiek 
laiko niekas nei girdi, nei 
mato.

(Atkelta iš 4 pusi.)
Slinko 

o penas 
nesveiko 
pamaži,
aiškiai, judino ranką ir ko
ją, bet vienas dar nepasto
vėdavo, 
kviestas gydytojas tvirtino,
kad pasitaisysiąs, patarda
mas kantriai laukti ir nie
ko nebijoti.

! Regina vaikščiojo apie tė- 
i vą nusiminusi ir paniūru:i. 
Atsimainė, lyg nebe U s žmo 
gus; sustingo, atšalo, užsi
darė savyje. Klemensas jau
tė j:s gėlą, gailėjosi ir sten
gėsi visa meilės galia pra
blaivyti jos kančias, tačiau 
ji pakitėjo ir jom. Šaltu ra
mumu sutikdavo jo jaus
mingus žodžius, kilniu oru--
mu atstumdavo jo glamonė
jimus, karčia šypsena atsa
kydavo į jo klausimus. Ne
bežinojo nei kaip ją supras
ti, nei kaip prie jos prieiti. 

Arti būdamas komavosi 
ir nekartą neapkentė už tą 
orumą, kuriu? ji, kaip skrais 
te, dangstė savo pajautų pa
saulius; toli būdamas gailė
josi ir pyko pats ant savęs, 
keikdamas savo nemokėjimą 
pažvelgti už jos sielos už
dangos.

Jau buvo įsigalėjęs ruduo, 
pilkas ir purvinas ligi at
karumo. Lietus lynojo diena 
iš dienos, beveik nesustada 
mas. Viršuje kybojo apsi 
niaukęs., juodas dangus, a- 
pačioje tūnojo primirkusi 
ištižusi, balų klanais apsi
klojusi žemė, šiurpi drėg
mė ir nuobodis slankiojo po 
laukus ir kiemus įsiskverb 
darni į butus, į žmonių nuo 
taikas. ?

Apsivylimas, nuob:dis„ ne 
pasitenkinimas gyv e n i m u 
apniko Klemensą, kaip pik
tas košmaras, slopindamas 
gražiausius jaunatvės jaus- 

ketvirtadienj krautuvėje. m’JS *r svajojimus. 
3149 N. Lincoln avė., kai at- XXII.
ėjo į krautuvę pirktis daik- Tokioje dvasios suirutėje 
tų. ištrūk? vieną sekmadienį į

tion. War bond money buys 
medical supplies and convales- 
cent care. War bond money 
helps bring him home faster. 

, That much for your con- 
science.. .

This much for your pocket: 
$4 for every $3 invested, at ma- 
turity; guaranteed security—the 
šame security that backs the dol- 
Iars you put into the bonds; 
the vvorld’s best investment.

Karo informacijos ofisas 
pranešė, kad iš vokiečių be
laisvės buvo išlaisvinti: pfc. 
Robert C. Avelis, jo žmona

Negras, apie 17 metų, iš- Mrs. Bernice D. Avelis gyve- 
truakė rankinuką iš Miss na 942 W. 33rd str., Chicago, 
Emilijos Marconkas. 3036 W. i III.; ir pfc. Willlam C. Shim- 
36th pi., netoli jos namo, kus, jo tėvas Frank Shimkus 
praeitą ketvirtadienį. Neg- gyvena 220 E. Jefferson str.. 
ras pabėgo, bet šuo jam Auburn. 
įkando kieme. 3135 W. 38th Kaminski, 
str.
buvo $5.

111.; pvt. Chester 
jo motina Mrs. 

Mergaitės rankinuke Stanley Kaminski gyvena 51 
Walnut str.. Natrona. Pa.

Apiplėšė gatvėje
• - ‘ *■ ■ . ’ į

Vyras. apie 22 metų am
žiaus. pačiupo iš Miss Edith 
Baren, 1233 So. Lawndale 
avė., rankinuką, netoli jos 
namo, praeitą ketvirtadienį, 
ir pabėgo su S42. jinai nusi
skundė policijai.

Kish Cha ries J., Pvt..
USMCR. 654 Powesdale St.,
Youngstowh, Ohio.

Martin Richard F.. Pfc.
USMCR. 1487 E. 65 St., Cle
veland Ohio.

IŠLAISVINTAS IŠ 
NELAISVĖS

Pvt. Edvvard B. Studz'.n-
ski, 7009 Gertrude Avė., Cle- Mirė krautuvėje 
veland. Ohio. ' ■», * coMrs. Mary Coventry, 63 
________________________ __ metų. 3006 Leland avė., mirė 

nuo širdies atakos praeitą

Didžiausia Lietuvių Į 
JeweĮry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- 
’odėlins, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus tl[i už Jums Prieina- 
mas Kainas!

Re to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
nliškų instrumen
tų Muzikos Kny

gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu- 

*' zikalių daiktų.
Taipgi taisome laikrodžius ir 

’aikmdėlius, žiedus. Plunksnas. 
»r muzikalius instrumentus..

NAUJAS AGRIKULTŪROS 
SEKRETORIUS

Clinton P. Anderson

i 
i

t
I
I
•

!
I

i 
«

i PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
ui pigesnį nuošimtį — be komlšino

PAS

i

1 
No. Dakota prezidento Tru
man -paskirtas Agrikultūros 
Sekretorium, vietoj atsista
tydinusios Claude VVickard. 
(Acme-Draugas telephoto)

Ie
I

JOHN A. KASS 
H'ATCHMAKEK 

JEUELRY — MUSIC 

421G ARCHER AV ENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

I

T

i,

— Visokie asmens reika
lai ir priepuoliai... Ir dar 
tokie pikti, įkyrūs.

