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B-29 Lėktuvai Atakavo Osaka Miestą 
Per Dūmus Nesimatė Nei Liepsnos 

GUAM, birž. 1—Didelis 
skaičius B-29 lėktuvų šian
dien atakavo Osaka miestą 
Japonijoje su padegančio
mis bombomis. Japonų pra
nešimai pripažino, kad gai
srai kilo Osaka miesto pra
monės centre, bet teigė, kad 
jie jau suvaldomi.

Dūmai virš Osaka buvo 
tokie tiršti, kad
grįžusių lakūnų sakė jie ne
galėję matyti liepsnų.

Japonai lakūnai pakilo 
priešintis, bet nedrįso susi
kibti su Amerikos Mustang 
lėktuvais, kurie saugojo di
džiuosius bomberius.

B-29 lėktuvai skrido per 
didelius debesis ir kartais 
net sniegą, ir pradėjo mė-

I

tyti bombas 8:30 vai. rytą 
Japonijos laiku. Taikiniai 
buvo priep^ukos, sandėliai, 
svarbusis Sumitomo fabri
kas plieno ir propelerių ga
mybai, laivų statyklos, elek 
tres itotys ir didžiausia 
Osaka geležinkelio stotis.

Išdegino 86 mylių plotą
Osaka armijos komunika-

daugelis ats sakė 47 B-29 lėktuvai 
buvo numušti ir 83 kiti bu
vo sužaloti.

Didžiųjų bomberių koman 
da pranešė, kad antradienio 
ataka išdegino beveik sep
tynių k v. mylių plotą Yoko- 
hamoje, tad padegančiosios 
bombos iki šiol sunaikino 
86 kv. mylias Japonijos pra 
monės centruose.

AMERIKOS VĖLIAVA VIRŠ SHURI
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Badaujančiam Trieste 
Pristatyta Daug Maisto

TRIESTE, birž. 1.—šian
dien baigta sutvarkyti išda
linimą 240 tonų maisto, ku
riuos Alfredo Kardinolas 
Schuster, Milano arkivys
kupas, pasiuntė į Trieste. 
Trieste Arkivyskupas An- 
tonio Sa.ntin sakė jis pra
šęs, kad nebūtų siųsta dau
giau maisto, kadangi jugo
slavų
Ateitis ’ ’ 
būk tas 
toj amas 
įrankis.”

'aikraštis 
darė 

m ? istas 
kaipo

“Mūsų 
užmetimą, 
esąs var- 
“ pelitinis

Pirmos divizijos marinai iškelia Amerikos vėliavą virš 15-to 
šimtmečio Shuri palocciaus, šovinių apdaužyto buvusio japonų 
štabo, ir baigia visiškai užvaldyti tą miestą, šeštos divizijos 
marinai veržiasi pietrytuosna i Kokuba upės žiotis ir artinasi 
prie susijungimo su 7-tos divizijos elementais, kurie žygiuoja | 
per Okinawa iš rytinio kranto. Tas jėgų sujungimas žemiau 
Shuri sugavo kelis tūkstančius japonų. Japonų likučiai dar lai
kosi stipriose pozicijose šiaurėje ir rytuose nuo Shuri.

Alijanki Paliuosuos
Italus Karo Belaisvius
ROMA. birž. 1.—Alijan- 

tai pranešė Italijai, kad jie 
mano paliuosuoti visus ita
lus karo belaisvius, ir pra
šė Italijos vyriausybę pa-

; ruošti programą jų repatri- 
(Acme-Draugas Telephoto.) javimui.

CHUNGKING, birž. 1. — 
Kinijos aukštoji komanda 
sakė japonai veržiasi pie- 
tuosna pagal Rytinės Kini
jos Jūros krantą Chekiang 
provincijoje, gal bandyda
mi jeteigti naują anti-inva- 
zijos liniją, bet trijuose ki
tuose rajonuose kiniečiai 
tebestumia juos atgal.

Dešimts mylių pasivary- 
me sekmadieny priešo dali
niai pasiekė Pingyang, 30 
mylių pietuose nuo Wen- 
chow uosto.

Kiniečiai žygiuoja per 
Fukien provinciją iš išlais
vinto Fcochow, ir atrodo.

iog greit įvyks susidūrimas 
m naujaisiais priešo dali
niai’. Kiniečiai vis. dar ye- 
risi japonus pietuosna.

Artinasi Prie Bazės
Kiniečiai atakuoja priėji

mą prie Shaoyang (Paoch- 
ing), svarbią japonų bazę 
vakarinėj Hunan provinci
joj, ir kaujasi praplėsti 
spragą įvarytą į priešo ko
ridorių vedantį į Indo Ki
niją, 400 mylių pietuose.

Kitas kiniečių
atakuoja Chukowpu, 25 my
lias šiaurvakariuose nuo 
Shaoyang.

Girdima Rusai išžudo u,S. Sulaiko Mėsos Siuntimą i Užjūri 
Berlyno Inteligentiją

WASHINGTON, birž. 1.— 
Šen. Brewsier (Rep . Me.) 
sakė aukšti Londono ir Pa
ryžiaus autoritetai girdėjo 
raportus, kad rusai “likvi
duoja” profesionalus Ber
lyne ir kitose rusų okupuo 
tose srityse.

Brewster sakė gavęs tuos 
raportus bevažinėjant su 
senato Mead komitetu, ku
ris ištyrė U.S. karinę med-

dalinys žiagą Eur0P°>- Tas komi-
tetas nebuvo įleistas į rusų 
užvaldytas zonas.

Breweter sakė komitetas 
sužinojo, jog rusai ‘‘drau
gauja.” su paprastaisiais 
vokiečiais, bet “likviduoja” 
inteligentiją.

i

Skubina Pasaulio Konferencijos Eigą
M. KIŽYTĖS TELEGRAMA

SAN FRANCISCO, birž. 1.—Gen. Romu’o sušaukė spe
cialią spaudos konferenciją ryšium su globojimo formu
lės svarstymu. Romulo reikalauja įtraukimo žodžio “ne
priklausomybės” į pirmąją dalį čarterio, ir nevien tik 
mandatu valdomom teritorijom.

Anot Romulo, praleidimas žodžio, “nepriklausomybė” 
reiškia, kad Amerika paleidžia dalį savęs. Jis sakė kal
bąs vardu tų bilijonų žmonių, kurie tikisi būti laisvi, pa
našiai kaip Philippinai buvo išlaisvinti.

Korespondentui paklausus ar Romulo norėtų išvardinti 
tas tautas, Generolas sakė korespondentai žino jas taip 
pat kaip jis. Romulo kels šį klausimą komiteto posėdyje 
ir kalbės už jį sekančiam plenumo posėdy.

Šios savaitės Me.nitor atspaude straipsnį apie A.L. Ta
rybos memorandumą.

WASHINGTON, birž. 1. 
—Karo maisto administra
cijos pareigūnui sakė J. A. 
Valstybės nutarė sustabdy
ti lend-lease ir užsienio šal
pos mėsos siuntas trečiam 
meto ketvirčiui — liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo mėne
siams.

Nutarimas padarytas iš 
priežasties pablogėjusios pa. 
dėties namie. Šis “laiki- i 
nas” nutarimas turi dar 
būti užgirtas užsienio eko
nomijos administ racijos 
maisto komiteto, bet mano- 
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nį a bus priimtas dabartinė
je formoje.

OPA anksčiau pranešė, 
kad civiliai gyventojai bir
želio mėnesy gaus 7 nuo
šimčius mažiau mėsos.

Iki šio mėne~io 30 d. J.A. 
Valstybės bus išsiuntusios 
maždaug 325,000,000 svarų 
mėsos, daugiausiai kiaulie
nos, į Rusiją ir Angliją. Tik 
300,000 svarų kiaulienos 
buvo paskirta UNRRA Ad
ministracijai išlaisvintoms 
sritims.

f KALENDORIUS
Birželio 2 d.: Šv. Marce

linas; senovės: Ąžuolas ir 
Auksuolė.

Kinija ir Argentina
Apsikeis Diplomatais
CHUNGKING, birž. L — 

Užsienių ministerija prane
šė, kad Kinija ir Argentina 
susitarė įsteigti formalius* 
diplomatinius ryšius ir grei
tu laiku apsikeis ambasado
riais.

II

Riaušės ir Gaisras
Armijos Stovykloje 

INDIANAPOIJS, I n d., 
sunaikino 

armijos 
Benjamin

I
I Birželio 3 d.: Antras Sek- Į 
Į madienis po Sekminių, Šv. i

Deve'u’senovės: In:in"s ir Muitų Mažinimo Byliui
Birželio 4 d.: šv. Francis-' Senafe GręSia PaVOjUS 

kus; senovės: Biržis ir Ven- WASHINGTON, birž. 1.—
dre. Administracijos prašymas t
------------------------------------------naujai muitų mažinimo ga

liai gali būti atmestas Se
nato finansų komiteto.

JLS JAPONIJA 
Prezidentas Sako Ten Bus Daugiau 
Kariuomenės Negu Turėjome Europoj

WASHINGTON, birž. 1.—Prez. Truman šiandien sakė 
J.A. Valstybių armija Pacifike bus du kart didesnė negu 
dabar ir didesnė negu ji buvo Europoje,

Anot Prezidento, Amerika laikys 7.000,000 kariuomenę 
Japonijos supliekimui, ir nurodė, kad Pacifike iš viso 
jėgos bu.3 4,000,000 ar daugiau karių. Amerikos karinė 
jėga Europoje siekė maždaug 3,500,000.

Specialiam pranešime Kongresui, darant karo apžval
gą ir pakartojant šio krašto pasiryžimą kovoti prieš ja
ponus iki galutinės pergalės, Ponas Truman ragino ame
rikiečius imti darbus laivų taisymo stotyse, kad tuo pa
naikinus japonų saužudžių atakų efektyvingumą. ir pra
šė civilius susilaikyti nuo keliavimo vykstant dideliam 
karių perkėlimui į Pacifiko frontą.

NAIKINA PRIEŠO LAIVYNUS
Prezidentas sakė Pacifiko karas išvystė visus didžiuo

sius laivynų karo elementus, ir sakė visi palydėjimo lai
vai nereikalingi lavinimui bus siunčiami į Pacifiką. Jis 
taipgi išgyrė laivyno pagalbą vykdant sėkmingus išlaip- 
dinimus invazijoms visur pasaulyje, ir sakė Japonijos 
kare laivynas buvo sumažintas iki dalelės originalės jė
gos, o prekinis laivynas tėra tik ketvirta dalis prieškari
nio dydžio.

Truman priminė, kad artinantis prie japonų tėvynės jų 
aviacijos jėga darosi didesnė. Tas reiškia dideles .orines 
kovas, ir ateityje turime tikėtis didesnių nuostolių vieton 
mažesnių.

KETURIŲ PUNKTŲ PLANAS
Prezidentas sakė 7,000,000 jėga buvo nustatyta po šta

bų viršininkų pasitarimais su Gen. MacArthur ir Adm. 
Nimitz, kurie vadovaus tai' kovai. Truman pareiškė jog 
Japonijos nugalėjimas reikalaus:

Prispaudimą japonų jėgų ten, kur jos yra dabar, ir

birž. 1.—Gaisras 
devynis pastatus 
stovykloje Fort
Harrison vakar naktį, kuo
met įkalinti kariai padegė 
juos ir kėlė riaušes, bandy
dami perlipti per tvorą ir 
pabėgti.

Sargybini"orad ėjus 
šaudyti į sukilėlius, vienas 
karys buvo nušautas ir trys 

I buve "užeisti.

ORAS
Giedra ir vėsu.

U.S. delegacija sako gyva 
didžiųjų va’stybių vadovys
tė yra reikalinga, kad pa
greitinti nerangųjį reikalu 

pa-

KARO BIULETENIAI
—Vokiečiai užpuola rusus karius Berlyne. Rusai sakė 

sušaudys 50 nacių partijos narių už kiekvieną “inciden
tą.”

SAN FRANCISCO, birž.
1.—Raportai apie pagerėju
sius Amerikos-Rusijos san
tykius. drauge tu prospek
tais išrišimui prancūzų-si ri- svarstymą ir čarterio 
jiečių ginčo, š'andien davė ruošimą. Amerika deda pas 
Jungtinių Tautų delegaci
joms vilties, kad konferen
cija galės pasekmingai ir 
greitai baigti savo darbą.

tangas -usitarti su Anglija, 
Rusija. Kinija ir Prancūzi
ja dėl kelių neišspręstų klau 
simų.

Praneša Aote Naują 
Terorą Argentinoje 

NEW YORKAS, birž. 1.— 
New York Timeg atspaude 
savo Buenos Aires kore~- 
pondentd Arnaldo Cortesl 
raportą, kad “Argentinos

—Damaske iš naujo kilo kautynės, kuomet sirijiečiai vyriausybė nespėjo paskelb- 
šaudė į prancūzų paleistus negrus karius, kurie apvogė ti k^rą prieš Vokietiją ir 
krautuves.

—Dar du U.S. laivai buvo nuskandinti prie Okinana. i kutinės Argentinos
—U.S. submarinai nuskandino daugiau Japonijos lai- laisves.”

Cortesi sakė Argentinoje 
dedasi tokie dalykai, kokių

Japoniją, ir panaikir.c pas-
•monių

vų, tad submarinų sunaikintų japonų laivų skaičius sie
kia 1,142.

• , i • LT -| m ’ll U I kL‘1 —Kiniečiai okupavo Pingyang, ir pasivarė iki 70 my- jis nebuvo matęs nė per 17
Lietuva turi DUtl vėl Nepriklausoma Valstybe! lių šiaurryčiuose nuo Nanning. metų fašistinėje Italijoje.

toliau perskirti jas. kad būtų galima dalimis jas su
naikinti.

Koncentruoti pergalinčią jėgą kiekvienoj puolamoj 
srity j.
V artoti ką tik reikia, kad išsaugoti daugiausiai gy
vybių.
Daryti neperstojantį ir vis didėjantį spaudimą ant 
priešo iš jūros, iš oro, ir ant žemės, kad jis negalėtų 

persigrupuoti ar pailsėti.

2
3
4

Prancūzai Sustojo Kariavę Sirijoje;
De Gaulle Dar Neatsakė Britu Notai

PARYŽIUS, birž. 1. — 
Prancūzija įsakė savo ka
riuomenei Levante sustoti 
kariavus, tuo turbūt baigda 
ma mažą nepaskelbtą;- ka
rą, kuris užsiliepsnojo vi
dų rryčiuose.

Sirijiečių sluoksniai spė
jo, kad vien tik Damaske ir 
Hamae bent 400 
žuvo kovose tarpe 
zų ir sirijiečių.

asmenų 
prancū-

kovojus

C

Cha ries de Gaulle, bet Pran 
cūzijos vyriausybė dar ne
atsakė Anglijos notai.

Atsakymas į Amerikos 
notą tuvo persiųstas Va- 
šingtcnui ketvirta d i e n i o 
naktį.

