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../'and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perisi? 
from the earth.” /
________________ ____________

—Abraham Lincoln*
J
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U.S. Lėktuvai Padegė 4 Japonijos Miestus
Amerikos Negrai Kariai Vienu Šūviu 

Užėmė 6 Saleles Marianas Salyne
GUAM, birž. 28.—Ameri- gė. 

kos negrai kariai išlipo še- •: 
šiose mažose salose šiauri
niam Marianas salyne ir už
valdė jas su vienu pistoleto 
šūviu.

Tai buvo vien tik žvalgy
binis veiksmas tikslu suras
ti daugiau vietų, kur pažei
sti B-29 lėktuvai galėtų nu
sileisti grįždami iš atakų 
ant Japonijos. Kadangi ne
rasta nė vieno japonų gar- palydovų vartojo vieną kul- 
nizcno tose salose, amerikie ką nušauti japoną, kuris at- 
čiai nepaliko okupacinių jė-

i

Tą žygi, atliko du negrų 
pėstininkų pulkai, padedami 
vietos gyventojų ir japonų 
belaisvių, kurie prižadėjo 
savo tautiečiams gerą prie
žiūrą amerikiečių rankose. 
“Laivyno dalinys” susidėjo 
iš vieno mažo naikintuvo ir 
dviejų išlaipdinim-o laivų.

Nei laivai nei amerikie
čiai nepaleido šūvio. Vienas

sisakė pasiduoti.

Liublino Lenku Režimas Atsistatydino
LONDONAS birž. 28. — 

9

Maskvoje sudarytoji lenkų 
‘‘tautinės vienybės” vyriau
sybė jau sudarė savo sąsta
tą Varšuvoje. Buvęs Londo
no lenkų vyriausybės prem
jeras Stanislaw Mikola j czyk 
p3 skirtas naujosios valdžios 
vice premjeru ir ūkio minis
tru.

Manoma Anglija ir 
Valstybė? greitu laiku 
pažins naująją lenkų

J.A. 
pri- 
val-

džią. Londono lenkų vyriau
sybė pareiškė, kad kuomet 
tik toks pripažinimas bus 
padarytas. 200,000 lenkų ka
rių pradės požemyje veikti.

Liublino vyriausybė, ku
riai vadovavo Prem. Ed- 
ward Osubka-Morawski, jau 
atsistatydino, matomai už
leidžiant vietą Maskvoje su
darytam režimui. Osubka- 
Morakski vadovaus ir nau
jai valdžiai.

I
LIEPSNOMIS IR KULKOMIS NAIKINA OKINAWA JAPONUS

Amerikos 10-tos armijos tankas su liepsnosvydžiu prisiartina prie japonų pozicijos Okinawoje 
sunaikinti jį su liepsnomis. Amerikiečiai dabar pribaigia japonų jėgų likučius užimtoje saloje. 
96-tos divizijos karys stovi pasiruošęs (dešinėj) nudėti tuos japonus, kurie bandys pabėgti.

(Acme-Draugas Telephoto iš Signal Corps.)

500 Lėktuvų Numetė 3,009 Tonų Bombų 
Ant 3 Uostų, Karių lavinimo Centro

GUAM, birž. 28.—B-29 lėktuvų 21—ji komanda pranešė, 
kad didelė jėga Superfortress lėktuvų, gal net suvirs 500 
skaičiuje, šiandien atakavo tris svarbius japonų uostus 
ir vieną Japonijos armijos lavinimo centrą.

Numesta suvirš 3,000 tonų bombų ant Sasebo, Moji ir 
Nobeoka uostų Kyushu salos pakrančiu-ose, ir ant Okaya- 
ma, Honshu salos krante.

Sasebo, Moji ir Nobeoka yra svarbūs priešo uostai, o 
Okayama yra japonų kariuomenės lavinimo centras. Iš 
tų keturių taikinių Sasebo buvo pultas B-29 lėktuvų anks
čiau, o kiti trys taikiniai pirmą kartą gavo jausti Ameri
kos bombų svorį.

Šios dienos atakos pakėlė atakų skaičių iki 85 iš viso, 
ir 12-tos šį mėnesį.

Padegančiosios bombos sukėlė didelius gaisrus ir grį
žę lakūnai sakė jie maną dideli plotai bus išdeginti tuose 
keturiuose miestuose.

Ragina Senatą Greit Ratifikuot Čarterį
WASHINGTON, birž. 28. 

—“Sujungėme savo ginkluo
tas jėgas karui.” Tom Con- 
nally šiandien pareiškė Se
natui. ‘ ‘Dabar sujungkime 
savo moralę ir materijalę 
jėgą taikai.”

Tuo pareiškimu Texas de
mokratas. pirmininkas už
sienio santykių komiteto ir 
delegatas San Francisco 
konferencijoje, atidarė kam
paniją greitam ratifikavi-

mui Jungtinių Tautų čarte- 
rio.

i

Japonai Sako Turi 'Stebėtinus' Ginklus
SAN FRANCISCO, birž. |

28.—Japonų Domei agentū
ra gyrėsi, kad specialūs gin
klai paruošiami atmušimui 
invazijos, beveik tokiam pat 
skaičiuje kaip visi tankai ir 
patrankos vartotos Europos 
kare, ir sakė jie “nustebins 
pasaulį.”

Cituodama savo korespon 
dentą grįžusį iš “specialių 
atakų” bazių Japonijoje,.Do 
mei sakė “milžiniški” skai
čiai jaunuolių yra mokomi 
tuos ginklus valdyti.

■ ‘Aš net laukiu ankstyvo 
priešo jėgų išlipimo mūsų 
sausžemy. vien tam. kad 

, jausti džiaugsmą kuomet 
mes suduosime priešui mir
tiną smūgį ir matant pasau- 

• lio nustebimą,” korespon
dentas sakęs.

Prem. Kantaro Suzuki 
valdžia, vėl pavartodama jai 
duotą galią, paskelbė planą 
apgyvendinti 450.000 išbom- 
buotų Japonijos miestų gy
ventojų į ūkius.

Turkija Priešinsis
Rusu Reikalavimams

ANKARA, birž. 28.—Pu
siau oficialus turkų laikraš
tis šiandien rašė, kad Tur
kija atmes by kokius rusų 
reikalavimus privilegijoms 
Dardanėliuose ir grąžinimą 
Kars ir Ardahan apskričių, 
kuriuos Rusija perleido Tur 

i kijai 1921 m.
Anot laikraščio Ashkam, 

raportai, kad rusai iškėlė 
tuos klausimus derybose dėl 
naujos Turkijos - Rusijos 
draugingumo sutarties “ga
li būti skaitomi teisingi.”

I

I

Nominuos Stettinius
Įpėdinį Pirmadieny

KANSAS CITY, birž. 28.

Connally sakė “greitas 
ratifikavimas paskatins ki
tas tautas jį ratifikuoti. 
Kitos tautos žino, kad Jung 
tinių Tautų -organizacija 
taikai ir apsaugai neišsilai
kys jeigu J.A. Valstybės ne- i 
bus nariu. Pasaulio taikos • 
likimas gali priklausyti nuo 
mūsų nutarimo.”

Lenkai Susitaria su 
Čekais Dėl Tescheno
MASKVA, birž. 28.—Už

sienio diplomatiniai sluoks- —Prez. Truman pirmadieny 
niai sakė lenkai ir čekai jau padarys nominaciją Valsty- 
pradėjo susitarti dėl 
klausimo, liečiančio Teschen nio. 
sritį.

Gerai informuoti šaltiniai 
sakė lenkai ir čekai sutik a 
bandyti išdirbti planą tar- 
pusaviam susitaikymui, o 
jei tas nebūtų galima, tuo
met pavesti klausimą taikos 
konferencijai.

Abiejų pusių vadai buvo 
Prem. Stalino svečiai Krem- 

l liuje vakar naktį.

sienų ; bės Sekr. Stettinius įpėdi- 
Prezidento sekr. Ross 

atsisakė komentuoti apie 
spėjimus, kad James F. Byr 
nes bus paskirtas tai vietai. 

Ross sakė Stettinius re
zignacija įsigaliojo vakar ir 
Jcseph C. Grew eis sekreto
riaus pareigas iki Senatas 
užgirs Stettinius įpėdinį.

t

39,408 Kariai Sugrįš Suėmė Prancūzijos 
iš Viduržemio Fronto:
VVASHINGTON, birž. 23. 

—Gen. Jos. T. McNarney 
sakė 89.408 kariai Vidurže
myje yra atleistini, ir kad 
jie bus iki rugsėjo mėnesio 
grąžinti.

■

I

KALENDORIUS
Birželio 29 d.: Šv. Petras 

ir Povilas apašt.; senovės: 
Parajus ir Gedrime.

Birželio 30 d.: Šv. Emilija
ir Šv. Liucina; senovės: ORAS
Tautginas ir Uogelė. Truputį vėsiau. Lietus.

Himmlerį' Darnand
MILANAS birž. 28.—Ket

9

virtasis korpusas 
kad trys britai 
suėmė Joseph 
<4

pranešė, 
seržantai 
Darnand. 

Prancūzijos Himmlerį.” bu
vusį Vichy milicijos virši
ninką. Darnand buvo pasi
slėpęs netoli Šveicarijos ru- 
bežiaus.

Britai pervedė jį prancū
zams, kurie išsivežė jį į Pa
ryžių nuteisimui.

Gen. Clark Vadovaus
US Jėgai *"strijoje

VVASHINGTON, birž. 28. 
—Gen. Mark W. Clark buvo 
paskirtas viršininku Ameri
kos okupacinės jėgos Aus
trijoje. Karo Pasekr. Patter- 
son sakė Clark, 15-tos armi
jų grupės komandierius Ita
lijoje, bus vyriausias Ameri
kos jėgų vadas U.S. okupa
cijos zonoje Austrijoje.

Patterson taipgi sakė Aus 
trija bus valdoma ir oku
puota maždaug taip kaip 
Vokietija—keturios zonos, 
valdomos keturių didžiųjų 
valstybių. Viena taipgi bus 
paskirstyta panašiai kaip 
Berlynas.

KARO BIULETENIAI
—Varšuvos radijui pranešus apie naują Lenkijos val

džios sudarymą, britai pradėjo derybas taikiam likvida
vimui Lenkijos vyriausybės Londone, kuri priešinasi.

—Vokietijos gyventojai prašo alijantų apsaugoti juos 
nuo svetimšalių darbininkų ir buvusių kalinių.

—Pranešta, kad 94-ji divizija bent laikinai pasiliks Če
koslovakijoje. Anksčiau buvo sakyta ji grįš j USA.

—Japonai dar labiau sumažino civilinių dalykų gamy
bą, kad pavartoti visas įmones karinių reikmenų gamybai.

—Japonai sako bandytas US karių išlaipdinimas Balik
papane buvo atmuštas antradienio ryte.

, jos pasiekė 'aipsnį, kur “ga
lės greit stoti kovon.”

Tai buvo pirmos Chiang 
pasimatymas su svetimos 
spaudos korespond e n t a i s . 
nuo 1941 metų. Kinietiškai 
kalbąs amerikietis sakė ge- 
neralissimo pareiškimų min

Rado Lavonus 1,000
Alijantų Belaisviu

NEW YORKAS, birž. 28. 
—Pragos radijo sakė vaka
rinėj Čekijoj rasta daugiau 
negu 1,000 lavonų alijantų 
karo belaisvių, kurie buvę 
nacių, sušaudyti arba numa
rinti. Du kaltieji šturmtru- 
periai pakliuvo į čekų ran
kas.

_________________________

Laivas su Veteranais
Plaukė Per Uriganą

NEW YORKAS. birž. 28. 
—Audros apdaužytas 
ty laivas Jonathan 
šiandien atplaukė į 
Yorką su 390 U.S. 
Pakely į Ameriką iš
cūzijog laivas plaukė per 70 
mylių greitumo uriganą, 
kuris vartė laivą net iki 40 
laipsnių nuo centro.

I I

i

Liber- 
Elmer

New 
karių. 
Pran-

TERORIZMAS ITALIJOJ
ROMA. birž. 

tas sakė gauja
28.—Rapor- 
vyrų apsi-

Anglijoj Teis I nrd Haw 
Haw Haw už Išdavystę

LONDONAS, birž. 28. —
William Joyce, kuris kaipo
Lcrd Haw Haw transliavo 
nacių karinę propagandą, 
bug Londone teisiamas už 
krašto išdavystę.

Joyce gimė Brooklyn, ginklavusių automatin i a i s 
•N.Y., prieš 39 metus, ir pri- šautuvais ir granatomis te- 
ėmė Vokietijos pilietybę rorizuoja Angria apskritį 
1940 m., metus pirm Ameri-; rytinėj Italijoj, netoli Nea- 
kos įstojimą į karą. .polio.

Atakavo Balikpapan
20 Dienų iš Eilės

I SAN FRANCISCO. birž. 
28.—Japonas koresponden
tas Balikpapane pareiškė, 
kad tas didelis aliejaus va-

1 ryklų centras rytinėj Borne- 
joj buvo bomberių atakuo
tas 20 dienų paeiliui, alijan- 

l tų karo laivams prisidedant 
prie puolimų kas trečią die
ną.

Tokyo radijo perdavė 
•‘specialaus korespondento 
Murakawa” pranešimą apie 
atakas, kurios uždariusios f
visus kelius ir sunaikinusios 
eilę po eilės namų.

Anot priešo koresponden
to, “aišku, kad alijantai tai
ko išlaipdinimui.”

Švedija Greit Gaus
Naują Vyriausybę

i STOKHOLMAS, birž. 28. 
—Švedijos Premjeras Per 
Albin Hansson sakė jo ko
alicinė vyriausybė liepos 
mėnesio pabaigoje atsista
tydina. Savo pareiškime jis 
sakė karui užsibaigus nu
tarta, kad nėra priežasties 
toliau tęsti koalicinę val
džią.