— Vis tos motery:?... A?.
— Ir jos, brelyti... Tačiau 

pabėgau prablaivėti. atsi
peikėti. Vesk, rodyk kelią, 
duok peną dvasiai, — p:si- 
juokė.

— Ar šitaip?... Na. o šit? 
ar užteks? — klausė, kažin 
ką nuo stalo paimdamas ir 
Klemensui pratie:damas. — 
Matei ?...

Net širdis stabtelėjo pa
mačius margą popieriaus 
ketvirtainį, kurį puošė stam
biomis raidėmis pavadini
mas: 
tis.’’

Be žado paėmė laikraštį, 
ilgai, atidžiai žiūrėjo į jo 
margą lapą, o krūtinėje bu 
vo džiaugsmas... bet toks, 
kurs, kaip e;ektros kibirkš-

cuunavva saieje marinas 
•‘lapės urve" ramiai skaito 
gautą iš namų laišką. Jis 
nebijo japono, nes gerai ap
siginklavęs. Valdžii karei
viams ginklus pristato už 
mūs perkamus karo bonus.

tis, iš pradžių perbėga per 
visą organizmą, suvirpinda
mas giliausius narvelius ir 
staiga blikstelėja svaiginan
čia šviesos srove,
duso ir, ranką prie 
nės prispausdamas, 
akis į Bukaitį.

— Nematei... Tik 
gavom... Brolyti, kas 
rėsi tarp mūsų...
viens į kitą laikraščiu ne
šini, rodėm, kaišiojom viens 

džiūgavom. 
Gaila, kad

“Lietuvių Laikraš-

Net už- 
krūti- 
pakėlė

vakar 
čia da- 

Bėgome

kitam j akis, 
kaip patrakę!... 
tavęs nebuvo.

(Daugiau bus)

-e>

sdv šiandien

v

Tai sužinosi perskaitęs
Praf. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

KAINA —$3.50

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

Chicago 8, Illinois
--------- ♦MUTU AL FEDERAL

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NELAUKITE
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

-I
Telefonas CENTRAI, 5208

GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

v.

= % 
SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE —

KREIPKITĖS PAS MUS !
* * *

JAUNAVEDŽIAI, JŪS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMU 

UŽ PRIEINA M AS K AIN AS i

A pa rt 
kailių 
išdi t binto

suknelių ir siūtų, turime ir 
vėliausios mados ir puikiausio

— Pasiteiriaukite.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelė-. — tai 
yra mūsų ypatinga specialyliė.

Turime labai 
puoštais ‘eloth’ kotų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

geros rūšies moterų kailiukų, kailiukais pa-

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. D/.iubak ir Duktė, savininkės
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i Didysis Piknikas Lietuviu Senelių Prieglaudos Naudai!!

t

E

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Iš Cicero Pirma moteris

Platinkite ‘ Draugą”.

I

VAŽIUOKITE

giau gazolino, jeigu priro- 
dys reikalingumą.

-----
PATENKINIMAS 

ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI

Į VYTAUTO PARKE
i Prie 115-tos Gatvės....................................... tarpe Puiaski Road ir Cicero Avė.

— Rengiamas —

| LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS
> Savo atsilankymu į pikniką padėsime užbaigti šią statomąją lietuvių seselių 

priegąiudą! — Mirusių Atminimo Dieną vykstantieji rytą į Šv. Kazimiero
> kapines, savo automobilius galėsite parkyti Vytauto Daiže visiškai dykai.

Trečiadieni, (Mirusią Atminimo Dieną), Geg. JO, 1945
Pradžia - 12-tq valanda; Įžanga - Dykai.

Piknike galėsite tikrai pasidžiaugti. Bus orkestrą šokiams, gėrimai, dainos, šo
kiai ir visokie įvairumai visiems. Restorane nei mėsos nei kitokių valgių ne- 
piitrūks. Taigi, rezervuokite šią dieną mūsų piknikui!

Nuoširdžiai kviečia visus.

!
r*
E

So. Chicagos žinutės
KVIEČIAME Į PIKNIKĄ

Bažnyčioje jau teko maty-

Ii
Gegužės 27 o., Vytauto 

parke įvyks mūsų parapi 
jos pirmas pavasarinis pik
nikas. Viskas prirengti. Kis 
bonas kun. V. černauskae 
kviečia visus parapijomis, 
draugus, kaimynus rcselir- 
diečius ir -visus pažįstamus 
atvykti ir smagiai laiką pra
leisti. Bus užk indžio, gėri
mo, įvairių žaidimų. Be to, 
laimingiems teks ir karo bo- 
nai.

ti Petrauskienę. Gi A. Jud- 
vitienė dar randasi ligoni
nėje pergyvenus sunkią 
peraciją.

Klebono mamytė O. Č 
nauskienė gydosi namie pas 
dukrelę, bet vis rimtai ser
ga.

Pasveikusias ligones svei
kiname, o sergančioms lin
kime, kad greitu laiku su
stiprėtų ir vėl grįžtų į mūsų 
t rpą.

SVEIKINAME

Klebonas praneša, kad. 
kuris niri vykti į piki.iką i 
neturi automobilio, arta 

1 jh trūksta gaoj ino, lai 
ūtvyksta prie šv. Juozipo 
bažnyčios, čia bus trokai, 
kurie nuveš ir parveš pikni- 
kierius dykai. Pirmas tre
kas išvažiuos darbinin
kais 9 vai. ryto. Paskui 1 
vai., o paskutinis 3 vai. Tai
gi. nepisilikite namuose nei 
vienas. Kas tik nori važiuo
ti, vietos bus visiems. Į

ŠEIMININKĖS TRIŪSIA
Pikniko ir įvairių parapi

jos parengimų vyriau: ia šei
mininkė B. Vasiliauskienė su 
savo padėjėjomis triūsė per 
savaitę, kad atvykusias į 
pikniką gardžiai pavaišinus. 
So. Chicago piknike re traks 
nieko. Bus daug ūkiško val
gio, kurio užteks visiem:, 
kurie tik atvyks į pikniką.