Įsakymas sustoti 
išpildė Min. Pirm. Churchil 
lo ultimatumą panūstą Gen. timą britų

* •

TRUMAN REMIA BRITUS
WASHINGTON. birž. 1.— 

Prez. Truman sakė jis yra 
nue’atiniam susisiekime su 
Min. Pirm. Churchill dėl 
prancūzų-Levanto reikalo, ir 
sakė jis pilnai užgyręs siun- 

karių į Siriją.

Sulaužė Japonų Okinawa Liniją
GUAM. birž. 1.—Dešim

toji armija sulaužė paskuti- 
nias dalis svarbiosios jap'>- 
nų linijos Okinawoje ir — 
anot Tokyo—pasiuntė dar 
dvi divizijas i kovą greitam 
užėmimui salos pietinio ga
lo.

Tokyo radijo sakė astuo
nios Amerikos divizijos — - 
iš gal 120,000 karių—Sta

salos krante 
stovi tik dvi

kuoja paskutiniuosius 20,- 
000 japonų pietiniam Oki- 
nawa fronte.

Rytiniam 
amerikiečiai
my’ias nuo pietinio kranto 
ir jau apėjo naująsias prie
šo pozicijas kalnuose.

Shuri rajone apsupta pas
kutinysis 1,000 gynėjų. Ims 
2 savaites užimti Okinawa.

Split by PDF Splitter



• > DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCaGO. TTJTTNOTS šeštadienis, birž. 2 d., 1945

ĮTEIKIA KONGRESINIUS MEDALIUS

V\$KUPO VIZITAS
Kaip jau buvo rašyta, ge

gužės 27 d. mūs bažnyčioje 
vyskupas O'Brien teikė Dir- 
mavonės Sakramentą. Gany
tojas į bažnyčią buvo nuly
dėtas gražia procesija. Per 
pamokslą vyskupas gyrė 
vaukeganiečius lie t u v i u s, 
kad. yra Dievą mylintieji 
žmonės.

Vaikai dirmavonei buvo 
labai gražiai priruošti, kas 
visiems darė įspūdžio.

D1ĖVO KŪNO ŠVENTE

Lietuvių Diena — 
maldos už taiką

Pittsburgiečių vadinama 
Lietuvių Diena jau vėl pri
siartina. Tai didelės reikš
mės diena. Tą dieną visi 
Pittsburgho ir apylinkės ’ie- 
tuviai susirenka, viens kitą 
pasimato, pasikalba ir drau
giškai praleidžia laiką sese
rų Pranciškiečių sode.

Žiaurus karas su japonais 
dar tebeliepsnoja. Daug žū
na ir mūsiškių. Tad namiš
kiai nepraleiskime progos

Lietuvių Dienoj maldomis 
suteikti dvasinę paramą mū
sų kareiviams.

Šiais metais Lietuvių Die
na bus MALDOS diena už 
taiką ir ramybę.

Šv. Mišios už taiką ir pa
mokslas bus 12 vai., o 4-tą

vai. popiet bus rožančius, li
tanija ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu už mūsų karei
vius.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
praleisti Lietuvių Dieną, lie
pos 4-tą, seserų ūkyje.

K. J. S.

3E

Birželio 3 d. mūs bažny
čioj iš priežasties Dievo Kū
no šventės suma prasidės 
pusvalandžiu anksčiau, tai 
yra 10 vai. ryto. Mišios, bus 
iškilmingos ir procesija. Kle 
bonas ragina visus tikin
čiuosius dalyvauti tose pa
maldose.

VAŽIUOS Į CHICAGO
draugija ruo-

3 d. važiuoti į
Šv. Vardo 

šias birželio 
Chicago, kad dalyvavus Šv. 
Valandoj, kuri bus Soldier 
Field, 7 vai. vakare. Drau
gijos pirmininkas adv. Ša
mas Pojunas darbuojasi, 
kad kuo daugiausiai narių 
dalyvautų toje ekskursijoj. 
Su draugija sykiu 
ir , vikaras kun. A. 
čius.

važiuos
Valan-

UŽ SAVAITES 
KONCERTAS

parapi-

kuo geriausiai pasi- 
Choras mokinas daug 
lietuviškų dainų. Cho- 
talką stos ir moterų 
šv. Mišių choras, ku-

mokslo metų užbaigime, ku
ris įvyks birželio 17 d., 3:30 
vai. popiet, Lietuvių Audi
torijoj. Kaip kas met, taip 
ir šįmet bus išpildyta graži 
piograma. Įžanga tiktai 50c.

DŽIAUGSMO LAIŠKAS
Cpl. Antanas Verpecins- 

kas, sūnus O. ir K. Verpe- 
cinskų, 621 Utica St., kurs 
tarnauja Amerikos Pirmo
joj Armijoj, iš Vokietijoj 
rašo, kad kariuomenėj bu
vo nepaprastas džiaugsmas,
kai naciai besąlyginiai pa
sidavė aliantams. Tos die 
nos, rašo, jis ir tūkstančiai 
kitų karių niekuomet nepa
mirš. Džiaugsmą jam padi
dino dar tuo pačiu metu 
gauti iš namų du siuntiniai 
valgomųjų ir kitokių daik
tų. Rašo, visi draugai susi
ėję džiaugėsi ir dalinos gau
tais iš namų skanumynais. 
Rašo taip pat, kad viename 
miestelyje buvo suėjęs du 
lietuvius, su kuriais labai 
susidraugavęs. Viena tiktai 
buvo bėda, kad per tris ka
ro tarnybos metus gerokai 
pamiršęs lietuvių kalbą ir 
su tais lietuviais susikalbė
jęs. Tas liudija, kaip yra 
svarbu lietuviui mokėti ne 
tiktai savo gimtoji — an
glų, bet ir tėvų — lietuvių 
kalba. Laiške jis sako gir
dėjęs, būk japonai labai y- 
ra žiaurūs su savo priešu, 
bet jis matęs baisių dalykų 
ir vokiečių papildytų. Turi 
vilties, kad neužilgo pasima
tysiąs su namiškiais. Daly- vo namo atostogų, kurio;

Zeppelin stadione, Nuernberg, Vokietijoj, Lt. Gen. Alex- 
ander Patch įteikęs riongresinius Medalius pasižymėju
siems Amerikos kariams. Iš kairės į dešinę: Lt. Col. K. 
L. Ware, iš Clendale, Calif.; Lt. John Tominac, iš Lin- 
coln, Nebr.; T. Sgt. Russell Dunham, iš Wood River, III.; 
S. Sgt. Lucian Adams, iš Port Arthur, Texas; ir Pvt. 
Wiibur Ross, iš Strunk, Ky. (Acme-Draugas telephoto)

vv isconsin 
valstybės žuvingas vietas.

vaudamas daugelyje mūšių 
įvairiose vietose, jis yra par 
siuntęs 
dalykų.

namo įvairių įdomių

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metu Praktikavimas 
yra jūsų garantija.

DAUG
DAUG

STASYS LITVVINAS SAKO:
S R S P Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams 
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogam* Heikinauys — Lnsuluoty Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Varniam — Enamelfo — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — meisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
V amzdžių Ir tt.
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APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

3E

T

39
merican Defens" Ribbon, me žmona Monika gegužės 29 
daliu už pavyzdingą elgesį d. išvyko porai savaičių po- 
ir aštuoniomis ‘Battle Stars’. ilsio. Išvyko į 
Jis neišsemiamas žinių šal
tinis: pasakoja ir pasakoja Tikisi pagauti daug žuvies 
tiek, kad dieną, naktį klau- ir iškelti namiškiams ir drau 
sytum ir galo nebūtų. Dau- gams žuvienos puotą, 
gelis pergyvenimų kare šiur 
pu nukrečia klausytoją. Sa
ve jis skaito viena laimin
giausių, nes tiek daug sy
kių yra dalyvavęs dideliuose 
mūšiuose ir nei sykio nebu
vo sužeistas. Paviešėjęs 23 
dienas turės vvkti į paskir
tą stotį.

Laimingos kelionės 
.“good luck” žuvavime.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

ir

LIETUVIAI DAKTARAI

DŽIAUGIAS 
ATOSTOGOMIS

Ona Petrošienė, 313 — 10 
St., gegužės 26 d. parvažia

Šv. Baltramiejaus
jos choras, vedamas varg. 
S. Žyliaus, ir choristai la- 
bąi uoliai darbuojas, kad 
būsimas koncertas, birželio 
10 d., 
sektų.
naujų 
rui į 
9 vai.
ris irgi pasirodys su dau
geliu naujų dainų. Be to, 
vikaras kun. A. Valančius, 
dainos ir scenos meno mė
gėjas, sumokino choristus 
gražų vaidinimą. Bendrai, 
koncertas bus nepaprastas. 
Visi kviečiami at-ilankyti. 
Koncertas bus Lietuvių sa
lėje. Visas pelnas skiriamas 
naujų vargonų fondui.

RUOŠIAS MOKSLO 
BAIGIMUI

r •

"Šv. Baltramiejaus parapi- 
jdš mokyklos mokytojos-se- 
sėlės jau pradėjo ruošti prie

■ •

MATĘS,
PATYRĘS
Raymond -Grigutis,Pvt.

sūnus J. ir A. Grigučių nuo 
S. Victory St., išbuvęs kare 
tris metus, gegužės 20 d. 
parvyko namo. Nuo išėjimo 
į karą, pirmą kartą pamatė 
saviškius. Pirmiausiai jis 
buvo pasiųstas į Egiptą ir 
priskirtas prie Aštuntosios 
Lakūnų Armijos. Su šia ar
mija jam teko būti vienam 
pirmųjų invazijoj į Siciliją. 
Italiją, Normandiją, Belgiją 
ir vienam pirmųjų persikel
ti į anapus Reiną. Apdova
notas prezidento citacija. 
trimis Oak Leaf Cluster. A-

se buvo tris mėnesius. Atos
togomis labai patenkinta, y- 
patingai, kad pasimatė 
save sūnumis Kelionę 
rėjus taipgi smagią.

IŠVYKO POILSIO
Dr. Jonas Žekas, Jr..

Domicėlė Rajūnienė. 636 
— 8 St., šiemis dienomis ga- 

. vo du laiškus iš Lietuvos 
nuo savo sesers (žvirgždų 
kaimo, Girkalnio vai., Rasei
nių apskr.). Rašo, kad šei
ma tebėra sveika. Bėgdami 
nuo raud. armijos vokiečiai 
labai daug gyvulių išsivežė 
ir arklius išsivedė; taip pat 
tyčiomis padegė Girkalnio 
bažnyčią ir žmonėms neda
vė nieko iš jos išnešti. Po 
to pamaldos buvo laikomos 
parapijos salėj. Laiškai ra
šyti vienas lapkričio 16, o 
kitas lapkričio 22 dd., 1944 

su m. M. Z.

su
tu-

CeL YAKds 4641

J. RIM D Z U S
PHYSIO - THERAPY

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki S vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

^DRAUGO' PIKNIKŲ REIKALE

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

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS: 

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

Ofiso TeL .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4264 Archer Avenoo 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarta*.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trc* lubos)

Ofise Telefonas: YARds 6554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Rea. "TeL: lDDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Bekmad nuo 10 U 12 vaL diena.

i

( •
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Atkreipiame
Jūsų

ATYDA!
į šių metų

Sutvarkymų:

PIRMAS PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos dūly) 8-tq d.
BERGMAN’S GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS

•*

<1 ANTRAS PIKNIKAS
Labor Day, Rugsėjo (Sept.) 3 d.
VYTAUTO DARŽE, CHICAGO, ILLINOIS

PATARNAVIMAS . GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVEBNMENT SUPEBVISION

4192 Archer Avė
JUSTTN MACKIEWICH, Prm. and Mgr.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

Dr. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

U metų patyrimas
TeL Yards 1820
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

. Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki S 

Nedėiioj pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

k* Penktadieniais
▼*L: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

4147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečis dieniai* 

tr Šeštadieniais
Y*l**dn*t 8—t paętat

I

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUPO 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 321*
Res. TeL REPubllc *054

Jeigu neatsiliepia —

Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-X vaL popiet 
ir nuo 6 Iki 9 vai. vakar*.

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamii 
Irias, f Jablonskiu)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN A88OCIATIOH 

OF CHICAGO

Virginia 1141

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMSI

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

Dr. John J. Smetani 
Dr. J. J. Smetana, JrJ

OFTOMETRMTAI
1801 Bo. Ashland Avenue

Yampaa ll-toa į

Teiefonaat CANAL MM, CMM** 
OFISO VALANDO*! |

■Mite* Jitt AJA* llM *. HA 
Trečiad. #:«• a. m. iki 1 p. m.
Seštad. #:!• a. m. Iki 7 p. m.

DR. STRIKOL'15 
KYŠČIAM AND KJEC 
IMK S*. AoMoal Avenue

OTBSO VALANDOS:
*• > *1 4 fr ■» • M t
Nedėliomis, Seredomis ir Subatos 

vakarais — tik pagal sutartj.
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

3M. YARds 2248

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

*845 So. Ashland Arenu* 
arti 47th Street

VaL: ano * vaL ryto Rd 8 vaL vak.
Trečiadieni pagal sutartį.

Ofiso TeL VTRjęinia 0030 
BnidendjM TsL: BEVerly 8244

M. L MUKUS

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boad
OFISO VALANDOS: 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

j i

»

, TAI PYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi $3.000.00 ap
drausti per Fedcral Savings and loan In- 
Mirance Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE JSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

J

Tr*č1adl*nl* Ir Mtadlealo vakara.lt 
Ofisas rra ' u4d*rytas

Pirkite 
Karo Bonų 

V-

r«L YABda 3140

DR. V. A. ŠIMKUS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.
Aukok savo kraują euiela 

tiems kariamo per A. Rau 
donąjj Kryiif.

Šios Paskolos Yra Daromos — 
Statybai. Ib-moota t Intui. Refinansavimui 
ANT LENGVŲ MĖNESINIU IfiMOKfcJlM įJ! 
Pilsi naudoki te Žemoms Nuošimčių Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8236 S. HALSTED ST. Nieks negali mus paže

minti, išskyrius mus pačius.j

Split by PDF Splitter

vakara.lt


šeštadienis, birž. 2 d., 1945
i

D1ENRARTTS DRAUGAS, CHICAGO. IEEINOIS

F

S “DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

FURACGAS” HELP WAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. IH-arborn
TeL RANdolph 9488-V4S9

HELP WANTED — VYRAI

tTOOL IR DIE
MAKERS

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

Karo Pramonė

cho-

Pastovūs Darbai
★ ★

Gera Mokestis
Malonios Darbo

Sąlygos
Tel.—CALumet 2100

Dining Room
Pagelbininlcių 

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS
SVARBIAI PRAMONEI REIKIA
Jaučiu Skerdėju ir Lue'e-ers ir 
Abelnų Paurastu Darbininkų.

Pastovūs darbai. aukščiausia 
mokestis. Laikės ir pusė virš 40 
vai. Matykit Mr. J. M. Nelson.