Sako Kiniečiai Gali Supliekti Japonus
CHUNGKING. birž. 28.— 

Generalissimo Chiang Kai- 
shek šiandien sakė alijantai 
paruošia savo jėgas sudavi- 
mui mirtino smūgio japo-

' nams.
Jis pareiškė, kad jeigu 

amerikiečiai išlips Japoni
joje ir ten nugalės priešą, tis buvusi ta, kad Kinija yra 
kiniečiai lengvai apsidirbs pasiruošusi nešti naštą vi
su japonais Azijos sausže- sos kovos Kinijoje, gaunant 
myje. tam tikrą Amerikos aviaci-

Chiang sakė amerikiečių jos ir sausžemio jėgų 
išlaisvintos kiniečių divizi- galbą.

-----------------------------------------------------------------------------------

pa-

Sutriuškino Japonus, laimėjo luzon'ą

I

MANILA, birž. 28.—Gen. 
MacArthur šiandien prane
šė, kad amerikiečiai ir fili
piniečiai laimėjo kovą už 
kalnuotą šiaurinę Luzon, 
‘‘vieną smarkiausių ir 'r- 
šiausių Amerikos istorijoj.” 

Jo pergalės komunikatas 
pridėjo 200 mylių i’gio Ca
gayan klonies laimėjimą po 
28 dienų kaipo paskutinį 
skyrių operacijos, kuri:

Sausio 9 d. prasidėjo Lin- 
gavan įhnkoįe ir per 28 
dienas pasiekė Manila: iš 
laisvino tą išgriautą sostinę 
po trijų savaičių grumty 
nių; atsiėmė Bataan pusiau 
salį ir atidirė Manila įlan
ką Koregidcriaus invazija.

Susijungimas 37-tos pės
tininkų ir 11-tos parašutis-

antradieny užbaigė didžiau
sią fazę kovos šiaurinėj da
ly Luzon salos.

Kiniečiai Atsiėmė
Liuchow Geležinkelį

CHUNGKING. birž. 28.— 
Kinijos aukštoji komanda 
sakė kiniečiai kariai pulda
mi Liuchow jau užėmė ge
ležinkelio stotį vakariniuose 
priemiesčiuose to strategi
nio Kwangsi provincijos 
miesto, ir dalį aerodromo 
pietuose.

Chekiang provincijoje prie 
pakrantės kiniečiai okupavo 
Linhain. 65 mylias virš Wen 
chow, kurį japonai apleido 
birž. 18 d., ir pasiekė punk
tą tik 165 mylias pietuoseKarėk iams reikia kraujo.

Aukokite savo R. Kryžiui, tų divizijų Cagayan klony i nuo šangha jaus.
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Jubiliejus Pavyko

CIeveland, Ohio. — M. S. 
36 kuopos 15 m. gyvavimo 
sukaktis gerai pavyko. Va
karienė buvo gerai paruoš
ta. Dalyvių buvo pilna sve
tainė. Ant stalų švietė žva
kės ir kvepėjo gyvos gėlės.

Programa pradėta M. S. 
himnu ir kitomis dainomis, 
kurias padainavo sąjungie
čių sikstetas: (J. Salusevi- 
čienė, M. Žilinskienė, P. Štau 
pienė, E. Andersonienė, M. 
Cicėnienė. Sof. Mudrauskie- 
nė ir jaunoji Liuizutė). Va
dovavo sąjungietė Alv. Liui
zienė.

Tarpais griežė orkestras.

26-tą kuopą ir dėkojo už da
lyvavimą sukaktuvėse, už 
sveikinimus ir gražią pri
siųstą • gyvų gėlių vazą. M. 
S. Ohio valstijos direkt. O. 
Stapulionienė kalbėjo apie 
apdraudą, sąjungos skyrius 
ir organizacijos naudingu
mą.

PROGRAMA

LUZON BAIGIAMA IŠVALYTI NUO JAPONŲ
o

MILĖS

pianistė ir vargonininkė nau 
I joj parap. V. Greičius, Jr., 
žymus smuikininkas, simfo
niniam orkestre, ba i g ę s 
aukštus mokslus. St. Grei
čius jaun. yra baigus Woos- 
ter kolegiją, lankius univer
sitetą ir gerai muzikoj su
sipažinus. Pranas Greičius 
yra ne tik pianistas, tfet 
birž. 14-tą baigė daktaro 
mokslus St. Louis, Mo., uni
versitete. Dr. P. Greičius, be 
pradinės ir High School, lan 
kė Wcoster kolegiją, baigė 
John Carroll universitetą 
(Clevelande). Praktikavo St. 
Mary’s ligoninėj ir kitose 
miesto klinikose.

Dr. P. Greičius yra aukš
to ūgio, rimtas ir gilaus ti
kėjimo. Dabartiniu laiku y- 
ra internu St. John ligoni
nėj. Teisybę mylinti

tuvoje, du pusbrolius, Alek- 
Sandrą ir Juozapą, pusbro- 

' lį ir pusseserę, Gudukus, vi
si gyvena Chicago, III., ir 
daugybę tolimesnių giminių.

Lai suteikia jam amžiną 
atsilsį Gailestingasis Vieš
pats Dievas. P. A. š.

Retėja Senesnėji 
Lietuvių Karta

Gal būt, niekur kitur tiek 
daug lietuvių nemiršta, kiek 
jų šiuo tarpu miršta Cleve- 
lande. Kas savaitę į Kalva
rijos kapines išlydima po 
vieną, du, net ir tris lietu
vius. Tai apie tiek miršta 
priklausančių prie lietuvių 
parapijų, o kiek miršta vi
sokių atskalūnų 
sužinoti.
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Komisijos narės: M. Ži
linskienė, ir Julė Salusevi- 
čienė dėkojo visiems daly
viams ir šeimininkėms, ku
rios taip daug darbo įdėjo 
priruošdamos skoningą va
karienę. Prog. vedėjas per
skaitė sveikinimus nuo M. 
S. centro pirm. E. Paura- 
zienės ir 26-tos k-pos su ge
riausiais linkėjimais.

Gražiai dainavo duetą A. 
Liuizienė, J. Salusevičienė. 
Adelė Mieliauskaitė atsisakė 
solo dainuoti, tat. jai vado
vaujant, sudainuota Lietu
vos himnas su visa publika.

P. Kundrotienei įteikta 
dovana nuo kai kurių narių, 
nes ji daugiausiai 36-toje. 
kuopoje išparduoda tikietų.

Prasidėjus kalboms, kuo
pos pirm. M. Cicėnienė, pa
aiškino vakaro tikslą, pa
kvietė kleb. kun. J. Ange
laitį programai vesti. Kun. 
Angelaitis, pasakęs trumpą 
įžanginę kalbą, perstatinėjo 
visas buvusias pirmininkes 
bėgyje 15 m.: S. Greičienę, 
K. Magelienę. Alv. Liuizie- 
nę, U. Šukienę, J. Salusevi- 
čienę ir Adelę Meliauskaitę.

Nutar. rašt. Sof. Mudraus- 
kienė patiekė pranešimą iš 
kuopos darbuotės. Finansų 
rašt. P. Kundrotienė iššau
kė naujas nares, jauname- 
tes ir išskaitė mirusias. Kuo 
pos organizatorė ir iždin. P. 
Štaupienė kalbėjo apie sun
kią 36-tos kuopos pradžią, 
jos įsikūrimą ir išbujojimą 
iki didelės kuopos, ir per
davė sveikinimus nuo kitos 
kuopos organizatorės S. Grei 
čienės, kuri dėl jos sūnaus 
atsiekusio gydytojo laipsnio 
ir supuolančių iškilmių, ne-, 
galėjo būti. Taipgi sveikino

i
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Luzon saloje spaudžiami iš dviejų pusių japonai pasi
juto lyg geležinėse žnyplėse. Ir čionai japonai, kaip ir 
Okinawa saloje, turės bėgti į pajūrį ir skandintis. (Acme- 
Draugas telephoto)

driukaitienei. Onai Blažiu- jos svarbą, 
nienei, O. Vištartienei ir ki
toms, kurių vardų nesuži
nojau.

Dėkui baro darbininkams, 
stalų paruošė j ams ir vi
siems, ka^ kuo nors prisi
dėjo vienokiu ar kitokiu dar 
bu. Suruošti vakarienę ir 
duoti visokį patarnavimą 

tai

įsirašė į eiles 
sąjungiečių.

Svečių tarpe buvo viešnia 
iš tolimos Kalifornijos — 
A. Navickienės sesutė Cap. 
Marge Radzevičiūtė.

Padėka

Padėka
Mirus mano vyrui Aleks. 

Yogminui patyriau daug į- 
vairios užuojautos. Todėl 

■ šiuomi noriu išreikšti mano 
širdingiausią padėką kleb.

Birželio 12 d. Pasimirė ma kun v G yilkutaičiui už 
lonaus būdo gražiai Pa_ atlaikytas pamaldas bažny

čioj ir ant kapinių; kun. I- 
vanauskui už paskutinį pa- 

(Nukelta į 3 p.)

ji per šį vajų daug prirašė, 
naujų narių.
PADĖKA

Nuoširdi padėka kleb. ku
nigui J. Angelaičiui, kuris trim šimtams žmonių- 
daug prisidėjo prie surengi
mo šio jubiliejaus. Jis atli
ko tokį darbą, kurio mes 
pačios nebūtumėm galėju
sios.

Nuoširdžiausia padėka pri 
klauso virėjoms ir visoms 
darbininkėms už valgių pa
gaminimą ir stalų, aptarna
vimą. Ypatinga padėka pri
klauso Var Sadauskienei, O.. 
Mikelionienei, kurios ne tik 
šį sykį įdėjo tiek daug dar- prisidėjo prie dr-jos įkūri- 
bo. bet ir kitais sykiais;
taipgi nuoširdi padėka pri- tonienė, įvertindama jo dar- 

, klauso E. Andersonienei, An buotę ir moterų organizaci-

I

t

yra didelis dirbąs.

NAUJOS NARĖS

PAŽANGIAUSIA ŠEIMA
I

M. S. 36-ta kp. gali 
džiaugti, kad Birutė Smeto
nienė šiame vakare prisira
šė prie M. S. Ją pasekė dain. 
St. Baker ir O. Žekonis. Bi
rutė Smetonienė yra kun. F. 
Kemėšio artima giminaitė, 
o kun. Kemėšis yra vadina
mas M. S. tėvu, nes jis daug

pasi-

mo ir sustiprinimo. B. Sme-

JVI. S. 36-ta kp. sveikina 
savo narę ir organizatorę 
dainininkę St. Greičienę, ku
rios sūnus 14 d. birž. baigė 
gydytojo mokslus. Iš mums 
žinomų šeimų Clevelande, pa 
žangiausia šeima yra muzi
kų Greičių šeima. V. Grei
čius, Sr., yra muz. mokyto
jas ir kompozitorius, St 
Greičienė dainininkė, jų vy
riausia duktė Regina žymi

vyzdingai gyvenęs, Stanis
lovas Yogminas, 59 m. am-, 
žiaus. Amerikon atvyko 
1902 m. Iš Lietuvos paėjo 
Germuntiškio kaimo, Sena- 
pilės par., Telšių apskr. Jis 
buvo sūnus Nikodemo ir Mo 
nikos Yogminų.

Paliko liūdinčius 
žmoną Petronėlę, vieną duk
rą, vieną brolį. Joną Yogmi- 
ną, gyvenantį Pittsburgh. 
Pa., dvi seseris, Vincentą ir 
Kazimierą, gyvenančias Lie

savo

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

Šiuomi reiškiu nuoširdžią 
padėką Moterų Sąjungos 36 
kp? narėms už įteiktą man 
brangią dovaną laike ban- 
kieto minint 15 metų kp. su
kaktį, birželio 17 d. Jau tre
čią kartą man narės padarė 
surpryzą už mano pasidar
bavimą organizacijos ir kuo 
pos labui. Dovanas įvertinu; 
jos pasiliks mano atminty 
ant visados. Ačiū visoms.

Fin. rašt. P. Kundrotienė

TEOFILIUS VĖŽIS
BATŲ TAISYMO DIRBTUVE 

(Shoe Repair Shop) 
Persikėlė nuo

4506 So. Washtena\v Avė. į:
4436 So. Fairfield Avenue

Tel. YAEds 4641

J. RIMDZUS
PHYSIO - THEKAPY

19 Metą Patyrina®
«49 So. Ashland Ava

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Šeštadieniais visą dieną

t

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, k 

OPTOMETKISTAI
1801 So. Ashland Avease

Kampas 18-tos 
TeiefCMMLB: CANAL 0523, CSrie^o 

OFISO VALANDOS;

Pirmad., Antrad., Ketvirtad ir 
Penktad. — 9:30 iki 12:00 ir nuo 

1:30 iki 8:30 vakare.
šeštad. — 9:30 iki 12:00 ir nuo 

1 ;30 iki 7:00 vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI

PASKOLOS
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
pigeM — lh konrfHt

PAS

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenueį
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
įaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

BoJonadteciali pagal autartį.

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.

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD.
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APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVINAS, Vedėjas.

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

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

STASYS LITW1NAS SAKO:
H P fl "R Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ------------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos 8y- 
diags — Langų — Durų — 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.

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARCUS=L
Iš Radio Stoties

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

DRAUGO
25-tqjį PIKNIKAVIMO SEZONĄ 

Sekmadienį, Liepos (July) 8tą d., 1945 m.

— VESAME IR GRAŽIAME —

BERGMAN'S GROVE, No. Riverside, III

★ ★ ★
Piknike dalyvaus DR. SI

MONAITIS su lietuviu magi- 
ku PRINCE ZOMBI, ir ki
tais stebuklų darėjais.

Atvykite ir matysite ne
regėtų, negirdėtų, ir netikė
tinų dalykų ir stebuklų, ku
rie bus daromi prieš jūsų 
akis!

Magikas, Prince Zombi

Jau sueina lygiai 25 metai, kai “Draugo” Administracija ren
gia piknikus įvairiuose Chicagos apylinkės daržuose. Tai pa
minėsime šį svarbų jubiliejų su dideliu vasariniu pikniku gra
žiame ir vėsame BERGMAN’S GROVE, prie 24tos ir Desplaines 
Avė., No. Riverside, III. Sis daržas yra pilnas atminčių nevienam 
Chicagos lietuviui. Tai rezervuokite Liepos 8d., 1945m., “Draugo” 
Piknikui, paminėjant 25 metus piknikavimo.