SVEIKSTA

Mūsų parapijoje randasi 
igonių, kurie vieni sveiks- 

kiti dar rimtai serga

ARD 26 seimai įvyks g :■ 
27 d. Gaila, kad sočikagie- 
čiai nega ės dalyvauti iš pr> 
žasties pikniko. Bet mes. 
kiek galėsime, atsilyginsime 
seselėms už jų triūsą para
pijoje ir mokykloje. L: i šis 
eimas būna gausus atsto

vai”, nutarimais ir medžia
gine parama.

DALYVAVO PAMALDOSE
Praeitą savaitę Šv. Var

do katedroje skambėjo lie
tuviška giesmė, nuoširdi mai 
da už mūsų tėvynę Lietuvą. 
Gausi minia tikinčiųjų, daug 
kunigų, vienuolių kartu su
sikaupę su mūsų ganytoju 
arkivyskupu Samuel Stritch, 
maldavo Išganytojaus palai
mos, stiprybės, ištvermės 
mūsų kentančiai Lietuvai, 
jos žmonėms, kariams gy
viems ir krittįsiems už savo 
šalį.

Mūsų seselė mokytoja Le- 
praeitą savaitę 
savo pareigų. Euv.
į laidotuves savo 
tėve’io, kuris ilga

. :arda 
žo prie

yku: 
mylimo 
’liką 
mirė.

J

FodO-UI-t-

"IF YOU DON'T GET OUR TIRES RECAPPED 
SOON, YOU'RE GOING TO HAVE TO HAVE 
YOUR SHOES HALF-SOLEDl"

Riša Naująjį Muitą 
su Pasauline Taika

WASHINGTON, geg. 22. 
—Ats. Doughton (Dem., N. 
C.) atidarė kitą muitų ko- 
vą, Atstovų Rūmuose saky
damas, kad jų balsavimas 
išbandys ar Amerika apsi- 
ims kooperuoti su kitomis 
tautomis, ar pasirenka izo- 
liacijonizmą.

Seniukas būdų ir priemo- 
nių komiteto
remia bylių suteikiant Pre
zidentui platų autoritetą 
sumažinti muitus darant 
resiprositeto sutartis su 
tomis valstybėmis.
—

Cicero. — Vietoj lauke 
piknikauti, piknikaus svetai
nėj.

Draugystė Lietuvos Ka
reivių yra vien vyrų drau
gija. Kaip turtu taip ir na
rių skaičium ir veiklume pir 
ma po Raudonos Rožės klū- 

v - 
bo.

Šį sekmadienį popiet 
rapijos svetainėj turės 
vo parengimą. Įžanga 
siems veltui, nes patys 
riai yra daug išplatinę 
lietų.

Varžančios aplinkybės 
transportacija ir maistas — 
neleidžia plačiai eiti. Vadi
nam, reikia taikytis prie ap
linkybių. Parengimas sve
tainėj bus lietuviška muzi
ka, o dėl gėrimo ir užkan
džių nereikia nusiminti. Per 
gerus rėmėjus, draugijos 
narius, visko bus.

Rengėjų nusistatymas — 
atsilankusiu?. patenkinti ir 
draugijai duoti pelno. Pra
šoma ir pašaliniai. Vieta 
erdvi ir patogi pasiekti, prie

pa- 
sa-
vi- 
m- 
bi-

Daugiau Gazolino už 
'A' ir 'B' Kuponus

M’ASHINGTON, geg. 24. 
—Dėdė Šamas vakar davė 
signalą dėl daugiau gazoli
no krašto automobiliams. 
Pradedant birž. 22 d. už 
“A” kuponus bus duodama 
po šešis galionus, vieton da
bartinių keturių, o nuo 
birž. 11 d. daugelis ‘"B” 
kuponų vartotojų gaus dau

1925 metais p'rmoji mo
teris Jungtinių valstybių 
gubernatorė tapo Mrs. Mi
riau A. Ferguson; ji buvo 
įvesta kaipo Texas guberna
torė sausio 20 dieną.

Nauji! Fluurescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

Nori Praolatinti 
Socialinę Apdraudą

WASHINGTON. geg. 24 
—Kongresui patiektas pla
ną- praplėtimui socialinės 15th ir 49 Ct. 
apdraudos. apimant dar 15. ■
000 090 Žmonių ir įimant I 
sveikatos apdraudą. Einant j 
byliu, už tą apdraudą būtų j 
atskaitoma 8 nuošimčiai Į 
uždarbio—4 iš darbdavio ir 
4 iš darbininko; visi pilie- 

pirmininkas čiai galėtų naudoti^ sveika 
tos apdrauda; socialinė -p- 
draudi apimtų ūkininkus, 
namų tarnus, profesionalus 
ir pramonininkus; bedarbės 
kompen-acija būtų padidin
ta, kaip ir senatvės pensija

; PASATI.K) I>ll>2IAtSl 
DANTV IŠDIRBĖJAI

Greit
Taisom 

DIENŲ GAKANCl-IA

Dirbam pleitas, karių įs- 
paudimai gauti tik nuo 
laisniuotų dentistų.

M PATOGIOS 
W VIETOS

[giriniu H. u. I
J188S MII. Awe.|„

kl-

Kai gyvenimas tuščias, 
kai ieškai ko artimaus, imk 

sirgo ir širdies atiko j rankas gerą laikraštį, ar- 
Rap. ba gerą knygą.

