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jis 
didžiąsias 
tybes, bet 
Rusija ir Prancūzija
kas nesipriešino 
pasiūlymui.

paleidžiamas, 
turėjo aukštą 
poziciją, jeigu

Amerika Reikalauja Masinio Teisimo
Visų Nacių Vadų Kartu: Jackson

LONDONAS, birž. 22. — 
Teisėjas Robert J. Jackson 
šiandien paskelbė U. S. pla
ną teisimui visų Vokietijos 
didžiausių karo kriminalistų 
vienu kartu, ir pareiškė vil
tį, kad jis gal prasidės* 
“pirm vasaros pabaigos.”

Jackson, vyriausias U. S 
prokuroras, pabrėžė. kad 

nekalba už kitas tris 
vakarines vals- 

sakė Anglija, 
kol

Amerikos

KARINIAI VEIKSMAI KINIJOS FRONTUOSE

ji pra

Britų užsienių ministeri
ja sakė Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos at
stovai Londone ateinančią 
savaitę pradės svarstyti su- 
žymėjimą didžiųjų krimina
listų ir nustatyti jų teisi
mo planus.

Jackson pačioj pradžioj 
pabrėžė, kad nė vienas vy
ras nebus 
dėlto kad 
militarinę
bus įrodymų, kad jis yra 
karo kriminalistas.”
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Raportai sako japonai evakavo Hainan 
U. S. lėktuvų ir submarinų atakoms ant

salą Tonkin įlankoje, tuo atidarydami 
priešo vandens susisiekimo linijų, kuriomis

du

šmeižti vyriausybę Londo
ne.”

Londono Times rašė, kad 
12 lenkų prisipažinimai 
Maskvoje dėl priešrusiškos 

! veiklos * ‘nė kiek nenuste
bins čia esančius anti-rusus 
agentus.”

Catholic Herald, Londo
no savąitraštis, pareiškė, 
kad Rusijos elgesys Euro- 

“nėra nė kiek geres
nis už hitleriškų fašistų 

M

LONDONAS, birž. 22. — 
Lenkijos vyriausybė Londo
ne šiandien pranešė 
šys Prez. Trumaną ir Min.
Pirm. Churchillą užstoti 12 
Lenkijos požemio vadų, ku
rie buvo Maskvos nuteisti 
kalėti, ir prašyti Rusiją iš
traukti savo kariuomenę iš I 
Lenkijos.

Prem. Arciszewskis pava- poje 
dino lenkų teismą Maskvo
je “politiniu bandymu ap- grasinimus ir agresiją.

ris
. pristatoma medžiaga 500,000 priešo karių pietrytinėj Azijoj. Ta jėga jau atkirsta iš 
sausžemio. Didysis Hainan garnizonas matomai išsikėlė iš salos į buvusią prancūzų nuo- 
muojamą Kwangchowan. Tolimesnis karių judėjimas nurodo, kad japonai planuoja ap
leisti pusiausalį ir likusias užimtas teritorijas pietuose nuo Pi upės. Šiaurėje kiniečiai 
jaujasi su japonais Liuchow mieste. (Acme-Draugas telephoto)
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Kiniečiai Puola Japonus Liuchow'e
CHUNGKING, birž. 22.- Du kiniečių daliniai su- 

Kiniečin kariai puola Liu- jungė savo jėgas punkte 
šešias mylias pietvakariuo
se nuo Liuchow ir veržiasi 
arčiau aerodromo.

Kiangsi-Kwantung pasie
nyje kiniečiai bando su
laužyti priešo kontrofensy- 
vą, ir jau pasiekė Lungnan 
rajoną. Kiangsi provincijo
je kiniečiai užėmė Tatang. 
ir priešas traukiasi į šiaur
vakarių pusę.

I

Užgyrė OPA Galios SENATAS SVARSTYS 
Pratęsimą 1 Melamsį PASAULIO ČARTERĮ 

VVASHINGTON, birž. 22.
— Atstovų rūmai šiandien 
nugalėjo republikonų ban
dymą apriboti OPA veiklą 
šešiems mėnesiams, ir 
gyrė to biuro galios 
tęsimą dar vieniems 
tams.

Balsavimas įvyko po
Raybum (Dem„ Texas) at
sišaukimo nepanaikinti O 
PA. Jis sakė toks žygis at
neštų inflaciją, kas reikštų, 
kad “daug žmonių neturėtų 
nei ko valgyti nei ko dė
vėti.”
I------------------
Ispanija Uždarė Savo

Rūbelių Eksportams
LONDONAS, birž. 22. — 

Paryžiaus radijo raportas
sakė Ispanija sustabdė mai- je įvykusius debatus, 
sto ir rūbų eksportą 
Prancūziją. Anot praneši
mo, visi prancūzai keleiviai, 
jų tarpe diplomatai, buvo 
iškratomi.

už- 
pra-
me-

Ats.

chow aerodromą. Aukštos 
komandos narys sakė tiki
masi, kad priešas greitu lai
ku evakuos tą buvusią U. 
S. aviacijos bazę.

Anot komunikato, kinie
čiai jau sudavė didelius 
smūgius j o ponams, ir greit 
užims bazę. Aerodromas 
randasi Liuchovv miesto pa
kraštyje.

KALENDORIUS
Birželio 23 d.: Šv. Vanda 

ir Šv. Agripina; senovės: 
Arvydas ir Blinda.

Birželio 24 d.: Penktas 
Sekmad. po Sekminių, Šv. 
Jonas Krikštytojas; seno
vės: Kupolis ir Budytė.

Birželio 25 d.
nr.as. senovės: Mantminas ir 
Bainutė.

ORAS
Šilta ir saulėta.

Didelės B-29 Atakos Išdegins Kelią;
Dės Pastangas Greitam Laimėjimui

VVASHINGTON. birž. 22. — Šiandien pranešta, kad 
Gen. George C. Marshall painformavo Kongresą, kad Ja
ponijos invazija bus padaryta po triuškinančios aviaci
jos ofensyvos, kurią išneš 1.000 B-29 lėktuvų atakos.

Vyriausias štabo viršininkas padarė tą pranešimą 
Kongresui besvarstant $38,500.285,951 apropriaciją atei
nantiems metams nuo liepos 1 d. Atstovų rūmai užgyrė 
tą sumą, kuri yra 15 bilijonų dolerių mažiau negu 1945 
m. apropriacija.

Marshall sakė nėra didelė militarinė paslaptis dėl ben
drojo mūsų plano krypties ateinantiems metams. Ofensy
vos Pacifike bus suintensyvintos. Vis didėjančios lėktu
vų atakos naikins japonų karinius fabrikus ir apsigyni
mus, ir praskins kelią invazijai.

DVIGUBAI DAUGIAU LĖKTUVŲ
Sakydamas jis yra priešingas Japonijos blokadavimui 

ir ilgam karui, Marshall sakė “Ekonomija gyvybių ir me
džiagų, bei Amerikos žmonių psichologija, reikalauja, 
kad mes pradėtumėme greitą, galingą ofensyvą, laimėti 
pergalę galimai greičiausiu laiku.”

Gen. H. H. Arnold, armijos aviacijos jėgų viršininkas, 
pranešė komitetui, kad “pirm vasaros galo mes galėsime 
pravesti B-29 atakas prieš Japoniją su beveik dukart di
desne jėga negu dabar.”

B-29 Lėktuvai Daužė Japonu ArsenaląLebanas ir Sirija
Pasirašė Sutartį

DAMASKAS, birž. 22. — 
Bendram pranešime Lebino 
ir Sirijos vyriausybės pra
nešė, kad jos susitarė dėl 
bendras po’itikos laimėji
mui nepriklausomybės nuo 
Prancūzijos, ir mano ateity 
ginti savo suverenitetą nuo 
visų priešų.

Jie pasisakė už bendrą 
nusistatymą evekuavimui 
visų prancūzų karių iš Le- 
vanto teritorijų, atleidimą 
visų prancūzų pareigūnų 
Lebane ir Sirijoje ir per
vedimą visų specialių pulkų 

į (iš vietinių gyventojų) 
i esančių po prancūzų 
manda.

I

GUAM. birž. 22. — Gie
dras oras padėjo 450 B-29 
lėktuvų atakai ant Japoni
jos paskutinio didelio lai
vyno arsenalo ir penkių di
delių lėktuvų fabrikų.

Du didžiausi arsenalai, 
Osaka ir Hiro. buvo beveik 
sunaikinti ankstesnėse ata
kose, 
kuotas 
sokias 
nius.

Kiti

Mitsubishi ir Kawasaki lėk
tuvų fabrikai prie Kagami- 
gahara, 20 mylių šiaurėje 
uiao Nagaya; Kawanishi 
fabrikas prie Himeji ir Ka- 
vzasaki fabrikas prie Aka- 
shi, abu Kobe srityje, bei 
Mitsubishi-Mishima lėktuvų 

Į fabrikas prie Tamashima, 
90 mylių vakaruose nuo Ko- 

1 be.
Japonų pranešimas sakė 

26 B-29 lėktuvai buvo nu-
penki taikiniai buvo mušti ar sužaloti.

SAN FRANCISCO, birž. 
22. — Amerikos Senatas 
ateinančios savaitės pra
džioje gaus pilną raportą 
apie San Francisco konfe
renciją iš dviejų savo na
rių.

Amerikos delegatai reiš
kia viltį, kad Senatas rati
fikuos čarterį organizacijos, 
kurią jie ir 49 kitų tautų 
delegatai čia išdirbo po de
vynių savaičių darbo.

Nė vienas, tačiau, neap
siėmė pranašauti, kad tai 
bus padaryta laiku Prez. 
Trumanui raportuoti Trijų 
Didžiųjų suėjimui Berlyne. 
Atrodo tikra, kad Senatas 
nė nepradės ratifikacijos 
svarstymo kol nebus gavęs 
raportus apie konferencijo-

I

dar
ko-

Kure fabrikas, ata- 
šiandien. gamino vi 
patrankas ir šovi

Franco Sako Negavęs 
Pagalbos iš Ašies

MADRIDAS, birž. 22. — 
Ispanijos užsienių ministe
rija išleido oficialų užgin- 
čijimą sakymo, kad Franco

| vyriausybė įsigaliojo su a- 
: šv. Vi’hel- sies ginkluota pagalba.

Atsakant į Meksikos de
legato San Francisco kon
ferencijoje padarytą užme
timą, ministerija sakė tas 
pareiškimas neteisingas.

KARO BIULETENIAI
—U. S. lėktinai nuskandino keturis nedidelius japonų 

laivus šiauriniam Pacifike ir sužalojo kelis kitus.
—Pietinėj Okinawoj įvyko pirmas masinis japonų pa

sidavimas. Japonai išlindo iš urvų nešdami baltas vėlia- j 
vas. Juos lydėjo jų komandieriai.

—Maskva laukia Molotovo kalbos apie užsienių reika
lus. Manoma jis praneš, kad Mikolajczyk susitarė su 
Maskvos remiama Karšuvos lenkų vyriausybe.

—Karalius Leopoldas darė antrą nevykusį bandymą 
sudaryti naują vyriausybę Belgijai. Kol kas jis pasilieka 
Salzburge, Austrijoje. • I

Atsiėmė Palšu Saleles, 
Tokyo Radijo Raportas

NEW YORKAS birž. 22.
, >
— Japonų Domei agentūra 
šiandien teigė, kad japonų 
“armijos ir marinų jėgos” 
iš Peleliu salos Palau saly
ne atsiėmė “kelias saleles” 
ir nuo gegužės vidurio “su
davė priešui didelius smū
gius. ”

Čekija Konfiskuoja
Visu Naciu Turtus

PRAGA, birž. 22. —
Prez. Beneš šiandien įsakė 
konfiskuoti visus Čekoslo
vakijos ūkius ir įmones pri
klausančias vokiečiams, 
vegrams, ir “išdavikams bei 
nežiūrint kokios tautybės 
kolaboracionistams.’ ’

NAMAŽINS TAKSŲ
BOSTONAS, 

Roy Blough, 
pavaduotojas, 
Ameriką stovi
taksų problemos, 
priežasties tikėtis 
taksų mokesčių 
mų po karo.

birž. 
Iždo 
sakė 

labai 
ir

22. — 
Sekr. 
prieš 

didelės 
nėra 

didelių 
sumažini-

?arf rizanai Užėmė Cagayan Centrą
MANILA, 

Filipiniečiai partizanai šian
dien užėmė Cagayan klo- 
nies centrą, tuo pastodami 
kelią pabėgimui japonų jė
gos, kuri kaujasi su ameri
kiečiais 35 mylias pietuose.

Japonams atsisukus prie
šintis 37-tos divizijos ka
riams Cagayam žemklony. 
filipiniečiai okupavo Tuqu- Lutong, aliejaus varyklų 
egarao, Cagayan provinci- centro. Berne jos vakariniam 
jos sostinę. Tas manevras Į krante, 80 mylių pietvaka- 
taipgi perkirto priešo jėgas riuose nuo Brunei įlankos, 
šiaurinėj Luzon. Nebuvo opozicijos šiam iš-

Dvi mylias šiaurėje nuo lipimui.

birž. 22.
Ilagan japonai sustojo prie
šintis U. S. kariams ir 
dviem atvejais kontrataka
vo. Amerikiečiai tankais ir 
liepsnosvydžiais atmušė ja- 

' ponų puolimus.