ILLINOIS PACKING CO.
911 W. 37th Place

BELL TELEPHONE 
COMPANY 

EMPLOYMENT OFISAS
MOTERIMS
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST.
RAKANDŲ FTNISHERS 

Finlshers patyrusiu prie apdažymo 
rakandu. Pastovus darbas. — GLAB- 
MAN BROS.. 1501 S. Peoria St.

PUIKI PROG A
EX-SERVICE VYRAMS

Išmokti spaudos amatą ir užtik
rinti sau gerą ate;+i. Patyrimo 
ner-’ik’a. 40 vai. darbo savaitė. 
Laikas ir pusė virš 40 valandų.

AMERICAN LABEL CO. 
2435 N. Sheffield Avė.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ. 
Patyrusiu prie matracu. Pastovūs 
darbai. COLUMBIA BEDDING CO., 
1750 N. IVolcott Avė.. Tel. BRUns- 
wick 6500.

FOR SALE — REATj ESTATE:

H A R V E Y
5 KAMBARIU COTTAGE

(Ttility kambarys, karšto vandens 
šiluma, gamdžins. Arti Katalikų 
bažnyčios ir mokyklos. Arti busų 
linijos su geru susisiekimu Illinois 
Centrai.

įnešti — si.soe
PIT.NA KAINA — $3.300

P E T TI J O H N
Tel.—BLUE ISLAND 137

REIKIA

MERGINOS
Prie Abelnų Ofiso Darbų 

TURI MOKĖT KALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

Patyrimo Nereikia. 
Atsišaukit

KEISTUTIS SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 

3236 S. Halsted St.

DVIEJŲ MOTERŲ
PAKUOTI KAVĄ

Lengvi nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Laikas ir pusė virš 40 
vai.

2010 W. LAKE ST.
t

VYRAI TTJ MOTERYS

DARBININKŲ REIKIA 
VYRŲ KRAUČIŲ SAPOJ

APSIULETOJŲ 
OFF PRESSERS 
FINISHERS IR 

RANKOVIŲ APSIULETOJŲ

MARVER C O.
509 S. Franklin St.

6-tam Aukšte

HELP WAVTF.D — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Prie pataisymų ir perdirbimų 

cleaning įstaigoj 
Atsišaukit tuojau

COLUMBIA CLEANERS 
1129 W. 14th St. 
Tel.—CANal 1922

Didelės Grumtynės 
Kama Srity Burnoje
CALCUTTA, birž. 1. — 

Aršios durtuvų kovos vyks
ta Kama srity, 17 mylių 
šiaurėje nuo Prome ir 170 
mylių šiaurvakariuose nuo 
Rangoon, kur priešas dar 
laiko pabėgimo koridorių 
per Irravvaddy upę, evaku- 
avimui savo jėgų į Thailan- 
dą.

dry

NAKTIMIS DŽENITORKA
MODERNIŠKAM STOCKYARDS 

OFISAN
$25.00 I SAVAITŲ

5 NAKTYS I SAV.
“L” IKI DURŲ

PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ
TEL.—YARDS 0240
Atsišaukit asmeniškai

LIBBY McNEILL & LIBBY
Parkers ir Exchange Avė.

Pasakojo Apie U.S.
Lakūno Nužudymą

AHRWEILER, Vokietija,' 
birž. 1.—Liudininkas trijų 

| vokiečių teisime pasakojo, 
kad jis matęs kaip vokie
čiai civiliai sušaudė ir mir
tinai sumušė amerikietį la
kūną, kuris parašutu nu
sileido iš sužaloto lėktuvo 

ruį

______________________ _

- Kenosha Kronika
Šv. Petro parapijos 

ro penktas metinis koncer
tas įvyko gegužės 27 d., pa
rapijos salėj. Publikos atsi
lankė pilna salė. Buvo ir 
svečių iš: Waukegan, Racine, 
Chicago ir kitur.

Koncerto programą atida
rė kleb. kun. F. Skrodenis, 
MIC.; paaiškino programą 
jr pasveikino svečius.

Pirmiausiai parapijos cho 
ras, vedamas varg. P. Bu- 
janausko, sugiedojo Ameri
kos himną ir “Mes padai
nuosim” ir “Paukšteliai”.'. 
Sekamai smuikomis griežė 
R. Gcodwin ir W. Harju. 
Jiems akompanavo Ida Pet- 
kiūtė. Dvigubas kvartetas 
Irene Varais, J. Klevickas, 
A. Ališauskas ir H. Visnaus- 
kas padainavo “Mes lietu
vaitės” ir “Kai gi gražus, 
gražus”. Be to, buvo ir ke
letas akordinisčių. Pirma 
programos dalį chorai bai
gė daina “Miškų gėlė” 
“Sodaliečių šocas”.

Programos pertraukoje 
kalbėjo kun. dr. K. Rėklai
tis, MIC., Tėvų Marijonų vi
zitatorius, kuris gyrė chorą 
už suruošimą tokio gražaus 
koncerto.

Antroje programos daly
je Irene Varais paskambino 
pianu. Dvi' poros iš Wauke- 
gan pašoko lietuviškų šokių. 
Po to dain. Klevickaitė dai
navo keletą dainų, o choras 
“Čiribiribim” ir “Swing 
Song”. Keletą lietuviškų dai
nų padainavo ir pats sau 
gitara pritarė S. Washner iš 
Waukegan. Po to sekė smui
kų ir akordinų duetai, o ant 
galo choras programą baigė 
su “Štai mėnulis”, “Per ši- 

Į lą jojau” ir Lietuvos himnu.
Po programos buvo šo

kiai.
A

Didelė padėka chorui, ku
ris suruošė tokį įdomų kon
certą, ir svečiams progra
mos dalyviams. Ačiū ir ko
misijoms, kurios darbavos, 
koncerto pasisekimui, ypa
tingai varg. P. Bujanauskui, 
kuris daug laiko pašventė, 
kad suruošus gražią koncer
to programą. Dėkingi esame 
ir klebonui, kuris labai įdo
miai ir užimančiai vedė pro
gramą. Komisija

. mažos paduškos su savo pa
mergėmis ir maža gėlių mer 
gaitėmis.

Procesija sustojus prieš 
Šv. Panelės stovylos, “kara
lienė” uždėjo vainiką ant 
jos galvos. Per visas apei
gas buvo giedama pritaikin
ti himnai Šv. Panelei. Po a- 
peigų įvyko gegužės mėne
sio pamaldos ir palaimini
mas Šv. Sakramentu.

I

ir

MIRĖ

Stanislava Mockienė, su
laukus 67 metų, mirė po 
dviejų savaičių ligos savo 
namuose, 4615 Eight Avė., 
gegužės 29 d. Velionė, po tė
vais Dumskaitė, gimus Lie
tuvoj, 1899 m. atvyko i šį 
kraštą ir apsigyveno Keno- 
shoje. Sekančiais metais iš
tekėjo už Viktoro Mockaus, 
kuris mirė 1917 m.

Laidotuvės įvyko birželio 
1 d., iš šv. Petro bažnyčios. 
Palaidota šv. Jurgio kapinė
se.

Paliko dideliame nuliūdi
me dvi dukteris ir penkis 
sūnus: Mrs. Mary Kemmen 
(Los Angeles, Calif.), Mrs. 
Charles Stec (Kenosha), Jo
ną (Beloit, Wis.), Viktorą 
(Los Angeles, Calif.), 
zapą, Petrą ir Jurgį 
trys iš Kencshos).
APSIVEDĖ

Juo-
(visi

Birž. 2 d. išpuoštoj Šv. 
Petro bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Jeroni
mas Kalašinskis (Collins) 
su Stanislava Barodica (Bor 
den). Parapijos salėj buvo 
pietūs jaunavedžiams 
gerbti. Susilaukė daug 
kėjimų ir dovanų.

LANKĖSI

pa
lių

Kenoshoje kelias dienas 
praleido Marijonų generalis 
vizitatorius, kun. dr. Kazi
mieras Rėklaitis, MIC. ir Ma 
rijonų Jungtinių Valstybių 
provincijolas, kun. 
Jančius, MIC.
DIEVO KŪNO 
PAMALDOS

I virš Vokietijos praeitą 
denj.

ŠV. P. MARIJOS 
VAINIKAVIMAS

Valymui Moteris
2 DIENAS Į SAV.

Stoti prie darbo tuojaus

PASTOVUS
DALINIO LAIKO DARBAS

ROYAL JEWELERS
1317 Milwaukee Avė.

Teikia pagalbą
KAYING, Kinija. — 

Maryknoll misija kasdien 
maitina ir aprūpina daugiau 
kaip 700 pabėgėlių, vadovau
jant kunigui John Dokovan, 

Į M. M., iš Newport. R. I. Dar 
kunigas Donovan turi mažą 

į mokyklą, kurią lanko 60 vai
kų. Apie 100 suaugusių as- I 
menų atsivertė į katalikų ti
kėjimą.

Čia

Skaitykite ir remkite 
“Draugą”.

PIRKITE KARO BONUS!
Alkoholis 

kapinynas.
jaunatvės

■==?—— -- — --- - ■ --------

NAUJAS KINUOS PREMJERAS

V. Soong (su žmona), kuriam Chang Kai-ShekT. V. Soong (su žmona), kuriam Chang Kai-Shek 
vedė Kinijos premjero pareigas. Chang Kai-Shek ir

pa
to-

liau pasilieka Kinijos prezidentas ir vadas visų karinių
jėgų. (Acme-Draugas telephoto)

MIRGA - MARGA 15 ROCKFORD, ILL
ATLAIDAI

Gegužės 20-22 dd. 40 vai. 
atlaidus žmonės gausiai 
lankė ir ėjo prie šv. Komu
nijos. Svečias kun. K. Ba
rauskas iš Chicago 
turiningus pamokslus.

Marijos vainikavimas
Gegužės 27 d. bažnyčioje 

buvo gražios apeigos,—su
ruoštos scd.aliečių, būtent 
Marijos statulos vainikavi
mas. Jaudinantis buvo mo
mentas, kai uždėtas vaini
kas ant šv. Panelės statu
los ir AdeTė Misiūnaitė bal
su atkalbėjo tam tikrą mal
dą “Gegužės karalienė” šį
met Dorothy Gaubas.

Baigtas darbas
Bažnyčios dažymo

bas jau baigtas ir daugelis 
žmonių ateina pažiūrėti tik
rai artistiško darbo. Net 
svetimtaučiai lankos ir pa
aukoja lėšoms padengti. 
Bažnyčios dekoravimui pas
taruoju laiku stambesnes 
aukas davė sekantieji:

sake
t

dar-

Atstovai Ištiria
Kariu Nuteisimus

Atstovų rūmų militarinis 
komitetas prašė kariuome,-. 
nę išaiškinti kai kuriuos 
militarinių teismų nuospren 
džius ir atleidimus iš tarny
bos.

t*

Ats. Thomason (Dem., 
Tex.) sakė kiti kariai ir la
kūnai buvo “atleisti be gar
bės.” matomai po nervų pa
krikimo iš priežasties karo 
nuovargio, ir reikalavo, kad., 
karo departamento nu sis t a-, 
tymas tokiuose atsitikimuo-' 
se būtų paaiškintas.

f

III., šiomis dienomis gavo, 
liūdną žinią iš Karo Depar-. 
tamento, kad jų sūnus Pfo» < 
Charles gegužės 9 d. žuvo 
kovodamas su japonais Pa
cifiko fronte. Jis buvo ma-t 
rinų korpuse.

Kiti du sūnūs 
irgi kare.
Lietuvaitės baigė

Muldoon High School ge-- 
. gūžės 27 d. buvo mokslo 
meto baiginjas. Tarpe kitų, 
mokyklą baigė sekančios 
lietuvaitės: Cornella Domi- 
no, Ewelyn Kubilius, Cathe- 
rine Lapinske, Lillian Re- 
menčius, Helen Rimkus, 
Ruth Yankus, Pulcheria 
Vaicekauskas. Visos yra 
sykiu baigusios parapijos 
pradžios mokyklą.

•n

• K I

Paniuski

I >

■
Jis yra paprastas darbinin
kas, turi mažą ūkį. kur au
gina kernus ir daro gerą 
biznį. Jis sako: juo daugiau 
aukoju bažnyčiai, tuo man 
geriau sekasi.
Mūsiškiai kare

Mykolas ir Uršulė Viš-. 
niauskai davė savo sūnaus 
Petro atvaizdą įdėti į“Drau 
gą”' ir patys užsiprenume
ravo tą dienraštį. Višniaus- 
kai džiaugias, kad jų sūnui, 
gerai sekasi. Kariuomenėj 
jis yra laiškų cenzorium.

Kitas Višniauskų 
randasi Kalifornijoj 
ba valdišką darbą.

Be to, da turi tris
ris, kurių viena Labunskie- 
nė yra duonos ir pyragai
čių kepyklos savininkė.

Višniauskai gyvena gra
žiam name (bungalow) jau 
26 metai. Dabar, sako, te
gul ir mūs namus lanko ka
talikų dienraštis ‘ ‘Drau
gas.”
Gavo liūdną žinią

Antanas ir Julijona Pa- 
niuski, R.R. 2, Winebago,

sūnus 
ir dir-

duktė-.

Mirė ' - •

Bernardas Stapanavičius 
53 m. amžiaus. Palaidotas 
iš bažnyčios.

Velionis buvo veteranas 
ir žymus biznierius, dėlto 
veteranai nešė karstą į ka
pus. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. ’ t
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Support 

' theWor 
Effort 

Buy Bonds
Adelė Lukošienė išbaigė . 

aukoti $100.00. Ji pasakė 
jokiu būdu neužrileisianti 
A. Kairiui.

D. - Vara sius aukojo $50. t 
J. Jesevičius $40. J. Grigg 
$20. Kleb. kun. Juozaitis vi- i 
siems aukotojams nuošir
džiai dėkoja ir praneša, kad 
da trūksta apie $900. vi
soms išlaidoms padengti. 
Kas da nėra aukojęs, prašo
mas prisidėti.
Duosnus parapijietis

Stanislovas Remenčius y- 
ra paskolinęs $3000 įsigiji- 

, mui ir įrengimui parapijos 
parko ir $200 aukojo įtai- 

j symui amžinos lempos baž- 
Sunku yra derėtis ten, kur nyčioj. Klebonas nuoširdžiai 

viens kitu nepasitiki. — B. i dėkoja Remenčiui už paro- 
Johnson. Į dytą duosnumą parapijai..

Gražios gegužės vainiką- 
i vimo apeigos įvyko gegužės 
27 d., 4 vai. popiet, Šv. Pet
ro bažnyčioje, kai Lucija 
Smagulaitė apvainikavo Šv. 
Panelės stovylą vainiku pa
švęstu klebono kun. P. Skro- 
denio, MIC.