HE 
i

Tel. YAEds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANsI 8122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place *
Tel. REPublie 7868

Re*. 6958 So. Talman Avt>
Bes. Tel. GROvehiU 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette^ Road

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

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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 sutartį

Office Tel. YAEds 4787
Namų Tel. PROspect 1980

TeL YAEds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TeL YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VIR"inia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais papai sutarti

Split by PDF Splitter
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S “DRAUGO” A
DARBŲ SKYRIUS jg

•‘DRAUGAS’* HKT.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMEM

127 Wr». De«rbnm Stroot
Tti. RANdolph 9488-9489

HEI.P WA5TED — VYRAI

AUTOMOBILIŲ PLOVĖJŲ 
PATYRUSIU — ATSAKOMINGŲ 

6 NAKTIS Į SAV.
PASTOVUS DARBAI 

2129 W. NORTH AVĖ.

Dženi+orkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

Karo Pramonė

f

ATYDA!
★ ★

Naktų Darbinikams
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

SCREVV MACHINE OPERS. 
BENCH ASSEMBLERS 

GRINDERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

THE PYLE
National Co.

1334 N. Kostner Av.

★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST.

PIPE MACHINE OPERATORIŲ 
WAREHOU.SE DARBININKŲ

Pastovūs dalbai dabar ir 
po karo.

SAUNDERS & CO. 
2509 W. Cermak Rd.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

PRIE LENGVU VALDŽIOS 
DARBU 

A H N E L L 
AWNING CO.

9349 S. Western Avė.

HANDYMAN IR PORTERIO
Dirbti kombmaci’os Degtines Sandėly 

ir Užeigoj.
GERA MOKESTIS — ATSIŠAUKIT

LEE LIQUORS 
1652 W. 47th St.

GIRLS OR W0MEN
Experience Unneeessary

General Office Duties 
Some Typing 
No Saturdays 

Permanent

MILCOR STEEL CO. 
4301 S. IVestern Blvd.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ 
MOTERŲ

Lengvies Mašinų Darbams 
Svarbioie Pramonėje su 

Po Karo Progomis 
Produkcijos Bonai

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

MILLED SCREVV PRODUCTS 
COMPANY

201G W. Lake St.

Moterų ir 
Merginų 

laiko darbams vaisių

I

pro- 
ligo- 
mo-

Pilno
cesavimo dirbtuvėje. Dykai 
ninė. Pastovūs darbai. Gera 
kestis. Dirbsite adresu — 19th ir
Rockwell St. Atsišaukite adresu—

STANDARD FRUIT
PROCESSING CO.

401 N. PAULINA ST.

SVARBIAI KARO
DIRBTUVEI REIKIA*

VYRŲ IR MOTERŲ
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

STOCK VYRŲ IR 
DŽENITERKŲ

PRIE VISŲ SIFTŲ
Bonai Dirbant Naktimis 

Patyrimo Nereikia

vi-
ir

ir

štabo viršininko. Abiejų 
duriai buvo perskrosti 
galvos beveik nukirstos.

Iš uniformų, ženklų
medalių lavonai atpažinti 

. kaipo Lt. Gen. Mitsuru Us- 
; hijima, 32-os japonų armi
jos komandieriaus, ir Lt. 
Gen. Isamu Cho, jo štabo 
viršininko.

ATSIŠAUKITE

BELDEN MFG. CO.
4625 W. Van Buren st

FOR SALE — READ ESTATE:

C I C E R O
2 APARTAI ENTŲ NAMAI

Šešių kambarių, apdengti porėiai. 
naujas insuli uotas stogas. stokeris, 2 
karam šoniniu įvažiavimu garadžius. 
$13,500.

EARL E. SHIPT.EY CO.
TEL.- — HOI.UYCOURT S600

PARSIDUODA: — 2-jų ankštų mū
rinis narnas, Ciceroje, l’arkholme ra
jone. Namas gerame stovyje. Kiek- 
vienas ankštas apšildomas atskirai. 
Sąlygas sužinosit telefonu: — CICE
RO 1130.

ęEAL ESTATE APSAUGA
Nesiduokite save tarpininkams išnau
doti! I*irkite. parduokite arba mainy
kite namą ar ūkį atsargiai, ir taip su 
mano pagellm už mažą atlyginimą 
suinažirvUte nen-ikaltngus iškašėiu^ ir 
tuomet lik- jums daugiau pelno. Da
rykite pelną iš “dealy” sau. o nu
kraukite turtu- kitiem- tarpininkam- 
-kriatidžiaut save.

Turiu <li<lelj pa-irinkimą visokių 
namų visur ir kiekvieną dieną gaunu 
naujų. Dėl tei-ir.giimo patainat imu Ir 
<l«'l jū-ų pai'-ių g<To—matykite arba 
rašykite:

CHAS. URNICH (Kazys Urnikas) 
2500 W. 63rd St. PROspect 6025 

Chicago 29, Illinois

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”

Liepos 1 d. šš. Petro ir 
Povilo parapijos metinis pik 
nikas Swic parke. Komite
tas praneša, kad bus viso
kių “gėmių”. Farmerka Ci
ną Balčitienė aukojo kiaulę 
kieno nors laimei.

Klebonas praneša, kad ku
rie neturės kaip nuvažiuoti, 
lai susirenka prie bažnyčios. 
Visus nuveš. Nepasi'ikite 
nei vienas namie,
reikia South Main keliu; ne
toli Camp Grant bus ženk
lai.

Rockforde prasidėjo vaka- 
cijos. Daug žmonių išvaži
nėj a į vasarvietes. Sophia 
Jusevičius, labdarių 22 kp. 
raštininkė, LRKSA 137 kp. 
narė, išvažiavo į Floridą pas 
seserį Kristiną atostogas 
praleisti. Jos sesutė 
dirba valdžios darbą, 
kad labai smagu ir 
maudytis.

Juozas ir Ona Jusevičiai 
rengias važiuoti liepos 1 d. 
į Lake Delevan. Wis., į sa
vo gražų vasarnamį. Jie ten. 
turi ir didelį laivą “Rock- 
ford”, kuriuo žada savo sve
čius pavežioti. Turi taip pat 
mažų laivelių. Kas nuvažiuo-. 
ja į Jusevičių vasarnamį, vi
si turi gerai, pasilsi.
Aš, “Draugo” korespon-

I

Važiuoti j dentas, tariu nuoširdų ačiū 
Jusevičiams, kurie man ne
mokamai davė vasarnamy 

I atostogas praleisti. Jusevi- 
! čiai yra pavyzdingi žmonės, 
daug aukoja parapijai ir 
kilnioms įstaigoms. Yra taip 
gi “Draugo” skaitytojai ir 
rėmėjai. Turi dvi dukteris 
ir vieną sūnų, kuris dabar 
tarnauja Navy.

SAVO BROLIŲ TARPE

Generolas D. D. Eisenhower, po didelių ir atsakomingų

į seimą: V. Marozienė, O. 
Kratavičienė, O. Jakubienė, 
V. čepulioniūtė, V. Mika
lauskienė. M. Mikalauskai
tė, M. Kasevičienė ir kitos.

Visų atstovių, kurios va
žiuos į seimą, prašoma ge
rai pasvarstyti apie konsti
tucijos pataisymus, naujus 
sumanymus 
pagerinimui.

Stengkimės
prisirengti prie 
darbo, nes bus daug dalykų 
svarstyti. Jei būsime tinka
mai prisirengusios iš anks
to, tai ir seimas bus sėk
mingas.

Julija H. Medinienė

organizacijos

kuo geriau 
svarbaus

tentai
Rašo, 
gerai

1

Stanislovas ir Zofija Ka- 
čėnai praneša, kad jų sūnus 
ir marti išvyko į Los An
geles, California, apsigyven 
ti. Rašo, kad jau gavo dar
bą ir labai smagu. Buvę lie
tuvių bažnyčioj. Tėvai sako: 
“Dabar nesmagu; vieną sū
nų turėjom, sykiu gyvenom, 
o dabar palikom vieni.”

Vincentas Grublis savo 
vasarnamy Lake Delevar 
gerai maudos ir daug žu
vies pagauna. Ir mane ap
dovanojo. Ačiū. Grublis ža
da parapijos piknikui daug 
žuvies atvežti. Lauksime ir 
kepsime.

Rockfordo jaunikaičiai, 
padarę Naujų Metų rezoliu
ciją, nei vienas jos nepildo. 
Jau pusė metų išėjo. Jie kal
tina piršlį. Sako, nieko ne
veikia, nieko neperša. Dargi 

■ net atkalba. Vienas jauni-

i

LONDONAS, birž. 27. — 
Japonų militarinis komenta-į 
torius per Tokyo radijo sa
kė “visi Japonijoje dabar 
kalba apie invaziją, visi 
reiškia teorijas apie tai.”

Platinkite “Draugą”
-------- Č------ 

į Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
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..

JOHN A. KASS 
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
(Atkelta iš 2 pusi.) 

tarnavimą; kun. Barčiui už 
atsilankymą į pagrabą ir at
kalbėjimą rožančiaus; grab- 
nešiams; Delei E. Jakubaus
kienei, lietuvei graborei, už 
malonų ir mandagų laidoji
me patarnavimą; visiems gi
minėms, draugams, pažįsta
miems ir kaimynams už už- 
prašymą šv. Mišių, prisiun- 
timą gėlių, atsilankymą į pa
grabą, dalyvavimą pamaldo
se bažnyčioje ir palydėjimą 
į kapines.

Dar kartą širdingai ačiū 
visiems.

Petronėlė Yogminienė ir
šeima

7608 Aberdeen Avė.

Moterų Sąjungos 54 kuo
pa turės išvažiavimą 4 d. 
liepos, Palmer Park. Visos 
sąjungietės prašomos tą die- 

pareigų, kaipo vyriausias karo vadas vakarų fronte, da-;dalyvauti ir atsivešti sa- 
bar parvykęs namo silsis. Iš kairės į dešinę: gen. D. D. 
Eisenhower, jo žmona ir keturi broliai. (Acme-Draugas 
telephoto)
—

kaitis, sakoma, piršlį net ves į 21-jį seimą, kuris į- 
teismu grąsina. Paklausiau vyks rugpiūčio 20, 21, 22 ir 
piršlio, kame dalykas. Jis 
sako: “Klausyk, kaip toks 
gali apsiženyti. Sykį nuva
žiavom pas merginą. Pasi
tiko ir priėmė. Pradėjo gra
žiai kalbėti apie žiedų mai
nymą. Pradėjom gerti sutar
tuves. Gi jaunikaitis kad 
pradės girtis, būk jis galįs 
pantę ant syk išgerti, pėt- 
nyčioj mėsą valgyti; bažny
čios jam nereikia. Mane šiur, 
pas pradėjo krėsti, 
mergina atsistojo, 
prie manęs ir sako: 
tu savo jaunikį; aš 
daugiau jo matyti.’ 
jis mane kaltina, bet veltui 
darbas. Aš daugiau jam ne
bebūsiu piršliu.”
\ ------------

Mirė Juozas Kurlinkus, 80 
m. amžiaus. Korespondentas

I

23 dienomis, Grand Rapids, 
Mich. Išrinktos keturios de
legatės: J. Shemulienė, R. 
Valatkevičienė, J. H. Medi
nienė ir V. Tulauskienė. Tai
pogi važiuoja savo lėšomis

/

I

Pasveiko A. Cicėnas, 
East Park Dr., kuris 
nuolatinis bartenderis sąjun 
giečių ir labdarių.

nuo
yra

Staiga,, 
priėjo 

‘Vežkis, 
nenoriu • 
Už tat

Serga Morta Lukas-Luko- 
ševičienė nuo Utica gatvės. 
Gydosi namie. C. Venslovie- 
nė, nuo 82-ros gatvės, turė
jo pasiduoti gydytojų prie
žiūrai ligoninėje. Vėliname 
greit pasveikti.

I t

DETROIT, ŽINIOS
Šv. Jurgio parapija ren

gia pikniką, kuris įvyks ne 
miškuose, bet parapijos au
ditorijoje, liepos 8 d. Išsiun- 

, tinėta tikietėliai. Dovanų 
bus net $300. Bus muzika, 
vaišės. Nepamirškite. M. D. gegužės mėn., išrinko atsto-

Užuojauta
Gilios užuojautos sąjun- 

ęietei Yogminięnei dėl štai-, 
gios mirties jos vyro Stasio 
Yogmino (birž. 12, šių me-
tų).

Lai Visagalis ramina jus 
šioje liūdesio valandoje.

M. S. 36-ta kuopa

Trumpai Iš Cleveland
Moterų Sąjungos 36 kp. 

vakarienė buvo gausi, nors 
oras pasitaikė vėsus ir lie
tingas. Sąjungietės nuošir
džiai dirba dėl naujos para- 

į pijos. šio parengimo pelnas 
skirtas naujos bažnyčios al
toriui.

Kleb. kun. J. Angelaitis 
Į susirinkimus laiko su para- 
pi jonais naujos bažnyčia: 
statybos reikalais.

Paulina Glugodienė, visuo 
menės veikėja ir korespon
dentė kat. laikraščių buvo 
ligos prispausta. Dar, ačiū 
Dievui, jau pasveiko ir vėl 
pradėjo dalyvauti mūsų veik 
loj. Linksma.

Iš SąjungiečiŲ 
Veikimo

Moterų Sąjungos 54 kuo
pa mėnesiniam susirinkime

I

vo šeimas bei svečius. Visos 
bendrai susirinkusios galė
sime turėti gerą laiką.

Komisija stengiasi kad iš
važiavimas pavyktų. Komi
sijoj apsiėmė pasidarbuoti 
C. Hawkins, M. Maite, A. 

! Barštienė, J. H. Medinienė.
Komisija 

I 
! Moterų Sąjungos 54 kuo
pos protokolų raštininkės C.