Gen. MacArthur pranešė, 
į kad australų 9-ji divizija 
j padarė naują išlipimą ties 

aliejaus

Unijos Pripažįsta -
Streikas Baigiasi

CHICAGO, birž. 22. —
Yra ženklų, kad išvežioto- 
jų septynių dienų streikas 
eina prie pabaigos. Ray- 
mond Hayes. nepriklauso
mos išvežiotojų unijos ad
vokatas, sakė jų nariai ma
to. jog streiku nieko nelai
mės.

ODT oficialai sakė strei
kuotojai grįžta darban. 
Vardai 37 streikuojančių iš
vežiotojų buvo priduoti jų 
draft boardamg su reko
mendacija imti juos kariuo
menėn.

t

Generolas Roy Geiger 
Gavo Paaukštinimą

VVASHINGTON, birž. 22. 
i — Lt. Gen. Roy S. Geiger 
buvo paskirtas Pacifiko lai
vyno marinų jėgog koman- 
dierium, iveton Lt. Gen. Hol 
land Smith, kuris vadovaus 
marinų laivyno stovyklai 
San Diego, Calif.

Geiger yra Pacifiko iš- 
laipdinimų veteranas.

I

I Popiežius Audiencijoj 
su Admirolu Slark

VATIKANAS, birž. 22.— 
Popiežius Pijus XII turėjo 
audienciją su Adm. Harold 
R. Stark. komandieriu U. S. 
laivyno jėgų Europos van
denyse, ir jo štabo nariais.

Eisenhover Užsigavo Amerikiečiai Apleis 
Bėgdamas į Traukinį Rusų Okupacijos Zonų 
ABILENE. Ka., birž. 22.

— Gen. Eisenhower, išlikęs 
sveikas per tris metus ka
ro Europoje, susižeidė 
pagerbimo dienoje.

Generolas išlipo iš 
kinio Topeka stoty, 
pasveikinti būrį 
karių,
važiuoti be jo. ir generolui 
bėgant jį pagauti, jis krito 
ir sužeidė koją. Traukinys 
buvo sustabdytas, bet gene
rolas šiandien šlubavo.

S3VO

trau- 
kad 

sužeisti) 
Traukinys pradėjo

WIESBADEN, Vokietija, 
birž. 22. — Amerikos ir 
Rusijos korpusų komandie- 
riai susitarė dėl evakuavi- 
mo septynių U. S. divizijų 
iš šiaurinio įsikišimo į oku
pacijos teritoriją.

Viena tų divizijų yra 6-ta 
šarvuočių, kuri grįš Ameri
kon šią vasarą.

Sutartis nepaliečia Ame
rikos divizijų, kurios oku
puoja Sudetenland rajoną 
Čekoslovakijoje.
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Jaunystė ir susitraukusi 
senatvė negali sykiu gyven
ti. — Shakespeare.

Martinaitis, 
Martinaitie- 
d. bedirbda-

I
I

Dabar

Happy Birthday!

na-

I

LIETUVIAI

I

kad 
dar

savo roles 
K. Kloris, •s '
berniukas, 
ir aiškiai

Mine' 22 metę praAtikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Phone YARDS 1378
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Ofiso Tel.........VIRginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

“GRADUATION” 
ATGARSIAI

sveikatos, pasisekimo gyve
nime, visuose darbuose ir 
kad daug dar sulauktų var
dadienių.

Ta pačia proga William, 
sykiu su tėvais sveikina 
‘•grandmother” jos gimta
dienio (birželio 24) proga. 
Prašo Dievo sveikatos, 
galėtų sulaukti daug 
vardadienių.

Šv. Baltramiejaus mokyk
los mokslo meto užbaigimas, 
buvo labai gražus. Žmonių 
atsilankė daug. Programa 
buvo trumpa, bet žavėtina. 
Vaikučiai puikiai 
atliko. Ypatingai 
kuris yra jaunas 
bet labai gražiai
pasveikino atsilankusius. Ir 
visi kiti vaikučiai, nuo ma
žiausio iki didžiausio, gra
žiai dainavo, šoko. Ypatin
gai gerėtasi italų vaikučiais, į 
kurie lanko šią mokyklą, dėl 
lietuviškai kalbėjimo ir dai
navimo. Ant galo baigian- 

< čios klasės Rita Leonaitis 
atsisveikino lietuviškai, o 

x Rita Špokas anglų kalba.
Klebonas išdalino dovanas 

ir diplomus. Sekantieji ga
vo dovanas už ištikimą lan- 

. kymą mokyklos per visą me- 
• - tą:

Donald Ivinskis 8 sky
riaus, Edward Jonaitis 8-to 

*• skyriaus. James Harne 8-to. 
skyriaus, Everett Vander 
Vere 8 skyriaus, Mary Jun- 
cer 8 skyriaus, Rita špokas 
8 skyriaus, Margareta Gus
tas 6 skyriaus, Jeronimas 
Petruška 5 skyriaus, Rober
tas Gedvilas 4 skyriaus, Jo
seph Zupon 4 skyriaus, Mar- 
tin Bena 2 skyriaus, Law- 
rence Niemi 2 skyriaus.

Dovaną už auk š č i a u s j 
laipsnį tikėjimo moksle ga
vo Teresė Bukantis.

Kazimieras 
sūnus Zuzanos 
nės. birželio 16 
mas krautuvėj susižeidė. Nu 
vežtas ji ligoninę, kur suteik
ta pirmoji pagalba, 
gydosi namie.

•

IŠKILMĖS ŠPOKŲ 
NAMUOSE

I 
J

Parapijonai labai dėkingi 
seselėms už surengimą gra
žios programos.

Ievos ir Vlado špokų 
muose, 826 — 8 St., birže
lio 17 d. buvo šviesu ir links 
mi. Tą dieną Špokai minėjo 
vedybinio gyvenimo 23 m. 
sukaktį. Iškilmes padidino 
sūnus Tarnas, kurs baigė 
Waukegan Township High 
School, o duktė Rita — pa
rapijos pradžios mokyklą. 
Giminių, draugų buvo pilnas 
namas. Ritos krikšto moti
na iš Melrose Park, III., ne
spėjo atvykti į puotą, tad 
vėliau atsilankė ir savo 
krikšto dukterį apdovanojo.

Linkime špokams sulauk
ti sidabrinio vedybų jubi
liejaus.

PUOTA VIKARAMS 
PAGERBTI

tenbet mūs linkėjimai ir 
ją tepasiekia.

VIENOS IŠVYKO, 
KITOS IŠVYKS

šeštadienis, birž. 23 d., 1945

Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

PIKNIKAS
Šv. Baltramiejaus parapi

ja ruošiasi prie savo metinio 
pikniko, kuris įvyks liepos 
15 d., Foss park. Klebonas 
ir vikaras ragina visus pa
rapijomis paremti pikniką. 
Dovanų knygutės jau išsiun
tinėtos; prašoma pinigus už 
jas greit grąžinti. Laimin
gieji dovanų gaus: 850.00 
vertės karo boną, $25.00 
vertės karo boną ir $5.00 
vertės karo ženklelių.

Šv. Vardo draugija, pade
dama kitų draugijų, rengia 
puotą tikslu pagerbti buvu
si vikarą, kun. Kiškūną, ir 
dabartinį vikarą kun. A. Va
lančių. Rengimo komisijos 
pirmininku išrinktas adv. 
Tarnas Pojūnas ir Bruno Če
paitis. Komitetan įeina at
stovai visų draugijų. Puota 
bus birželio 24 d., 5 vai. po
piet. Programą išpildys pa
rapijos mokyklos vaikučiai, 
kuriuos ruošia sesuo M. Con 
rada.

SVEIKINA
SVEIKINA

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

William Zavaskis sveikina 
savo krikšto tėvą dr. Joną 
žeką, taip pat ir daktaro 
tėvą Joną Žeką, Sr. varda
dienio proga. Abiem linki

Šv. Baltramiejaus parapi
ja ir pradžios mokyklos vai
kai sveikina seserį Pauletą 
jos vardadienio (birželio 29 
d.) proga. Nors ji jau išvy
kus į savo motinišką namą,

Parapijos pradžios mokyk 
los mokytojos seserys Ka- 
zimierietės vienos (sesuo i 
Consumata, sesuo Pauleta ir 
sesuo Akvineta) birželio 17 
d. išvyko poilsio j motiniš
kąjį namą. Pasiliko mokyk
los vyresnioji sesu0 Konra
dą ir sesuo Jokūbą, pas ku-.' 
rias vieši ir sesuo Ernesta, 
kuri praeitą mokslo metą, 
mokytojavo Emerson mo
kykloje. Prieš 17 metų, ji j 
mokytojavo parapijos pra
džios 
labai 
savo 
kurie
ginos. šios seselės į 
niškąjį namą išvyks 
lio 25 d.

Visa parapija linki
rims mokytojoms gero po
ilsio, kad ateinantį rudenį 

, vėl galėtų stoti prie sun
kaus darbo. M. Z.

I

mokykloj, tad dabar 
jnalonu susitikti su 
buvusiais mokiniais 
jau vaikinai ir mer- 

moti- 
birže-

sese-

Send a V. 

Mail Bond 

Today 

to Him

Bukit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik* vieną. pora akių gauname gy
venimui. Saugokite jaa leisdami 
ižegr-3 minuoti jaa moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokatas 
*aH outetktL

*T META FATTRZMO

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 13-toa
Telefonas: CANAIi 0523, Chtcago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 3:30 p. as. 

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

TeL YARd s 4641

I. RIMDZUS
PHYSIO - THERAPY
19 Metų Patyrime

4649 So. Ashlaad Ava.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną

DAKTARAI

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
■ž pigesnį — be komuna

PAS

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6070
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.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. .......... TeL CANsl MM

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininką*

M

AL.
Kumskis
INSURANCE

BROKER
I>?l Visokių
IXSI KAX<-k

— SAUKITE —

REPublic 1591
Raštu* 

ir suteikiamo 
rų. mandagų pa- 
taina\ imą.

JUOZAPAS J. GRISH,
Gyveno 42+0 So.

Mirė Birž. 22 <1., 19+5 m., 2:50
Gimęs Lietuvėje. Kilo iš 

lapijos. Eimančių kaimo.
Amerikoje išgyveno 5+ metus.
Paliko dideliame nuliūdime 5 sūnus .\<lv. .Juozapa J. ir 

marčią Monica, \Vaiter R. ir marčią Marie, Joną ir marčią 
Evelyn. Petrą, Raymond ir marčią Bernice; dukterį Oną 
Hannon ir žentą Bernard; 1+ anūkų ir 2 pro-anukus. bro
lio dukterį Elzbietą Viliunas, jos vyrą Juozapą ir ju šei
mą: sesers sūnų Joną Meškauską, švogerį Simoną Šilgalj 
ir jo šeimą (Kewanee, III.) ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Dominiką, seserį Oną 
Gndmaniene ir jų Šeimas.

Priklausė prie Simono Daukanto dr-jos ir prie Šv. Izido
riaus Artojau* dr-jos (South Chicagoje).

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antiad.. Birž. 26 <1. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
jvvKs gedulingos pamaldos už velionio sielą. I’o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnui, Dūkti, Marčios, Žentas, Arnikai. Pro-ann~ 
kai ir visos kilos (riminis.

Laidotuvių direktorius: Ant. M. Phillips. tel. Yards +?M)8.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2863

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Gyvenimas ar mirtis pri
klauso nuo liežuvio.

Kai gyvenimas tuščias, 
kai ieškai ko artimaus, imk 
į rankas gerą laikraštį, ar
ba gerą knygą.

*
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STASYS LITVVTNAS SAKO:

B T2 H D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— visokios rūšies namams 

REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — InsuJuotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place
Tel. REPnblic 7868

Re*. 6958 So. Talman Avk
Res. Tel. GROvehill 0617
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road

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

Sr. (GRIŠILS)
\Vdls St.

vai. pp. 
Raseinių apskr.. Tytuvėnų pa-

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKTA DYKAI! 
STASYS LITVVTNAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1372

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

S
T =^F

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE barcus EL
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO. VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARA Nuo 7 iki 8 vaL v Ak

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Av*. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutarti 

Offiee TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930.

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

f

i Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!
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HELP W A N TE D
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

'‘DRACGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. D<-«rbom Stroof 
Te*. RANdolph 94S8-9489

HELP WANTI.D — VYRAI

AUTOMOBILIŲ PLOVĖJŲ 
PATYRUSIU — ATSAKOMINGŲ 

G NAKTIS Į SAV.
PASTOVUS DARBAI 

2129 W. NORTH AVE.

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

Karo Pramonė

F

ATYDA!
★ ★

Naktų Darbinikams
TURRET LA THE OPERATORIŲ 
ENGIME I.ATHE OPERATORIŲ 

SCREVV MACHINE OPERS.
BENCH ASSEMBLERS 

GRINDERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

THE PYLE 
Na+ional Co.