Iškilminga procesija pra
sidėjo su jaunesniomis so- 
dalietėmis, kiekvienai ne
šant puokštę įvairiai spal
vuotų gėlių. Jas sekė senes
niosios sodalietės apsirėdžiu 
sios su formališkais rūbais Į 

| (formai evening gowns). Po 
to sekė trys sodalietės, ku
rios vaizdavo tris teologi
nes dorybes, būtent: Tikė
jimą, Viltį ir Meilę. Paga
liau, ėjo “karalienė” Sma
gulaitė nešina vainiką ant

Jonas

Mišiųd. šv.
permaina, bū- j 
vietoj 10 vai.

nes po šv.

Birželio 3 
tvarkoj bus 
tent, suma 
prasidės 9:30,
Mišių bus iškilminga Dievo 
Kūno procesija.

Penktadienio vakarais 
7:30 vai. bus laikomos bir-( 
želio mėnesio pamaldos prie 
Šv. Jėzaus Širdies ir palai
minimas Šv. Sakramentu.

mARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė.,

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

r?
KLAUSYKITE....

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 
MUZIKOS — DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS)™.
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak. 
j 11 '■■■■■ -----------

Chicago, III
Telefonas — GROvehilI 2242

Namus
Formas

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Dėl susitarimo šauk-

Republic 6051

« »

4 I
»«
»»
4 •

t ‘

* f

AR

Automobilius

F» 
Uf 

• «

11
e • 

» f

Fl

• •
1 •

* •
• t

t!
«»
• <

Split by PDF Splitter



4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ITLINOIS šeštadienis, birž. 2 d., 1945

DEAUGAS •
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2S34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

..... by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association

$6.00. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per’copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
"Metams ........... $7.00
Pusei metų ...-........................................... ................... .. 4.00
Trims mėnesiams .....................   2.00
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.50

, Vienam mėnesiui .....................  75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

litams ................................................................................... $6.00
Pusei metų ................................................ ........................... 3 50
Trims mėnesiams ................................   1.75
Dviem mėnesiams ........................      1.25
Vienam mėnesiui ...............................................   .75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................... $8.00
Pusei metų ................... s............................ •..................  4.50
Trims mėnesiams .............................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir ncprisiunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencuas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Rusija trukdo teisingos taikos atsteigimą
DRĄSI IR TEISINGA KALBA

Senatorius La Fo’lette gegužės 31 d. tris valanda: 
kalbėjo senato posėdyje. Jo kalba buvo labai svarbi, 
pažymėtina, nes ji lietė teisingos ir pastovios pasau
lio taikos atsteigimą ir Jungtinių Valstybių ateitie: 
klausimą.

Pirmoje vietoje šis senatorius, kuris priklauso kai
riųjų politikų grupei, pasakė griežtą, bet teisingą žodį 
Sovietų Rusijos atžvilgiu. Anot jo, Sovietų Rusija, lau
žydama savo duotu i pažadus sąjungininkams respek
tuoti Europos tautų laisvę, išstato į pavojų pasaulio 
ateities taiką.

Tarp kitų dalykų, šen. La Fol'ette reikalavo, kad 
būtų pataisyta Dumbarton Oaks pasaulio taikos for
mulė. Jis griežtai kritikavi davimą veto teisės dide
lėms valstybėms. Toji teisė pastoja kelią drausti bet 
kurį agresorių. Jei veto teisė nebus išmesta iš sau
gumo organizacijos statuto, kuris dabar baigiamas 
svarstyti San Francisco konferencijoj, pasaulio taika 
nebūsianti garantuota. E~ą pavojų, kad senatas tokios 
organizacijos gali visai neratifikuoti.

AMERIKA TI RI STOVĖTI UŽ TEISYBĘ IR LAISVĘ

Šen. La Follette drąsiai kalbėjo ir apie Didžiosios 
Britanijos politikų sąmoningą vengimą diskusuoti pla
nus suteikti laisvę britų imperijos žmonėms. Jungtinės 
Valstybės neturėtų infcrsuoti britų valdžios Indijai, 
Burmai ar Maltai, kaip Rusijos dominavimas neturi 
būti inforsuojamas Lenkijai. Rumunijai ar Austrijai.

Šen. La Follette mano, kad tikėtis, jog San Fran
cisco konferencija patieks taikai galutinus planus, tai 
yra “fantastinė idėja'’. Panašiai ir praėjusio karo me
tu buvę pridengti imperializmą ugdantieji gaivalai. A- 
merikos diplomatai Europoje rodą perdidelį “inferio- 
rity comp!ex". Tą pažymėjęs, senatorius teisingai nu
rodo, kad Jungtinės Valstybės visa savo moraline jėga 
turi stovėti už teisingumą ir laisvę.

Suminėjus faktą, kaip Maskva sulaužė Jaltos susita
rimą Lenkijos klausimu, kaip ji vi:ur steigia komu
nistiškas valdžias, nesiskaitydama su vietos žmonių 
valia ir tai daro be sąjungininkų žinios, šen. La Follette 
sako, kad tokia Maskvos politika išblaško vizas mūsų 
viltis atstatyti teisingą ir pastovią taiką.

BOLŠEVIKAI PAVELDI HITLERIO TAKTIKĄ

Šen. La Follette nujaučia, kad ji° bus juodinamas 
dėl pasakyto tiesos žodžio apie Sovietų Rusiją. Anot 
jo, ligšiol nebuvo galima kritikuoti Sovietų Rusiją kad 
ir konkretiškiau iu būdu, nes stipriai susiorganizavusi 
mažuma tuoj puldavo ir kritikus purvindavo. Tokią tak
tiką naudodavęs ir Adolfas Hit’eris. Ir tokia taktika, 
kad, girdi. “Ru^ia negali blogai pasielgti” kenkia ge
riems santykiams tarp Amerikos ir Rusijos.

Šis senatorius verta: pasveikinimo dėl pasakyto tie
sos žodžio. Reikia manyti, kad ir kiti jo kolegos išdrys 
kalbėti konkrečiau ir aiškiau apie tai, kas šiandien 
yra svarbiausi) — apie teisingas ir pastovios taikos 
atsteigimą, nesibijant iškelti aikštėn visa tą, kas šiam 
tikslui trukdo.
★
Juo už gausingesnes pinigų sumas pirk ūme septin

tosios U. S. karo paskolos bonų, juo geriau bus aprū
pinti mūsų vyrai karo fronte ir greičiau susisuksime 
visuotinos pergalės laimėjimo.

Karo eiga
Karas prieš japonus prideda eiti platesniu mastu. 

Okinawa saloj, kur ligšiol ėjo dideli mūšiai, pareika
lavę nemažai aukų iš abiejų kariaujančių pusių, ame
rikiečiu perlaužė priešo apsigynimo liniją. Net patys 
japonai pripažįsta, kad ilgai nebegalės ten išsilaikyti. 
Pažymėtina, kad per paskutiniąsias 13 dienų Okinavvoj 
japonai neteko po tūkstantį karių į dieną.

Filipinų silose taip jau daug padaryta. Sales bai
giama valyti nuo likusiųjų japonų ginkluotųjų jėgų.

Bet šiomis dienomis pasaulio dėmesį atkreipė Ame
rikos karo aviacijos veiklą Pacifike. Šimtai milžiniš
kųjų lėktuvų (B-29) kasdien aplanko Japonijos didžiuo
sius miestus — Tokyo, Osaka, Yzkohoma ir kitus. Ap
lanko ne tuščiomis. Padegami miestai, griaunama ka
ro industrija, susisiekimą:. Iš Tokyo, japonų sostinės, 
jau nedaug kas likę.

Kadangi d z bar karo aviacijos daliniai, garsiojo la
kūno gen. Doolittle vadovaujami, iš Europos keliasi į 
Pacifiko frontą, reikia numanyti, kad nuo dabar Ja
ponija bus keleriopai smarkiau bombarduojama iš oro. 
Ne be reikalo ir pati aviacijos vadovybė pasisako, kad 
Vokietijos bombardavimaz, palyginti, buvo menknie
kis, kas lzukia Japonijos. Ir reikia neužmiršti, kad 
Vokietijos karo mašiną sudaužyti daugiausiai padėjo 
aviacija. Ji sudaužė karo industriją, suparaližiavo su
sisiekimą.

Jei Japonija bus d: r smarkiau atakuojama negu bu
vo atakuojama Vokietija, nezunku yra numanyti, ko
kia pirtis bus užkurta japonams. Tai, aišku, greičiau 
privers priešą besąlyginiai pasiduoti, jei ne — grei
čiau sulauksime invazijos į pačią Japoniją.

Nors ir dabar karas Pacifike eina gana plačiu mastu 
ir sėkmingai, bet. kaip matome, nuo dabar jo eiga la
biau padidės. Suprantama, tąi pareikalaus dideznio įsi

tempimo, daugiau visokiausių karo pabūklų, amunici
jos etc. Tai turėkime galvoje dirbdami karo rėmimo 
darbą, pirkdami septintosios U. S. karo paskolos bo
nus, aukodami savo kraujo Raudonajam Kryžiui.
*

Prancūzija ir Sirijos klausimas
Prancūzai buvo užsimoję inforsuoti savo dominaciją 

Sirijai ir Libanui. Dėl to per keletą dienų ten ėjo gink
luoti susirėmimai. Didžioji Britanija buvo priversta pa
siųsti prancūzam: “ultimatumą“. Nors į ultimatumą 
atsakymo gen. De Gaullė nedavė, tačiau įsakyta pran
cūzų kariams sustoti šaudyti į sirijonus ir libaniečius.

Šituo aktu (ultimatumu) konfliktas vis tik dar nėra 
likviduojamas. Jį galutinai turės išspręzti taikos kon
ferencija.

APŽVALGA
Prez. A. Stulginskio likimas

Naujienos įdėjo laišką iš Europos, kuriame tarp kit
ko rašoma:

“Iš jų visų aš patyriau, kad vokiečiai koncentraci
jos stovyklose laikė sekančius asmenis: prof. Balį Sruo
gą, pref. Jurgutį, buvuzj prezidentą Stulginską, kun. 
Krupavičių ir labai didelę daugybę kitų pasižymėju
sių vadų“.

Šis pranešimas įdomus, bet dėl kai kurių asmenų 
yra neaiškumų. Savo laiku buvo gauta žinių, kad A. 
Stulginskis rusų buvo areštuotas ir išvežtas į Sibirą. 
Dabar rašoma, kad jis Vokietijoj. Gal būt netrukus 
apie jo ir kitų likimą gausime tikresnių žinių.

Kitoje laiško vietoje rašoma, kad be arkivyzkupo 
Skvirecko Vokietijoj esą kiti du vyskupai. Vyskupas 
Keinys buvęs Vilniuje su kun. Čibiru, kuomet rusai 
bombardavę miestą. Bomba pataikiusi kun. Čibirui ir 
jį užmušusi. Bet apie vysk. Reinio likimą žinių nesą.

Laiško autorius Vokietijoj susitikęs su prof. Žilins
ku, dr. P. Vileišio uošviu.

PAVOJUS DVIEM MILIJONAM KATALIKĘ 
LIETUVOJE

Berno dienraštis Drr Bund (13.IV) rašo, kad Vatika
no sluok niuose reiškiama didžiausio susirūpinimo dėl 
katalikų likimo, Lietuvoje ir Lenkijoje. Pas ik laikraš
čio, turima žinių, kad sovietų įstaigos rengiasi išdepor- 
tuoti Sibiran dešimtis tūkstančių lenkų. Toliau laikraš
tis rašo: “Toks pat likimas gręsia dviem milijonams ka
talikų Lietuvoje.“

Baslcr Nachrichten (3.IV), užsiminę: apie Amerikos 
Jungtinių Valstybių pastangas pagerinti katalikų pa
dėtį Sovietų Ruąijoje, kreipia dėmesį, į liuteronų būklę 
naujai Rusijos okupuotuose kraštuose. Laikraštis spė
ja, kid dabar sovietų rėžime gyvena mažiausia try: 
milijonai liuteronų, kurių religinės teisės nė kiek ne
apsaugotos. nors sovietų konstitucija skelbia tikybų 
laisvę. Laikraštis šaukiasi Amerikos ir Jungtinių Val
stybių ir Anglijos, kurių vyriausybės turinčios reika
lauti, kad liuteronai Lietuvoje, Latvijoje. Estijoje ir ki
tuose okupuotuose kraštuose atgautu tikybinę laisvę.

Rimties
VALANDĖLEI-

VIEŠĘ PAMALDŲ 
REIKŠMĖ

Jėzui Švenčiausiame Sak
ramente viešai bus teikiama 
pagarba sekmadienio vaka
re. Tūkstančiai susirinku
sių katalikų išpažins savo 
tikėjimą šventos valandos 
pamaldomis; džiaugsis tuo- 
mi, kad netrukdomi gali 
savo Viešpatį ir Dievą gar
binti.

Toks viesas išpažinimas 
savo tikėjimo nors rečiau 
pasitaiko, visgi labai nau
dingas sielos gyvenimui. 
Žmzgui tai priminimas, kad 
jis nesitenkintų tuo vienin
teliu kartu pasirodyti esąs 
katalikas, bet kad pasinau
dotų kiekviena pasitaikiu
sia proga Dievui išreikšti 
meilę, dėkingumą.

♦ * *

Randasi gudruo'ių kurie 
su neva skaudama širdimi 
sako, “nereikėtų laikyti bet 
kokių viešų tikėjimo pamal- 
d’L nes. perdaug visur be
dievių, kurie tas apeigas 
laiko ant juoko, taip kaip 
tyčiojasi iš kilni uuų žmo
gaus jausmų. Kam. tad, 
Dievą leisti išjuokti.“

Dėl to kad vienas bei ki
tas pasijuoks arba pasity- 
čies. kadangi geriau nesu
pranta. tai nereiškia, kad 
atpuola tikėjimo pareigos 
ypač jeigu apsileidimas to
se pareigc.ze e’ti nuodėmė. 
Jei kaimynas juokiasi, kad 
sekmadienyje anksti kėlėsi, 
kad galėtum Mišių išklau
syti, tas ne paliuosuoja ta
vęs nuo Mišių.

* * *

Modernus jaunikaitis ar
ba mergaitė, nors jie būtų 
labai laisvų pažiūrų, šlykš
čiai pripratę kabėti. mora
liai ‘•u'mukę, visgi nėra liuo 
si nuo Dievo įsakymų pil
dymo; jiems taip pat tinka 
svarbus paliepimas—gerbk 
tėvą ir motiną.

* * *
Kareiviai parvažiuoja na

mo atostogų, pasilsi, lais
viau jaučiasi, nes nesuvar
žyti visokių mankštų ir tre
niruotė:, visgi ir jie priva
lo laikytis kariuomenės nu
statytų dėsnių—teikti pa
garbą aukštesniam karinin
kui arba net generolui, kurį 
sutinka gatvėje bevaikščio- 
jantį.

* * *
Kol gyvi esame čia žemė

je, negalime pamiršti, kad 
esame Dievo pavaldiniai ir 
Jam reikia teikti tinkamą 
pagarbą. Bet netik grynai 
žmogiškais sumetimais pri
valome tai daryti; neturė
tumėm užmiršti, kad Dievas 
mus sutvėrė. K?i tus savo 
krauju mus atpirko, Jis 
teiks mums amžiną laimę, 
jeigu išmintingai gyvensi
me. Viešas tikėjimo išp’ži- 
nimas tikrai vertas mūsų 
dėmesio.