Kiečiausias

(L**t Name)

(Unit) (Branch af Servise)

NO

(Name)

(Street Adireaa) (City) ((Zoae)

3E

(State)*

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION 
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

Al. G.
Kumskis
INSURANCE 

BROKER
r>p| Visolb.
DiSCRANCE
-š M KITĘ

REPublic 1591
Išpildoma R’iitns.
Gera, ir Mandatas PatarnavImas.

(Rauk) , (First Name) (Middle Name)

fili in thia «ird (print) stamp and mali at once. We are roing to bnild a 
p^rmanent Honor Roll for all the Lithuanian Servicemen of Cook County.

(Šeriai Number)

If died in Service? Ansver: YES

Nlirest Relative

Čia matome kopiją b'ankos. Ją prašomi išpildyti visi, kurių sū
nūs. dukterys, vyrai, broliai, seserys e r kita giminė tarnauja ka
riuomenėj, bet kokioj dalyje. Blankų galima gauti: klebonijose, 
bankuose, spulkose, didesnėse krautuvėse, draugijose ir t.t. Blan- 
kos neuždeda jokios obligacijos ir dėlto nereikia bijoti. Išpildytą 
blanką reikia siųsti šiuo adresu: Darius-Girėnas Post No. 271, 
American Legion, 4416-20 So. Westem Avė., Chicago, III.

Kiečiausias mineralas yra 
deimantas, 90 kartų kietes
nis už bet kurį kitą minera-

ATVYKI! 
MANDIK 
KREDITAS 
Jei Reikia

%
J

JOS. F. BUDRIK
I RAKANDŲ ir IEVVELRY 

KRAUTUVE
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin- 
Ikimą įvairių rakandų, kaip pa- 
|vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
i su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
• ypatybėmis, ir daug kitų na- 
I mams reikalingų reikmenų. 
I Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
I Auksinių Žiedų su Deimantais, 
| Auksinių Plunksnų, Rankinių 
I Waterproof Laikrodėlių ir t. t. 
j Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
! BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 

VALANDOS:
| WCEL lOon kll . nedėlios vak -9:30 | 
| VU PC 14SO k Ki‘tv»rro Vak .-7:00 j

i

PASTABA Reikalaukit tik
ros “FIT-RITE” rūšies tik 

Matyki t mūsų padaryto*
mus pirm

DENTAL LABORATORIES.mc.^^
1555 MILWAUKEE AVENUE C3EEE33

tou.uuo Patenkintų Kostuinerių Negali Klysti.
ARČIAUSIA -VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” .....................................

Tšleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras 
“RAMYBES ŠALTINIS” ....................................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras
“MALDŲ RINKINĖLIS”............................

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius 
“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis) 

Su uodimais viršeliais ......... ....................................
Su kietais drobulės viršeliais .........................

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI” ......................
(Atspausdinta iš “Ramybės Jums”)

ŠV. ANTANO NOVENA ......................................................
ŠV. JUOZAPO NOVENA ......................................................
NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS

NUOLATINES PAGELBOS ..........................................

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

•'DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

%

$4.u0

$3.00

$1.50

$1.25 
. .50 
. 10c

15c
10c

10c

Chicago 8, III.

KLAUSYKITE....
VftIJAUSIŲ ŽINIŲ — PRANFATMŲ - 

MITZ1KOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIF BARČUIPIUMiRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S - 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15^

Taipgi Pasiklaųsykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ FROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynas 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai Šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
srinbaa. mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius. pajus Ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius: taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų: ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai

"D R A U G A S
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois
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šeštadienis, geg. 26 d., 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Rytoj ARD 26-tas 
seimas

Viena diena metuos, ARD 
seimas, skiriama kaipo su
eiga visų Seserų Kazimierie- 
čių prietelių ir rėmėjų. Toje 
gražioje sueigoje, seime, su
ėję visi, bendrai išklauso 
šv. Mišių; pasimeldę, prade
da seimo darbą, arba meti
nę apžvalgą nuveiktų darbų. 
Detalūs raportai, patiekti 
dalyviams, parodo kur ir 
kaip jų aukos buvo, sunau
dotos. Didelė dalis tų aukų, 
sunaudojama teikti stipen
dijas gabioms lietuvaitėms 
ir tik lietuvaitėms, moki
nėms Šv. Kazimiero Akade
mijos.

Seserys Kazimierietės, pra 
dedamos savo kongregaciją i 
pakėlė didelio vargo per pir
muosius 11 metų savo gyva
vimo. Neturėjo jokios orga
nizuotos paramos, žmonių 
dosnumas nebuvo išauklėtas, 
kaip dabar. Nežiūrint dide
lio vargo ir patirtų sunke
nybių. kongregacija stebėti
nai augo. Kilniausios lietu
vaitės jon stojo ir darbavo
si. Šv. Kazimiero kongrega
cijos nariai pasižymi savo 
aukštu mokslu ir dideliais 
gabumais — muzikoje, dra- ‘ 
moję ir kitose šakose. Lie
tuvaitės mokinės ten gauna , 
geriausią išsilavinimą ir auk 
Įėjimą. Remdami seseris ka 
zimierietes, remiame savo j 
tautą ir padedame jai užim
ti vietą tarpe kultūringiau
sių tautų pasaulyje.

Motina Juozapa 
dalyvaus sėime

Ką tik grįžusi iš tolimos 
Argentinos, motina Juozapa 
asmeniai atpasakos įgautus 
įspūdžius ir seserų veikimą 
Argentinoj. Sueikime visi 
kuo skaitlingiausiai rytoj, 
ARD seiman, kad pasveiki
nus motinėlę, šis seimas, tai 
bus it sulauktuvės kazimie- 
riečių viršininkės. Rytoj bus 
proga visiems geradariams 
įrašyti savo vardus, savo 
aukas į tos kilnios ir pir 
mosios lietuvaičių kongrega 
cijos garbingus rėmėjus.