(Nukelta į 6 pusi.)

rnARGUTij-
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450kilocydes
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.,
Telefonas

nuo 1-mos

3$

K VIEcI JLM.E
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ , 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Chicago, III
GROvehilI 2242

-fr 1 "• fl1 5 1 3R

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDE8
• BUSTO

• KRUPNIKO
Bus Parduodam*

SPECIALEMIS KAINOMIS

• GIN
• VYNO
• KORDIAEŲ

T

NATHAN 
KAVTEB 
l.letnviškM

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St

Phone: YARDS 6054

g Phone Virginia 9493

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
$ Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 

. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 

aaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45th SI. Kampas S. Paulina Si.
A. F. CZESNA, Savininkas

Moterims Trečiadienį

*.

M

[11H
naujai įrengtas n 
akmenų krosnimi.

M
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Dė! Pasikeitimų Mūsų Vyriausybėj
ED. STETINIJUI ATSISTATYDINUS

Naujasis Prezidentas Truman pačioje pradžioje pa
darė keletą svarbių pakeitimų vyriausybės kabinete. 
Bet pats svarbiausias pakeitimas yra padaromas šio
mis dienomis.

Atsistatydinus valstybės sekretoriai p. Edvvard Stet
tinius ir atsistatydinimą priėmus, numatoma, kad į tą 
svarbų postą Prezidentas Truman paskirs savo draugą 
James Byrncs. buvusį Prezidento Roosevelto patarėją.

Daug kas klausia, kodėl toji atmaina?
Kad tinkamiau atsakyti i šį klausimą, reikia žinoti, 

koks yra skirtumas t:rp velienies Prezidento Roose
velto ir dabartinio Prezidento Trumano.

ROOSEVELT IR TRUMAN--------

Prezidentas Rooseveltas užsienių politiką pats for
muodavo ir vesdavo. Jis tiek savarankiškai toje srityje 
dirbo, kad net valstybės sekretofius apie jo padarytus 
žygius kai kada tik “pešt factum” sužinodavo. Toki u 
būdu Prezidentui Rcoseveltui valstybės sekretoriaus 
asmenyje nereikėjo užsienių politikos formuotojo ar 
vedėjo, bet gero, bizniško departamento direktoriaus. 
Šiam darbui p. Stettinius, kaipo geras biznierius ir 
didelių egzekutyvinių gabumų vyras, labai tiko. Už
sienių politikoj jis buvo naujokas. Bet kad patsai Pre
zidentas tą politiką diriguodavo, todėl didelio eksperto 
valstybės sekretoriaus vietai ir nereikėjo.

Prezidentas Harry S. Truman tuo žvilgsniu griežtai 
skiriasi nuo savo pirmtakūno. Jis atsisako vienas imti 
atsakomybę už viso kabineto darbus. Tą atsakomybę 
jis padalina. Be to. jis ieško talkos ir patarimų visuose 
departamentuose. Nori artimai bendradarbiauti su kon
gresu. Todėl jam rūpi, kad kabinete turėti stipresnius 
žmones, savo srityse ekspertus.

KAS UŽIMS STETTINIJAUS VIET.5?
Prez. Trumanas. nepretenduodamas prie žinovo už

sienių politikos reikalų, kurie šiais laikais yra kompli
kuoti ir opūs, vaistybės sekretoriaus vietai pastatys 
žmogų, kuris turi praktiško patyrimo, kuris artimai 
šioj srity bendradarbiavo su buvusiu prezidentu Roase- 
veltu, kuris dalyvavo "trijų didžiųjų" ir kitose tarp
tautinėse konferencijose. Tokiu asmeniu kaip tik yra 
James Įįyrnes. Todėl beveik nieks ir neabejoja, kad jis 
ir bus paskirtas valstybės sekretorium.

Bet ir p. Ed. Stettinius nėra atstumiamas nuo val
stybinio darbo. Jis yra skiriamas labai svarbioms ir 
atsakcming :ms pareigoms. Jis bus Amerikos atstovy
bės jungtinių tautų saugumo organizacijoj galva. Pa
skyrimas yra vykęs, nes p. Stettinius tos organizacijos 
tikslus, planus ir sudėti nuodugniai žino. Jis pirminin
kavo svarbiai Dumbarton Oaks konferencijai, kurioj 
susitarta dėl t-rpta utinės saugumo organizacijos pa
grindinių metmenų; jis vadovavo ir San Francisco kon
ferencijai, kurioj galutinai įsteigta Jungtinių Tautų 
organizacija, sieksianti pokarinio pasaulio taiką at- 
steigti ir ją pastoviai palaikyti.

Tad, pakeitimai mūsų vyriausybės kabinete, ar šiaip 
r taip kalbėsime, yra daromi gerai apgalvotai, tiks

liai. j

★

Kunigų Vienybės seimrs šiemet bus rugpiūčio 8 d. 
Knights cf Columbus viešbutyje, Brooklyn, N. Y.

Jugoslavijos Budelis Žudo Kunigus
SUŠAUDYTA 100 KUNIGŲ

Londono dienraštis “Times” davė pluoštą žinių iš 
Jugoslavijos gyvenimo. Tos žinios yra liūdnos ir skau
džios. Stalino pastatytas Jugoslavijos diktatorius Tito 
be jokios atodairos, be tardymų ir teismo žudo kuni
gus. Penkiose to krašto diecezijose išžudyta šimtas 
kunigų. Tuos žmogžudystės aktus daugumoje papildė 
komunistiškas partizanų jaunimas. Vieni kunigai bu
vo sušaudyti tarpduryse, kiti buvo slapta suimti, iš
vežti ir sušaudyti.

Visoj Jugoslavijoj siaučia komunistinis teroras. Vi
si tie to krašto gyventojai, kurie nesutinka su komu
nistiškos diktatūros parėdymais, yra apšaukiami išda
vikais ir vienu ar kitu būdu likviduojami. Kunigai, ku
rie laikosi visiškai neutra'iai. kurie ena tik savo tie
siogines pareigas, rodos, neturėtų būti kliudomi. Bet 
komunistai į tai neatsižvelgia, juos žudo.

RELIGINIO GYVENIMO LIKVIDAVIMAS

Londono “Times” toliau praneša, kad diktatorius Ti
to uždarė visas teologines kolegijas, seminarijas ir pa
rapijų mokyklas. Iš visų mokyklų išmestos maldos ir 
šventųjų paveikslai. Vaikų tarpe organizuojami komu
nistų “pionierių” rateliai, kurie stengiasi atįtraukt 
vaikus iš kunigų ir tėvų įtakos.

Reikia pasakyti, kad Jugoslavija nėra išimtimi. Vi
suose Sovietų Rusijos okupuotuose kraštuose panašūs 
dalykai dedasi. Taip yra Baltijos valstybėse, Lenkijoj, 
taip yra Rumunijoj. Bulgarijoj ir kitur. Stalino pas
tatyti budeliai visur įveda komunistišką terorą, nuo 
kurio pirmiausiai nukenčia katalikai ir jų kunigai.
★

Generalissimo Stalinas
Diktatorius nebūtų diktatorium, jei jis save neapde- 

koruotų aukščiausiais valstybės ordinais ir jei nepa
sivadintų visais svarbiausiais ir skambiausiais titulais.

Kiek Hitleris Vokietijoj, tiek Mussolini Italijoj, ne
būdami nei aukšto mokslo žmonės nei karo reikalų 
žinovai, save pasivadino vyriausiais ir valstybės ir 
armijų vadais, apsidekoravo save aukščiausiais ordinais.

Hitlerį ir Mussolinį seka jų vakarykštis draugas Sta
linas. Pagaliau jis nebūtų diktatorius, jei nesielgtų taip, 
kaip elgiasi kiti diktatoriai.

Štai, šiomis dienomis jis įvedė Rusijos armijon ge- 
neralissimo laipsnį ir tą laipsnį pats sau pasiėmė. Nors 
jis nėra buvęs karys, jokių karo mokslų nėra ėjęs, 
tačiau vyriausiu karo vadu save laiko, žymiausius or
dinus sau pasiima.

Už diktatorių, mat, niekas negali būti vyresnis, aukš
tesnis, mokytesnis, žymesnis, gudresnis ir labiau val
stybės ženklais dekoruotas.

lenkų Valdžios Londone Likimas
Lenkijos vyriausybė užsieny (Londone) padarė pa

reiškimą, jog ji. nepaisant kad Amerika ir Anglija ir 
atšauks jos pripažinimą,veiks ir toliau. Ji ir toliau bū
siantis tik tuomet, jei Lenkijoj būtų sudaryta pačių 
sianti tik tuomet, jei Lenkijoj būtų sudaryta pačių 
žmonių vyriausybė legaliu keliu. Dabartinė “tautinės 
vienybės" vyriausybė. Maskvoje sulipdyta, nėra tei
sėta. Ji neatstovausianti lenkų tautos interesų, bet ak
lai tarnausianti iusiškojo komunizmo plėtimo tikslams.

Nusistatymas teisingas. Tačiau londoniškei lenkų val
džiai bus sunku atsispirti Maskvos jėgai, kuri išgavo 
pritarimą savo planams ir kitų didžiųjų valstybių.

A P 2 V A L G A
Teroras Ir Klasta

"Darbininkas", rašydamas apie šešiolikos lenkų va
dų bylą Maskvoje, iškelia aikštėn bolševikų suktybes 
ir padaro tokią išvadą:

"Netenka abejoti, kad ta komedija buvo padaryta 
šiais tikslais: suterorizuoti antrąją lenkų delegaciją: 
išgauti kaltinamųjų pripažinimą Sovietų prietelystės 
reikalingumo; diskredituoti londoniškę lenkų vyriau
sybę, suverčiant ant jos visą "sabotažo” atsakomybę, 
ir, pagaliau pasigirti pasauliui sovietiško teismo "nuo
laidumu” ir tuomi įrodyti, kad Sovietų Rusija vien tai
kos tetrokšta, žodžiu, viskas gudriai surazgyta-sumaz- 
gyti. Tačiau pro tos “gudrybės” iškabą perdaug jau 
matosi viena ir visuomet ta pati Sovietų politikos silp
nybė: visur kyšo teroras ir klasta. Tai labai prasti val
stybės ramsčiai.”
★

Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų jaunimo die
na — L. Vyčių diena (tradicinė) bus liepos 4 d. Vy
tauto darže. Tą dieną praleiskimc su savo jaunimu.

Community ir War Fund didysis vajus šiemet bus 
spalių mėnesyje.

Rašo: K. R.

* — 

VAIDILUTĖ * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
ANTROJI DALIS

LABOREMUS

KATALIKŲ 
PRAVOSLAVINIMAS

Apskaičiuojama, kad ša
lyse. kurios pateko po Sta
lino valdžia arba po jo pri
verstina įtekme, tai yra: Pa- 
baitijoje, Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje, Austri
joje ir Rytų Vokietijoje, y- 
ra maž daug 85,000.000 ka
talikų.

Kokia bus šių milijonų 
katalikų padėtis po bolševi
kų diktatoriška valdžia? Kai 
kurie Amerikos katalikų 
laikraščiai, pasiremdami pa 
tikimais šaltiniais, praneša, 
kad esą jau planuojama į- 
vesti visuose bolševikų val
domuose kraštuose vieną 
pravoslavų bažnyčia. Kitaip 
sakant padaryti pravoslavų 
bažnyčią viešpataujančią, ku 
rios galva būtų Maskvos pa- 
triarkas, Stalino pastatytas. 
Tuo būdu katalikai turės at
sižadėti savo baltojo Popie
žiaus, o klausyti naujojo, 
"raudonojo popiežiaus”.

Jei tai būtų tiesa, Stali
nas pamėgdžiotų buvusių 
carų metodus katalikams 
atversti į pravoslaviją: prie
vartą. Bet visi gerai žino
me, kad pvievarta religijos 
dalykuose veda prie baisiau 
šių nesiliaujančių persekio
jimų. kovų, žudynių. nes 
prievarta yra prieš žmogaus 
įgimtą sąžinės laisvę.
KAPELIONAI — VOKIE
ČIAMS BELAISVIAMS

Šiuo metu Italijoje dirba 
tūkstančiai vokiečių belais
vių. Jie taiso tai, kas karo 
buvo sužalota, sugriauta. Jų 
dvasios reikalams aprūpin
ti trūksta vokiškai kalban
čių kunigų. Tam trūkumui 
papildyti V Amerikos Ar
mijos vadovybė liepė išran
kioti iš pačių belaisvių tar
po kunigus, kuriuos naciai 
buvo paėmę į kariuomenę ir 
kuriuos nekartą buvo pasky
rę prie prasčiausių kareivių 
darbų. Tų kunigų belaisvių, 
yra pusėtinai daug. Dėl to 
tikimasi, kad bus galima pa
skirti kiekvienam tūkstan
čiui vokiečių belaisvių po 1 
katalikų kunigą ir po 1 pro- 
testonų dvasininką.

IŠGELBĖTA BRAN
GIAUSI KNYGYNAI

Spaudos pranešimu, Vati
kanas išgelbėjo nuo karo iš
naikinimo bent 26 įvairius 
knygynus. priglausdamas 
juos karo metu po savo pa
stoge. Tarp knygynų radu
sių Vatikane prieglaudą y- 
ra neįkainuojamos vertės 
rinkiniai Monte Cassino, 
Grotta Ferrata. Corsini ir 
kitų knygynų. Dabar karui 
pasibaigus, pradedama šie 
rinkiniai grąžinti savinin
kams.

KATALIKAI KANDI
DATAI Į PARLAMENTI

Į 615 Anglijos parlamen
to vietas statomi 33 katali
kai kandidatai. Vieni jų y- 
ra Churchillo partijos kan
didatai, kiti — Darbo par-

(Tęsinys)
Lygiai po dviejų metų tas 

pats studentas sėdėj o Peter
burge, savo nedideliame kam 
baryje, ir ant stalo pasilen
kęs dirbo keistą darbą. Ant 
balto popieriaus lakštų brai
žė plunksna lotynų rašto 
raides, spaudos pavidalo, su
darydamas žodžius, saki
nius, užpipldydamas tuo bū
du keturis puslapius, iš ku
rių susidarydavo atskiras 
sąsiuvinis. Tokių sąsiuvinių 
pribraižydavo iki dešimties 
ekzempliorių.