1334 N. Kostner Av.

★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

BELL TELEPHONE

DUCNRARTIS DRAUGAS. CHICAGO. UJBINOIS

ILLINOIS

HEIsP WANTED
------ --  - ■

Po Svietą Pasidairius

OVACIJOS VAKARINIO FRONTO VADUI

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

Kansas City. Kansas, gyventojai kelia ovacijas pravažiuojančiam gen. D. D. Eisen- 
. howeriui, kuris, pakeliui į savo gimtinį miestą — Abilene, Kansas, čia buvo sustojęs. 

(Acme-Draugas telephoto)

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
BAITO METALO LIEJIKO ir Pa
gelbininkų iš-imekmimui. Pi'no ar 
da’inūi laiku. Auk-f-au-i.a mokestis. 
MONROE SALES. 1217 NV. Monroe 
St.. Tel.—Monroe 1167.

PIPE MACHINE OPERATORIŲ 
VVAREHOUSE DARBININKŲ 

Pastovūs darbai dabar ir 
po karo.

SAUNDERS & CO. 
2509 W. Cermak Rd.

MOTERŲ IR MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. 
Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

Darbas Dienomis
MONROE COIL CO. 

2659 VV. 19th ST. 3rd FL.
Tel.—BIShop 7226 »

I

I

VYRAI IB MOTERYS

- T Y P I S T -
High school giri will be considered. 

Good vvorking conditions and pay.

APPLY AT ONCE
BONISIELD BROS. 

TRUCK LINES
452 N. JKFFERSCN H'.Y 4215

VYRŲ 
MOTERŲ

Žmogaus pažadas, tai jo 
padaryta skola. — Kard. 
Newman.

Lensrvies Mašinų Darbams 
Svarbioje Pramonėje su 

Po Karo Progomis 
Produkcijos Bonai

VYRAMS — 55 VAL. Į SAV. 
MOTERIMS — 45 VAL. Į SAV.

MILLED SCREVV PRODUCTS 
COMPANY

2016 VV. Lake St.

Laikas, tai senas teisėjas, 
kuris visus nusižengėlius 
perkratinėja.

Shakespeare

HELP WANTET> — MOTERYS

i
I

Blogas skatikas visados 
pačiam sugrįžta.

MOTERIS FINISHER ' 
Dirbti vyrų ir berniukų drabužių 
krautuvėje. Paskutinė Finisher 
išdirbo čionai 25 metus.

BAER BROS. & PRODIE 
3959 VV. Madison St. 
Tel. — KEDzie 5215

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

PRIE LENGVI VALDŽIOS 
DARBI

A H N E L L 
AVVNING CO.

9349 S. VVestern Avė.
GIRLS AND VVOMEN

GeneraI Office Liūties
Some Typing 
No Saturdays 

Permanant

MILCOR STEEL CO. 
4301 S. VVestern Blvd.

MERGINŲ
ABELNIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
Geros Valančios. Gera Mokestis

VV. vr. CARQUEVILLE CO.
125 VV. Ohio St.

TA.RNAKTV patyrusių mažam ftir- 
nišiuotam apartanHiitiniam name. 
Pastovus darba-.
6236 S. Ii \RPER AVE., Tel. PLA- 
za 9852.

FOR SALE — REAL ESTATE:

PARSIDLODA: — 2 Betų mūro na
rna- Brighton l’inkc. 5 ir 5 kam
bariu. Laitai patogioj vietoj. Parsi
duoda už labai žemą kainą iš prie- ■ 
ža-ti<-- senaties, Atsišaukite — 4012 I 
BRIGHTON PLACE. pirmam aukšte

PARSIDIODA; — 2 rietą 5 ir « 
kamliarią medinis narna- -u plytą I 
mūriniu beismentti. didelis atikas 
p<s'iaus šiluma. lota- 40 pėdu nla- 
Uimo, 3 karam- garadžiits. \l-išni- 
kite — 4140 W. 2lth PLACE. ai t* i 
rani aukšte.

PA.RSIPCODA: — 2-Jų ankstu mū
rinis namas, <'i<-eroje, Parkliolm • ra
jone. Narna- gerame stovyje. Kiek* 
vienas aukštas a|tšil<l>mas atskirai. 
Sąlyga- sužinosit telefonu: — Clf'E* 1 
KO 1130. i

čia ateis, jis ateis ir tuo-
— Kam aš važiuosiu, jis 

i jau tvarką padarys.

— Bet tu jo tvarka nesi
džiaugsi. Tu loji už Juozą 
dėlto, kol esi Dėdės Šamo 
duonos privalgęs.

Becelebruojant birdę pas 
Slankaičius. susirinko būrys 
gražių svečių. Kaip tarp 
kviečių išdygsta ir kūkalių, 
taip ir čia, tarp gerų žmo
nių kaip yla iš maišo išlin
do baiševikas ir, priselinęs 
prie kataliko, klausia:

— Ką, ar negaila ruskių? 
Tai, sakau, nabagų daug iš
mušė šioje vainoję.

— Kur čia suspėsi gailė
tis viso pasaulio. Man gai
la savųjų, — atsakė kata- 

1 likas.
1

— O kokia čia tvarka, ką 
i čia valgau: vištų nėra, pon- 
čių neužtenka. Kad Juozas 

į čia būtų, tai visko būtų, — 
rėkė oalševikas.

— Sei, kodėl tu ruskių ne- 
laikini?------vis lindo į akis
baiševikas.

— Ne tai rusų, bet ne
mėgstu balševikų, nes tai 
tipai be širdies, be gėdos,- 
be kultūros, tiesiog žvėrys.

— Jie Lietuvą išliuosavo 
iš Smetonos nevalės. Dabar 
ten liuosybė, demokratija.

— Jei ten demokratija, tai 
kodėl neleidžia patiems lie-

dič, generalinis Pranciškonų 
Ordino definitorius; Fedele, 
Perugijos universiteto teisių 
fakulteto profesorius; kun. 
dr. V. Pavalkis; Ed. Kara- 
nauskas, inžinierius; St. Lo
zoraitis, ministerio sūnus; 
Tėvas Sakevičius. MIC.; kl. 
Sukackas, S.I.; klier. A. Ar- 

Balnius, kareivis iš 
ir daugelis kitų 

svečių, neskaitant 
universiteto proie- 
studentų.

i 
!

Lietuvis Pranciškonas 
Romoje Gavo 
Daktaro Laipsnį

Tėvas Leonardas Andrie
kus. O.F.M., balandžio 10 
dieną Šv. Antano popiežiš- 
taciją ir gavo bažnytinės 
kame pranciškonų universi
tete. Romoje, apgynė dizer-. 
teisės daktaro laipsnį.

Tėvas Andriekus gimė 
Lietuvoje, Barstyčių bažnyt- 
kaimyj, Mažeikių aps. Sėdo
je baigęs vidurinę mokyk
lą, mokėsi Kretingos Šv. An
tano kolegijoje, iš kurios 

11934 metais įstojo į Pran
ciškonų Ordiną. Tapęs vie- 
nuo'iu ir gavęs reikiamą vie
nuolinį ir mokslinį paruoši
mą, 1937 metais viršininkų 
buvo išsiųstas į Austriją 
studijuoti teologijos. 1939 
metais, vasaros atostsgų 
metu, Fr. Leonardas nuvy
ko į Jugoslaviją ir ten Lu- 
bianos tarptautiniame Kris
taus karaliaus kongrese kal
bėjo lietuvių vardu. Kilus 
karui, jis jau nebegalėjo 
grįžti Austrijon, dėlto nu
vyko Italijon ir mokėsi Mi
lano pranciškonų seminari
joje, kur 1940 metų birže
lio 29 dieną iš kardinolo 
Schusterio gavo kunigystės

|

Kard. Nevvman

šventimus. Bolševikams už
grobus Lietuvą, jaunasis le
vitas negalėjo pasimatyti su 
savo namiškiais bei giminė
mis, 
savo

ir jo motutė nematė 
sūnaus primicijų.

Nebegalėdamas sugrįžti 
Lietuvon apaštalauti. Tėvas 
Andriekus sumanė studijuo
ti. 1941 metais gavęs vir
šininkų leidimą, nuvyko Ro
man ir pradėjo studijuoti 
bažnytinę teisę. Čia bestudi
juodamas gavo bakalaurato 
ir licencijato laipsnius. Dak
taratui dizertaciją rašė: “A- 
pie nepilnamečius baudžia
mojoj romėnų ir bažnytinėj 
teisėj”, kurią pabaigęs šių 
metų balandžio 10 dieną, pui 
kiai apgynė.

Dizertacijos gynime daly
vavo: T. Pol. Schmoll, viso 
Pranciškonų Ordino Genera
linis Vikaras; St. Girdvainis, 
Lietuvos pasiuntinys prie 
Šv. Sosto; S. Lozoraitis bu- 
vęs Lietuvos pasiuntinys 
prie Italijos vyriausybės 
vysk. I. Nuti, O.F.M.;
vatore Riccobuono. Italijos 
mokslų Akademijos narys ir 
Laterano civilinės teisės fa
kulteto dekanas; T. D. Man-

minas; 
Londono 
aukštų 
vietinio 
šorių ir

• 1 J Į 
Sai-,

— Kokių savųjų?
— Nagi amerikiečių.
— O ruskiai ar ne mūsų, 

juk jie mus išgelbėjo, — pa
reiškė baiševikas.

— Nuo ko išgelcčjo? Mus 
japonai užpuolė, o ruskiai ir 
šiandien dar su jais žuvau- tuviams tvarkytis, kodėl ne- 
ja. Kai naciai juos puolė, 
tai mes jiems atėjome į pa
galbą ir tikrai išgelbėjom.

— Noser. ruskiai sumušė 
nacius ir mus išgelbėjo.

— Keno .ginklais mušė? 
kodėl pirma jie savęs neiš
gelbėjo? Net iki Kaukazo 
nuvyti buvo. Kai mes pri
statėme ginklų, atidarėme 
net kelis frontus, tai bepigu 
jiems buvo muštis.

— Oh boi ruskis maenas, 
. jis žmonių daug turi, — tę
sė baiševikas.

— Taip, jis žmonių daug 
turi, bet jų nevertina. Jam 
žmogus vertas tiek, kiek ir 
gyvulys. Bet šiandien gink-

i 
i

i
Į

Naujasis daktaras, nega- 
] lėdamas grįžti Tėvynėn, sa

vo mokslo srityj tebesigili- 
na toliau klausydamas pas
kaitas Laterano civilinės in 
bažnytinės teisės fakultete 
ir “Sacri Concilii” Kongre- 
gacije.

Tėvas Leonardas Andrie
kus Lietuvos pranciškonų y- 

Į ra pakviestas i U. S. Ame
riką, darbuotis savo tautie
čių tarpe, netrukus išvyks 
į Lietuvos Pranciškonų Šv. 
Antane vienuolyną Mt. St. i Ias viską nulemia, o ne žmo- 
Francis, Greene, Maine.

Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M.
Roma. 1945-IV-ll.

What Are Your Reasons
For Buying
War Bonds?

* ŠSj'ttallJie
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PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ IR UŽDEKIT 
MURINTUS SIDINGUS

ROLL ROOFING—
lb.—2n<l Roll ................. S 1.60

Brick Siding—Roll *2.15
Heavy Kriok Siding ............ 86.95

Ketvirtainė pėda.

TVRLM PILNA PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako—Ix*ntų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalant 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mesi turim gerą lietuv) kar;»entxrj

ALBERT LVMBF.R &• Sl’PPLY 
COMPANY

3*00 SO. WF.S?TERN AVE.
Td. LAFAYETTE 2101

Mr. Paul Miller, Secreta- 
ry-Treasurer of the Chicago 
Lithuanian Society, says:

‘■Reikia sumušti japonus; 
kad bonų nepirks, tai japo
nų nesumuš. ”

Vit. Galskis

!
nių skaičius.

— Ale Ruzveltas važiavo, 
Stalinui rankas kojas bučia
vo, kad tik Ameriką gelbė
tų.-

— Bet kodėl jūs taip sti- 
kinate už Rusiją ir einate 
prieš savo kraštą? — įsiter
pė kaimynas, kuris visą lai
ką tylėjo ir klausėsi.

— Todėl, kad Juozas yra 
gut, — atšovė baiševikas.

— Tai kodėl tu pas jį ne
važiuoji, jei jis gut.

grąžina tremtinių iš Sibiro, 
o dar daugiau į ten veža.

— Veža orą permainyti. 
Juk ir čia žmonės važiuoja 
tai į California. tai į Flori
da. Sveika orą permainyti.

— Tai kodėl tu nevažiuoji 
ten oro permainyti. Atrodai 
kvarabų apsėstas. Ten ma
kaulė atvėstų ir išsigydy- 
tum iš visų kvarabų.

— Važiuosiu, važiuosiu, 
kad tik kiek susisetlys iš po 
vainos; važiuosiu su boba, 
su vaikais ir su visu kuo.

Suėjus aną dieną vieną 
savo tavorščių, kurs da te
bėra singeiis. Bešnekant, iš
ėjo kalba apie ženatvę. Aš 
jam sakau:

— Merginų dabar dau
giau, negu vaikinų ir žmo
ną galima pasirinkti kokią 
tiktai nori. Ženykis. Juk 
nai, kad ženoti žmonės 
giau gyvena.

ži-
il-

ta— Noser! — atsakė 
vorščius. — Singeliai ilgiau 
gyvena. Štai, singelio gyve
nimas skaitosi nuo gimimo 
dienos, o ženoto — nuo šliū- 
bo dienos.