A.B.C.J.

Laikas, tai senas teisėjas, 
kuris visus nusižengėlius 
perkratinėja.

Shakespeare

VAIDILUTĖ * * *

TĖVIŠKE ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
Iš saldaus miego pašokęs, 

Klemensas nudžiugo pirmuo 
j u sniegu, kaip vaikis, ir, 
greit apsivilkęs, papusryčia
vę:, susirado seniai užmes
tą šautuvą, pasirengdamas 
medžioti. Susiruošęs išėjo į 
kiemą, pasišaukdamas Arą. 
Šuo atlapnojo, skatindamas 
ir. apie medžiotoją bestrak- 
čiodams, reiškė savo beribį 
pasitenkinimą pramoga, ku
rios seniai ilgėjosi, eidamas 
įkyrias sargo pareigas prie 
tvartų.

— Ar medžioti išeini? — 
pasigirdo iš priemenės tėvo 
balsas.

— Noriu pabandyti pirmo 
mis pėdomis.

— O kad dvare tiek laiko 
nebuvai?

— Tai kas?
— Turi važiuoti.
— Nesu gi ten nusisam

dęs, kad turėčiau.
Tai dari — nustebo senis 

Daugėla. — O ligi šiol ar 
buvai samdytas, kad bėgda
vai?

— Norėjau — bėgau, ne
norėsiu. — nebėgsiu, — at
rėžė išeidamas pro atkeltus 
vartus.

Bet vos ligi šulinio paė
jęs, sugrįžo pasiimti “Lie
tuvių Laikraščio“, nes be
medžiodamas ryžosi užeiti į 
kaimyną Maurutį, pasidaly
ti su juo įspūdžiais ir nau
jienomis.

Iš sodybos kelio pasuko 
stačiai per dirvų ežią į pa
miškę, kur juodavo plecinin- 
kų trobesiai. Ėjo kalno vir
šūne. plačiai užmėtydamas 
visus laukus. Linksmas bė- 
go ties juo Aras, uostyda
mas vėją ij kada-ne-kada 
pasukdamas į rugių želme
nis, tykodamas aukos. Ta
čiau perėjo visą lauką, ne
užtikdami nieko, ir tik vi
sai arti plecininkų staiga 
pašoko iš krūmo šuns pa
keltas zuikis, nerdamas į gi
rią.

Trumpas, skardus šūvis 
perplėšė erą, nudėdamas zui 
kį ir sudrumsdamas pagirio 
tylą. Keliuose trobelių lan
geliuose pasirodė vaikų gal

velės, o pirmame iš eilės 
kieme senas vyras.

Pažino Viktutės Budraity- 
tės tėvą ir, į vartelius pa
ėjęs, pasveikino.

— Labą dieną. Budraiti.
— Ačiū už labą dieną. Lai 

mingai medžioti!
— Ačiū!.. Tik tamstos 

lauke pavyko nudėti, štai 
šitą mulkį. — parodė.

— Mat, arti girios mūsų 
laukeliai, ir zuikiai palei 
mus minta.

— Gal priimsi tamsta jį, 
nes tamstos dirvoje numuš
tas.

— Mes jų nemušam. Neš
kis jį sau ponas sveikas. — 
atsakė, ranka pamodamas.

— Kaip gyvuoji, Budrai
ti? Kaip sekasi vienam?

— Ne vienas aš. Turiu 
prie savęs pagyvenusią da
vatkėlę giminaitę. Ji mane 
apžiūri, o gyvenu nei šio, 
nei to.

— Duktė ar rašo? Mes 
dabar giminė:, Budraiti... 
Viktutė man brolienė.

— Tai jau giminės... Ra
šė, kad ištekėjo už Jeroni
mo... penkis dolerius dar at
siuntė.

— Gerai, kad nepamiršta 
savo tėvo.

— žinai, gerai, — prita
rė.

Mėgino dar kalbinti, no
rėdamas įtraukti senį į at
viresnį pašnekesį, bet jis at
sakinėjo trumpai, nenorams, 
lyg vengdamas ilgesnių žo
džių. Atsi:veikino. paduo
damas ranką. ir nužingsnia
vo toliau.

Perėjo visą tarpukalnę ir 
užlipo prieš Mauručių kal
ną, nebeužtikdamas nieko. 
Aras bėginėjo po kadugių 
krūmus ir dirvas, veltui ieš
kodamas pėdų; kai kada nu
bėgdavo gan toli, suskalb
davo, pašaukdamas medžio
tojo dėmesį, bet tuoj vėl su
grįždavo nuleistu snukiu, 
lyg susigėdęs nepasisekimu.

(Daugiau bus)

Ne tas geras pamokslinin
kas, kuris grasinančius šv. 
Rašto žodžius išreiškia; bet 
tas. kuris klaidžiojančių su
tvėrimų skausmus ir nusi
minimą atjaučia.

“Well, ko sėdi visą laiką ant arklio? Veik ką nors! 
Pirk Septintosios Karo Paskolos bonų!”
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Atsiliepimai apie LAIC leidinį
New York (LAIC) — Ku

nigas J. A. Karalius, She- 
nandoah. Pa., pirmutinis už
sisakė 10 egz. “Ghillebert 
de Lannoy in Medieval Lith-

A

uania” paskleidimui tarp 
svarbesnių Amerikos įstai
gų ir knygynų. Kun. K. Pa u 
lonis, Brooklyn, N. Y., už
sisakė vieną knygą sau ir 4 
knygas kitoms įstaigoms.

Lietuvos ministeris P. Z:- 
deikis pastebi, kad “knyge
lė* daro gero į:pūdžio. Svei
kinu dėl rimto susidomėji
mo Lietuvos istorija". Kon
sulas P. Daužvardis (Chica
go) veikalą vadina “gražiu 
ir reikšmingu lietuvišku 
darbu, kuris paturtins ir pa
įvairins lietuvišką knygas 
lobyną ang;ų kalba”. Vice 
konsulas V. Stašinskas 
(New York) pažymi, kad 
tai “kruopštu: ir didelio 
darbas, kuriuo angliškai 
skaitančiai visuomenei at
verstas naujas ir iki šiol ne
žinomas mūsų praeities pus
lapis’’. Latvijos minis te ri0 
dr. A. Bilmanis leidinį pa
vadino “magnifieent” ir 
.sveikino LAIC.

Ligi šiol recenzijas para
šyti pažadėjo: The Classical 
Outlcok (Vanderbiit Univer
sity. Nashvilie, Tenn.). Quar

«

terly Bulletin of the N. Y. 
Hisborical Society, Records 
of the American Catholic 
Historical Society (Philadel- 
phia. Pa.), American-Germ- 
an Review (Carl Schurz Me- 
morial Fcundaticn, Philadel- 
phia. Pa.), American Swe- 
dish Historical Yearbook, 
American Irish Historicai 
Society, University of Min- 
nesota, Dūke University (N. 
Carolina), Journal of Cent
rai European Affair: (Uni
versity of Colorado), N. Y. 
Genea’ogical and Biographi- 
cal Record (July 1945).

P -

pa-

Veikalą paminėjo N. 
Times Book Revievvs. To 
pasekmėje visa eilė mokslo 
įstaigų užsisakė leidinį.

Vineland, N. J. Historical 
and Antiąuarian Society vei 
kalą apibudino kaipo ‘‘a 
pleasure to the eye, even as 
its contents is to the mind". 
*Worce:ter, Mass. Antiąuari
an Society džiaugiasi papil
džiusi savo rinkinį apie ve
lionį Prez. Rooseveltą.

Veikalas kainuoja tik SI 
Įvairių kolonijų įstaigos ir 
veikėjai yra raginami užsi
sakyti knygą skleidimui vk 
tos knygynuose ir mokslo į- 

s taigose.

SKELBKITĖS ‘DRAUGE'

TAIP BAIGIAS ŠNIPŲ GYVENIMAS Iš Politikos Lauko
Balsuokim birželio
4 dieną

Šį metą įvyksta taip vadi
nami vasariniai rinkimai bir
želio 4 dieną, šiuose rinki
muose Chicago piliečiai tu- 
’Ss išrinkti 20 teisėjų į Cir- 
ouit Court of Cook County 
r į Superior Court of Cook 
County.

Visi kandidatai į teisėjus 
bus ant vieno balioto: ir re- 
publikonai ir demokratai.

DAR 4 BALIOTAI
Be teisėjų balioto, visi bal

suotojai gaus da 4 mažes
nius baliotus, vadinamus 
PROPOSITION BALLOTS’. 

Juose bus įvairūs pasiūly
mai pagerinimui Chicago 
miesto parkų, aerodromo ir 
įgaliojimas Chicago miesto 
valdžiai nupirkti nuo priva- 
tiškų kompanijų Chicago 
gatvėkarių. busų ir elevato
rių linijas. Patartina balsuo- 
:i yes, tai yra padėti kryžiu
ką į langelį prie žodelio Yes. 
taip balsuodami suteiksite 
galių Chicago miesto val
džiai nupirkti nuo privatiškų 
kompanijų gatvėkarių, ele
vatorių ir busų linijas.

bent 1000 naujų gatvėkarių 
ir tiek pat elevatorių bei 
daugiau busų.

Tada visiems, kurie va
žiuoja į darbą ir iš darbo 
kasdien, nereikės statiems 
stovėti visą kelią, bet bus 
užtektinai vietes atsisėsti.

Šie balsavimai vienatinė 
prog: Chicago miestui :u- 
silaukti geresnės transpof- 
tacijos.

Balsavimo vietos bus at
daros nuo 6 vai. ryto iki 5 
vai. vakaro. Visi galite bal
suoti, kurie balsavote pra
eitą rudenį, jei tik neišsikė- 
lėte į kitą vietą gyventi.

Tad, visi Chicago lietu
viai — demokratai ir re - 
pubiikonai . eikite balsuoti. 
Išrinkime teisėjus ir praves
kime visus pasiūlymus pa
gerinimui Chicagc miesto 
transportacijos.

Chicago transportacijos 
nupirkimą nuo kompanijri 
užgiria Illinois gubernato
rius D. H. Green ir Chicago 
miesto majoras Ed. J. Kel- 
ly. Tik bereikia užgyrimo 
Chicago miesto ba'saotcjų.

V. M. Stulpinas,
L. Demokratų Lygos sekr.

Vyskupu pareiškimas 
atspausdintas 
lietuviškai

Washington, gsg. 31 d. — 
National Catholic Welfare 
Conference skelbia, kad yra 
atspausdintas vyskupų pa
reiškimas apie tarptautinę 
santvarką (The Bizhops 
Statement c n International 
Order) lietuvių kalba, Pa
reiškimas atspausdintas su
lankstomam pampletėlyje ir 
plačiai naudojamas dalini
mui parapijose ir organiza
cijose.

Pareiškime nurodomas ri
mtos pasaulinės organizaci
jos, paremto: Atlanto Čar- 
teriu, reikalas. Spauda, po
litikos ir visuomenės vadai 
laiko vyskupų pareiškime iš
dėstytas mintis išganingo
mis pastoviai taikai išlaiky
ti.

Visiems patartina susipa
žinti :u šiuo svarbiu pareiš
kimu.

žmogaus pažadas, tai jo 
padaryta skola. — Kard. 
Ncvvman.

/

KODĖL balsuoti YES?

ŽINIOS 15 GRANO RAPIDS, MICH
chael Pumputis, nuo Scrib- 
n?r Av., baigė mokslą Cen
trai In^tructor’s Schcol. 
La rėdo, Army Air Field, 
Texa:. Prieš tai buvęs An
glijoj ir dalyvavęs mūšiuo
se Vokietijoj, gavęs 
mėjimo medalį.

Praeitą savaitę 
niam dienrašty buvo
da: Corp. T-5 Joseph Am- 
bute sėdint ant arklio, kurį 
jis atėmė nuo japonų Oki- 
nawa s:’oj. kartu su juo ir 
vėliavą. Kitą dieną gauta 
žinia iš jo paties rašyto 
laiško, kad ji0 
Heart. ne:akė, 
sužaistas.

IŠLAISVINTI

Pastaruoju laiku gauta 
ž’nios iš ke’ių šeimų, kad 
jų vyrai bei 'ūnū° tapo iš
laisvinti. Keli iš jų jau ran
dasi rrmuose, kitų dar lau
kiama. Daugelyje namų, iš- 
tikrųjų, patiko didelis 
džiaugsmas sulaukus savo 
mylimųjų. Kitos šeimos bet
gi nesidžiaugia, nes jų my
limieji da turi kariauti su 
kitu priešu—japonais. Pra
šykim Dievo, kad ir tie lai
mingai sugrįžtų namo.

Sekantieji išlaisvinti: — 
Pfc. Joseph Žemaitis, vyras 
buvusios Nellie Ann Ži ėrai
tis, Front St.;
Savickas, sūnus 
Alenos Savickų,

i Avė., ir vyras buvusios B:t- 
ty Maitner, ir tėvą- mažy
tės dukrelės. Jo brolis Ches- 

II te? Savickas kiek ’aiko at
gal "k'i tesi tarp sužeistųjų. 
Turi da du brolius—Jo°eph 
—Navv ir Daniel—Army, 
taipgi švogerį Ted Papei— 
Army: Pvt. Robert Parins- 
k?s (Burns). sūru: Adolph 
ir Marie Burinskų, n.uc 
Webster St.; Lt. John Quig- 
ley. vyras buvusios Emma 
Janes K^mm (Kamsickai- 
tėl) nuo Gezon Avė.

Pfc. Peter
Prane ir

Mu°kegon
I

KITI LAISVĖS GYNĖJAI.

Teklės Teboau, r.uo
St., baigė mokslą

Ensign ir

B

atsižy-

vakari-
atva:z-

gaus Purple 
kokiu būdu

3-c Anthony

\Vet't n B. Tobeau, sūnus
Sila ir 

’ M ( bst. r
ir g-vo laipsnį
jWings) iš Navai Air Trair 

Staticn. Corpus Christi. 
laiku randasi 

tęsia 
mok

ant 
Šilas

3-c ant

tolau mokstą. 
slą gau 
l?ivo.
B.,
ubmarino kur

ing
Tezes. Šiuo
Jackoonville. Fla . kur

Baigę"
tarnybą kur

Jis turi brolį
Jr., signalman 

tai Pacifike.

% S-ogt. Albcrt 
lis, sūnus Mr.

J. Pumpu- 
ir Mrs. Mi-

Trys. vokiečių šnipai: Cpl. Wilhelm Schmidt, kandidatas 
į karininkus Gunter Dilling ir Sgt. Manfries Parnass A- 
merikos karo lauko teismo nuteisti mirti. Visi trys buvo 
Amerikos kariuomenės užnugaryj sučiupti persirengę į 
Amerikos kario uniformas, apsirūpinę radio siųstuvais ir 
važinėję amerikonišku “jeep”. Atvaizde tų šnipų mirties 
sprendimo išpildymas. (Acme-Draugas telephoto)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
nf pigesnį nuošantj — be komis m o

PAS

darbinin-

Užbaigė mokslą ir 
School. 