Studentas spausdino ran
ka pirmąjį lietuvių laikraš
tį, kurį sumanė sutarė leis
ti nedidelis būrelis draugų, 
pavesdamas Petrui Neriui 
visus redakcijos ir spaustu
vės darbus.

Tą darbą pradėdamas, Pet 
ras Nėris ilgai galvojo, kaip 
tą laikraštį pavadinti. Taip 
vargingai vieno žmogaus 
ranka spausdinamas laikraš
tis buvo nutarta siuntinėti 
laiškais lietuvių studentų 
motinėlėm. į tolimus Lietu
vos kaimus. Jos turėjo ras
ti ten visokių žinių, apsaky
mėlių iš ten, kur jų vaikai 
gyveno, apie tai, ką jie sva
jojo.

Ūmai prisiminė Petras Nė 
ris gimtąjį sodžių, kalvę ir 
mylimą kalvį Krasnickį, ku
rio pasakos žavėjo vaikišką 
širdį.

...“Kalvis — Melagis"... 
Kaip pasakiškas praeities 
atgarsis išplaukė to pirmo
jo lietuvių laikraštėlio pa
vadinimas, ir keliolika to
kių, ranka spausdintų, nu
merių nešiojo tą vardą, klai
džiodami po Lietuvos so
džius. minėdami studentui 
gimtąjį Medinių kaimą ir 
brangų jam žmogų...

Taip vieną tojo laikraš
čio numerį bebraižant. Pet
rui Neriui kilo mintis: O gal 
rusų valdžia jau užmiršo 

dekretą, išleistą prieš kelio- 
liką metų?... Gal, priminus, 
paprašius atšauks...

Greit parašė nedidelę kny
gutę: “Apie žemę ir oro at
mainas"’. Įteikė savo rank- 
raštėlį. su tinkamu prašymu 
spaudos reikalų valdybai... 
Ir štai stebuklas: netikėtai, 
be jokių kliūčių gavo leidi
mą išleisti savo kūrinėlį. 
Nieko nelaukdamas, savo lė
šomis Peterburge ir išspaus
dino. į

Po keliolikos metų drau
dimo ir nuomario pirmoji 
viešai leista lietuvių kalba 
knygelė išėjo į pasaulį varg
šo studento rūpesčiu ir jo 
sunkiai uždirbtais skatikais.

Lengvai pavykęs žygi ska
tino prie tolimesnių bandy
mų. Verčia bei rašo vieną 
po kitos knygutes ir vis ne
ša į spaudos reikalų valdy
bą. Tačiau tik dar dvi kny
gutes pavyko ten pat ir tuo 
pat būdu išleisti. Toliau bud
ri žandarų akis susigriebė, 
atsiminė, nebeleido... Kitos 
paruoštos knygutės buvo 
spausdinamos Tilžėje ir tik 
slaptu, kontrabandos keliu, 
per knygnešių rankas atklys 
davo į Lietuvą. Ir vargas 
tam, pas kurį jų rasdavo.

Bet pradėt’s darbas nebe- 
užtroško. Gedimino kalne iš
pjautas LABOREMUS tapo 
Petro Nėrio gyvenimo sim
boliu. ir jis dirbo tol, kol 
susilaukė savo darbų vai
sių — 

SPAUDOS ATGAVIMO.

(Daugiau bus)

tijos. Anglijos 2,000.000 ka
talikų rinkikų turės progos 
per liepos 5 dienos rinkimus 
parodyti savo politinį su
brendimą bei katalikiškąjį 
susipratimą.

Split by PDF Splitter



Penktadienis, birž. 29, 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IR MADOS

MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVE ¥ 

★ ★

Marija Aukštaitė

Senos Kanklės
Tarp aukštų kalnų, apau

gusių lazdynais, svyravo ke
li beržai, žemiau lygumose 
kerojo seni, tūkstančio me
tų ąžuolai. Tarp ąžuolų au
kure kūrenosi šventoji ug- 
nįs. šventąją ugnį saugojo 
skaisčios sielos mergele — 
Rūta. Rūtos pečiai nusileidę. 
balti drobulės šydrai. jos 
galvą puošia žalių rūtų vai
nikas. Ji aukšta ir liekna 
lyg girių pušaitė sudėjus 
rankas dievaičio Perkūno 
maldai... Ji saugojo šventą
ją ugnį. Jei ši ugnis užges
tų, užgestų jos gyvenimas... 
Ji pati eitų ant sukurto lau
žo ir pasiaukotų save die
vams.

Jos tikėjimas gilus ir šven 
tas. Ji kratosi visų tamsių 
minčių... Ji bijosi meilės, 
kaip ugnies užgesimo auku
re. Ji turi būti skaisti, lyg 
angelas. Nesudrumsta, kaip 
tyriausias vanduo. Ji akis 
įrėmus į lengvą šventą lieps
nelę. Jos mintys įveržtos... 
Su kiekvienu ąžuolų atsidū
sėjimu krūpteli iš baimės, 
kad pro jų tankias šakas 
nepažvelgtų į ją riterių a- 
kys... Neišvogtų jos sielos 
turtų, kuriuos paaukojo die
vams. Kad neužgestų šven
toji ugnis ir dievų palaima.

Kalne tarp lazdynų sama
notu stogu stovi pakumpus 
lūšna. Čia gyvena šventų 
aukurų saugotojas Jonas Ži- 
nius, Rūtos tėvas. Naktį, kai 
vaitoja kalnų lazdynai, kai 
rauda beržai, kai ąžuolai 
didvyriškai susikaupę prieš 
vėjus, tai Žinius, užsidegęs 
smaluotą švyturį, žengia 
per kalnus, per rudens vė
jų susuktas išgeltusių mirš
tančių lapų krūvas ir lanko 
iš eilės šventuosius auku
rus, kurių šie didingi kal
nai turi po vieną, žinius pri
žiūri ir pakeičia vaidelučių 
būrius, jis pristato medžia
gą šventai ugnelei, jis prii
ma dievų garbintojas vaide- 
lutes ir perduoda vyriau-

šiam vaidilai. Nusikaltusias 
jis baudžia, pagal krivių kri 
vaičio įstatymą. Jis prižiū
ri penkis aukurus. Tų laikų 
papročiu tai buvo didelė gar
bė ir tuo asmeniu tvirtas 
pasitikėjimas. Didži a u s i a 
šventa vietė •— Rambyne. 
Kur dabar žiniaus dukra — 
Rūta susikaupus, tyli su pu
siau uždarytomis blakstie
nomis. Nuleidus galvą mal
dauja dievaitį Perkūną ati
tolinti dievų rūstybę, nes 
kryžiuočių bandos kasdien 
vos atstumiamos nio tėvy
nės sienų.

Vyriausio vaidilos įsaky
mu, tris naktis Rambyne tu
ri saugoti šventąją ugnį tik 
viena Rūta, nes ji ruošiasi 
savo paaukštinimo šventi- J 
mams. Ji išbandoma savo 
pasiaukojimui. Iš eilės ji tu
ri išbudėti tris naktis ne
miegojus ir mažai valgius. 
Bet vėliau ji gaus vardą vi
sų Rambyno vaidelučių va
dovės. Jai ruošiama vaidilų 
didelė šventė. Ji to nežino. 
Nežino nė jos tėvas. Jie abu 
tik savo pareigose įsikinkę, 
atsidavę visa siela — nes 
tai dievams ir tėvynei.

Su smalos švyturiu sugrą
žęs Žinius iš kalnų, slapčio
mis pro lazdynus, pro ąžuo
lų šakas, žvelgia į; Rūtą, ku
ri, lyg balta statula, tarp 
nakties šešėlių budi prie au
kuro... Taiso šventą ugne
lę ir meldžiasi dievams, ži
niaus akyse sužiba ašara. A- 
š?ra džiaugsmo. Neveltui ją 
mažytę motina paaukojo po; 
šio aukuro kojomis ir bal
tas, 
kino

Ji
dū- 
Jie 
su- 
dū-

teriškų judėsiu, griežtų vei
do linijų, užmetęs koją ąnt 
palaužto stuobrio ir mėto į 
orą savo medžioklės peili, ą- 
kimirksnių jį sugaųdamas. 
Algimantas jaunas, bet sie
loje milžinas. Jį ši, augalo
tų vyrų miųia pasiskyrė sa
vo vyriausiu vadu tėvynės 
pavojų lauke. Nė vienas iš 
šių vyrų neturėjo tiek ener
gijos ir drąsos kiek turėjo 
Algimantas. Visi stebėjosi, 
iš kur pas jį tiek energijas, 
riteriškumo, milžino galios, 
kad būdamas vqs 27 metų 
amžiaus, o jau kelias kovas 
laimėjo su kryžiuočiais. Jį 
visi gerbė. Visi vadino “die
vų dovana”. Trimitui sugau
dus. jis pirmas, kaip žai
bas, atjodavo į rausyus kilp- 
saičius įsispyręs.

Naktis visu apsiaustu ap
gaubus mišką. Kibirkštys ir 
dūmai kyla į orą. Tėvynės 
budėtojų žvilgsniai nukrypo 
į vaidilą. Pro žalius eglių 
spyglius, išdidžiai pakilo di
delė ranka su plačiai nusvi
rusia drabulės rankove. Jis 
triskart pakėlė aukštą titu
lo lazdą. Sidabrinius vaidi
los plaukus sujudino vejąs 
ir iš jo lūpų pasigirdo di
dinga, lėtu akcentu kalba:

— Sūnūs plačiųjų girių ir 
vandenų! Dievų palaimos 
žodžiai jums iš mano lūpų. 
Nuo Rambyno ligi paskuti
ni 3 usio aukuro sudėsime au
kas dievams už brangią ša
lį, už mūsų širdžių lopšį,, ųž 
tėvynę! Kryžiuočiai, kaip 
alkani vilkai. Puola mūsų 
kraštą. Puola tėvynės miš
kus. Puola mūsų aukurus...

Didingai ošia plati giria. 
Susipynusios medžių šakos 
kartoja vaidilos žodžius ir 
neša prie kitų sukurtų ug
nių. prie kitų vaidilų, kur 
taip pat šimtai ir tūkstan
čiai vyrų, trimito sukviesti, 
dalinasi tautos rūpesčiais ir 
budi tėvynės sargyboj.

♦ * ♦

JEI BŪČIAU PAUKŠTELIS
“Ko lauki, sesyte, mieloji? 
Ko rymai prie lango, ko rymai? 
Kur žiūri ir ką begalvoji, 
Ar ateiti temdina dūmai?”

♦ * *

Pravirko sesytė, pravirko... 
Suspaudė skausmai jos širdelę;
Žemyn jos galvytė nulinko 
Ir audė ji liūdną dainelę:

♦ * *

“Dievuli, gailėkis, būk geras, 
Grąžink mano mielą bernelį — 
Atskyrė, atskyrė mus karas, 
Nebgirdžiu iš jo nė žodelio...

* * *
“Gal žaizdos kankina jo kūną. 
Gal priešas badu jį, marina, 
Gal karo laukuose kur pūva, 
O gal!?... ir visai nukankino...

* * *
sparnuotas paukštelis, 
už jūrų, marelių.

Z

“Jei būčiau
Nu.sk risčiau 
Mazguoč jo žaizdas ašarė!ėms,
Dainuočiau ramybės dainelių”...

Palokystės Sūnus

Mergaičių Stovykla
Lietuvių katalikų laikraš- tenkinti, kad jų dukros yra 

geroje priežiūroje, stiprina 
sivo sveikatą ir turi progos

MŪSŲ VIRTUVĖ

mažas rankytes aprū- 
šventos ugnies dūmais, 

budi trečia naktis iš 
eilės. Šventosios ugnies,
mai kvepia lazdynuos, 
rangosi ąžuolų šakomis, 
sijungia su kitų aukurų 
mais ir oru slenka į gilų,
mišką, kur uodas snapą vos 
įkištų, jie smunka į gilią 
tankmę, kur susikūrę ugnį 
Lietuvos sūnūs - budėtojai 
tautos 
kyla į 
darosi

sargyboje, o paskui 
dangų, į erdves, ir 

Rūtai linksma ir ge-

tautos vyrų sargy-

Scw yonr ncw outfit from imart 
pattern* at local stores and save 
money for War Bonds. Šlytos such ' 
>«. this two-piece dress are slim and j 
easv for summer. The wrap-around ; 
sunback dress in beife and tie jacket . 
of soft greeo are good vardrobe I 
BlUorfc U, £ Irzazarj ėtfcrmem J

Pne 
bes. ugnies liežuviai laižo 
sumestas šakas. Ant medžių 
liemenų plasnoja ugnies še
šėliai, tarp kurių stovi išdi
džiai, aukšta lazda pasirė
męs vaidila. Jo baltas rū
bas nusviręs, kraštu’ glos
to žalsvai raustančios vir
žių viršūnės. Jo kakta aukš
ta į viršų vingėmis pakėlus 
sidabrinius plaukus. Ir bal
ta, i’ga patri?rchiška barz
da nusvirus ant krūtinės. O 
mėlynai žydrios akys malo
niu žvilgsniu mėtosi po mi
nią augalotų vyrų. Jų čia 
šimtai susirinkę, susėdę ap
link ugnį, dalinasi mylimos 
tautos rūpesčiais.

Šių vyrų vienas vardu Al
gimantas, aukšto ūgio, ri*

I

Bostono kepsnys
2 puoduku virintų šabel- 

to amerikoniško sūrio, 1 ci- 
bonų, 2 puoduku sutarkųo- 
bulį smulkiai sukapotą. 1 
puoduką “skim” pieno, duo
nos trupinių.