SULAIKYTAS ŽMOGŽUDYSTĖJE

Teisybė, tai prakilniausias 
dalykas, kurį žmogus gali 
užlaikyti. — J. R. Lowell.

Pirkite tose krautuvėse, 
kuries skelbiasi “Drauge”

Cecil Robbel 
cago. Čia jam 
(lie detector). 
sutriuškinta ši

iš Rockford, III., policijos atgabentas į Chi- 
bus panaudota melui atidengti priemonė 
Jo apartmento eleveiterio skylėje rasta 
moteris. (Acme-Draugas telephoto)
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Jungtiniu Tautu Carteris
SAUGUMO ORGANIZACIJOS TIKSLAS

Jungtinių Tautų konferepcija San Francisco, Cal., 
mieste baigia savo darbą. Pasaulio saugumo organi
zacijos konstitucija ąrba carteris jąu priimtas ir teks
tas paskelbtas, šį dokumentą pasirašys 49 valstybių 
atstovai. Jungtinių Tautų konferencija iškilmingai baig
sis Prezidento Harry S. Trumano kalba.

Saugumo organizacija vadinsis Jungtinėmis Tauto
mis. Tą vardą yra davęs velionis Prezidentas Roose
veltas.

Jungtinių Tautų organizacijos tikslas labai aiškiai 
nustatytas: palaikyti tarptautinę taiką ir saugomą. šio >- 
tikslo sieks — imantis efektingų kolektyvių priemonių 
išvengti ir pašalinti grasinimus taikai. Bus sulaikomi 
agresiniai aktai ir laikantis teisingumo dėsnių ir tarp
tautinės teisės bus siekiama taikiu būdu išspręs
ti tarptautinius ginčus, kurie galėtų būti pavojum pa
saulio taikai.

Jungtinės Tautos ugdys draugingus santykius tautų 
tarpe, laikantis lygių teisių ir žmonių apsisprendimo 
principų.

Jungtinės Tautos sieks tarptautinio bendradarbiavi
mo sprendimui tarptautinių problemų, turinčių ekono
minį. socialinį, kultūrinį ir humanitarinį karakterį ir 
kad ugdyti ir skatinti žmogiškų teisių pagarbą ir pa
grindines laisves visiems, be skirtumo rasės, lyties, kal
bos ir religijos.
PRIEMONĖS IR SUDĖTIS

Tiems tikslams siekti Jungtinės Tautos bus centru 
tautų veiklai harmonizuoti.

Saugumo organizacija yra pagrįsta visų savo narių 
suverenumo lygybės principu. Visos narės savo tarp
tautinius ginčus riš taikingomis priemonėmis, kad tarp
tautinė taika, saugumas ir teisingumas nebūtų pažeista.

Savo tarptautiniuose santykiuose visos narės susi
laikys nuo grąsinimų arba jėgos panaudojimo prieš 
bet kurios valstybės teritorinį integritetą.

Jungtinių Tautų narėmis bus visos valstybės, pasi
rašiusios 1942 m. sausio 1 d. deklaraciją ir San Fran
cisco konferencijos dalyvės. Bet ir kitoms valstybėms 
organizacijos durys nėra uždaromos. Visos taiką my
linčios tautos bus priimamos narėmis, jei tik jos su
tiks išpildyti uždėtas pareigas.

Jungtinių Tautų organai bus šie: generalinis seimas, 
saugumo taryba, ekonominė ir socialinė taryba, tarp
tautinis teisingumo teismas ir sekretorijatas,
SVARBUS IR ISTORIŠKAS DOKUMENTAS

Mes čia labai trumpai nušviečiame Jungtinių Tautų 
tikslus, apibrėžtus tik ką priimtame ir paskelbtame 
čarteryje. Bet tasai čarteris yra tiek platus, kad vie
name trumpame rašinyje sunku yra jį bent kiek išsa
miau apibudinti.

Kalbant bendrai, tenka vis tik pasakyti, kad San 
Francisco konferencija prirengė svarbų ir istorišką do
kumentą. Jungtinių Tautų Carteris pagrįstas girtinais 
principais ir procesais, kurių laikantis taika ir teisin
gumas ateityje bus galima palaikyti. Kad jį būt gali
ma realizuoti dabar tuojau, iliuzijų sau nedarome. Kol 
tarp didžiųjų tautų nepasireikš nuoširdesnis bendradar
biavimas, tol bus sunku taikyti Čarterio dėsniai prie 
tarptautinio gyvenimo, šiuo metu didžiosios valstybės 
perdaug ir per aiškiai rūpinasi tik savo interesais, tik

savo įtakų praplėtimu. Tarptautiniuose santykiuose, 
kad ir jungtinių tautų tarpe, dar per mažai geros valios.
CARTERIS IR SOVIETŲ RUSIJA

Jungtinių Tautų čarteryje pastebime paragrafų, ku
riuos tokia Sovietų Rusija iš pačių pagrindų yra su- 
laužusi, juos tebelaužo ir dar vis nėra ženklų, kad ji 
sustotų juos laužyti. Jį ramia sąžine pasirašo čarterį, 
bet nesiima priemonių jį vykinti. Jei ji ir toliau taip 
elgsis, sunku, o gal ir visai nebus galima, įgyvendinti 
visi tįe< gražūs šūkiai. Tautui ir žmonių laisvės ir ge
rovės principai įr toliau bus mindžiojami po kojų, jė
gos politika dar ilgai siautės pasaulyje.

San Francisco konferencijos priimtame dokumente 
dažnai minUpi teisingumo, lygybės, laisvės ir tarp
tautinės teisės principai. Laikantis tų visų principų 
Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas pirmoje vietoje 
savo žmonėms turi psskelbti manifestą: suteikti jiems 
visas tas laisves, kurioms atsteigti, ugdyti ir palai
kyti suorganizuotos Jungtinės Tautos. Stalinas, jei jis 
bent kiek sutinka su saugumo organizacijos principais, 
turi išsižadėti naujų agresinių užsimojimų ir pasitrauk
ti iš tų teritorijų, kurios jokiu būdu nepriklauso'Rusi
jai. Jis turi ištraukti savo ginkluotas jėgas iš Baltijos 
valstybių, Lenkijos ir Balkanų ir pripažinti toms tau
toms teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Jei jis to nepadarys, San Francisco konferencijos 
darbas ilgiems metams gali būti tuščias. Patsai šio 
karo tiksės nebūtų atsiektas. Tada pasidarytų aišku, 
kad kariauta ne pavergtoms tautoms išlaisvinti, bet 
Rusijos sienoms ir jos įtakai praplėsti.

Tačiau, reikia tikėtis, kad taikos konferencijoj, kuri 
jau netrukus turės įvykti ir kuri turės eiti Jungtinių 
Tautų Čarterjo dvasia, visoms laisvę mylinčioms tau
toms, neišskiriant nė Lietuvos, bus grąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė.
★

Kun. Jonas Kasakaitis
Šis vardas Amerikos lietuvių visuomenei yra labai 

gerai žinomas. Jis žinomas ne vien tik dėl to, kad 
daug metų ir sėkmingai vadovauja gausingai ir šau
niai Šv. Kazimiero parapijai Pittston, Pa., bet labiau
siai dėl to, kad kunigas Jonas Kasakaitis yra didis 
lietuvis patriotas, iš pat savo jaunų dienų uoliai dir
bęs mūsų tautos gerovei ir kovojęs už Lietuvos žmo
nių teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Pirmojo Pasaulio Karo metų jis buvo veiklus Ame
rikos Lietuvių Tarybos narys, ir darbu ir gausiomis 
aukomis stipriai parėmęs didįjį tautos reikalą — sie
kimą į laisvę ir nepriklausomybę. Ir šiuo metu kun. 
Jonas sielojasi ir darbuojasi tam pačiam tikslui.

Mūsų visuomenė žino ir apie tai, kad kun. Kasa- 
kaitis yra stiprus ir nuoširdus lietuvių katalikų cen- 
tralinių organizacijų rėmėjas. Ne be reikalo Lietuvių 
R. K. Susivienymas Amerikoje yra išrinkęs jį savo 
garbės nariu, nes jam šauniai nusipelnė ir būdamas 
jo vyriausiu dvasios vadu ir savo parapijos ribose 
turėdamas tos organizacijos septynias kuopas. į ku
rias priklauso apie tūkstantis narių.

Mes žinome ir apie tai, kad kun. Kasakaitis turi 
gabią plunksną ir ją naudoja lietuvių tautos gerovei 
kelti.

Tačiau ne visa mūsų visuomenė žino, kad šiomis die
nomis sueina lygiai 40 metų, kai šis garbingas asmuo 
buvo įšventintas kunigu. Gerbiamas Sukaktuvininkas 
pirmąsias šv. Mišias atlaikė 1905 m., birželio 24 d.

Gerb. Sukaktuvininkui, veteranui veikėjui kun. Jo
nui Kasakaičiui linkime ilgiausiu metų!
★

Ūkininko Uždaviniai
Birželio mėn. laidoje žurnalas ‘‘Fortune” davė straips 

nį apie žemės ūkį. Tarp kitko jame pasakyta: “Žemės 
ūkis tebėra plačiu ir pastoviu pagrindu, kuriuo remia
si visas Jungtinių Valstybių ekonominis gyvenimas."

šiuo sakiniu, tiesa, nieko ypatingai naujo nepasaky
ta, bet vis tik gerai ir teisingai pasakyta.

Tas pats žurnalas gvildena visą eilę problemų, su 
kuriomis ūkininkui šiais laikais tenka susidurti. Trūks
tant darbininkų, ūkininkai galvoja apie naudojimą dar 
moderniškeenių mašinerijų, kuriomis būtų galima pa
kelti žemės ūkio produkciją. Net planuojamas laukų 
užsėjimas panaudojant atitinkamus aeroplanus.

Ūkininko darbo vaidmuo visais laikais buvo, yra ir 
bus svarbu?. Didysis jo uždavinys pasaulį maitinti. Bet 
dabartiniais laikais tasai ūkininko vaidmuo dar labiau 
yra padidėjęs. Dėl ko — ir aiškinti nereikia, ūkininkų, 
vaidmenį ir jo uždavinius padidino karas, apėmęs veik 
viso pasaulio kraštus. Amerikos ūkininkas ir karo me
tu ir ilgokai po karo turi maitinti labai žymią žmo
nijos dalį. Todėl į jo darbą ir su juo surištas proble
mas ir vyriausybė ir visuomenė turi kreipti rimčiau
sio dėmesio ir jam visokiais būdais gelbėti.
★

Rytoj paskelbsime labai svarbų Vyriausiojo Lietu
vos Laisvinimo Komiteto, veikiančio Europoje, atsi
šaukimą.

Žuvo Pacifiko kare
Karo informacijos ofisas 

birželio 22 dieną pranešė, 
kad Sgt. Peter P. Dapsis žu
vo Pacifiko karo lauke, jo 
motina Mrs. Victoria Dapsis 
gyvena 2924 E. Victoria st., 
Philadelphia, Pa. Taip pat 
Pacifiko kare žuvo . Sgt. 
Stapley J. Guzik, jo motina 
Mrs. Apna Gųzik gyvena 417 
Frances str., Wilkes-Barre. 
Pa.

Mirė Europoje
Karo informacijos ofisas 

birželio 22 dieną pranešė, 
kad Europoje mirė pfc. Ste- 
ven E. BucRųs, jo motina 
Mrs. Mildred Buckus gyve
na 1403 N. Asbcrn avė., 
Springfield. III.

Sužeistas jūreivis
Karo ii.formacijos ofisas 

birželio 22 dieną pranešė, 
kad pfc-, USMCF., Stephen 
J. Stanko buvo sužeistas, jo 
tėvai Mr. ir Mrs. John Stan
ko gyvena 106 N. 9th str., 
Scranton. Pa.

BUS LIGONINĖ
Miami, Fla. — Vyskupas 

Joseph P. Hurley. iš St. Au
gustine, pranešė, jog Mia
mi, Fla. bus įsteigta katali
kiška ligoninė, kuri turės 
nuo 200 iki 300 lovų..

Pusė milijono
WASHINGTON. — Beveik 

pusė milijono negrų karei
vių yra užjūryje, armija pra
nešė birželio 20 dienų.

Žymus vyras
Prof. George A. Van Bies- 

broeck, 65 metų. Chicagos 
universiteto astronomas, ku
rio vardu dvi kometos yra 
pavadintos, pasitraukia iš 
pareigų, liepos 1 dieną, iš
tarnavus reikiamą laiką. Jis 
likusį laiką pašvęs kelionėms ' 
ir mokslo tyrinėjimui.

Grįžta
VATIKANAS. — Osserva- 

tore Romano laikraštis pra
neša. kad Vokietijoje daug 
žmonių, kurie buvo pametę 
tikėjimą, grįžta į katalikų 
Bažnyčią.

Neteko gyvybės!
Leroy Rusch. 9 metų, 1875 

Howe str., mirė Henrotin li
goninėje praeito ketvirtadie
nio vakare, po kelių valandų, 
kai jis nukrito eleveitorinio 
traukinio priešakyje, prie 
Larrabee str., ir North avė.

Rusch nukrito, kai jis žai
dė su kitu vaiku stoties plat
formoje.