Lauksime visų, kuo skait
lingiausiai dalyvauti seime.

Rėmėja

I

Rūtos daržo 
atidarymas

VVest Side. — Gegužės 27 
d-, įvyks atidarymas Rūtos 
darže, Aušros Vartų para
pijos piknikėlių vietos. Pir
mąjį piknikėlį ruošia pats 
klebonas su parapijos ko
mitetu; jiems į pagalbą sto
ja ir darbščius moterys, ku
rios rūpinsis kugeliu ir bin- 
go žaidimų. Piknikėho pra
džia 7 valandą vakare.

* ¥ *
3 J: rainių šventėje, Auš

rom v artų parapijos bažny 
čio j e buvo vaikučių pirmoji 
šv. Komanija per 8 vai. šv 
Mišias. Dalyvavo 42 vaiku
čiai. Iš jų astuoni buvę vie
šųjų mokyklų; apie du treč 
daliai — berniukai. Popiet 
jie buvo įrašyti į škaplie
rius ir gavo po rožančių.

*
Praeito sekmadienio vaka

re įvyko Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų Wczt 
Side skyriaus parengimas su 
bingo žaidimu parapijos sa
lėje, pavyko; pelno, rados, 
liko apie $58.00. stotį WCFL-1000-k. kaip

* * * 9;3o vai. vakaro. Progra-
Gegužės 19 d., į kauntės moj dalyvauja geri darni 

ligoninę išvežta Kotrina Gri 
gonienė. 2061 W. Coulter St 
Ji yra Ward 64. bed 86. To
je pačioje ligoninėje yra A- 
leksandras Urbonas, 2222 
W. 24 St. Jo vieta yra V -.re 
24, bed 46. Jam buvo pada
lyta sunki operacija ir gy
dytojai dabar laukia, kad 
atsirastų asmenų, kurie jam 
paaukotų savo kraujo. Būtų 
gera, kad iš VVest Side kas 
nors padarytų artimo mei
lės darbą, paaukodamas A. 
Urbonui savo kraujo.

* s?

Praeitą sekmadienį buvo 
padaryta ekstra kolekta mū
sų arkivyskupijos katalikiš
koms labdarybėms. Suauko
ta $188.94.v

ES

♦

Labd. Są-gos 1 kuopos 
vakaras s ' r

To\vn of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos va
karas bus sekmadienį, gegu
žės 27 d., parapijos svetai
nėj Programoj judamieji 
paveikslai; rodys kun. S. Jo
nelis. Be to, dainuos Juo
zapas ir Ona Norkai. Kalbės 
kun. A. Linkus, kuris papa
sakos apie baigiamą įrengti 
senelių prieglaudą. Visi pra
šomi atsilankyti ir paremti 
vakarą. Einant prie namo 
■užbaigimo, dabartiniu laiku 
visuomenės parama yra la
bai reikalinga, todėl lietu
viai, kurie neprisidėjote prie 
to kilnaus darbo, prisidėki
te. Tapkite nariais sąjungos. 
Tapkite garbės nariais. Pa- 
vykimui vakaro daug dar
buojasi mūsų nenuilstanti 
veikėja pirm. Elena Gedvi
lienė ir komisija. Labdarys

£

t

B A. L A C H A W 1 < Z
ROSELANDl

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA -

10756 So Michican
P..|

1

i

e ALFRED VASAITIS

eisime i 
puotai 

Valdyba

SVEIKINAM VIENĄ ŠAUNŲ JŲ KARVEDŽIŲ lėn. Iš čia bendrai 
bažnyčią dvasinei 
Visos būkite laiku.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE'

Lietuvių Žagarės klubo 
mėnesinis -'■usirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės 27 
d., 1 valandą popiet, Holly- 
wood s J. Keturakis:

Budriko radio

3914 VVest lllth St.
1 —

•šį.

Generolas Courtney Hodges, komendant as Amerikos Pirmosios Armijos, kuris 
laikė paskutinį vokiečių puolimą Bastogne rajone, Belgijoj, kuomet vokiečiai buvo 
pralaužę amerikiečių liniją. Jis yra kilęs iš Atlanta. Ga., ir to miesto gyventojai di
džiausiomis ovacijomis sveikina parvykusį namo. (Acme-Draugas telephoto)

- ? o '. V Ai

GARY, INDIANA LAIDOTI VII ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja 
PHONE.- 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PRANEŠIMA' 
programa ' L^uvių Piliečių Darbi-1
* ninku Pašalpos klubo svar-

Gegužės 27 d. vėl išgirsi- bus susirinkimas įvyks gs- 
te nuolatinę Eudriko radis 
programą per didžiąją radio• 
stotį WCFL-1000-k. 
9:30 vai. vakaro.

ninkai ir Budriko radio or 
kestras. Bus daug gražių 

: lietuviškų dainelių ir sma 
gies muzikos.

Kita Budrike programa y 
ra girdima kas ketvirtadie 
nio vakaras per ’Cicero sto
tį WHFC-1450-k. kaip 7-tą 
valandą. Šias programas jau 
16-tas metas leidžia Juozu 
Budriko gerų rakandų, auk
sinių daiktų ir muzikos kra 
tuve. 3241 Š:' Halsted Str 
Bridgeporte. Kviečiame v: 
sus pasiklausyti šių įdomių 
programų. Pranešėjas

Tik gyvas tikėjimas ved 
žmogų į tikrosios kimūs ša 
U-

3Z
STASYS LITVVINAS SAKO:

K "D "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— V ISOKIOS SUSIES NAMAMS 

REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams iieikmeuys — insuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hartlvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Lnsulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

ĖSK

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI 1
ETASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL pp.
fe ■ a= 4^-

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais menei šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) v <
— «—

gūžės 27 c.. 1 valandą po- 
piet, J.- Budos (VVest Side) 
salėj. Sus-me bus atstovų 
raportas iš 2-tros Chicago 
Lietuvių Konferencijos ir iš
rinktas pastovus atstovas į 
ALT skyriaus susirinkimus.