Amer. Auto Felt Co.

Ji: buvo mūs parapijos mo
kinys.
Davis Tech. High
Dirbo
Jis yra sūnus Juozo ir Bar
boros Yovaishų nuo Quarry 
Av.. ir vedęs. Jo žmona 
Bernice, su dvejetą mažų 
dukrelių, gyvena ant Myr- 
tle St.

Chicago gyventojai, kurie 
važinėja gatvekariais, busais 
ir elevatoriais, žino, kaip ma
žai yra leidžiama į gatves 
gatvėkarių rytais ir vaka
rais. kuomet reikia
kams važiuoti į darbą ir va
kare grįžti namo. Be to, visi 
gatvekariai yra beveik virš 
30 metų senumo, išgverę, ne
betikę viešam vartojimui. Tą 
patį galima pasakyti ir apie 
elevatorių karus. O betgi 
kompanijos juos tebevarto
ja. Kodėl jos taip daro? To
dėl, kad joms nerūpi Chica-

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
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Piknikų Laikas - Dainos Laikas!

PARAPIJOS BAZARAS

Ships baker
J. Yovish buvo pavojingai 
apdegintas ant laivo kur tai 
Okina’.va apielinkėj per mū
šius. bal. 6 d. Sako,- veidas 
ir rankos pagijo, bet kojos 
ir pečiai da ne. Jis išbuvęs 
metus l?iko ant destroyer.

Birželio 9 ir 10 d. bu° me
tinis parapijos Vasaros Ba- 
zaras. Khbonas kun. 
kus ragina visus tą 
gą paremti, ka’p 
taip ir atsilankymu.

SEIMAS

J. Lip- 
pramo- 
darbu,

Rugpiūčio mėnesį,
d., mūs mieste įvyks Mote
rų Są jungo: seimas. Lau-

I

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS MUS !

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
yra mūsų ypatinga specialyltė.

Apart suknelių ir siūtu, turime i 
kailių — vėliausios mados ir puikinusio 
išdirbimo. — Pasitei riaukite

★ ★

kiame su nekantrumu, nes 
yra daugelis labai svarbių 
dalykų aptarti. Vietinė 42 
kp. jau išrinkus komisiją, 
deda vis: s pastangas, kad 
gražų seimą suruošus.

Mirė senas gyventojas.—. go darbininkų žmonių ger- 
Geg. 21 d. mirė senas gy
ventojas Jonas Ališauskas 
(Lanski), 74 m. amžiaus. 
Palaidot:s geg. 23 d. para
pijos kapuose. Likosi liūdė
ti brolis Mykolas Ališaus
kas (Lanski); 1 duktė Mrs. 
Stanley Jendrasiak (Alice) 
ir 2 anūkai. V.M.K.

būvis. Joms tik rūpi kuodau- 
giaūsiai padaryti pelno savo 
šėrininkams.

Jei Chicagos balsuotojai 
suteiks įgaliojimą valdžiai 
nupirkti gatvekarius, eleva
torius ir busus. paėmęs visą 
transportaciją miestas atliks 
daug pagerinimų ir paleis

JAUNAVEDŽIAI, JĖS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMU 

l Ž PRIEINAMAS KAINAS!

Turime labai 
puoštais (lot h’ kotų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

geros rūšies motery kailiukų, kailiukais pa-

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

g’l 20

Įsigykite Liaudies Dainų Rinkinį:

"VAI LĖKITE DAINOS"
----------★-----------

Visi piknikieriai norės įsigyti mėgiamiausių mū
sų liaudies dainų rinkinį. Tegul visi dainuoja, prita
ria; visi žino melodijas, dabar mokės ir žodžius.

Tai yra daili kišeninė knygelė, turinti 220 pus
lapių. o dainų dainelių net 233.

Kaina, tiktai 75c
Su užsakymais kreipkitės sekančiai —

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS
-------------------------------------------------------------------------------------------------

—--------------------
NELAUKITE—

Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą j»er mūšy kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokiy nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAI. 5208
GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijy:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
TMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY....... ..... - .......>
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PRIMICIJANTAS Prieš įsišventinimą kurį lai
ką mokytojavo Cathedral 
Boys’

ed,
zyl
YO

Organizacijoje.

High School Spring- 
kun. L. 

pagelbininku Chicago 
(Katalikų J aunimo).

III., ir buvo

Kun. Jenas P išis, C.S.V.

šeštadienį, birželio 2 d., 
šv. Viatoriaus bažnyčioje, 
prie Addison ir Kedvale 
g tvių. Jo Ekscelencija vys
kupas W. O'Brien, D.D., su
teiks kunigystės šventimus 
kelio'ikai jaunuolių. Jų tar
pe yra ir vienas lietuvis — 
kun. J. Pulsis, Šv. 
rivus kongregacijos 
lis.

Viato- 
vier.uo-

Kun. Puišio tėvui, Jon°3 
ir Marijona Puišiai, gyvena 
Brdgeport'e 2923 S. Emer- 
ald Avė. Visi šeimos vai
kai—keturi berniukai ir dvi 
mergaitės—išėję katalikiš
kas mokyklas. Viena duktė . 
Sesuo PauV '. yra Šv. Ka
zimiero Seserų Kongregaci
jos vienuolė. Kita, Teresė, 
šimet baigia Šv. Kazimiero 
Akademiją. Vienas sūnus, 
Antanas, tarnauja kariuome 
nėję kur nors Prancūzijoje. 
Kitas, Leonardas, yri Šv. 
Viator-aus kongrega c i j o s 
:mujokyne, Ekurbo n n a i s, 
1’1. Jauniausia?, Edvardas, 
irgi lanko katalikišką mo
kyklą.

Primicijos

Kun. Puišis g;mė 
goję, liepos 23 d. 
Pradžios mokslą išėjo Šv. 
Jurgi: parapijos mokykloje. 
Aukštesnį mokslą Quigley 
Preparatory Seminary ir 
Munde’ein Seminarijoje, Į- 
stoję: į šv. Viatori us kon
gregaciją. mokslus dar tę
sė Šv. Ambroziejaus Kolegi
joje, Davenport, Iowa. Teo
logiją baigė Kenrick Semi
narijoje, St. Leuis, Mo.

i Chica-
1917 m.

j

KINŲ KARIUOMENE OFENSYVOJE

i

O

ttCihn

Na ne ha nę
“‘-T7 

Chongsho

hu įųkmų
Chonųtch*

Chihkiong^^ poolunq
Hcngyong

So. Chicagos žinutės

CHINA

Yo'“) įichcng

kiečių mie3tą, buvo suras
tas ir išlaisvintas.

Linkime kuo smagiausio 
“furlough” pas savuosius.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

pranešė apie buvimą slapto 
municijos fabriko vaituose 
tucj po parlamento rūrmis. 
Ten buvo ir yra gaminama 
daug įvairių šovinių dali
nių. Fabrike dirba savano- 

i . .riai.
pikniko pasekmėmis.

!
J
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T icnho. Loslung;
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japonai0. Kinijoj kinųsu
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•cr.iNA
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Ltuchow;.;< Čanton- 
Wi*how

Pinyono

PIKNIKAS PAVYKO
Šv. Juozapo parap. pava

sarinis piknikas praeitą sa
vaitę puikiai pavyko. Džiau
giasi klebonas ir parapijo- 
nai
Nors lietus daug sulaikė no
rinčių atvykti į pikniką, bet 
parapijai pelno visgi liks a- 
pie $1,500.

Klebonas reiškia padėką 
parapijonims, komitetui, dr- 
jems, biznieriams, dvasiš
kiams. svečiams iš kitų ko
lonijų bei visiems darbinin- 
kams.-ėms, kurie tik kokiu 
būdu prisidėjo prie pikniko 
pasi:ekimo.

šv. Juozapo mckykla ren
giasi prie programos moks
lo metų užbaigimui, kuris 
įvyks birželio 10 d., 3:30 
vai. popiet, parap. svetainėj. 
Vaikučiai tikietus platina ir 
visi prašomi įsigyti. Tikie
tų kaina 50c.

DALYVAUKIME IR MES

Peru, III. — St. Bede’s 
Csllege gegužės 27 d., apie 
7 vai. ryto dėl nežinomos 
priežasties kilo gaisras tre
čiojo aukšto miegamuose 
kambariuose. Gaisrui
vė išsiplėsti į kitus pasta
tus, tačiau nuostolių pada
rė daug. Nuo vandens ir že
mutiniai kambariai gerokai 
nukentėjo.

neda-

Į

’n. Puišis primicijas Iii 
kys sekmadienį, birželio 3 
d.. Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. Prie asistos bus 
v’ebonag pralotas M. Kru
šas, arki-presbiteru; kun. L. 
Czyl, diiakonu; kun. J. Ry- 
?n. C.S.V., sub-dijakonu;
kun. J. Vyšnauskas, apeigų 
vedėju. P'mokslą sakys 
kun. E. Abromavičius. Prie 
apeigų patarnaus taipgi 
km. Puiši: brolis Leonar
das ir kiti klierikai.

38 )V*.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertes Knygų

Tik
L

už $5.00
O\B\R LAIKAS JSW VTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

’♦ KNYGOS S 10.60 VERTES. DABAR
«5 (M)TIK VI

•>
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8.

Karas kinų 
naudai. Spaudžiami japonai ne tik 
Amerikos įsteigtą Liuchow orinę bazę, bet visu 50 my
lių ilgis frontu traukiasi atga’. Kinai vejasi bėgančius 
japonus. (Acme-Draugas telephoto)

šiuo metu eina 
turėjo palikti svrrbią

Kun. Robertas J.
Vaičiulis, C.S.C.

Apaštališkas Delegatas A- 
merikai, ark. Amleto Cicog- 
nani, birželio 10 d., Notre 
Dame universitete įšventins 
į kunigu: lietuvį, Robertą 
Vaičiulį. Primicijas laikys 
birželio 17 d., 11:30 ryte. 
Our Lady of Mt. Carmel 
bažnyčioje, Melrose Park.

Kun. Roberto giminaitis 
kun. Mykolas Vichuvas si- 
kys pamokslą lietuviškai. 
Kun. Robertas baigė Mt. Car 
mel mokyklą, Šv. Kryžiaus 
seminariją. Notre Dame. o 
teologijos kursus baigė Už
sienių Misijų seminarijoje, 
Vashingtone.

Alkoholis — laimės griū 
vėsiai.

GRĮŽO IŠ LIGONINES
Džiugu girdėti, kad mū

sų parapijonka, A. Judvitie- 
nė, jau grį|o iš ligoninės ir 
dabartiniu laiku randasi na
muose 2814 E. 89 St. Pažįs
tami galite ligonę aplanky
ki viršminėtu adresu, o So. 
Chicago Rap. ypatingai lin
ki Antaninai sustiprėti ir 
vėl grįžti prie savo pareigų.

LANKOSI PAS TĖVELIUS

So. čikagiečiai gausiai da
lyvaukite Šv. Vardo dr-jos 
metinizme parengime — Šv. 
Valandoj, — kuri įvyks bir
želio 3 d., 7 vai. vak., Sol- 
dier's Field.

visi mes 
Lietuvos 
Didžiau-

mū^ų troškimas juos

» f lik- ' •
■ ■ »

Parašė Vysk 
tai<s aptaisais

Kristus
įjoję toliau iš-iiskinama Kataliku tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Kataliką Tikybos. Pa
tašę Vvsk. P Būrys. M. T. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina

Misi įonieriaus užrašai. Kun R Wm A’exander 28 
įdomūs aprašymai Knyga parašyta labai gyvai 

pus) Gerais aptaisais

9.

•:l

Skelbkitės “Drauge

STANISLOVAS
PAŠAKARN1S

Jaudinantis reginys ir be 
to katalikų žmonių pasidi
džiavimas, matant tūkstan
čius tikinčiųjų, šimtus ku
nigų, vienuolių su savo ga
nytoju arki v. Samuel A. 
Stritch dalyvaujant ir pra
šant Viešpatie: pergalės mū 
sų kariams, taipgi amžinos 
ramybės žuvusiems už sa
vo šalį. Rap.Karys R:ym:ndas Wiš- 

tartas yra parvykęs aplan
kyti savo tėvelių ir paž;:ta- 
mų. Džiaugiasi visi, kad Ray 
sugrįžo į Dėdės Šamo lais
vąją šalį, nes Raymondrs 
buvo vokiečių nelaisvėje ir 
buvo ske'btas dingusiu. A- 
merikos kariams užėmus vo-

Mirė Birželio 1 d. 1945 m.. 3 
vai. pp., sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
šaulių apskričio.

Amerikoje ižgyveno 4(> metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų. Sofiją: sūnų Joseph ir 
marčių Martha; 2 dukteris Ma
ry ir žentų Steve Basko, Stella 
ir žentų Stanley VVaitkevicz; 6 
anukus; 2 brilius Kazimierą 
brolienę Sarah ir jų šeimą ir 
Simoną ir jo šeimą ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. l.ietuvoje paliko brolį ir 
seserį ir kitas gimines.

Priklausė prie S.L.A. 55-tos 
kuopos.

Kūnas 
vai. vak. 
Emerald 
antrad.. 
Iš namų 9:00 vai. 
lydėtas į 
parapijos bažnyčią, 
vyks gedulingos 
velionio sielą. Po pamaldų, bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę; žmona. Sūnus, Dtik- 
terys. Marti. Žrntai, Anūkai. 
Broliai. Broliene ir Giminės.

Lard. direktorius L. Bukaus
kas. Telefonas Pullman 9661.

Siautė audra
SIOUX FALLS, S. D. — 

Gegužės 31 dienos vakare 
vėjo audra buvo palietusi 
pietų centrinę Sioux Falls. 
Mažiausia nuo trijų namų 
,buvo nuplėšta stogai ir sukė
lė audra kitų nuostolių. Ne
buvo pranešta apie asmenų 
sužeidimus.

____

Kviečiame j svarbias 
prakalbas

Šiuo metu veik 
esame susirūpinę 
žmonių padėtimi, 
sias
išlaisvinti ir sušelpti. Tam 
mes steigėme Bendrą Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fon
dą. tam mes dirbam, auko- 
jam ir žinių laukiame.

Štai, iš New Yorks atvyks 
ta žymus svečias — prof. 
Kazys Pakštas, kuriam BAI 
F rengia prakalbas. Kadan
gi profesorius dirba šelpime 
centre, daug dalyvauja bei 
susisiekia su svetimtaučių 
šelpimo organizacijomis, tad 
turi daug žinių še’pimo rei
kale ir tos žinios bus įdo-1 
mu išgirsti. Tad visi čika
giečiai lietuviai e:ate kvie
čiami atsilankyti į šias pra
kalbas birželio 5 d. 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijoj.