Bitės užmušė vyrį...
BLOOMSBURG. Pa.—Wil- 

son Colman. 75 metų, ūki
ninkas. buvo mirtinai įgel
tas, kai jis nukrito iš vyšnių 
medžio ant bičių avilio. Vi
sas Colman kūnas buvo su
geltas. Jis mirė vėliau 
Bloomsburg ligoninėje.

Platink “Draugą”,

VAIDILUTE ‘ * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
— Nereikia, nereikia, — 

apkabino priglausdamas.
Ramiai, šaltai priėmė sū

naus glamonėjimą, patylėjo, 
pakramtė pyrago gabalėlį ir, 
galvą į jo petį atremdama, 
paklausė:

—O kur ten būsi? Kur 
apsigyvensi — dar nežinai?

— Susirasiu buveinę... Nu 
sisamdysiu kokį kambarį su 
užlaikymu... bene man daug 
reikia...

—Žinai, kad taip... Kokį 
gi ten darbą dirbsi?

— Redakcijoj dirbsiu... 
Ten reikia rašyti straips
nius, visokias žinias, trum
pai sakant, visa, kas nau
dinga žinoti, kas dedasi pa
saulyje ir Lietuvoje.

— Te... nei tu man pasa
kok, sūneli, nei aš suprasiu.

— Siuntinėsiu jums dien
raštį. Jovita galės paskai
tyti.

— Paskaitys — žinosiu.
Priemenėj pasigirdo tėvo 

žingsniai.
— Jau tėvas ateina ragin

ti... jau važiuosi, sūneli, — 
susirūpino, sukruto.

Tėvas nuėjo į šeimynga- 
lį, iš kur pasigirdo jo rus
tus balsas.

— Dar ne... dar, matyti, 
nesuruošė rogių.

— Be reikalo vilkina... Jau 
gražus laikas išvažiuoti.

—Mama, lyg veji mane.
— Aš tavęs ne veju — 

pats bėgi.
— Neilgam.
— Kas žino?...
— Aš sakau... Tik ligi pa

vasario.
— O man rodosi, vaikeli, 

kad tu nebesugrįši, — pa
lingavo žila galva.

— Kaip tai — nesugrį
šiu?!

— Ot, taip... Priprasi ten 
prie kįto gyvenimo, prie ki
tų žmonių...

— Eik jau, mama, nebū- 
rusi. — pasijuokė: — gerai 
žinai, kad turiu grįžti.

Nebeatsakydama atrėmė 
ranką į smakrą, apie kažin 
ką susidūmodama. Tuoj at
sirado ir tėvas, paraginda

mas ruoštis, nes arkliai jau 
privažiuosią. Vos kelis žo
džius tetarė Klemensui, įsa
kydamas nupirkti Kaune ū- 
kiui reikalingų mažmožių ir 
patardamas nevyti arklių. 
Nuoširdesnio paš n e k ė s i o 
tarp jiedviejų neatsirado.

Šiltai apsivilkęs ir, abiejų 
tėvų lydimas, išėjo į prie
butį, į roges su pora arklių. 
Pirma pasilenkė prie tėvo 
rankos, paskui apkabino mo 
tiną. Abu Daugėlos atsisvei
kino šaltai, ramiai, tik mo
tinos žvilgyje klaidžiojo ne
ribotas nerimas, ir ji paėjo 
paskui pasijudinusių rogių 
už vartų.

— Sudiev!... Lik sveika, 
mama! — palinkėjo į ją at
sisukdamas.

— Eūki sveikas, sūneli!
Ir ranka iškėlusi, paženk

lino jo kelią į naują gyve
nimą piačiu kryžium...

(Pirmos dalies užbaiga)

Geriausiai kitus supranta 
tas, kuris save supranta. Pir
miausiai pats pažink save.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JFAVELRY 

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 
VVaterproof Laikrodėlių ir t. t. 
šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL„ 1000 kil.. nedėlios vak.-9:30
WHFC, 1450 k., Ketvergo vak.,-7:00
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Siekdami Laisvės Lietuvai - Įvertinkime Laisvę Amerikoj - Minint AMERIKOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENĄ Su Savo Jaunimul

DALYVAUJANT LIETUVOS VYČIU TRADICINĖJ DIENOJ
GRAŽIAJAME VYTAUTO DARŽE

(115th Street, tarp Cravvford ir Cicero Avenues)
DIENOS PROGRAMA — PATRIOTINE — ĮDOMI IR ĮVAIRI:—

Dalyvaus žymūs Amerikos karo viršininkai — grįžus’?ji Amerikos Lietuviai karininkai 
Dariaus-Girėno Drum ir Bugle Coros — Lietuvai.ės dainininkės, jaunimo žvaigždės __  žyi
kalbėtojai ir tt. Taipgi įvyks pagerbimas Lietuvių jaunucHų ginkluotose jėgose ir 
tėvelių. — Pradžia programo lygiai 3-čią valandą popiet.

TREČIADIENĮ, LIEPOS (JULY) 4-tq d., 1345 metais ||
Daržo atidarymas 11 vai ryte — Programas lygiai 3 vai. nooiet.

BUS DIDELIS SEKANČIU DOVANŲ IŠDALINIMAS:— m
$100.00 — Sidabriniais, — Du $50 Karo Bonai, — V ienas $25 Borus.

B’s G->r-’ Muziko Sykiams. Šokiai prasidės ?-30 t a’and? po’ėet Bus užtenkamai visokių
S’ ani’.i Valgių te Gėrvmu. Visko bus ko tik jūsų širdis pageidauta. Atvykę džiaugsitės, o pi
jr’ ;u nebūsite — gailės* ės! Wl

VISAS PELNAS YRA SKIRIAMAS PRADĖTAM FONDUI DĖL ĮSTEIGIMO CHICAGOJE LIETUVIŲ JAUNIMO CENTRO — NUOSAVUS NAMUS. gjg: S
Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius dalyvauti.................................................................................................................................................................... Rengėjai — LIETUVOS VYČIŲ CHICAGO APSKRITIS j?

Kruvina Lietuvos Istorija
Per šimtą dvidešimt tris to kraujo pralieto už tėvy- 

metus Lietuva nešė sunkų; nę, nes kiekvienas mirštan- 
kacapų jungą, bet galvos ne
nuleido. Lietuvis arė ir dai
navo, šieną piovė ir daina
vo. rugius kirto ir dainavo. 
Lietuvaitė verpė ir daina
vo, audė ir dainavo, grėbė 
ir dainavo. O ką lietuviai ir. 
lietuvaitės taip dainavo? O- 
gi “Šėriau žirgelį”, “Eina 
garsas nuo Malburgo”, “An
tai pažvelkim, tai Vilniaus, 
rūmai”, “Ant aukšto kalno, 
Palangos miestely”, “Nemu
nėli”, “Šešupė”, “Pakalnės

tis karys atsidūsta prie Die- 
■ o sakydamas “už tave, tė
vyne, aš mirštu”.

Maironis sako: “Bet aud
ra dangaus pavyaėjusi vei
dą išrietė"prieš vėją spar
nus, šukė'ė vėtras; jai per
kūnus nuleido ir vėl praga
rą jaučia žmogus.’’

kūno tapo suardyta, o 
sūnūs ir dukros po visą 
šaulį išblaškyti.

Mes, Lietuvos vaikai

A

SALA NUO KURIOS J ' PONAI I JŪRA ŠOKA

čio- ži-

jos
pa

Bendras vaizdas Okinawa salos, kurią am erikiečiai baigia okupuoti. Pastarosios 
nai. laisvoj Amerikoj, argi, nios praneša, kad japonai, nenorėdami pasi duoti į nelaisvę, į jūrą šoka ir skandinasi.

Draugo Pavasarniama Piknike

Lietuvis Msgifes Stebins Publiką
EIS TARP ŽMONIŲ. — BUS KITŲ MAGIKŲ. — 
PROGRAMA ĮDOMI.

Lietuvis magikas •D+t-. 
Klauba. magiku eįlčsQ žinc- 
" s kaipo Hindu ki’mv'' 
Prince Zombi, dalyvaus dnr. 
“Draugo” pavasariniame t - 
knike, lispos-Ju’y 8 d.. Berg
man’s Grove. N. Riversidę, 
UI. Šis piknikas yra jubilie
jinis, nes jau lygiai 25 me
tai', kaip Draugo Adminis
tracija juos rengia gr'šiu 
šiuose Chicagos 
daržuose.

apylinkės

DAUGIAU MAGIKŲ

Princas Žambi nebus vie
nintelis magikas Draugo pi
knike. Dr. Simonaitis su ma- 
gikų štabu perstatys dvi pro 
gramas visokių štukų. Pasi
girsta galingi žodžiai “barš
čiai ir kopūstai’’ ir staiga 
viskas darosi. Atėję nesigai
lėsite. Kiekviena va'anda, 
kiekviena minutė kas pilna

“Taip buvo ir su Lietuva 
po dvidešimt dviejų laisvės 
metų: iškilo didžiausia pa
sauly audra, o Lietuva pa-

Dubysas”. Ir daug, daug ki-z čiame jos viduryje. Kaip per 
tų dainų. Lietuvis dirbo, dai
navo; mokėsi ir kovojo prieš 
amžinus du priešus, fritcą ir 
kacapą. Ir, po tiek vergijos, 
metų, kada mūsų priešai ma 
nė, jog Lietuva žuvo, staiga 
pasigirdo “Lietuva, tėvynė 
mūsų, tu didvyrių žemė’ ’. 
Staiga nasiroan trispalvė 
ant Gedimino ka'no.
ateina telegramas į viso pa
saulio sostine?, kad nuo 
sario šešioliktos 1918 
Lietuva tapo laisva ir 
priklausoma valstybė.

Kariai sakė — mes iška- 
riavom Lietuvai laisvę. Dai
niai sakė — mes išdainavo
me Lietuvai laisvę. Maldi
ninkai sakė — mes išmel- 
dėm nuo Dievo Lietuvai lais
vę. Ir nei vienas nemelavo, 
nes Dievas išklausė visų dai
nų, maldų ir ašarų, bei karš-

girdime nelaimingų tautie
čių balsą? Ar sau tik ranka 
pamoję einame j karčiamą, 
kad užmiršus Lietuvos var- 

Staiga g’J — O ne! Šimtą kartų ne! 
Nebūčiau lietuvis, jei vargs
tančio brolio ar sesers bal
so nenorėčiau girdėti.

Štai, sekmadienį, birželio 
24 dieną, visi Lietuvos sū
nūs ir dukros bei jų sūnūs 
ir dukros Chicagos ir apy
linkės susirinks į erdvę vie
tą, ant tyro oro, po ža’iais, 
kaip Lietuvoj medžių lapais, 
ir užtrauks 
tuvos poetų eiles, bei liau
dies dainas, nes šiandien y- 
Taip. Lietuvos šių dienų is
torija. O kas ją rašo? O,

Va
fli
ne-

skardžias Lie-

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos,

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku 

..aciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų. 

1657 V/est 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA. Salininkas

J-

Į

Šviesįoji vieta yra Yotan aerodromas. Naha miesto, kuris yra salos sostinė ši sala 
tiktai randasi tikrai už 400 mylių nuo pačios Japonijos. (Oficiali U. S. Navy nuotrauka)

—-------------- M , __

ašaras lieja, tas a- 
rašo. Kas dirba ir 
tas darbu ir auka 
kaip mudu — bro-

§

ra rašoma Lietuvos Istorija, 
štai, kas: kas už Lietuvą 
kraują lieja, tas krauju ra
šo. Kas 
šaromis 
aukoja, 
rašo. O
liuk ir sesute — priaidėsime 
prie parašymo mūsų dienų 
Lietuvos Istorijos? Nereikia 
čia nei didelių turtų, nei di
delių aukų ; reikia tik geros 
lietuviškos širdies. Tai vis
kas, ko reikia turėti.
Atvažiuokite sekmadienį . į 
Ryans Woods, prie 87-tos 
ir Western Avė. Gatvėka- 
riai priveža iki vietos. Šį 
pikniką rengia visos Chica
go ir apylinkės BALF, ku
ris siunčia lietuviams į vi
są pasaulį ir į Lietuvą dra
bužius, avalynę, medikamen
tus etc.

Piknikas bus labai įvai
rus: bus muzika, chorai, kai 
bos. Ka bės ką tik iš New 
Ycrk grįžę P. Grigaitis, L.

S”

e
NELAUKITE—

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

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritcrs”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
Kamb. 1558-54

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
—auksinius ir deimanti

nius žiedus, rašomas plunksnas
i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktu? 
už Jums Prieina
mas Kainas!

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

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

I

222 W. Adams St
Telefonas CENTRAL 5208

GENERALINIAI AGENTAI šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICIIIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

JOHN A. KASS 
WATCIIMAKER 

JEKELRY — MLSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Į-

SVEIKA GIMTOJI ŠALIS!

Britų garlaivis “Queen Mary” sustojęs New York uos
te. 14,000 kareivių, parvykusių iš Europos, pasveikino 
stvo gimtąją, laisvąją šalį. (Acme-Draugas telephato)

Princas Zombi, 
lyvauja. ar tai 
parėse, ar tai draugijų 
klubų p?rengimuose, ar tai 
nu draugingose sueigose, 
stebina visus savo špos" 
ir triksais. Jeigu žmogų- n 
matytų 70 stebuklų, nenor 
tų tikėti. Princas taip p"' 
yra rodę- savo štukas Įvai
riuose teatruose.