Sudėk šabelbonus (gali

j

džiaugėsi ma’oniomis atos
togomis, o tėvai buvo pa-

būti atlikusieji kepti šabel- 
bonai, vieton virtų) į kapo
jamą mašinėlę arba taip 
smulkiai sukapok. Pridėk 
sūrį, cibulį ir pieną, gerai 
sumaišyk ir pridėk gana 
duonos trupinių, kad galė
tum padaryti pailgą kepalą. 
Sudėk į blėtą (nereikia, kad 
siektų kraštus b'etos) ir 
kepk apie 20 minutų, du 
kartu apliedama su aliejum. 
Valgyk su tomačių “sauce” 
(dažalu). Šis valgis irgi la
bai maistingas ir gali būti 
vartotas vieton mėsos.

Žirnių kepsnys
4 puodukus virtų suskal

dytų žirnių, 2 puoduku duo
nos trupinių, 1 šaukštą su
kapotų salierų arba petruš- 
kų, 1 išplaktą kiaušinį, 1 
šaukštuką sukapotų cibulių, 
druskos, pipirų pagal skonį.

Žirniai turi būti nusunkti 
ir sugrūsti. Sumaišyk viską. 
Jeigu mišinis perminkštas, 
pridėk daugiau trupinių; jei 
per sausas, truputį pieno ar
ba vandens. Padaryk bulką. 
Sudėk į ištaukuotą blėtą ir 
kepk iki parus. Galima ap
dėti viršų mažais šmoteliais 
sviesto.

— 
ta, į stovyklą yra priima
mos mergaitės nuo T iki 14 
metų amžiaus. Galima jas 
užregistruoti dviem savai
tėm arba visam mėnesiui. 
Atlyginimas — $10.00 į sa
vaitę. Reikia pasakyti, kad 
šis atlyginimas ne tik pri
einamas, bet, palyginti, la
bai mažas. Į stovyklą mer
gaitės priimamos nuo lie
pos 1 d. Stovykla yra sese
rų ūky, Putnam, Conn. Pra
šant platesnių informacijų, 
reikia kreiptis. Immaculate 
Conception Convent, R. D. 
1. Putnam, Conn.

Be poilsio ir žaidimų gry
name ore, mergaitės turės 
progos pramokti lietuvių 
kalbą, geriau susipažinti su

f

Į
i 

t

tuviškomis dainomis, šo
kiais, žaidimais ir t.t. Mer
gaitės turės galimunąų su
sipažinti su Lietuvos isto
rija ir literatūra. L-tė

čiuose buvo paskelbta malo
ni žinia, kad Nekalto Pra
sidėjimo Švč. P. Marijos Se- pramokti naudingų dalykų, lietuvių tautine kultūra: lie- 
serys atidarė mergaitėms 
stovyklą vasaros atostogų

■ metu. Tokia stovykla veikė 
ir pernai vasarą ir ji turėjo 
gerą pasisekimą. Mergaitės

Nėra abejonės, mergaičių 
stovykla šiemet turės dar 
geresnį pasisekimą.

Kaip jau buvo pagarsin- Platinkite '‘Draugą”
t

i
z

i

Abbreviated 
piece dresM 
Sizes 12 to 
39". SimpliciVy Pattern 1330. 25<

sleeves on thi» one.' 
(ehorts no* ,hown).

20. Size 16, 2% »d». ’

t

Rambyne ramu, šventoji 
ugnis blaksi aukure. Vaidi
lutė — Rūta ją saugoja. Tre 
čia naktis jos sargybos bai
giasi. Ji nemiegojus dieną, 
nei naktį. Ji svyruoja bal
toj plonutėj drobėj pasipuo
šus. Jos lieknas kūnas kiek 
išvargęs, bet sielą ji užsi
grūdinus. Ji ištverminga ir 
nepab.užiama savo pareigo
se. Ji nejaučia, kad iš jos 
silpnutės semia sau energi
jos tautos vadai. Ji nejau
čia, kad du šimtu žingsnių, 
už ąžuolų stovi baltas žir
gas su rausvais pentinais — 
nes Algimantas atvyko iš 
netolimų girių, pasisemti sa- 
’o dvasiai naujų jėgų ir e- 
rergijos iš nežymios Ram
byno mergelės.

Wear it as a jumper with your best 
blouse or put it on ils own as a 
drt-M. Sizee 12 to 20. Size 16. 3 yrl«. 
39". Simplicity Pattern 1353, 15c

euff. hifMich* brirf
f>izn> 12 to 20 S iže 16. I '4 ydsJ 
39" for hodirr, I vds. 39” <<■* 
skirt. Simpiicily Patiem 1356, JSc,
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Broliai Ir Sesės Lietuviai!

Patikrintomis žiniomis iš Europos, lietuvių tremtinių 
ir karo aukų skaičius ten siekia kelių šimtų tūkstančių 
asmenų skaitlinę.

Visai natūralu, kad mūsų visuomenė jau nuo seniai 
rūpinasi gelbėti tai, kas dar yra galima išgelbėti. Trem
tinių šelpimo — aprūpinimo maistu ir drapanomis — 
reika ais gražiai rūpinasi BALF. Teisinę ir paieškojimų 
pagalbą stengsis teikti naujai įsteigtoji Amerikos Lietu
vių Tarybos Komisija, kurios raštinė veiks Lith. Amer. 
Council, SOCIAL SERVICE BUREAU VARDU, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

Jau dabar kasdien gaunami pluoštai telegramų, laiškų, 
paklausimų ir prašymų apginti tremtinių teisinę būklę, 
surasti gimines, arba pagelbėti Amerikon atvykti. Nau
jai įsteigtoji komisija stengsis savo darbą išplėsti per 
savo padalinius — skyrius po visas mūsų kolonijas.

1
Komisija savo darbe vadovausis lietuvybės ir artimo 

pagalbos dėsniais, ir jos artimiausieji uždaviniai bus šie:

I

VISA APYLINKE PASKENDUS GAISRE i praneša, kad jų dukrelė Lil- 
lian neužilgo ištekės už Ri
chard J. Havinga, iš Ada.

Birželio 30 d., 9 vai. ryto, 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jas bažnyčioje bus vestuvės 
Veronikos Geiger su Step- 
hen Gelwich, sūnum Antano 
ir Stephany Galevičių, nuo 
Hamilton Avenue. Vestuvių 
puota bus Šv. Jurgio dr-jos 
svetainėje.

Praeitą savaitę, trečiadie
nio vakare, buvo suruoštas 
vestuvių “shower” Irene- 
Liutkevičiūtei, dukteriai Vin 
co ir Zofijos Liutkevičių. 
Susituoks su Juozu Medoku, 
kuris ketina šią savaitę par
vykti namon atostogų. Tar
nauja laivyne. Jis yra sū
nus Juozo ir Marijonos Me
dukų. V. M. K.

Fenktadienis, birž. 29. 1945

I

JOS. F. BUDRIKĮ
RAKANDŲ ir JEVVELRY i 

KRAUTUVE

Aliejaus šuliniai, tankai ir sandėliai Balikpapan rajone. Bornejoj, iš kur japonai 
gaudavo daug kuro karo mašinerijai, Amerikos bomberių išsprogdinti ir padegti. Per 
dvi dienas degė didžiausi plotai. (Acme-Draugas telephoto)

Skaitykite 
‘Draugą ’.

(a) sutvarkyti tremtinių teisinę padėtį;

(b) rasti jiems saugias apsigyvenimo vietas;
(c) aprūpinti jų kultūrinius ir moralinius reikalus, tie

sioginiai ir per organizacijas, kurių žinioje dauguma 
tremtinių yra;

Komisija mato platų darbą pačios mūsų visuomenės 
tarpe. Jau patsai didelis skaičius Lietuvos tremtinių pa
sako, kiek mes jų tarpe turime sau artimųjų, giminių, 
draugų ir kaimynų. Todėl komisija rinks visas informa
cijas apie tremtinius ir jų būklę. Biure veiks paieško
jimų skyrius, kuris patarnaus tremtiniams susirasti savo 
gimines savitarpyje ir Amerikoje. Tiems, kurie turi gali
mybės čia atvykti mes stengsimės padėti susitvarkyti 
formalumus. Tai yra tik dalis įvairių darbų, kuriuos Biu
ras stengsis dirbti. Savaime aišku, darbas priklausys nuo 
padėties reikalavimų ir nuo veikimo galimybių.

į
Mūsų visuomenė, kuri visada parodo savo jautrumą lie

tuviškais ir žmoniškumo reikalais, čia turės progos pasi
reikšti. Tegu pajus mūsų vargo broliai ir seserys, kad 
yra kas juos atjaučia, jais rūpinasi. Lietuvis, kad ir nu
stojęs savo tėvynės, turto, artimųjų keliaudamas iš vie
tos į vietą po klaikųjį pasaulį, vistiek žino kur eiti, ko 
imtis, į ką kreiptis.

Visi mes ar mūsų tėvai, kadaise atsisveikindami Lie
tuvoje su namiškiais, tarėme sudiev ir žadėjome jų ne
užmiršti. Atėjo sunki bandymų valanda; neužmirškime ir 
padėkime savo tautiečiams.

ŽINIOS IS GRANO RAPIM, MICH
POLICIJA PRITARĖ

Praeitą savaitę kas tai pa 
šaukė policiją ir pasakė, kad 
tūlame name randasi nacių 
vėliava, swastika. Policija 
atvykus rado savininkę tos 
vė'iavos, Stellą Adomaitienę 
(Zidorienę), nuo Broadway 
Avė., kabinant tą vėliavą 
lauke, kad išdžiovintų, nes 
buvo išplovus. Ji aiškino, 
kad vėliavą gavo nuo .sū
naus Pvt. Felix Adomaitis, 
kuris ją. sykiu su daugeliu 
kitų mažmožių parsiuntė iš 
Vokietijos, kaipo “souve- 
nirs”. Policija ištyrus pa
reiškė, kad ir ji būtų tą pa- 
t’t nedarius — nacių vėliavą 
išvėdinus.

KARO JAUNUOLIAI 
NAMIE

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS TREMTINIŲ 
REIKALAMS KOMISIJA:

Jonas V. Grinius, pirm.
Adv. Wm. F. Laukaitis, vice-pirm.
Elena Devenienė. sekret.
A. Gabaliauskienė ir
Adv. K. R. Jurgėla, nariai

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

Marijona Salatkienė. bu
vusi žalenaitė, buvo išvykus 
į Chicago pasitikti savo vy
rą Chief Boatswain’s Mate 
Edward Salatką, kuris ga
vo 30 dienų atostogų. Ed- 
ward spėjo parvažiuoti lai
ku, kad būti krikšto tėvu 
jo sesutės Marijonos ir švo- 
gerio Eugene Jankotvski. 
Dukrelė pakrikštyta Betty- 
Ann vardais. Jo žmona Ma
rijona yra parapijas vargo
nininkė ir mišraus choro ve- 

, deja.

i
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IŠKIRPKITE, IŠPILDYKITE IR PASIŲSKITE
Please fili in this card (print) stamp and mail at once. We are going to bnild a 
permanent Honor Roll for all Servicemen of Lithuanian Descent Irom Cook County

FOR HISTORICAL RECORD

l!
<-l

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION 
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

(Rank) (First Name) (Middle Name) (Lašt Name)

(Šeriai Number) (Unit) (Branch of Service)

If died in Service? [J If honorable Discharge—When?____
Nearesi Relative.............    —................

(Name)

4-

■>

(Street Addrcss) (City) (Zone) (Statė)

Čia matome kopiją blankas. 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-Girėnag Post No. 271. 
American Legion, 4416-20 So. Western Avė., Chicago, UI.

(Zone)

+

BE 3E

3241 S. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin- 

dma įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių. Pečių 
<n Gasu ir Anglimis kūrenimo 

’ ypatybėmis, ir daug kitų na- 
I mama reikalingų reikmenų.
I

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
* Auksinių Žiedų su Deimantais, 
I Auksinių Plunksnų. Rankinių 

remkite , Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
I Šių dalykų galite įsigyti ant 
t LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

. BHDRIKO LBTOŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

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

Bc'tds

Jo sesutė Lucille, Hospital 
Apprentice 1-C, Waves, šiuo 
tarpu randasi Hawaii salo
se — jau antri metai kaip 
tarnyboj.

Sgt. Edvvard, 25. ir T. Sgt. 
John Danevicz, 22, sūnūs 

‘Magdalenos Quackenbush 
(Mcntviliūtės) (po pirmu vy 
ra Danevičienė) susitiko 
Anglijoj ir praleido savaitę 
laiko kartu. Edvardas savo 
30 dienų laiką baigė, o Jono 
dar tik prasidėjo, bet laimė 
buvo, abu galėjo dar kelėtą

i

Pfc. Joseph Kasul parvy
ko namo pas tėvus, Juozą 
ir Oną Kasiulaičius, Muske- 
gon Avė. Jis buvo sužeistas 
mūšiuose Luzon sa’oje. Kiek 
laiko gulėjęs ligoninėj, buvo 
atgabentas į Clinton, Iowa, 
gydytis, kur jo tėvai pora 
savaičių atgal buvo nuvykę 
aplankyti. Liepos 17 d. jis 

perkeltas į Percy Jonės 
ligoninę.

Lt. Alex Bernott randasi dienų kartu paviešėti, 
namie. Grįžo iš Vokietijos. 
Jo tėvai Antanas ir Marcelė 
Bernotai, gyvena prie Quar- 
ry Avė. Jo žmona, buvusi 
Aida Yančariūtė. su mažu 
sūneliu irgi gyvena pas Ber
notus.

Ensign John F. Kamsic- 
kas ir Albina Kamsickaitė. 
Y3-C, sūnus ir duktė Prano 
ir Veronikos Kamsickų, nuo 
Crosby St., buvo parvvkę 
vienai savaitei atostogų. En
sign John dabar randasi 
Clinton, Oklahoma, o A’bina 
grižo atgal į Washington, 
D. C.

Tėvas Uharles Wcslaitis, 
tik ką sužinojo, kad jo sū
nus, Boatsvvain’s Mate 1-C 
Richard C. Weslaitis. 24, bu
vo apdegintas ir sužeistas 
ant laivo Nashville per mū
šius su japonais, gruodžio 
13 d. Sūnus buvo parvykęs 
atostogų balandžio mėnesį, 
bet tą viską išlaikė slapty
bėj. Tarnyboj randas nuo 
1940 metų. Dalyvavo mū
šiuose Leyte ir Luzon salo
se. Dabartiniu laiku randas 
’aivyno stoty Alameda. Cal.