Visi nariai ir narės kvie
čiami susirinkti laiku.

James R. Cherry, rast.

Cicero. — Liet. Vyčių 14 
tos kuopos mėnesinis susi 
rinkimas įvyks gegužės 28 
d., 8 vai. vakare, parapijos 
mokyklos 8-me kambaryje 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Valdyba

Bridgeport. — Šv. Petro
nėlės draugijos narės, iki 
vienos, kviečiamos sekma 
dienio rytą, 7 vai. susirink
ti Šv. Jurgio parapijos sa-

f'DRAUGO' PIKNIKŲ REIKALE^

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY 
ATLIEKA VISA DARBA

St. Casimir Mcnumen!

Tiesiog Ten, Kur Bosas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

! V A. LANDOTENULIŪDIMO

g
o

&

Atkreipiame

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

s.

Phone YARds 4908

L LHJLEVTČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN avė. Tel. PULIman 9601

i siu metų 
Sutvarkymą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

PATOGUMUI:JŪSŲ

1410

PIRMAS PIKNIKAS 
Sekmadienį, Liepos (July) 8-tą d 
BERGMAN’S GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS

South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

į

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

6812

ANTRAS PIKNIKAS
Labor Day, Rugsėjo (Sept.) 3 d.
VYTAUTO DARŽE, CHICAGO, ILLINOIS

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.

NARIAI 
Chicagos 
Lietu vių 
Laidotu vių 
Direktorią
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Nakti

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SUNA1
2314 VVEST 23rd PLACE Phcnes: CANaI 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765

PULlman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

Tel. LAF 3572

P. L RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_____  Telephone YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1616 VVKST 4Gfh ST________ Phone YARDS <1781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39
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Ministeriai ir profesoriai

Atsilankė Lietuvos Atstovybėje
IŠIRO susižiedavimas

BUVO SURUOŠTOS VAIŠĖS KUN. J. PRUNSKIO GAR
BEI, DAKTARATO GAVIMO PROGA. PAREIKŠTA 
VILČIŲ. KAD LIETUVA VĖL ATGAUS LAISVĘ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

WASHINGTON. — Lietu
vos Ministeris Žadeikis ir jo 
žmona, gegužės 21 dienos 
vakare, Lietuvos Pasiuntiny
bės patalpose surengė vaišes, 
kuriose dalyvavo Airijos Mi
nisteris R. Brennan su žmo
na. Latvijos ministeris Dr. 
Alfred Bilmanis su žmona. 
Katalikų Universiteto profe
soriai: bažnytinės teisės fa
kulteto dekanas prof. H. L. 
Motry, Msgr. prof. F. Lar- 
done, prof. C. V Bastangel, 
prof. J. R. Schmidt, prof. W. 
M. Plochl su žmona, NCWC 
spaudos skyriaus direktorius 
p. Hali su žmona. Teisingu
mo Departamento valdinin-

kas E. J. Hayes su žmona 
(C. Blinstrubaitė, kilusi iš 
Lietuvos, studijuojanti so
cialinius mokslus Katalikų 
Universitete), p. J. Kajeckas į 
ir p-lė H. Yčaitė.
Katalikių Universiteto Dak

taro laipsnio suteikimo pro
ga kun. J. Prunskiui. šis pa
starasis irgi dalyvavo jo gar
bei suruoštam priėmime.

Lietuvos. Latvijos ir Airi
jos ministeriai pasakė kal
bas Jų metu, o taipgi per 
privačius pasikalbėjimus, vi
si reiškė daug simpatijų Lie
tuvai. ir tvirtas viltis, kad 
Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė bus atstatyta.
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Kai kilo ginčas dėl spalvų...

Metė "ugnies bombą" j vyrą

‘ 4 <.
Danijos kino artistė Inga Arvad, kurią Hitleris vadino 

tobuliausia ncrdiška gražuolė”, sulaužė susižiedavimą su 
Anglijos parlamento atstovu Robert Boothby. Sakos, ji 
tai padarius dėlto, kad anglų spauda rašiusi, jog ji bu
vus kontakte su nacių fiureriu. (Acme-Draugas telephoto)

Iš Pennsylvania valstijos

Sužeisti ir dingę jūrininkai
ČIA PADUODAME JŪRININKŲ PAVARDES, KURIOS 
YRA LIETUVIŠKOS ARBA ATRODO LIETUVIŠKOMIS 

—
i Karo informacijos ofisas 
gegužės 25 dieną pranešė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų pavardes.

i buvo sužeisti ir dingę 
laukuose.

i
i

i

kurie 
karo

skai-

J. Mikula gyvena 814 Vir
ginia avė., Johnstown, o jo 
tėvai gyvena 163 Blaine st.. 
Johnstown.

-

Sužeistas Pacifike Į
I

t

jo tėvai gyvena 216

Kai miegojo

Vagis sumušė vyrą ir jo žmoną
---------------—

A’AGIS MUŠĖ SU TRIJŲ PĖDŲ GELEŽINIU VAMZ
DŽIU. VYRAS BUVO SUMUŠTAS IKI BESĄMONĖS 
DUKTĖ ATBĖGO, KAI IŠGIRDO MOTINOS ŠAUKS
MĄ.