Piknikioriai atsilankę 
Drugo pikniką galės asme
niškai su Princu Zombi su
sitikti. Ne tik kad galės r - 
ritikti. bet galės praleisti i- 
domių valandė'iu. ne- Prin
cas eis tarp piknikierii ro
dydamas savo štukas. Ne
bijokite pasikviesti prie sa
vo stalo ir savos kompani
jos. Negalėsite "tsistebėti jo 
regimais stebuklais. Jei pa
skolins ką nor~, viską su
grąžins,- gal su stebėtinom 
pasekmėm.

kur tik 
privatin

PRINCU ZOMBI

Šimutis ir Vaidyli. Kalbė
tojai praneš daug vėliausių 
žinių iš Lietuvos ir nuo lie
tuvių pabėgusių į užsienį.

Jeigu, kartais, lietus lytų, 
tai tas viskas įvyks Lietu
vių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Pikniko vieta — 
No. 17, tuoj už upelukc

Juozas K. Enche.č:-

Į

Teisybė randama ten. kur 
jos teisingai ieškoma. — B. 
Johnson. «

Patarlės

Tik gyvas tikėjimas ved i 
žmogų į tikrosios laimės ša i 
H-

Alkoho'is
vėsiai.

laimės gri>

i <3 L

staigmenų. Bus ir daug kitų 
pamąrginimų, žaidimų, lai
mėjimų, chorų dainavimų, 
crkestra ir šokių. Atvykite 
anksti, pasilikite iki vėlu
mos. Atsiminkite Draugo 
pavasarinį pikniką liepos- 
July 8 d., Bergman’s Grove.

N AP

*

įvyksta ^iandi<ien

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:*

Seimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti.

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokia- 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius, pajus ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, preservus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kkų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai.................

"D R A U G A S"
$1.25

2334 South Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois

»

I
I
I
I
I
I
I
I
I

3

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

UG AS"
2334 So. Oakley Avė.

o-----------------------------------------------

' ' D R A
Chicago 8, Illinois 
---------------------------- -4

Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo — 
pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

Split by PDF Splitter
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Visus Užkviečiame Budriko radio

Gabių Berniukų Ir Mergaičių

Iškalbumo Kontesto Finalas
6. Šv. Kryžiaus, Town of 

Lake — Dona'd 
ir Anna Ausha.

J. Kareiva
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skeelbiasi ‘ ‘Drauge”.

4

North Side. — Birž. 24 d. 
įvyksta mūsų mylimam kle
bonui kun. Petrui Gasiūnui 
pagerbtuvių puota, Šv. My- 
ko'o parapijos svetainėje, į 
kurią visus parapijonus kvie- 
čiame atsilankyti. Puota ren 
giama jo vardo dienos pro- 

-H ga. ;
Šeimininkės turės paga

minusios labai skanią vaka
rienę. Komitetas yra priren
gęs gražią programą, žo
džiu viskas prirengta Petri
nių iškilmėms, tik mums, vi
siems parapijonams. belieka 
atsilankyti. Tikietas vienas 
doleris. Pradžia 5 vai. po
piet. Programa prasidės ne 
vėliau 6 vai. vakare. Lauk
sime visų atsilankant.

Komitetas

I

ir didžiulis Budriko

FINALAS PYKSTA RYTOJ, BIRŽELIO 24 D., 
DARIUS-GIRĖNAS SALĖJE 4416 S. MESTERN A v.

Bridgeport 
ir Marian-

Žiupsneliai iš
Town of Lake

Dabar kam pasitaikys at
važiuoti į Šv. Kryži'Us gra
žiąją bažnyčią, pastebės kad 
vartai prieš bažnyčią tapo 
pabalinti. Vartai uždaryti, 
reiškia neiti, o, priešingai, 
bažnyčia — Dievo namas 
tik laukia kiekvieno atei
nant. Išorinė išvaizda didin
gai atsispindi erdvia ir puoš 
nia bažnyčia. Klebono taip 
sumanyta ir padaryta ir vis, 
kaip sakoma, progresuojam

programe
Sekmadienį, birž. 24 d. iš

girsite nuolatinę Budriko 
radio programą per didžiaią 
WCFL-1000-k. radio stotį, 
kaip 9:30 vai. vakaro. Prog
ramoj dalyvauja geri daini
ninkai
radio orkestras. Bus daug 
gražiu lietuviškų dainų ir 
smagias muzikos.

Ketvirtadienio vakarais., 
kaip 7 vai., yra girdima ki
ta Budriko radio programa 
per Cicero radio stotį WHF 
C-1450-k.

Leidėjai šių programų di
džiulė Juozo Budriko lietu
viška rakandų ir auksinių 
daiktų įstaiga, adresu 3241 
S. Halsted St.. kviečia visus 
pasiklausyti šių yiomių pro
gramų. Taipgi kviečia atsi
lankyti į krautuvę ir apžiū
rėti puikius aukščiausios rū
šies rakandus iškrautus iš
pardavimui. Pranešėjas

i

B. R. Piekievvicz 
kontesto vedėjas

nei ir jų vardą išgarsinti. 
Tokiu būdu jie bus skati
nami ne tik siekti aukštes 
’iio mokslo, bet 
tyti ir įgimtus

sykiu vys- 
gabumus.

iškalbingu-

i
i

IŠVAŽIAVIMAI
j

dovana

dovana

dovana

dov-nns:
$100 ka-

$50 karo

$25 karo

Šis lietuvių, pirmojo 
saulinio karo veteranų, pos
tas. kuris kiekviena pr:ga 
ne tik kelia lietuvių vardą, 
bet ir garbės lietuvių tautai 
daro, sumanė lietuvių pra
džiamokslių vaikų gabumus 
parodyti plačiajai visuome-

pa-

i

SATUNGIEČIU PIKNIKAS
Brighton Park. — Moterį 

S?-gos 20 kuopa rengia pik
niką šį ^ekmadieni. Ryans 
Wcods. prie 87th ir Westem 
Avė., 24-tas blokas.

Komisija prisirengus ku- būti, 
geliu, ka’dūnais. pyragai
čiais ir šaltais gėrimais vai
šinti visus

TEOFILIUS VĖŽIS
BATU TAISYMO DIRBTUVE 

(Shoe Keoair Shop) 
Persikėlė nuo 

4506 So. Washtenaw Avė. i: 
4436 So. Fairfield Avenue

Sėk gerus darbus; saldūs 
atsiminimai augs iš jų.

Kard. Netvman

7. Šv. Jurgio, 
— Harry Mazer 
ne Butkus.

8. Dievo Apveizdos — 1 
Robert Dorris ir Theresa 
Sauleiko.

9. Aušros Vartų, West į 
Side — Francis Forgue ir 
Marilyn Urban.

10. Šv. Mykolo, North Si
de — none.

11. Šv. Antano, Cicero — 
Jame- W. Mikutis.
Darius-Girėnas Posto kon

testo vedėj ?s. B. R. Pietkie- 
wicz ip visa posto vadovy
bė dėkoja visiems klebo-. 
nams ir ypatingai Seserims 
Kazimierietėms vyresnio- 
sioms-principals ir visoms 
mokytojoms už nuoširdų 
kooperavimą šiame kontes- 
te; taipgi už išskirimą ga
biausių berniukų ir mergai
čių.
Prašau visų įsitėmyti kon

testo finalą — sekmadieny
je, birželio 24, 2 vai. popiet 
ir skaitlingai dalyvauti. 
Tžanga dykai. Taigi visi į 
Darius-Girėnas Mem oriai 
salę, 4416 S. Western Avė.. 
Chicago.

Joseph A. Mickeliunas.
Publikacijos pirm

_______________
I

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! ♦

NORIU PIRKTI
UŽ CASli

Namus
Farmas

AK

Automobilius

AL. C. ALLEN

Laimėjusiems 
mo kontestą Darius-Girėnas 
Postas skiria šias

l Pirmoji 
ra bonas

Antroji 
bonas

Trečioji 
bonas

Ketvirtoji dovana $10 ka
ro ženklelių

Penktoji dovana $5 ženk- 
?elių.

Šių mokyklų atsižymėję 
vaikutis ir mergaitė ir ga
vę medaliu? iš Darius-Girė
nas Posto, dalyvaus bend
rame konteste ir laimėjime 
dovanų, temoje: “My sug- 
gestion for the improve- 
ment and encouragement 
of wast paper drives 
pupils of the 
schools.”

1. Šv. Petro ir
Vūest Pullman — none.

Visų Šventųjų, Rose-
— none.
Šv. Juozapo, So. Chi-
— none.
Gimimo Švč. Panelės.

Robert

i

I

'3RAN''‘l'’Ai
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų Chic'go anskri- 
ties susirinkimas įvyks bir
želio. 23 d., pirm. A. Snars- 
kienės namuose, 610 — E. 
88th St. 8 vai. vakare. Sky
rių atstovės malonėkite pri- 

Valdyba

among 
grade

Povilo,

Audros Perspėjimas
MIAMI, birž. 22. — Ma

ža tropiška audra, cent
ruota apie 250 mylių vaka-

(Alešauskas)
Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

r

------ - ----- - .

— <--------- ........ -i—----- - vr——: E

*
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Cicero. — Kareivių Moti- 
atsilankusius. nU ir Moterų draugija lai- 

E. Kegavičiūtė. sodalietė.i Prašomi svečiai nesivė’uoti, kys “ekstra” susirinkimą 
parūpino nes valgio gali pritrūkti, penktadienį, birželio 22 d., 

,7:30 vai. vakare, po lietu- 
Rengimo Komisija viškos novenos. Valdyba

■

KELIAI Į PAGERBTUVĖS 
Marąuette Park. — Birž.

24 d., 6:30 vai. vak.( visi ke
liai lydės j Gimimo Švč. P. 
M. parapijos salę, nes įvyks
ta pagerbfuvių vakarienė 
k migams: S Petrauskui, W. 
Urbai ir A. Zakarauskui.

Galėsime kartu *u mūsų 
vikarais pasilinksminti - jr. 
kas svarbiausia, šis susiėji
mas bus pareiškimas mūsų 
padėkos ir įvertinimas jų 
nenuilstančio pasidarbavimo 
parapijonų tarpe.

Žinoma, lauksime svečių 
ir iš kitų parapijų.

Taigi, iki pasimatymo!
Rengimo Komisi’a Vyres
niųjų Mergaičių Sodalicija

šiomis dienomis 
dvi komedijas. Patiekta So
dalicijos dvasios vadui kun. 
J. Vyšniauskui ir kai ku
rioms narėms. Be abejo, ru
denėliui atėjus bus ko pasi
mokyti ir sulošti. E. Kega- 
vičiūtė ne tik dainvoia, 
L’ moka gražiai lošti.

gali
Pradžia 12 vai.

i
2.

land
3.

- cago
4.

Marąuette Pk.
Mickeliunas ir Ruth Jesu- ruošė nuo Havanos, eina į 
davičius. šiourę apie 10 mylių per

5. Nekalto Prasid. Švč. valandą greitumu. Mažiems 
Panelės, Brighton Pk. — laivams prie Floridos pak- 
Ronald J. Krushas ir Anne raščių įsakyta saugotis 
Rampsch. staigių atmainų.

rnAPGirnj
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — {STEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS

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.,

nuo 1-mos

KV IECIAMEj
KLAUSYTIS

M1TZTKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Chicago, III
Telefonas — GROvehiU 2242

bet

Kun. J. Vyšniauskas 
ko, kad jo švogeris Al. Vai
čiūnas (kuris randasi kur 
nors Pacifike) atrašęs laiš
ką, jog gavęs žinią, kad ta
po “Daddy“. tai “cigaru®” 
dalino draugams, kurie su
sirinkę aplink sveikino ir 
dainavo. Al. Vaičiūnas nie
kuomet “cigarų” nerūkęs. 
Bet šį kartą vieną “cigarą” 
surūkęs ir kas pasidarė — 
lieka klausimas ?

a

Birž. 24 dieną <-nmą lai
kys kun. Jonas Vyšniaus
kas savo gimtuvių ir vardu
vių proga. Jo draugai už
prašė šv. Mišias. Mere? i čir 
Sodilicija ir Šv. Monikos 
Našlių draugija eis “in cor
pore” prie šv. Komunijos 
Tai dvasinė atmintis dva
sios vadui, kuris dalyvauja, 
dr-jose ir vadovauja. Po riot. 
visi keliai lydės j Vytauto 
parką ir tenai triukšmin" i 
minėsime kun. Jono Vyš
niausko dvigubas sukaktu
ves.

Happy “Birthday“ and 
“Feastday” Fr. John.

Omega

Sveikinam

_ - ■_ __ J f• ————— ————— ->•ii

IŠKIRPKITE, IŠPILDYKITE IR PASIŲSKITE

(Šeriai Number) (Unit)

(Name)

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION 
_ DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

(Lašt Name)

Please fili in this card (print) stamp and mail at once. We are going to build a 
permanent Honor Roll for all Servicemen of Lithuanian Descent from Cook County.