DETROIT, ŽINIOS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Havvkins vyras jūrininkas 
’ankėsi Detroite savaitei lai
ko. Paviešėjęs pas srimines 
ir pažįstamus grįžo į savo- 
stovyklą.

kuris kariavo Vokie-

J. Žvirbliai gavo laišką iš 
Vokietijos nuo sūnaus Al
fonso. kuris buvo vokiečių 
nelaisvėj. Jis rašo, kad jau 
grįžta namo. Antras sūnus 
Jonas,
tijoje. išvežtas į Pacifiką. 
Taipgi lankėsi šią savaitę jų 
žentas Pvt. Russell Vagg, 
nes gavo progos paviešėti 
pas savo žmoną Anna ir gi
mines. J. H. M.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

H Seimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus
Lj Valgius, Gėrimus, ir Gerai Šeimininkauti,

Įsigykite šią Puikią Knygą — H

[j VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ H 
□ PRIŽIŪRĖJIMAS n

VEDYBOS

Petras- ir Marijona Drau
geliai, nuo Hamilton Avė.,

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

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

"DRAUGAS

-Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūšy ypatinga specialybe.

Apart suknelių ir siūtų, turime ir 
kailių — vėliausios mados ir puikiausio 
išdirbimo. — Pasiteiriaukite.

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

si.«o 
$2.15 
$«.95

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ IR UŽDEKIT 
MŪRINIUS SIDINGUS

Turime labai geros rūšies moterų kailiukų, kailiukais pa
puoštais ‘cloth’ kotų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

ROLL ROOFING— 
lb.—2nd Roll .................

2334 South Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois

SUKNELIŲ IR SIUTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS MUS!

90
Brick Siding—Uoli
Heavy Brick Siding .... 

Ketvirtainė pėda.

TI RLM PII.NĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies šlako— la-ntu ir Namams 
Materioio.

Kam reikalinga narna taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalom 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turini gerą lietuvj karspenterj

ALBF.RT L< MBF.R A SI PI’LY 
COM PAN Y

3SOO SO. YVESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
I
Į
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Penktadienis, birž. 29, 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Roselando Žinios

d.
J.

čia
Ki-
va-
pa-

Birželio 15 ir 16 
buvo atsilankęs kun. 
dykas, S. J., ir per abu 
karus davė labai gražių
mokinimų Maldos Apaštala
vimo nariams. Gaila, kad 
visi parapijonai nepasinau
dojo tais pamokinimais.

Draugija dėkoja svečiui 
už pamokinimus, o klebonui 
už pakvietimą.

Mūs parapijoj Maldos A- 
paštalavimo • Draugija turi 
arti 200 narių. Tikimės, lai
kui bėgant, draugijon įra
šyti visus parapijomis. Drau 
gijos valdybą sudaro: dv. 
vadas kun. J. šaulinskas. 
pirm. P. Nedvaras, fin. rašt. 
J. M. Jagminas.

Ateinantį sekmadienį, 8 v. 
šv. Mišiose Maldos Apašta
lavimo draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Visi 
riai prašomi dalyvauti.

SODALIEČIŲ 
DVASINĖ PUOTA

na-

Sodaliečių dvasinė puota 
bus sekmadienį, liepos 1 d., 
9 vai. šv. Mišicse. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

SYKIU PARVYKO

BALF Skyrių 
Valdyboms Svarbus 
Pranešimas

Naujas drabužių rinkimo 
vajus prasidės liepos 1 die
ną.

Šis, antrasis, vajus tęsis 
tris mėnesius: liepos, rug
piūčio ir rugsėjo.

BALF Chicago apskrities 
susirinkimas, įvykęs birže
lio 12 d., nutarė įsteigti cen
trą, kuris kasdien bus atda
ras. Vieta bus paskelbta vė
liau spaudoj ir per radio.

Chicago ir apylinkės BA 
LF Chicago apskritis ragina 
skyrių valdybas sukrusti 
rinkimui drabužių, kenuoto 
maisto ir muilo, laikyti sa
vo sandėly, kol apskritis pa
sirūpins centru.

Skyrių valdybos malonė
kite prisiųsti apskrities sek
retorei drabužių ir kenuoto 
maisto sandėlių adresus.

V. Tūbeliene,
BALF Chic. apskr. sekr., 

Avė.5O15’/2 N. Kenmore

Veikėjai Rubinai šiomis 
dienomis džiaugiasi, nes S. 
Sgt. Leo Rubinas, lakūnas, 
ir Ensign Peter Rubinas 
parvyko namo poilsio. Ne
paprastas supuolimas.

Whal Are Your 
Reasons For Buying 
War Bonds?

RUOŠIASI
Roselandiečiai ru o š i a s i 

prie savo parapijos pikniko, 
kuris įvyks liepos 15 d., Vy
tauto parke.

Taip pat ruošiasi dalyvau
ti ir “Draugo” piknike, lie
pos 8 d., Bergman's darže, 
Riverside, III., kad parėmus 
geriausį savo draugą.

Koresp.

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

Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

Gyvenimas ar mirtis pn 
klauso nuo liežuvio.

A A

Artesian Avė.

28d., 19451U., 1 
sulaukęs 61 metą

Kilo iš
Amerikoje

nuliūdinu-: 
tėvais JuK- 

3/c Albiną 
maiėią Jose- 

Oną Nie- 
Bronisla- 

, 2/c. An- 
švo-

JONAS VAIŠUTIS
Gyv.: 4421 So.

Mirė Birželio 
vai. popiet, 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. 
Kauno apskričio, 
išįtyv.-no 36 metus.

Patiko dideliame 
žmoną Liudvike ( po 
n»-vičiutė>; sūnų 
(C. S. Navy) ir
phine: dvi dukteris 
nteyer ir žentą Kred. 
vą Misheikis ir žentą, 
taną <r. S. Navy): anūką 
Įį4.rį Vincentą Juknevičių ir jo 
Seimą; ir daug kitą giminią, 
draugą ir pažįstamą Ameriko
je ir Lietuvyje.

Priklaus*- prie Palaimintos 
Li- tuvos draugijos

Kūnas pašarvotas John 
Kudeikio koplyčioje, 4330 
California Avė. Laidotuvės 
vyks pirmadienį. Liepos 2d. 
koplyčios 8:30 vai ryto bus 
lyd-'tas j Nekalto Prasidėjimo 
švenčiausios Panelės Marijos 
parap. bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pam.-iMos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kažimi- ro kapines.

Nuoširdžiai kvieįjame visus 
Kimine.*. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės*-.

Nuliūdę: Žmona. Sūnų-, tbik- 
t«T>*. Marti. Žentai. Anūkas. 
sv<ątvii* ir v i-o* kitos Gimines.

Lnid direktorius: John K. 
LudeiKis. tel. YAKds 1741.

LAIMĖJO MOTERŲ GOLFO ČEMPIJONATĄ

Mrs. Mildred (Babe) Didrikson Zaharias, iš Los An
geles, Calif.. laimėjus Moterų Vakarų Golfo Sąjungas 
čempijonatą. Be to, lošime ji pastatė naują rekordą. Rung- 

; tynės buvo Indianapolis, Ind. (Acme-Draugas telephoto)
—y---------------------------------------------

Pranešimai
Bridgeport. — Šiuomi pra 

nešu, kad ARD 2 skyriaus 
piknikas įvyks liepos 1 d., 
Ryans Woods, bloke No. 25. 
Pikniko komisija daug dar
buojasi. kad viską priren
gus atvykusiems svečiams 
pavaišinti. Trokas į pikniką 
išvažiuos 11 vai. ryto. No
rinčius nuveš ir parveš.

Komisija: O. Kazlauskai
tė, Smagurienė, Kripienč.

Stanley Pieža, Religious 
News Editor of the Herald- 
American: “There’s a great 
need. now for new guns and 
planes, and the need is grow 
it?,g more urgent.

‘‘The cost of the war is 
a t an all time high. We, the 
people, are fighting this 
war. To achieve a speedy 
vietory we mušt buy bonds 
and from our ca?h reser- 
ves.” Vit. Galskis

I

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skeelbiasi ‘‘Drauge”

JEI KAM REIKALINGI, PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
L2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

sis: č
įp

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
£OAN ASSOCIATION 

OE CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH,

Virginia 1141
Prm. and Mgr.

PasMusSutaupysite Agentų Komisą.

Daugelis
patenkinti 
kuriuos mes padirbome jiems.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų 
išsirinkti

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

ir galėsite lengvai 
tokį, kuris patiks.

Lietuvių yra pilnai 
tais meno šedevrais,

C
šeimyną ir gimines

Į Walter Neffas užsimalda- 
vo birž. 17 d. randasi namie Pranešt: 
2435 S. Leavitt St.

Mike Butkis mirė.
Klubas kviečia nari

nares,
draugus ir pažįstamus daly
vauti buvusio pirm. a. a. Lt. 
Dominic Varnas gedulo pa
maldose Nek Pras. šv. Pa-

f

nos Marijos bažnyčioje, lie
pos 1 d., 12 vai. Red Cherry

Paieškomi Asmenys:

birž. 28. — 
buvusio Vi- 

viršininko 
teisima? už 

atidė-

PARYŽIUS, 
kad 

j-chy valstybes 
■Maršalo Petain 

ir krašto išdavystę buvo atid-5- 
tas neribotam laikui dėlto.

i kad serga prokuroras ir vy- 
’ riausias teisėjas. Teismas 
j turėjęs prasidėti liepos 5 d.

i
i.

> - • ' Janušaus
kaitė Anastazija, kilusi iš 
Kauno, gyvenusi Aukštojoj 
Panemunėj ir prieš dešimtį 
metų atvykusi į Ameriką.

Važnaičiai Antanas ir 
žmona, prieš i 
vičiūtė, kilusi

i Vikanis, ar 
fonsas.

Ratkevičienė

Antanas 
ištekant Ščepa 
i iš Raseinių.

Vikonis Ai-

General of

j

I B. A. L A C II A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pult 1270 — Canal 2515
Rez. tel.: Cotamodore 5765.

Skelbkitūs “Drauge”

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN TUNERAL HOME

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

t

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos klubas laikė 
pusmetinį susirinkimą bir
želio 24 d.

Delegatais į Chicago 
tuvių Tarybą išrinkta 
pirm. J. Simanavičius 
rašt. James K. Cherry.

Klubas nupirko kitą karo 
boną (Senes G) už 8500.00.

Pranešta, kad Mike But- 
kis randasi veteranų ligo
ninėj, Wood, Wis., nuo va
sario 14 d., 1944 m. Nori, 
kad jam gyvam pomirtinė 
būtų išmokėta. Prašymas 
išpildytas.

Martinas Globis, Juozas 
Pucetas ir Antanas Macė- 
nas atsimaldavo.

Mykolas Surplis randasi 
namie 2038 W. Coulter St.

Bronislovas Ližius namie 
2554 W. 60 St.

Lie- 
vice 

ir

Consulate
Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24. N. Y 

arba
Consulate cf Lithuani:

30 N. LaSalle Stree 
Chicago 2, III.

Jaunystė ir susitraukusi 
senatvė negali sykiu gyven
ti. — Shakespeare.

■K

PIRKIT TIESIOG AS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA V1S4 DAKB£

I

St. Casimir Monument

3914 West lllth St.

i

Į

Kas daugiausiai žada, ma
žiausiai išpildo.—Kard. New- 
man.

Tel, PULlinnn HGfil

Phone YARd* 4903

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Pbones: CANaI 
COMniodortj 

PUJiuan

2515
5765
1230

Mes Turime 
Visose Miesto 

Kopą čias 
Dalyse.

i

PRIEŠAKINIS ŠTABAS, 
Burma, birž. 28.—Alijantų 
komanda šiandien pranešė 
apie išvarymą japonų iš 
Burmos miestelių ir kaimų 
rytuose nuo Letpadan, 80 
mylių šiaurėje nuo Ran- 
gcon.

A
MYKOLAS AJLKIMAViilt

Gyveao 6940 S. kockiv. .,

Mirė Birže. io 27 d. 194o 
6:30 va.. vuK., sulaukęs 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš K 
no apskričio. Ryitišes purap 
Girveini kaunu. Amerikoje 
gyveno 36 melus.

Paliko dideliame nųliūdii 
Žmoną JoaiTą (po l’v.is Jpku- 
oatHk.-ihtė); L- •
Bistrus Zigmam
ką Kichurd ir Ikrnk 
liūs Adomą brolienę 
JŲ sūnų AiGn.ų ir i 
3 pusbrolius Kviistuii 
vičiŲ jo žmoni; Mari j 
šeiiuą. 1* nuleisk ų K
ir šeimą ir Casp r 1 
brolienę Mikaliną Ai 
nę jos šeimą n kilu:

Lietuvoje paliko 2
Priklausė prie Chi< 

tuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas - 

Petkaus koplyčioje. 6 
VVvstrrn Av< . Laidoti 
pirmad.. Lū pos 2 d. J 
koplyčios 8:30 vai. .y 
lydėtas i Gimimo š\. 
rijos parapijos bažnyčią, 
je įvyks gedulingos pamainos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas .i sv. Kazi.uieto 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ii pažįstam.us 

‘dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— žniana. I>ak-;er.v*. 

Žentas, Arnikas. Broliai. Bro
lienes. Pusbroliai ir kito* Gi
mine*.

Laid. direktorius Antanas 1 
Petkus. Telef. Grovehill

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 IV ĖST 23rd I’LACE
IU73*5 S. MU UiGAN AVĖ.