Po prakalbų svečias tu
rės pasitarimą su BALF sky 
rių valdybėmis. Tad skyrių 
ir apskričio valdybos nariai 
būtinai turi dalyvauti. Įžan
gos nei rinkliavos nebue, 

E

Didžiausia Lietuvių Į

Krautuvė i
I
i

pašarvotas šiandien 7 
namuose. 12206 So. 

Avė. Loidotuvės įvyks 
Birželio 5 d. 1945 m. 

ryto bus at- 
šv. Petro ir Povilo 

kurioje į- 
pamaldos už

*

Parduodame laikrodžius, laik- Į 
’-odėlitts, auksinius ir deimanti- j 
nius žiedus, rašomas plunksnas j 

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

Be to, turime | 
didelį ir gerą pa- j 
sirinkimą Muzik- j 
ališkų instrumen- | 
tų, Muzikos Kny- | 
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu- į 
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir j 
j laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, j 
J ir muzikalius instrumentus..

I Amunicijos Fabrikas

LONDONAS, birž. 1. —
Britų vyriausybė šiandien

t.i
ii
i
i
i
i
i
i
i
I 4216 ARCHER AVENUE
1 Phone: LAFAYETTE 8617
I

i

AI

i

-*Į-

Nftrest Eelative

s
Chicago, III.

graži apvsaka. Tinka 
13(1 pusi Gerai jriš

siambiau-
Tiki: r>ie\ą Tėvą.

M. I. C 215 pusi. Kie-
: r; uitos

P. Būčys.
Kaina

— Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny-

AL. G.
Kumskis
INSURANCE 

BROKER
I»ėl Visokių
INSI KAM E

— ŠALKITE —
REPublic 1591 

iš|>i'<*<>n>f Kaštus 
ir suteikiame ge
rą. mandagi! pa
tarnavimą. Platinkite “Draugą”

S

JOHN A. KASS
H'ATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC
r

ir įdomiai skaitoma. 190
Kaina

Kristau-, Patarimu ’■ diais
Matulaitis M I. <" sulig
va) Šiais •lęrai'ii’rr ir 
įima rasti susiraminimo 
223 pusi Garais aptaisais 

sielos Takai Tobidyhėn. Parašė Kun Dr. K. Matu
laitis. M I. Č <ii
"Kristaus Patar'mu 
knyga, taip n ši 
skaitantiems 
Kaina

49-tas Tarptautinis Eu<hari<iini 
šyta Vyskupo P Bučio, 
įdomiai na rašyta, kad 
lankysite 
Havajus 
žemėlapi.
Kaina

Karalienės Prižadas. Mary T Waggaman. Vertė
Jonas Tat vyuas iao»i 
kiekvienam pasissm: %t i 
ta. Kaina

Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, 
Įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina...........................................................

Svenč. Jėzaus Širdies Intronizaclja. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius. D D. M T C Gražiai išleista 
■’ialdu knygelė *■< I.itaniįa o as.>niis maldomis 
• >rie ftvč. Jėzaus širdies Mat..' I"««»niii'> Atidek 
liniais aptaisais. Kaina

Parašė Knn Dr
R. P Pranciškaus 

-«»i-paii‘)ini • la'kais. 
skaitant šia knygą 

Kaina

knyga vra tęsinys knygos 
Keliais" Kaip pirmoji 

reiks daug suraminimo ją 
pus*. Gerais aptaisais

Koiujresas. Para 
M. I. C Knyga taip 

katlu su autoriui*! ap 
taip tolimas šalis kaip Australiją, 

ir kitas 211 pusi su aplankytų vietų 
< Jr-'ži H ri .-i !'ii„.i i van uis

M.I.C.

3L“ ur T ■ 3E 3®

IŠKIRPKITE, IŠPILDYKITE IR PASIŲSKITE

Reaae fili in this card (print) itamp and mail at once. We are poinj to bailei a\ 
permanent Honor Roll for all the Lithuanian Servicemen of Cook County.

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION 
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

(Rank) t (First Name) (Middle Name)

(Šeriai Number) lUnit)

If died in Service ? Answer: YES

(Street Addrens) (City)

lLa»t Name)

(Branch of Service)

NO

(Name)

4(Zone)

J

d

--------------4
(Štate)

v
I

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 S. Oakley Avė.,

Čia matome kopiją blankos. Ją prašomi išpildyti visi, kurių sū
nūs, dukterys, vyrai, broliai, seserys ar 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. Western Avė., Chicago, UI.

5E
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BENIGNA LATOVVSKA
(Motina Mrs. Helen VVaitkus)

Mirė Birž. 1 d., 1945 m., 1:35 vai. pp., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių miesto.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dvi dukteris Helen Waitkus, jos 

vyrą Joną ir jų 2 anukus Dr. John (Leitenantas U. S. Army) 
ir Helen Kriz ir jos vyrą George ir Bagomili Latkovvska, 
sūnų Walter, brolienę Latkauskienę ir jos šeimą, pusbrolį 
Charles Ginejt ir jo šeimą, giminaičius Daubarus ir šeimas 
ir daug kįtų

Kūnas bus
43rd Street.

Laidotuvės 
ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo švč. Panelės" Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Dukterys, Sūnus, Proanukai, Brolienė, Pusbrolis ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičim, Telefonas Lafayette 
3572.

giminių, draugų ir pažįstamų, 
pašarvotas sekmad. ryte, namuose 2700 West

įvyks antradienį, Birž. 5 d., iš namu 8:30 vai.

f

ŽEMOS 
Dirbtuvės 
KAINOS!
PILNAI

%

AKINIAI sr50
16—DIENŲ IŠBANDYMUI

VRi iArsię MAnę su Pinigų Grąžinimo Garancija 
reiKte Jnm’ nrrr,ki“

FATA1NOM
KftMtrg PATAISOM

AAA eye-glasses co.
11 1557 MILWAŪKEE AVĖ. nnrrm

IK 
AITC.mūsa patyrė 

Optofnrtrijo** Diiktitrai taip jum* panaky* 
MATYKIT MUS 

AIANDIKN!
GREITAI PATAISOM F

DYKAI! 
STKNTIFIAKAS 
Matymo Tyrimą* 
Per Rrri«trwottta
Opt^mctrUtua

1 Stati Stmt]

SEPTYNIOS PATOGIOS VIETOS

ARČIAUSIA VIETA — fr447 SOUTH HALSTED ST.
..................... —
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šeštadienis, birž. 2 d., 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. TTJ.TNOTS

Budriko radio

programe
Šį sekmadienį, birž. 3 d.. 

Ir vėl nuolatinė Budriko ra
dio programa bus leidžiama 
per WCFL-1000-k. radio sto
tį, kaip 9:30 vai. vakaro. D a 
lyvauja geri dainininkai. 
Bus gražių lietuviškų daine
lių ir smagios muzikos Bu
driko didžiulio orkestro.

Ketvirtadienio vakarais, 
kaip 7 vai., yra leidžiama 
kita puiki programa per Ci
cero stotį WHFC-1450-k.

Šias programas leidžia 
Juozo Budriko gerų rakan
dų ir auksinių daiktų krau
tuvė, 3241 S. Halsted Str.. 
Bridgeporte.

Kviečiame visus pasiklau
syti viršminėtų programų.

Pranešėjas

ŠEIMOS RATELYJE los kambaryje. Prašome na
res skaitlingai susirinkti. 
Reik prisirengti prie sky
riaus išvažiavimo, kuris į- 
vyks birželio 10 d.. Ryans 
Woods. J. R. ]

1

Šv. Petronėlės draugijos 
susirinkimas įvyks birželio 
4 d., Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos kambaryj, 7:30 v. 
vakare. Visos narės malonė
kite atsilankyti laiku.

S. VVodman, rašt.

Town of L^ke—Moterų 
Sąjungos 21 kiopos mėne
sinis susirink:mas įvyks bir
želio 3 d., tuojau po 12 vai. 
šv. Mišių, mokyklas kamba
ry. Visos sąjungietės pra
šomos susirinkti, nei bus 
renkama atstovės į seimą

Valdyba

nį, birželio 3 d., 1:30 vai. 
popiet, mokyklos kambory. 
Visos rėmėjos prašomos da
lyvauti. Išgirsite raportą i.s 
seimo. Valdyba.

(

<

t

Blogas skatikas visados 
pačiam sugrįžta.

Karei. Nevvnian

B. A. L A C H A W I C 7
ROSELANDE

Laidotuvių Direktorių*

KOPLYČIA —
10756 So. Michigan Avė 

l'ei. Pull. 1270—pinai 2515
Rez. tel. Commodore 5765

I

ALFRED VASAITIS •To»vn of Lake.—šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie-

Mote-

at-

A

i

tu-
bet

Albina Poškienė,
M. S. Ch. aps. pirm.

ti. Nusipirkite susirinkime 
ir po karo boną 7-tos karo 
paskolos.

Lucille S. Dagis, rašt.

Brighton Park. — Dr-.-te 
Saldžiausios Širdies V. J.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
11)26 So. Cicero Avė. • Tel.: CICERO

KOPLYČIA Arti Visu Transportacijų CICEROJE1!

Brighton Park. — ARD 6 
skyr. svarbus susirinkimas 
įvyks birž. 3 d., tuoj po pas- 
kutiniųjų šv. Mišių, mokyk-

Vienų’ Metų Mirties 
Sukaktuvės

pildys žemai- 
choras, vado- 
E. Grygel.
sekmadienį į

A. G.

Vienii Metu Mirties Sukaktis

A.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą

Lafayette 07274

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL, 1000 kil.. nedėlios vak -9 :30
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak.,-7:00

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 

PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEWELRY 

KRAUTUVĖ
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Tiesiog Ten, Kur Busas
Sustoja

Telefonas: CEDEP.CREST 6 3 3 5

NAMŲ SAVININKŲ 
GEGUŽINĖ

Generolas Mark W. Clark, sąjungininkų jėgų vyriau
sias komendantas Italijoj fronte, nufotografuotas šeim-s 
(žmonos, dukters) ratelyje, kai iš Paryžiau.3 lėktuvu at
skrido į Chicago dalyvauti Atminimo Dienos iškilmėse. 
(Acme-Draugas telephoto)

I

Cicero. — Lietuvos Vyčių 
14-tos kuopos pikniką; Lab- 
d.rių ūkyje turėjo įvykti 
sekmadienį, birželio 3 d. Iš 
priežasties Šv. Va’andos, 
Soldier Field, piknikas liko 
nukeltas į liepos 29 d.

S. Brozas

Pranešimai
Moterų Sąjungos Chicago 

apskrities susirinkimas į- 
vyks birželio 20 d. Gimimo 
Šv. Panelės parapijos salėj, 
Marąuette Park.

Visų kuopų atstovės pra- į 
šomos skaitlingai dalyvauti. 
Sus-me bus .svarstomi būsi
mam seimui įnešimai. Tai- į 
gi būkite pasiruošusios su 
gerais ir naudingais orga-

Marąuette Park. — Pir
mas Namų Savininkų klubo 
piknikas įvyks birželio 3 d, 
Liberty Gruve.

* Kviečiame ne tik namų 
savininkus, bet ir nuominin
kus atvykti. Piknike bus pri
imami ir nauji nariai be į- 
stojimo mokesčio, šioje drau 
gijoje būtinai visiems Mar
ąuette Parko namų savinin
kams reikia priklausyti, nes nizacijos gerovei įnešimais, 
ji rūpinas ne vien tik savo 
reikalais, bet kartu Lietu-

■ vos nepriklausomybės 
steigimo reikalais

Pikniko rengėjai sako 
ri paruošę ne tik alučio, 
ir silkių, c šokiams gerą 
A. F. Stanevičiaus orkestrą.

Programą 
čių Kultūros 
vau j ant Mrs.

Važiuojam
Liberty daržą!

BrightGn Park, 
rų Sąjungos 20 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, birželio 3 d, 2 vai. po
piet, parapijos mokykloje. 
Visos narės kviečiamos at
silankyti. Randasi daug rei
kalų svarstymui. Valdyba

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį,

No. 1 priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 3 d., 
2 vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary. Kurie esa
te pasilikę su mokesčiais, 
malonėkite užsimokėti. Taip 
gi nuoširdžiai kviečiam į 
draugijos šokių vakarą, ku- birželio 3 d., Hollywood sve- 
ris bus tą pačią dieną (va- tainėj, 2417 W. 43rd St. Vi
kare) Kavaliausko svetainėj i si nariai malonėkit dalyvau- 
4535 S. Rockwell St.

Valdyba

EDWARD ZULLY (ŽILEVIČIUS)
Gyveno 7816 S. Green St, tel. Vincennes 1483.
Mirė Birželio 1 d, 1945 m, 9:55 vai. ryte, sulaukęs 

metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr. ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliūdime žmoną Angeline (po tėvais Ja- 

nulaitė), 3 seseris Valeriją Janush ir švogerį Stanley, Euge- 
nia Markun, švogerį Walter ir Sophie Sirevičienę ir jų šeimas, 
du brolius Juozapą, brolienę Stanislavą ir šeimą ir Bruno; 
uošvius Thomas ir Frances Janulis, švogerį Joną Janulį (U. 
S. Army), švogerką ir švogerį Anna ir Albert Aukers ir jų 
šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko motinėlę Anelę; seserį Jadvygą Levanaus- 
kienę, jos šeimą ir kitas gimines.

Priklausė prie Bridgeporto Namų Savininkų draugijos.
Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 S. Lituani

ca Avė.
Laidotuvės įvyks antrad. Birželio 5 d. iš koplyčios 8:Q0 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Seserys, Broliai, švogeriai, Švogerką, 
Uošviai ir Visos Kitos Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika ir Evanauskas. Telefonai 
Yards 1138-1139.

I

— 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 meru) 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)
r

A
SGT. FRANK ĮGULS
Jau sukako viencii uivl.n. 

negailestingu iliiills alsKjr- 
musą tarpo įnyiin-ą vyrų 
biol;. Sgt. l-'rank Pocius.

Netekome savo mylimo liii/.. 
4 <1. 1944 m. Nors laikus tęsia
si, bet mes Jo ni.kauus nega
lėsime užmiršti. Lai g,i.ė tm- 
gas Dievas suteikia jam a.nzinų 
atilsį.

Mes atmindami jo liūdna 
prasišalinimą iš mūsų tui’-o. 
užprašėme gedulingas ' šv. Mi
šias (su egzekvijomis) puma- 
dienį. Birželio 4 d.. 1945 šv. 
Antano parap. bažnyčioj*' (Ci
cero je). 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gi. ii 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose p: 
ir kartu su mum 
už a.a. Sgt. I’rant

Nuliūdę: žinomi 
•Toris ir Gimines.

PIRKIT TIESIOG iŠ
ŽMONIŲ, KURIE PATYS

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

SI. Casimir Monument

3914 West lllth St

PFC. ADOLPH G. 
FREIMAN

(U. S. Army)
Jau sukako vieneri metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą sūnų ir brolį, 
Pfc. Adolph G. Freiman, kuris 
gindamas savo tėvynę ir kovodamas 
vo Biak saloje, Birželio 4 d., 1944,

už visų tautų laisvę žu- 
vos sulaukęs 27 m. amž.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atiisi.