FOR HISTORICAL RECOPvD

Turime labai 
puoštais ‘cloth’

AATHAA 
8ANTEB

* Lietu ri£k>» 
tvrtnkM”

(Rank) <First Name) (Middle Name).

If died in Service? [] If honorable Discharge—When?
Nearest Relative

(Statė)

10,000 BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

DEGTINES 
BRANDOS 
BUMO

Plrnuum Atėjus Birma* PaiaruavtniM

MONARCH
L I Q U O R
STORE

i

3529 So. Halsted St

KVIEČIAMI Į ‘ RŪTOS ‘ 
DARŽĄ

W"it S:d^. — Dr'- igiia 
Aušrc* Vartų Vvrų ir Mo
terų rengia pikniką birželio 
24 d. pi'rapros “Rūtos” dar 
že. Piknike bus skaniu gė
rimų ir užkandžiu, o muzi
kantai grieš visokias šokius 
Po dideli is lapuotais me
džiais pakankamai yra tyro 
oro pakvėpuoti ir visokios 
rūšies žolynėlių prisiskinti 
Mat, tą dieną pripuola šv. 
Jono tai vadinasi joninių 
piknikas.

Kviečiame visus kaip vie
tinius, taip ir iš visur į tą 
pikniką. Prasidės 4 vai indą 
popiet. Įžanga dykai. Drau
gystės nariai prašomi atneš 
ti dovanų dėl “bingo”. A. B.So. Chicago. — žymi vi

suomenės veikėja Anastazi
ja Snarskienė birželio 24 d. 
švęs savų gimimo dieną, žiausiai išpildo.—Kard. New- 
Sveikiname. Koresp.

Kas daugiausiai žada, ma-

man.

(Street Address) (City) (Zone)

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, III.

i

Phone: YARDS 6054

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE -
KREIPKITĖS PAS MUS 1

★ * ♦

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDEIJ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

Apart 
kailių — 
išdirbimo

suknelių ir siūtų turime ir 
vėliausios mados ir puikiausio

— Pasiteiriaukite

Jaunavedžiams Šyrai ir siikn<-lė* — tai 
yra mfisu ypatinga specialyl*.

geros rūšies moterų kailiukų, kailiukais pa
ketų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

M r*. K. P. Dziubak b* Duktė, savininkės

Split by PDF Splitter



šeštadienis, birž. 23 d., 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 7

Nauji Kunigai Jėzuitai
Birž. 13 d., West Baden 

seminarijoje, Ind., Indiana- 
polio Ark. Joseph Ritter su
teikė kunigystės šventini
mus ciceriečiui Edmundui J. 
Montvilui, jėzuitui.

Naujas levitas, sūnus Juo
zapo ir Elzbietos Montvilų, 
gimė rūgs. 20, 1915 m., Ci
ceroje, kur lankė parapiji
nę mokyklą. Aukštesnius 
mokslus ėjo Šv. Ignaco mo-

Pranešimai
Lietuvių Piliečių Darbi- 

E. Abromavičius, dijakonu; ninku Pašalpos klubo pus- 
kun. J. McCummiskey, sub- metinis susirinkimas įvyks 
dijakonu; E. Aksomaitis, M. 
I.C., apeigų vedėju. Mokslo 
draugas kun. dr. D. Mozeris 
sakys pamokslą.

Linkime naujam Kristaus 
Tarnui, kun. Edmundui, kuo 
geriausios kloties. Lai Die
vas laimina žingsnius ir tei
kia visokeriopų malonių.

I

Brighton Park. — ARD 6 Seselių ir kuopos vardu 
skyr. susirinkimas įvyks šį} dėkojam visiems gerada- 
sekmadienį, birželio 24 d., riams už prisidėjimą prie 
3 vai. p. p., mokyklos kam- mūsų išvažiavimo, kuris į- 
baryje. Susirinkimas atkel- vyko birželio 10 d., Ryans 
tas iš priežasties parapijos 

j pikniko, kuris įvyks liepos
1 d., Vytauto parke. Prašo
me narių skaitlingai susi
rinkti.

Marųnette Park. — Lab
darių Są-gos 23 kuopa lai
kys susirinkimą sekmadienį, 
birželio 24 d., parapijos sa
lėj, 2 vai. popiet. Visi kuo
pos nariai ir narės ir labda
rybės darbuotojai kviečia
mi laiku susirinkti, nes yra
svarbių reikalų svarstymui.,

Valdyba

I

B. A. LACHAfflCi
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 251 
Rez. tel.: Commodore 576!

birželio 24 d., 12:30 vai. po
piet, J. Budos West Side 
svet.

Sulig konstitucijos, šiame 
susirinkime bus galima pa
daryti priedus arba patai
sas prie dalių konstitucijos.

Visi nariai ir narės kvie
čiami atsilankyti ir patiekti 
patarimus. .1

James R. Cherry, rašt. " 

sugebėjimu patraukti jauni
mą ne vien sportu bet ir į- 

1 vairiais projektais.

Grįžęs į West Baden tęs
ti kunigystės mokslus, prie 
mokslo parodė gabumų; 
plunksnos valdyme. Du kart 
yra parašęs Jėzuitų savait
raščiui America tarptauti
nės komercijos ir ekonomi
nių įstatymų klausimais. Du 
kart tilpo straipsniai Jfomi- 
letic and Pastoral Review 
aiškindamas kada galima nu 
sidėti perkant ar parduo
dant “black marketuose.”

Sulaukė kunigystės šven-.‘ 
timus birž. 13 d., iš India- 
napolio ark. Joseph Ritter. 
Primicijas laikys birž. 24 
d., 8 vai. ryte. Šv. Antano 
parapijoje. Cicero. Asistoje 
dalyvaus kleb. kun. I. Al- 
bavičius arkipresbiteru, kun. 
J. Grinius dijakonu, kun. Pr. 
Juškevičius subdijakonu. Pa 
mokslą sakys kun. A. Lin
kus.

Tėvai Juozapas ir Barbo
ra Jančauskai ir du broliai 
džiaugiasi sulaukę Raimun
do įšventinimo.

Pagerbtuvės bus bendros 
ir kun. Raimundui ir kun. J 
Edmundui Montvilui. Įvyks 
pirmą valandą po piet para
pijos salėje.

i4;Šv. Barboros draugija mi
nės 20 metų jubiliejų birž. j 
24 d. Narės eis bendrai prie 
šv. Komunijos 7:30 vai. ry- 
to. Po šv. Mišių visos kvie- 
čiamos į svetainę pusry
čiams.

Verta paminėti, kad drau
gija yra viena pirmųjų šioj 
parapijoj. Turi apie 100 na
rių, kurios nenuilstančiai 
darbuojasi parapijai ir lie-. 
tuvy bes labui. Aukomis pri
sideda prie bile verto kata
likiško darbo ar organizaci
jos. Daug nuveikta per 20 
metų. Lai ateinantieji me
tai būna ypač sėkmingi. T.

I 
I

A

1 Woods. Pelnas buvo paskir
tas seselėms Argentinoje.

J. R.

Platinkite Draugą Skelbkitės “Drauge”

• ALFRED VASAITIS •

ANTANAS
Gyveno 4536 So. Wood St.

Mirė Birž. 21 d.. 1945. 7:15 
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Šilalės parapijos. 
Vingininkų kaimo.

į’aliko dideliame nuliūdime 
pusseserę Eleną Černauskienę. 
jos vyrą Pranciškų ir jų šei
mą, pusbrolį Povilą Venckų.jo 
žmoną ir jų 
tų giminių, 
tarnų.

Lietuvoje 
nų Antaną-

Kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioje. 
Herniitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
Birž. 25 d. iš koplyčios SiSO 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir 
mus dalyvauti šiose 
vėse.

Nuliūdę: Pussesere, 
lis ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

šeimą, ir daug ki- 
draugrų ir pažjs-

paliko žmoną, sū- 
ir kitas

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 100J

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADE.r 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBA

St. Casimir Monumenl
I

Pu^bro-

A.9

visus 
pažįsta- 
taidotu-

gimines. 
John 1<'. 
4605 So.

3914 West lllth St

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

u—
X-

KUN. RAIMUNDAS K. 
JANČAUSKAS, S.J.

Kun. Raimundas gimęs 
Chicagoje, birž. 10, 1915 m., 
jaunas būdamas su tėveliais 
persikėlė į Cicero, kur bai
gė parapijinę mokyklą. Lan- į 
kė Šv. Ignaco aukštesnę mo
kyklą, kur dėl savo aukštu
mo ir vikrumo pasižymėjo 
sporte. Pajautęs pašaukimą, 
stojo į Tėvų Jėzuitų novici- Į 
jatą, Milford, Ohio.

Po naujokavimo mokino
si West Baden kolegijoje 
kur įgijo B. A. laipsnį (Lo- 
yola) filosofijoje 1937 m. 
St. Louis universitete įgijo

Lietuvių. Žagarės klubo 
priešpusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, bir
želio 24 d., 1 vai. popiet, 
Hollywood salėj.

J. Keturakis, rašt.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Vienų Metų Mirtįes 
Sukaktuvės

NULIUDIMO VALANDOJE

KUN. EDMUNDAS J. 
MONTVILAS, S.J.

kykloje, kur pasižymėjo 
moksle ir dramos srityje. 
Pajutęs pašaukimą įstojo į 
Tėvų Jėzuitų novicij atą. Mil
ford, Ohio.

Po naujokavimo tęsė stu-1 
dijas, įgydamas Lit. B. laips
nį Xavier U, Cincinnati, 
1936 m.; įgijo licenciato 
laipsnį filosofijoje West Ba
den seminarijoje ir B. A. 
laipsnį Loyola U. 1937 m.

Seminarijoje re d a g a v o 
‘West Baden College News’, 
rašė scenai veikalus, lavino 
dramos ratelius ir uždėjo
“Cooperative PIay Bureau" M. A. laipsnį ekonomijos 
kuriuo po šiai dienai naudo- srityje. Du metus mokyto
jas! visos Jėzuitų vedamos javo Detroit U aukštesnėje 
mokyklos Amerikoje. mokykloje, kur pasižymėjo

Tris metus mokytojavo 
Detroit U, kur taip pat mo- ! 
kinosi įgydamas M. A. laips
nį. Grįžęs seminarijon už
baigti kunigystės moks’us.. 
parašė disertaciją ‘‘Church 
and Statė in Lithuania” į- 
gydamas S.T.L. laipsnį. |(

Primicijas laikys birž. 24 
d., 10 vai. ryte. šv. Antano 
parapijoje, Cicero. Asistoje 
dalyvaus kleb. kun. I. Alba- 
vičius, arkipresbiteru; kun.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

JONAS DAUNORAS
Birželio 25d., 1944m., mūsų brangus 

skyrė su šiuo pasauliu ir buvo iškilmingai palaidotas Švento 
Kazimiero kapinėse, palikdamas dideliame nuliūdime — mo
tiną Petronėlę (po tėvais Kupcicnskaitė); tėvą Povilą; brolį 
Walter (U. S. Army); brolį Petrą ir brolienę Marytę; 3 tetas: 
Oną Idikienę, Ludviką Sango, Domicėlę Gasparkienę ir jų šei
mas; ir kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Prabėgo metai, brangus sūneli, kai mes tavęs nebematom 
ir nesulaukiam. Ilgu ir nuobodu be tavęs. Širdis skausmuose, 
akys ašaruose. . . Prašvito pavasaris, sodinom ir laistėm gė
les, lankome kapą tankiai. Laukiam, kad grįžtume ir prakal- 
bėtumei, bet, brangusis, tyli. — Nekalbi su mumis, negrįžti 
prie mūsų, bet, mes pas tave ateisime anksčiau ar vėliau. 
Iki to laiko, lankysime tave kapuose, kur ilsėsi, prisiminsime 
tave maldose ir lauksime to laiko kai vėl būsime kartu.

sūnūs ir brolis persi-

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISI0N

Užsakyk “Draugą” savo 
draugui jo varduvių ar gi
mimo proga.

Platinkite “ Draugą”.

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH,

STAND ARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OE CHICAGO

Virginia 1141
Pres. and Mgr.

Šiai liūdnai atminčiai paminėti, bus laikomos gedulingos šv. 
Mišios už a. a. Jono Daunoro sielą, pirmadienį, Birželio 25d., 
7:00 vai. ryte, Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Panelės Ma
rijos parapijos bažnyčioje, Brighton Parke.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
jo sielą. Taipgi prašome visų kurie perskaitys 
kaktuvių skelbimą, sukalbėti nors Sveika Marija už jo sielą.

Nuliūdę liekame; Motina, Tėvas, Broliai, Brolienė, Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

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

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

Daugelei Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tau meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
į mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

ir pažįstamus 
pasimelsti už 
šį mirties su-

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

ii
4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

N AKIAI 
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 1UF

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___ ________ Telephone YARdg 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th 8T,_______ Phone YARDS 9781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phone YARda 1138-39

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270
L BUKAUSKAS

10821 8. MICHIGAN AVK Tel. PULlman 9001

ANTANAS M. PHUJJPS
3307 L1TCANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572
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PAGARSINIMAI YRA DEDAMI PACAI. SKELBĖJŲ DRAUGO” ADM.
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Gabus vyras

Naujas lietuvis gydytojas
PASKUTINIEMS JAPONAMS LIKVIDUOTI

-'i

Nuotrauka laike sprogimo fosforinės bombos, numestos į vieną namą Okinawoj, 
kur buvo užsibarikadavę japonų likučiai. Dabar saloj plevėsuoja Amerikos vėliava. 