I

ŽMONA APDEGĖ NUO “UGNIES BOMBOS”. VYRAS 
IŠGELBĖJO JOS GYVYBĘ, UŽGNIAUŽĖ LIEPS
NAS NUOGOMIS RANKOMIS

CHICAGO. — Mrs. Ste- 
phanie Dlugolnski, 55 metų 
amž., namie pagamino “ug
nies bombą” ir ją metė į sa
vo vyrą. Ir praeito ketvirta
dienio vakare ši “ugnies 
bomba” jai pačiai tik ką ne
atnešė mirtį. Ji buvo South 
Town ligoninėje praeitą 
penktadienį ir kentėjo nuo 
trečiojo laipsnio nudegimų. 
Jai apdegė galva, rankos ir 
krūtinė.

Pasak Xew City policijos 
pranešimo, Mrs Dlugolnski 
ir jos vyras Louis, 59 metų,

susiginčijo užpakaliniame 
kieme jų namo. 4434 South 
Whipple str.. dėl nuteplioji- 
mo (penta vimo) spalvų 
prausykloje — vonioje.

Mrs. Dlugolnski staiga pa
mirkė skudurą kerosino ke- 
ne. uždegė skudurą ir metė 
į savo vyrą. Kai ji tai darė, 
kenas apsivertė. Kenas pa
skendo liepsnose ir padegė 
jos rūbus.

Jos gyvybę išgelbėjo vy
ras. kuris užgniaužė liepsnas 
su savo nuogomis rankomis, 
jis pats apdegė.

Iš Illinois valstijos

. S. jūrininkai
Karo informacijos ofisas 

gegužės 25 dieną paskelbė, 
kad buvo sužeisti šie jūrinin
kai: pfc. Edvvard Bakos, jo 
tėvai gyvena 1002 W. 18th 
str., Chicago; pfc. Samuel J. 
Banulis, jo žmona Mrs. Ele
na Banulis gyvena 2755 W. 
39th pi., Chicago; pfc. Akx 
B. Klikus. jo tėvai gyvena 
4352 So. Washtenaw avė., 
Chicago.

Ištraukė iš ežero
Mrs. Lois P. Herbinson 

lavonas, 34 metų, 6201 
Dempster st., Morton Grove. 
buvo ištrauktas iš Michigan 
ežero, prie Greenleaf gatvės 
ir Lake Shore dr.

Z

CHICAGO. — Vyras ir jo 
žmona buvo vagies sumušti 
anksti gegužės 25 dieną, kai 
jie miegojo jų basemento 
apartamente, kambarių na
me. 1639 Waren.

Užpuolėjas mušė Earl H. 
Ashton. 37 metų, į galvą ir 
veidą, iki jis neteko sąmo
nės. su trijų pėdų geležiniu 
vamzdžiu. Ligoninės prižiū
rėtojai pareiškė, kad grei
čiausia jo pakaušis sulaužy
tas.

Jo žmona Edith, 32 metų, 
pabudo, kai vagis sudavė jai 
per rankas ir kojas. Jinai 
buvo histeriškoje padėtyje, 
kai jos duktė Margaret at
vyko iš pirmojo aukšto mie
gamojo kambario, išgirdus 
motinos šauksmą. Ji taip pat 
buvo nugabenta į ligoninę.

Miegantis lopšyje kūdikis. 
4 mėnesių, šalia tėvų 
vagies nepažadintas, 
vaikas Herbert, 10 
miegojo gyvenamame 
baryje.

.. buvo
Kitas 
metų, 
kam-

Pagerbs prezidentą
_________________________

Vadovaujant miesto majo
rui Edward J. Kelly. chica- 
giečiai sekmadienį, gegužės 
27 d.. 7:30 vai. vakare (Sta- 
diumo durys bus atidaros 
nuo 6:30 vai. vak.) rinksis 
pagerbti prezidentą Harry 
Truman.

Be įvairių muzikos benų ir 
kitų programos įvairumų, 
lietuvius dainos srityje at
stovaus Alice Stephens dai
nininkės. kurios taip puikiai 
užsirekomendavo koncerte, 
gegužės 13 d.

Bilietus į šį parengimą ga
lite nemokamai gauti “Drau
go” Redakcijoj.

*

/mus
X Pirmadienį ‘Poppy Day*

— rinkliava Amerikos Karių 
Veteranų organizacijos nau
dai. Visų prašoma aukoti, 
nes surinktieji pinigai nau
dojami pačių karių — inva
lidų reikalams.Sužeistųjų jūrininkų 

čiuje yra Cpl. George Balu- 
nas,
Vine str., Forest City; Cpl.
John. J. Mikus, jo tėvai gy
vena Meadowlande; ma- 
chinist’s mate 3 c. Charles 

i Steven Paliatas, jo sesuo gy
vena 298 Buttonwood avė., 
Plymouth.

į
Dingusiųjų jūrininkų skai

čiuje yra pfc. Frank J. Mi- 
kuia, jo ’žmona Mrs. Frank

Vagis paėmė $20 iš Ash- 
ton’s kelnių kišenės, ir pabė
go pro virtuvės langą, pro 
kurį buvo įėjęs.
Ashton yra savininkas ir 
valdytojas nuomavimo kam
barių namo.

ŽINIŲ PERDAVĖJAS

Narsutis sužeistas 
Pacifiko kare

Karo informacijos ofisas 
gegužės 25 dieną pranešė, 
kad Pacifiko karo lauke bu
vo sužeistas pfc. Thomas E. 
Narsutis, jo motina Mrs. 
Maggie Globis gyvena Rich- 
mond, III.

Mirė jūrininkas
Karo informacijos ofisas 

gegužės 25 dieną pranešė, 
kad jūrininkas pvt., l’SMCR, 
Gustav Ludvvig W Rinas mi
rė. jo žmona Mis. Gustav L. 
W. Rinas gyvena 8940 Esca- 
naba avė., Chicago.