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme 3 gedulingas Sv. Mišias su egzekvijomis pirmadienį. 
Birželio 4 d., 1945 m., Šv. Antano parap. bažnyčioje, (Cicero) 
8:15 (visos kartu) vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Pfc. Adolfo sielą.

Nuliūdę:
Tėveliai Petras ir Elzbieta Freimanai. Sesuo Bcrniee ir 
Švogeris Ray Miikas (U. S. Army), Pusbroliai, Pussese
rė, Tetos ir Visos Kitos Giminės.

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

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse
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KOLONIJOS

DIDYSIS METINIS PIKNIKAS ! I
- Sekmadieni, Birželio (June) 3 d., 1945 m. - Pradžia: 10:00 valandą ryte.

Gražiame Vytauto Darže, prie Il5th Street, tarp Crawford ir Cicero Avenues
Visi ir iš visur nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiame nepaprastame, ruošiamame Dievo

Apvaizdos Parapijos METINIAME PIKNIKE! Kada atvyksite į šį Pikniką, pamate šokius,
mįslių kontestus, vaikučiams dovanas, bovvling, žaidimus, lenktynes, baseball žaidimus, vaiku-

čiams žaidimo darželį, skaniausiu gėrymy ir restorane skaniausiy valgių — tada jūsų šir
dis tikrai pradžiugs — BINGO!! Atvykite patys ir atsiveskite jūsų gimines ir draugus ir 
jūs galėsite bendrai praleisti tikrai maloniai jūsų buvimo laiką!

s Kviečia visus:- Kun. Klebonas Antanas Martinkus

i

<■

■>
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Sovietų Rusija

Iš Amerikos gavo už 9 bilijonus dolerių 
vertės Įvairių daiktų

RUOŠIAS VEDYBOMS

SOVIETŲ RUSIJA IŠ AMERIKOS GAVO 13,000 LĖKTU
VŲ, 6.800 TANKŲ, MAŽDAUG UŽ PUSANTRO BI
LIJONO DOLERIŲ MAISTO IR TAIP TOLIAU.

Prezidentas Truman pra
nešė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės savo sąjungi
ninkams šiame kare pagal
bos ginklais, maistu ir kito
kiomis reikmenėmis davė už 
39 bilijonus dolerių. Anglija 
gavo 13 bilijonų dolerių, Ru
sija gavo už 9 bilijonus ver
tės daiktų, kiti žymiai ma
žiau.

Štai, žiūrėk, kokių ginklų 
iš Amerikos Sovietų Rusija 
gavo:

13.300 lėktuvų, 6,800 tan
kų. 312,000 tonų sprogsta
mos medžiagos. daugiau 
kaip 400,000 įvairių motori
nių vežimų, 1,500 lokomoty-

vų, 540.000 tonų geležinkelių 
bėgių, 397.000 lauko telefo
nų. 1,050,000 mylių telefono 
vielų, šimtus tūkstančių įvai
rios rūšies šautuvų ir taip 
toliau ir taip toliau. Maisto 
Sovietų Rusijai duota maž
daug už pusantro bilijono 
dolerių.

Štai kaip Amerika rėmė 
savo sąjungininkus kovoje 
prieš bendrą priešą. Štai kur 
raudonosios armijos perga
lės paslaptis. Amerikos mais
tas ir ginklai davė rusų ar
mijai stiprybę ir pajėgumą 
kovoje prieš vokiečius. Ko
munistai apie tai nenori nė 
prisiminti.

Lt. Col. Francis S. Gabreski, iš Oil City, Pa., kuris 
kare Europoje numušė net 28 vokiečių lėktuvus, su savo 
sužadėtine Kay Cochran ruošias vedyboms. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Pasižvalgius po pasauli
Naujas vyskupas

MONTREAL. — Vysku
pas Gerald Berry, paskirtas 
Peterbourgh vyskupu, bus 
konsekruotas Šv. Patriko 
bažnyčioje, Montreal, birže
lio 7 dieną.

kad
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Šventos Valandos pamaldose

Dalyvaus 150,000 asmenų

=s

Įdomios ŽINIOS
■ B M

SOLDIER FIELD ĮVYKSTA ŠV. VALANDA. VISI 
DALYVAUKITE VIEŠOSE PAMALDOSE
—

CHICAGO. — Sekmadienį, 
birželio 3 dieną. Soldier 
Field, įvyksta penktoji me
tinė Šv. Vardo Šventoji Va
landa. Programa prasidės 6 
valandą vakare. Vartai bus 
atdari jau 4 vai. po pietų. 
Įėjimas nemokamas.

Šv. Valandoje bus meldžia
mos! viešai už saugumą mū
sų kovojančių jėgų Pacifike 
ir išlaikyti šventą šeimos gy
venimą.

Šią Šv. Valandą ruošia 
Chicagos Šv. Vardo draugi
jos. Chicagos arkivyskupas 
Samuel A. Stritch vadovaus 
pamaldoms.

Manoma, kad šv. Valan
dos pamaldose dalyvaus 15,- 
000 asmenų.

John Zvetina, president of 
the Archdiocesan Union, kal
bės Šv. Valandoje ir vado
vaus ištikimybės pareiškime 
Amerikos vėliavai.

Pamaldose dalyvaus karei
viai, sailorai ir marinai.

Visi esate kviečiami daly
vauti viešose pamaldose už 
jūsų sūnų ir vyrų saugumą 
Pacifike ir šeimos švento 
gyvenimo išlaikymą.

Turi daug meno brangenybių
ROMA. — šv. Antano bazilika. Padua, sename uni

versiteto mieste, šiaurinėje Italijoje, beveik išliko nesu
žeista karo audrų, pasak vietos laikraščių pranešimo. Ba
zilika buvo pastatyta 1232 metais ir turi daug meno bran
genybių.

•Į

Kai Girdėt*^

Chicagoje ♦

Visi dalyvaukite
Rytoj, birželio 3 dieną, 

Vytauto darže, įvyksta Die
vo Apveizdos lietuvių para
pijos didelis. įdomus metinis 
piknikas. Visi dalyvaukite.

* jp »

Sulaikė

Pakilo katalikų skaičius
NATCHEZ. Miss. — Katalikų skaičius Mississippi val

stijoje per metus pakilo 2,998. ir dabar viso turi 43,859, 
iš kurių 38.844 yra baltieji ir 5.015 yra spalvuoti. Apie tai 
praneša vyskupijos kanceliarija.

f

Pamaldos už belasvius
LONDONAS. — Nesenai buvo atnašaujamos šv. mišios 

Westminster katedroje už jungtinių tautų belaisvius, ku
rie mirė ar buvo nužudyti koncentracijos stovyklose. Vo
kietijoje. Apie tai praneša lenkų katalikų spaudos ageh- 
tūra.

Nebuvo išvykęs
ROMA. — Manoma, 

popiežius Pijus XII šios va
saros dalį praleis Castelgan- 
dolfe. apie 15 mylių nuo Ro
mos. Nuo karo pradžios po
piežius Pijus XII nebuvo nė 
vieno karto išvykęs į Gastel- 
gandolfą.

Buvo kilęs gaisras
INDIANAPOLIS.— Ugnis 

nusiautė per devynis draus
mės barakus. Fort Benjamin 
Harrison. 10 mylių šiaury- 
čiuose nuo Indianapolis, ge
gužės 31 dienos naktį ir ank
sti birželio 1 dieną.

Sekė riaušės, ir mažiausia 
penki kaliniai buvę pašauti 
kilus neramumui, — prane
šama.

Ka pranešė?
NEW YORK. — General 

Electric Co pranešė gegužės 
31 dieną, kad ji greitai pra
dės statyti tyrinėjimo labo
ratoriją, už $8.000,000, neto
li jog didelio fabriko, Sche- 
nectady.

Robert Bock, mirusio Dan- 
ny Stanton švogeris. buvo 
sulaikytas praeitą ketvirta
dienį klausinėti dėl James 
“Red” Fawcett mirties, ku- 
ris buvo užmuštas gegužės 
25 dieną, kaip ir Stanton. 
pietų miesto dalyje, 
kare.

* Sf. *

Už $2,000
Iš Arthur Albert 

mento, 416 Pine 
paėmė įvairių 
$2.000 vertės.

♦

Žaibas trenkė
Praeito ketvirtadienio va

kare žaibas palietė gatveka- 
rį, Richmond str. Nė vienas 
nebuvo sužeistas.

Trys plėšikai iš taverno.

racket

Italijos princesė mirė kalėjime
WEIMAR. Vokietija — Italijos princesė Mafalda mi

rė koncentracijos stovykloje, kur ją buvo internavę naciai. 
Sakoma, kad naciai princesę Mafald buvo uždarę koncent
racijos stovykloje, nes jinai žinojusi apie Bulgarijos kara
liaus Boris. jos švogerio. nunuodijima.

Mafalda. Italijos karaliaus Victor Emmanuel duktė, bu
vo princo Pilico žmona. Ji sužinojo, kad Boris buvo nu
nuodytas Adlfo Hitlerio įsakvmu, pasak gautos informa
cijos čia. ir todėl jinai buvusi patalpinta Buchenwald bai
sioje stovykloje. Ji mirė rugpiūčio 29 d.

Buvęs ministeris 
aplankė popiežių

VATIKANAS.— Popiežius 
Pijus XII priėmė privačioje 
audiencijoje gegužės 31 die
ną Kurt Schuschnigg, buvu
sį Austrijos ministerį pirmi
ninką, kuris nesenai buvo ši- 
laisvintas iš nacių koncent
racijos stovyklos.

Schuschnigg yra katalikas 
ir drąsiai gynė Austrijos ne
priklausomybę prieš Hitlerio 
pasikėsinimą ją prijungti 
prie Vokietijos. Kai naciai 
užėmė Austriją, Schuschnigg 

ir

i
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buvo nacių areštuotas 
įmestas į kalėjimą.

Nuteisė kalėjiman
NEW YORK. — Francis 

G. Caffey. valdžios teisėjas, 
nuteisė Dr. Abraham Frei- 
tag’ą, 44 metų, trims me
tams kalėjiman. ir uždėjo 
$100, 000 pabaudą gegužės 
31 dieną už pardavimą 
3.000.000 sieksnių (yards) 
bandažo black market’e.

Užmušė tarnautoją dėl 

vyno
SAN FRANCISCO. — Al

bert Nauaux, 60 metų, pada
vėjų viršininkas Jack’s res
torano. gegužės 31 dieną mi
rė nuo sumušimo po to, kai 
atsisakė duoti daugiau vyno 
kostumeriui. Policija pareiš
kė. kad Nauaux pasekė už
puoliką ir jo draugus iki ša
ligatvio, kad išaiškinti, kad 
jis atsisakė jiems patarnau
ti, kad jie pasirodė įgėrę. 
Nauaux buvo perblokštas že
mėn ir jo galva palietė gat
vės grindinį. Jo užpuolikas 
pabėgo.

tininkams Paryžiuje. (Acme-Draugaa telephoto)

NATHAN 
KANTER 

■'Taeturilkee 
tranką*”

apart- 
ave.. vagys 
daiktų

Robert H. Jackson, Amerikos Jungtinių Valstybių Auks- 
čiau-io Teismo narys, vyriausias Amerikos patarėjas są- 

3423 Montrose avė., pačiupo jungininkų teisme karo kriminalams teisti, kalba laikraš- 
$200 ir dėžę cigarų.

•Iv 
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Karo laukuose...
Sužeistas Pacifike

Karo informacijos ofisas 
birželio 1 dieną pranešė, kad 
Pacifiko karo lauke buvo su
žeistas pfc- Victor Kozlow- 
ski, jo tėvas Leon Kozlowski 
gyvena 13510 Avenue 
Chicago.

O.

Dingęs Europoje
Karo informacijos ofisas 

birželio 1 dieną paskelbė, 
kad Europos karo lauke din
gęs (missing) T5 Adam T. 
Rauskin, jo žmona Mrs. 
Olive E. Rauskin gyvena 
1725 W. Pierce avė.. Chica
go.

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• KUMPO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St

Phone: YARDS 6054

J. ir B. Šliogeriu na- 
Bridgeporte, buvo ku- 
džiaugsmo. Jų dukrele

X 
mai, 
pini 
Barbora, kuri liuosnoriai į-
stojo į WACs, baigus kursą 
su garbingais pož y m i a i s 
Training Center, Oglethorpe, 
Ga., buvo parvykus namo 
poilsio. Paviešėjus išvyko į 
karo ligoninę, Galesburg, III. 
slaugyti sužeistuosius ka
rius. J. Šliogeris yra Chica
go lietuvių veteranas veikė
jas ir laikraščių bendradar
bis.

%

X Chemikė Aldona Saka- 
laitė, Karo Departamento 
Laboratorijoj, Long Branch, 
N. J., “Fuel and Lubrica- 
tion” divizijos užvaizdą, šio
mis dienomis priimta nariu 
New Jersey Statė Society of 
American Medical Technolo- 
gists. Reikalingą technician 
ligoninėms kursą išėjo lais
vu nuo pareigų metu. Ji ir 
toliau pasilieka savo parei
gose Karo Departamento la
boratorijoj.

X No. Side lietuviai pasi
žymi ne tik vieningumu, 
darbštumu, bet ir vaišingu
mu. Labd. Sąjungos piknike 
prie žymių veikėjų Tūbelių , 
stalo ne tik buvo susirinkę 
northsaidiečiai, bet lietuviš
ko Tūbelių vaišingumo teko 
patirti ir svečiams iš So. 
Side ir West Side

v

4
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X Veronika Stundžienė, 
dabar vargstanti Sibire, ieš
ko savo giminių Uršulės žie- 
mis ir Kazimiero Stundžio, 
kurie pastaruoju metu gy
venę Massachusetts valst. 
Abu ieškomieji prašomi 
kreiptis į kun. dr. J. Pruns- 
kį, 3230 Lituanica Avė., Chi
cago 8, UI.

apysa- 
apysa- 
laukia 
biznie-

X Alex Mickeliūnas. Rock 
dale, Ilk. biznierius su žmo
na, sako negalįs praleisti 
nedalyvavęs Chicago lietu
vių katalikų bet kokiam pa
rengime ir neperskaitęs dnr. 
“Drauge” einamos 
kos ‘ ‘Tėviškė’ Tos 
kos taip pat kasdien 
ir Mrs. Kass, žmona
riaus Jono Kass, savininkų 
jewelry krautuvės 4216 Ar
cher Avė.

t
X Joseph Sukulas, Jr., iš 

Cicero, vėl tarpe savųjų. Po
ra mėnesių praleido Colora- 
do valst., gerai pasitaisė ir 
jau vienas gali vaikščioti. 
Namiškiai labai džiaugias 
gerėjančia Juozuko sveika-

I ta.
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