■ (Acme-Draugas telephoto)

BAIGĖ MOKSLUS SU PASIŽYMĖJIMU. JIS TARNAU
JA AMERIKOS LAIVYNE, KAIPO MEDICAL 
CORPS NARYS

---------------------.

Birželio 27 dieną Lt. Dr.) 
Julius L. Danto išvyksta į 
New Yorką, į tarnybą. į lai
vyno ligoninę. Gražaus pa
sisekimo jaunam lietuviui in
teligentui !

:.z-.

Lt. Dr. Julius L. Danto
Anelės ir Vincento Danto, 

Marąuette Park žinomų biz
nierių, sūnus Lt. Julius L. 
Danto. kuris tarnauja U. S. 
laivyne (medical corps), bai
gė medicinos mokslus, ir 
šiandien, birželio 23 dieną, 
išlaikė egzaminus ir gavo 
diplomą. Jis baigė su atsižy- 
mėjimu Loyolos universite
tą laike keturių metų.

Lt. Dr. Julius L. Danto. 
24 metų, moksle labai gabus. 
Su pasižymėjimu baigė St. 
Mary’s kolegiją ir universi
tetą. Tėveliai pagerbdami 
savo mylimą sūnų, kuris yra 
vienturtis, rengia vaišes sa
vo namuose, 2433 West 69 
str., birželio 23 dieną.

ROXBURY, Mass. — Čia 
buvo laikomos uždaros reko
lekcijos. Rekolekcijose daly
vavo daugiau kaip 200 parei
gūnų. jų skaičiuje buvo Mau
rice J. Tobin. Massachusetts 
gubernatorius.

Rekolekcijas atidarė Bos
tono arkivyskupas Richard 
J. Cushing. Rekolekcijas ve
dė katalikų Amerikos univer
siteto profesorius kun Fran
cis J. Connell.

U. S. lietuviai

Karo laukuose..

Karo informacijos ofisas 
birželio 20 d. pranešė, kad 
iš vokiečių nelaisvės buvo iš
laisvintas Sgt. VValter J. Za
remba. jo motina Mrs. Mary vių. čia pat. Tėvų Marijonų 
Zaremba gyvena 17303 Cor- 
ley str., Detroit, Mich.; ir 

j T5 Mike Martinko, jis gyve-( 
no Carrollville, Wisc.

X Rytoj šv. Jono, vardi
nės visų Jonų, kurių bene 
daugiausiai yra tarpe lietu-

I

i

Sužeistas Pacifike
Karo informacijos ofisas 

birželio 22 dieną pranešė, 
kad Pacifiko kare buvo su
žeistas Sgt. Charles J. Kava- 
leusky, jo motina Mrs. Eva 
Kavalousky gyvena 3729 
Pulaski str., East Chicago, 
Ind.

Baisus atsitikimas

Gatvėje nušovė vyrą, 37 metų
s
I

Lietuviška įstaiga pirko 
karo bonų už 

$6,750,000
Standard Federal Savings 

and Loan Association of 
Chicago. Archer ir Sacra- 
mento avės., birželio 18 d.. 
1945 m., pirko bonų už
$6,750,000, ryšiumi su 7-tos 
karo paskolos vajumi.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of 
Chicago prezidentu yra Jus
tinas Mackevičius.

Sako, kad jis kaltas dšl 
motinos mirties

DETROIT. — Elvin Kent, 
16 metų, buvo rastas kaltas, 
birželio 20 dieną, antrojo 
laipsnio žmogžudystėje, dėl 
jo motinos mirties. Mrs. Ida 
Kent buvo mirtinai sumušta, 
vasario mėnesį, 1945 m., su 
skauradu ir kačerga.

Jaunam Kent’ui buvo pa
skirta byla pirmadienį, bir
želio 25 d., dėl pirmojo laips
nio kaltinimo.

Jaunuolio motina buvo 
rasta mirusi jos Redford 
Township name. Kent pir
miau prisipažino ir paskui 
sakė esąs nekaltas. Savo 
pris:pažinime jis pasakęs, 
kad buvo supykęs, kad jo 
motina uždraudė jam išeiti 
ir sutikti draugą.

i

DUKTĖ MATĖ. KAI TĖVAS BUVO NUŠAUTAS 
NAMO. ŽMONA LAUKIA KŪDIKIO

\ Carl Carramusa, 37 metų, 
biznierius, buvo nušautas 
praeito ketviratdienio vaka
re prie jo namų. 837 North 
Lawndale avė. Užpuolikai 
važiavo automobiliuje ir pa
leido tris šūvius, kai Carl 
Carramusa sustabdė savo 
automobilį prie savo namo.

Carl Carramusa duktė
1

Virginia, 16 metų, stovėjo musa’s garbei suruoštą.

PRIE

tėvo 
tėvas

ant porčiaus ir laukė 
grįžtant namo, kai jos 
buvo nušautas, ji matė baisų 
ivykį.

Jo žmona Leoną yra mo
tina laukianti kūdikio. Jinai 
ir jos vaikai ir giminės lau
kė grįžtant Carl Carramusa, 
kuris turėjo juos nugabenti 
į baby shower, Mrs. Carra-

Iš teismo sales

JOLIET MIESTO RIBOSE NEGALIMA LAIKYTI BIČIŲ.
PAGAL SENĄ MIESTO TEISŲ JAU REIKĖTŲ UŽ 
BITES SUMOKĖTI ŠIMTAS MILIJONŲ DOLERIŲ 
PABAUDOS.

Nelaimė skrendant

VVASHINGTON. — Mrs. 
Maude Rufus. 65 metų, 
“skrendanti grandma”. mirė 
Washington kauntės ligoni
nėje. birželio 20 diena, nuo 
sužeidimų, kuriuos ji gavo, 
kai jos mažojo lėktuvo spar
nas palietė medį ir sudužo. 
Mrs. Lonella O. Gillen, 56 
metų, irgi buvo tuo laiku 
lėktuve. Jos padėtis rimta. 
Jos gyveno Ann Arbor, Mich.

Nepramuši sienos su 
. bet

NEW YORK. — Galva sie
nos nepramuši. bet vienas 
vyras bandė akmeninę sieną 
pramušti su savo galva.

John McDougold, 40 metų. 
;š Brooklyno. užsimušė dau- 

i žydamas savo galvą į akme- 
j ninę sieną, policija pareiškė. 
Policininkas pamatė McDou
gold daužant savo galvą į 
namo sieną, anksti birželio 
20 dienos ryte. McDougold 
mirė vežant į l’goninę.

■ a ■

135 metų amžiaus!
LONDON.

kad egyptietis Heir Alla mi
rė šiomis dienomis. Jis turė
jo 135 metus amžiaus.

Helge Johnson. 9 N. Prai- 
rie avė., Joliet, turi savo 
kieme apie 400.000 bičių. Bet 
įstatymas draudžia Joliet 
miesto ribose laikyti bites. 
Sena Joliet miesto teisė nu
mato $10 bausmę už kiekvie
ną bitę, laikomą neteisėtai 
mieste, ir dar $10 už bitę 
kiekvieną dieną, peržengiant 
šią teisę.

Praeitą trečiadieni (birže- 
l:o 20 d.) jau Johnson’ui grę- 
sė $100.000.000 pabauda už 
laikymą neteisėtai bičių Jo
liet miesto ribose. Jis pirmą 
kartą buvo pašauktas teis
man gegužės 26 dieną, prieš 
24 dienas.

Pronešama. Vietoje surinkti pabaudą, 
tačiau taikos teisėjas An
thony Mackay nutęsė bylą 

i iki birželio 21 dienos, kad

Sužeistas lietuvis
Karo informacijos ofisas 

birželio 22 dieną pranešė, 
kad jūrininkas Cpl.. USMCR. 
Jcseph G. Stankus buvo su
žeistas.
George P. Stankus gyvena 
1233 E. 97th str., Cleveland, 
Ohio.

Kazolis sužeistas

i

.jam davus progą išgabenti 
bites.

Ar Johnson išgabeno bi
tes — dar nežinau.

1

Jo tėvai Mr. ir Mrs.

Karo informacijos ofisas 
birželio 22 dieną paskelbė, 
kad jūrininkas Steven Kazo
lis buvo sužeistas. Jo motina 
Mrs. Stella Kazolis gyvena 
927 E. Lafayette, Detroit, 
Mich.

Iš šeimos gyvenimo

Už pavogtą meilę priteisė $15,009
VIENAS VYRAS APKALTINO KITĄ VYRĄ, KAD JIS 

PAVOGĖ JO ŽMONOS MEILĘ. NUKENTĖJUSIAM 
VYRUI PASKIRTA $15 000 ATLYGINIMAS.

Charles Zaremba, 50 me
tų, 4559 So. Washtenaw av., 
taverno savininkas, buvo iš

skėlęs bylą teisme prieš An
thony Skurdialis. 60 metų, 
4520 So. Francisco avė., na
mų pardavėją.

Zaremba apkaltino Skur- 
1 dialį, kad jis pavogė jo žmo
nos Paulinos meilę, kuri ne
senai divorsavos, ji turi 42 
metus.

Aukštesniame teisme, bir
želio 21 dieną, buvo paskir-

ta Zarembai $15,000 atlygi
nimas už nuostolius. Šią pi
nigų sumą Zarembai turi su
mokėti Skurdialis. o jei jis 
nesumokės — turės keliauti 
kalėjiman, pasak teismo jury 
sprendimo. į

l

name kongregacijos Ameri
kos Provincijos viršininkas 

i yra kun. Jonas Jančius, 
spaustuvės užvaizdą br. Jo
nas Peldžius ir du Jonai 
spaustuvės darbininkai. Jo
nų yra visa eilė mūs dvasiš
kių, biznierių, profesionalų) 
ir veikėjų. Visiems nuošir
dūs linkėjimai — Ilgiausių 
metų!

X Petras česokas, buvęs 
| northsaidietis, dabar gyve
nąs adresu 1318 S. 48th Ct, 
yra parvykęs iš Hines Me- 
morial ligoninės, kur baigia 
išgyti nuo malaria. Jo krū
tinę puošia trys žvaigždės. 
Yra vienas dalyvių didelių 
mūšių New Guinea. Philip- 
pines ir k. Prieš keturis me
tus pašauktas į kariuome
nę Pacifike išbuvo tris me
tus.

i X William Ehler, 17 m. 
amžiaus, De LaSalle aukš
tesnės mokyklos studentas, 
bus svečias kalbėtojas-guest 
speaker Liet. Vyčių tradici- 

; nės dienos, liepos 4-tą, Vy
tauto parke, patriotinėj pro- 

j gramoj. Jis yra laimėjęs pir
mą vietą ($1000 prizą) Hear 
sto nacionaliniam iškalbu- 

i mo konteste. Bus progos pa
matyti — išgirsti vieną ga
biausių Amerikos jaunuolių- 
kalbėtojų.

Apvogė krautuvę
Iš bučernės. 2407 N. Hal

sted str., vagys pavogė $50, 
radiją, 30 svarų sviesto 
150 svarų mėsos.

ir

Baisi nelaimė
SANTIAGO, Chile. — 363 

žmonės neteko savo gyvybių 
arba dingo ugnyje, kuri kilo 
antradienį, EI Teniente vario 
kasykloje. 125 mylios pietry
čiuose nuo Santiago. Apie tai 
pranešta birželio 21 dieną.

susi-
2435

žino-

HOLLYVVOOD. — Ward 
Bond, filmų aktorius, šiomis 
dienomis laimėjo $50,000 už 
sužeidimą. Jis buvo sužeistas 
vieno automobilio, liepos 17

Dvi nuotraukos Eva Braun, Hitlerio meilužės, kuri, j d.. 1944 m.
manoma, sykiu nusižudė su Hitleriu, balandžio 30 d., šių 
metų, kuomet pamatė, kad naciams jau atėjo galas. (Acme rioji koja buvo sužeista ne- 
Draugas telepsoto) laimėje.

Bond pareiškė, kad jo kai-

X L. Vyčių draugovė no
ri suburti visus tos organi
zacijos veteranus. Draugo
vė užsibrėžus visą eilę gra
žių darbų, kurie padės mūs 
jaunimo -organizuotėj. Bir
želio 28 d. visi kviečiami at
silankyti į draugovės 
rinkimą Neffo salėj, 
S. Leavitt St., 8 vai.

X Antanui Petkui,
mam laidotuvių direktoriui, 
šį vakarą Cicero Varduvių 
klubas daro surpryzą. Šis 
surpryzas nusitęsė dėlto, 
kad klube yra keletas Anta
nų. Petkus yra paskutinis 
Antanas.

X Nekalto Prasidėjimo Se 
serų Gildos pikniko, kuris 
įvyks liepos 22 d.. Aušros 
,Vartų parap. “Rūtos” dar
že, West Sidėj, pinigus už 
dovanų knygutes, gildos na
riai ir malonūs seserų prie- 
teliai. skubiai grąžina. Pra
šome 
pinti 
gėjai 
gi-

ir kitų jomis susirū- 
ir grąžinti, jž ką ren- 
bus nuoširdžiai dėkin-
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