Nugarkaulyje

Nulužo adata e » t

MOTERIS IŠKĖLĖ BYLĄ 
§50,000 SUMOJE DĖI 
NUOSTOLIŲ

Karo informacijos ofisas 
pranešė gegužės 25 dieną, 
kad Pacifiko karo lauke bu
vo sužeistas pfc. Dominic 
Bigelis, jo tėvas John Bige- 
lis gyvena 1 Arche str., Lo- 
cust Dale. Pa.

Kas Girdėt^

Chicagoje ♦
L

Tautinių valgių 
paroda

I

Mrs. McConnell Shank, 45 
metų. 338 So. East avė., Oak 
Park, gegužės 23 dieną, iškė
lė bylą prieš West Suburban 
ligoninę ir Dr. James Zve- 

: tiną.
Minima moteris byloje 

prašo $50,000 dėl nuostolių.
1944 m., vasario 1 dieną, 

Mrs. McConnell nugarkauly
je nulužo adata laike apma- 
rinimo (anesthetic).

Byloje, kuri iškelta aukš
tesniame teisme, sakoma, 
kad adata nebuvo išimta iki 
balandžio 14 d.. 1944 m. Ada
ta buvo išimta iš nugarkau
lio po to, kai atvežė specia
lią mašiną iš New Yorko, 
mašina surado adatą.

Rytoj, gegužės 27 dieną. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje, Bridgejorte, įvyks 
Tautinių valgių paroda. De
šimtą valandą iš lyto Tauti
nių lietuviškų valgių paroda 
prasidės.

Daug puikių ir skanių val
gių gaminių galėsite pama
tyti. paragauti ir išgirsite 
paaiškinimus apie tautinių 
valgių gaminimą. Gausite 
šiltus pietus iš 8 tautinių 
valgių. Pigiai galėsite nusi
pirkti įvairių produktų.

Tokių parodų daugiau ne
bus. Todėl atvykite sekma
dienį į tautinių valgių paro
dą. Tikrai džiaugsitės!

Svarbus seimas!
Rytoj, gegužės 37 dieną,

valandą po pietų, Šv. P. Gi
mimo parapijos salėje. Mar- 
ąuette Park. įvyksta Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seimas. Visi dalyvaukite 
svarbiame seime. Išgirsite 
įdomių ir svarbių praneši
mų.

Janulis sužeistas 
Pacifiko kare

Ne visur galima išvesti te
lefonus, kad susisiekus su 
karo štabu. Ypatingai Pači- j 
fiko salų džiunglėse. Telefo
nus atstoja išdresiruoti šu-, 
nes, kurių čia' vieną mato-
me Mūs vyriausybė parų-I Kar° informacijos ofisas 
pina kariuomenei tokių šu- Pranešė, kad Pacifiko karo 
nų. bet tas irgi kainuoja. Iau2ke buv0 sužeistas Cpl. 
Padėkime valdžiai pirkdami Anthony C. Janulis. Jo žmo-į 
karo bonus. na Mrs Sara M- Janulis S?"

vena 332 N. 12th str., 
Castle, Ind.

Žuvo Euronos kare

Karo informacijos ofisas 
pranešė, kad Europos karo 
lauke žuvo Sgt. Joseph Ada- 
maitis,, jo tėvas Frank Ada- 
maitis gyvena 809 Main 
Sugar Notch, Pa.

Backus mirė

Pirkite karo bonus

str.,

New

Karo informacijos ofisas 
pranešė gegužės 25 dieną, 
kad jūrininkas pfc., tlSMCR, 
Ray E. Backus“mirė, jo žmo
na Mrs. Minnie L. Backus 
gyvena 203 Canal str., Nel- 
sonville, Ohio.

X
ther
High School studentės daly
vaus programoje metinio 
tos mokyklos koncerto, ku
ris įvyks sekmadienį, gegu
žės 27 d., mokyklos audito
rijoj. Jos skambins piano 
duetą.

Darius-Girėnas Postas 
American Legion, ruo- 
nepaprastą programą

Alvina Sorzickas ir Es-
Zvingauskas, Kelly

’ X
271,
šia
gegužės 27 d., žuvusiems ka
re lietuviams pagerbti. Vi 
sos Auksinės žvaigždės mo-

į

1-

JOSEPH A. RACHUS

tinos kviečiamos atsilanky
ti. taip pat ir visi, kurių sū
nūs randasi karinėje tarny 
boję. Pradžia 7 vai. Įdomios 
programos suruošimu daug 
darbuojasi posto komande- 
ris v. Z... Rachus.

2

Išlaisvinti
Karo informacijos ofisas 

ofisas pranešė, kad iš vokie- 
, čių nelaisvės buvo išlaisvin
ti: lst Lt. Albert W. Grigg, 
jo motina Mrs.
Grigg gyvena 405 Sylvan 
avė.. North Braddock, Pa.; 
pvt. John Yusko. jo žmona 
Mrs. Beatriče Yusko gyvena 
40 Keystone avė.. Sheffield, 
Pa.

X Helen Dočkaitės su John 
Brown vestuvės bus Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
gegužės 26 d., o vestuvinė 
puota jaunosios namuose, 
120 W. 107 St. Gegužės 20 
d. jaunajai buvo suruošta 
“shower”, kurioj susirinku
sias viešnias vaišino jauno
sios motina Marijona ir se
sutė Josephine

PRANEŠIMAS
Cicero. Kareivių Motinų 

Draugijos bendroji šv. Ko- 
Anna M. munija bus rytoj, 7:30 vai.

šv Mišiose. Visos prašomos 
susirinkti į parapijos salę 7 
vai. Valdyba.

Blogos mintys blogus dar
bus tveria. J. R. Losvel

Pilkite karo bonus Remkite R. Kryžių.
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