IGNACAS J. ZOLP
1646 IV ES T 46ti» ST. Phone YARDS 0731
MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. I'Lone YAKds 1133-39

L BUKAUSKAS
10X11 S. MICHIGAN AVĖ

ANTANAS M PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

J. LIULEV1CIUS
134H H. CALirOK.MA AVĖ 7H. I VF 3572

P J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone Y’ARd* 1419

i
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Nepaprastas afsitikimas

"Ubago” raktas atidarė dėžę, kurioje 
rasta dideli turtai -

GYVENO VYRAS KAMBARIUKE UŽ 20 CENTŲ PER 
DIENĄ KAIP DIDŽIAUSIAS VARGŠAS. O PO JO 
MIRTIES PAAIŠKĖJO KAS KITA. SAKO, KAD JIS 
MIRĘS NUO NUSILPIMO IR PRASTO VALGIO.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, tECINOIS

Racionavimo kalendorius

ge-

Paskyre $15,000

Mėsa, riebalai

KASA PAMATUS MOKYrKLAI

ClA PADUODAME KAI KURIAS ŽINIAS APIE RACIO- 
NUOJAMĄ MAISTĄ IR KITUS DALYKUS

X šiandie ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus šventė — vardinės 
visų Petrų ir Paulių, kurių 
aplink mus labai d?ug ran
dasi. Vienam tų Petrų, bū
tent kun. Petrai P. Cinikui, 
MIC., “Draugo” administra
toriui, šį vakarą ruošiamas 
bankietas Syrena Hali. Vi
si, patiekę komisijai rezer
vacijas, prašomi nepamirš
ti. Be dešimts “course” va
karienės. bus išpildyta ir

Kas Girdėt*^
Chicagoje ♦

Iki birželio 30 dienos 
ros šios raudonos stampos: 
E2, F2, G2, H2, J2.

Iki liepos 31 dienos geros 
šios raudonos stampos: K2, 
L2, M2, N2, P2.

Iki rugpiūčio 31 dienos 
geros šios raudonos stam
pos: Q2, R2. 82, T2, U2. Ir 
iki rugsėjo SO dienos geros 
šios raudonos stampos: V2, 
W2, X2, Y2, Z2.

* * ♦

Procesuotas

Nakvynės sutaupii sąskaitą, kurioje 
buvo daugiau kaip $8,000. iš 
kurių jis kelis kartus paėmė 
mažiems reikalams, ir sau
gią depozito dėžę (safety de- 
posit box).

Dėžė buvo atidaryta, esant 
banko ir advokato generali
nio ofiso atstovams. Jie sto
vėjo nustebę ir tylėjo, kai 
Rubens nešė ryšulį po ryšu
lio stocks. bonds ir kitų ver
tybių (hold’ngs), daugiau 
kaip už $250.000 vertės.

Chiesa turėjo didelius tur
tus. o gyveno kaip didžiau
sias vargšas, suplyšęs. nu
skuręs.. ir prastai valgė. Ar 
nusinešė jis šį turtą į grabą?

teisėjas 
praeitą 

die-1I

pa- 
ad-

nu- 
nu- 
So.

Daugiau mėsos bus 
liepos mėnesi

Pranešama, kad liepos 
mėnesį bus daugiau mėsos. 
Kainų administracijos ofi
sas pasakė, kad liepos mėne
sį bus daugiau mėsos atsar
gų penkiais procentais, ne
gu buvo birželio mėnesį.

Nuo sekmadienio marga
rinui pakeliama nuo 12 iki 
14 punktų svarui. Kenuotai 
žuviai taip pat bus pakelta 
du ar trys punktai svarui.

Sūriui bus numušta nuo 
dviejų iki keturių punktų 
svarui, priklauso kuri 
sūrio rūšis.

Trys iš keturių Bing Crosby sūnų padeda kasti naujai 
Bellarmine-Jefferson katalikiškai aukštesnei mokyklai pa
matą, Hollyvvcod, Calif. čia paveiksle matome Bing Cros
by vaikus su savo klebonu prelatu Martin Cody Keating 
ir Ben Tanner. Vaikai vadinasi — Gary Crosby, Linny 
Crosby (su lopeta) ir Denny Crosby. Jų tėvas Bing Cros
by yra kino ir radio žvaigždė. Vaikai taip pat priėmė 
metini Americanism Bellarmine ženklą jų tėvo ir kitų 
narių “Gcing My Way” vardu. (Draugas-INP-NC foto)

Daug nuostolių...

Miss Myrtle Swanson, 211 
E. Delaware pi., Regsnt res
torane valgomojo kambario 
vedėjai. 1 N. La Šalie str., 
buvo priteista $15.000 atly
ginimo, praeitą trečiadienį, 
už kritimą miesto viešbuty
je. Byla bu^o iškelta prieš 
Midland viešbutį, 172 West 
Adams str., ir jo savininkus 
— Ph’llip Pekow ir Mrs. 
Ruth Levy.

Ji susižeidė lapkričio 23 
d., 1941 m„ kai ji nukrito
žemyn neapšviestais laiptais 
viešbutyje.

* ¥

maistas

Siautė didelė audra
Naktį iš trečiadienio į ket

virtadienį Chicagoje ir jos 
apylinkėje siautė didelė aud
ra, buvo daug lietaus, ir iš
krito ledų, kurie sunaikino 
daržovių pasėlius palei 
North Shore, ir tornado 
siautė Bureau kauntės cent
re.

yra j
pietvakariuose
buvo sužeista

Taiso kelią

Gimė mergytė su 
dviem dantukais

CHICAGO. — Bonnie 
Klein, 6 svarų ir 13 uncijų, 
šiom dienom gimė su dviem 
dantukais. Dantukai randa
si apatinėje eilėje.

!
ii

Lake Shore dr. iš 
gatvės i Michigan avė. 
siekimas bus uždarytas per 
šešias dienas. pradedant 
šiandien, kai pradėta taisyti 
grindinys, pranešė Chicago 
park district praeitą trečia
dienį.

* # *

Skaudi nelaime

Ohio 
susi-

Iki birželio 30 dienos geros 
šios mėlynos stampos: N2. 
F2, Q2. R2. S2.

Iki liepos 31 dienos geros 
šios mėlynos stampos: T2, 
U2, V2, W2, X2.

Iki rugpiūčio 31 dienos 
geros šios mėlynos stampos: 
Y2, Z2. Al, BĮ, Cl. Ir iki 
rugsėjo 30 dienos geros šios 
mėlynos stampos: Dl, EI. 
Fl, GI, Hl.

* « *
I

Cukrus
KUN. P. P. CINIKAS, MIC.

CHICAGO. — 
namas, 809 So. Statė str. Ten 
galima gauti kambariuką už 
20 centų per dieną. Miegama
jame kambaryje buvo rastas 
surūdijęs raktas suplyšusio- 
se kelnėse, kurios buvo pa
kabintos ant vielos palubėje, 
ketvirtame 2ukšte. Ir tas 
raktas davė progą surasti 
$250,000 nuosavybės, šį di
delį turtą paliko žmogus, 
kuris nudavė esąs vargšas ir 
neturįs pinigų klajūnas, šią 
paslaptį atidengė 
John F. O’Connell, 
trečiadienį, birželio 
ną.

PO MIRTIES /
I

Turtas buvo atremtas, 
sakė Don Peebles, viešo 
ministratoriaus ofiso advo
katas. po mirties to turto sa
vininko Crelestino (Chester) 
Chiesa. 69 metų. Jis mirė 
kauntės ligoninėje.

Chiesa susirgo savo maža
me kambariuke, ir policija 
birželio 15 dieną jį nugabe
no į ligoninę. Jis mirė ket
virtadienį (birželio 21 die
ną). Sakoma, kad jis mirė 
nuo nusilpimo ir prasto val
gio.

ĮSAKĖ IŠTIRTI

Lavonas, aprengtas su 
plyšusiais rūbais, buvo 
gabentas į koplyčią, 418
Dearborn str. Viešas admi
nistratorius John T. Demp- 
sey įsakė ištirti, kad nusta
tyti ar Chiesa paliko užtek
tinai pinigų, kad galima 
tų apmokėti laidotuvių 
laidas.

Jack Rubens, viešojo 
ministratoriaus ofiso inves- 
tigatorius, buvo paskirtas iš
tirti dalyką. Atvykus į Chie- 
sa’s kambarį, buvo ten ras
ta lovelė, kėdė, dvi poros ko
jinių, dvi poros kelnių ir pal
tas. Rūbų kišenės buvo tuš
čios, bet raktas iškrito ant išteisino Person ir jis grįžo

Ru" namo. Bet Laverne šaltu bal- 
Yra su teisme tarė: aš nenoriu 
Illi- grįžti pas vyrą...

__________________________

VIENINTELIS

bū- 
iš-

Išteisino vyrą...
Emory Person, 25 metų, 

iš Kenosha, Wisc.. buvo kal
tinamas. kad jis “pavogęs” 
savo atsiskyrusią žmoną La- 
verne, 20 metų. 6540 South 
Oakley blvd., birželio 17 die
ną, iš jos tėvų namo, ir nu
gabenęs į Milwaukee.

Praeitą trečiadienį buvo 
teismas. Ir paaiškėjo, kad 
Person myli savo žmoną ir 
norėjo ją vėl laimėti. Ir jury

Tornado siautė trys my
lios šiaurėje nuo Princeton, 
120 mylių 
nuo Chicago,
40 asmenų ir buvo sugriauta 
ūkio pastatų.

Bureau kauntėje vėjo sū
kurys padarė žalos daugiau 
kaip $1.000,000 nuostolių 
pasėlio ir nuosavybės srity
je.

Atėmė $100 iš sargo
CHICAGO. — Vagis atė

mė S100 iš Jcseph Shaw. 69 
metų. 3740 N. Hermitage 
avė. Shaw yra Bensinger’s 
bowling alleys, 29 W. Ran- 
dolph str., sargas. Vagis už
metė ant jo galvos paltą ir 
atėmė $100, kai jis ėjo į ket
virtą aukštą.

Jaulės vieniša...

grindų iš vienų kelnių, 
bens pažino raktą, kuris 
naudojamas Continental 
nois banke ir Trust Compa
ny.

Banke investiga toriui bu
vo pasakyta, kad Chiesa bu
vo depozitoriumi daugiau 
kaip per 20 metų. Jis turėjo

Baltoji bangžuvė (bangi
nis) yra vienintė'.is jūros 
gyvūnas, kuris gali daryti

NEW YORK. — Kai gais
rininkai išgirdo gaisro aliar- P 
mą iš dėžės. Columbus avė., 
3:55 vai. naktį, birželio 27 
dieną, jie atvyko, bet gaisro 
nerado, o tik Mrs. Kay Ma- 
loney, 32 metų.

Ji pareiškė, kad jinai pa
traukė gaisro aliarmą, nes 
jautės vieniša.

“Aš manau”. — ji pasakė. 
— “kad už tai man klius 90 

aš turėsiu kompani-

Pavogė sandwich...
ST. LOUIS. — Miss Mary 

Szywalski aną dieną rado 
blizgantį kvoterį ir raudoną 
punktą savo užkandžių dė
žutėje. St. Louis ordance 
fabrike, bet ji buvo labai ne
patenkinta. Jautienos sand- 
wich buvo dingęs.

Kai Mrs. Marie Hilden. 
3730 N. Clark str., paspaudė 
migutką praeitą trečiadienį, 
kad eleveitorius pakiltų į 
ketvirtą aukštą, ji išgirdo, j 
kad eleveitorius sujudėjo ir 
sustojo.

Ji nulipo laiptais į pirmą 
aukštą, atidarė eleveitoriaus 
duris ir nustebo. Ten tarp 
eleveitoriaus ir shaft sienos 
buvo jos dukters Rosemary. 
2 metų, lavonas sutriuškin
tas.

Policija mano, kad mergy
tė atidarė eleevitoriaus iš
orines duris pirmame aukš
te, kai Mrs. Hilden paspau
dė migutką ketvirtame aukš
te.

Ketvirtoje knygelėje cuk
raus stampa 36, penkiems 
svarams, baigiasi rugpiūčio 
31 d. Racionavimo boardai 
dabar priima kenavimui cuk
raus pareiškimus.

♦ X *

Batai

graži programa. Tai bus ne 
tik pagerbimo, bet ir atsi
sveikinimo bankietas, nes 
kun. P. P. Cinikas neužilgo 
išvyks į Milvvaukee namo 
viršininko ir klebono parei-

f

air-Trečioje knygelėje 
plane stampos 1, 2, 3. kiek
viena gera neribctam laikui, 
vienai porai batų gauti.

* x *

Kuro aliejus
I

Kuro aliejaus kuponai: 4 
ir 5 (1943-44 metų šildymo 
sezono), kuponai: 1, 2, 3, 4, 
5 (1944-45 metų šildymo se
zono) geri iki rugpiūčio 31 
d.; kuponas 1 (1945-46 metų 
šildymo sezono) geras iki 
rugpiūčio 31 d., 1946 m.

* * *

Gazolinas

birželio 27 dieną po 
kai teisėjas pasiūlė

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk-

Republic 6051

dienų, 
ją”.

Bet
pietų.
pasirinkti ar $25 pabaudą 
ar eiti 25 dienoms kalėjiman, 
Mrs. Maloney užmokėjo pa
baudą.

Stankus sužeistas
Karo informacijos ofisas 

birželio 28 dieną pranešė, 
kad jūrininkas, pfc. USMCR, 
Eugene Stankus buvo su
žeistas. Jo žmona Mrs. Ni- 
nalee Stankus gyvena 10040 
So. Michigan avė., Chicago. 
Jo motina Mrs. Elizabeth
Stankus gyvena 7013 W. 73 šilta. Buvo padaryta dirbtinas shower, kad vaikai atvės 
str., Chicago.

TIKRAI DABAR VĖSU

Čia matome vaikų būrį, kurių motinos dirba. Vaikams

■ fsi
i

■y' : <r-
T. f ULi -T 'fl

Gazolino A16 kuponai bai
giasi rugsėjo 21 dieną, B6 ir 
C6 baigiasi birželio 30 d.; 
B7. B8, C7. C8 kuponai geri 
iki ateinančio pranešimo.

Vartoti riebalai
Vartotų riebalų kiekvie

nas svaras vertas dviejų 
punktų ir 4 centų.

j 1 žuvo. 8 sužeisti
Į George Sykes, 15 metų. 
304 George str., West Chica
go. buvo užmuštas ir kiti aš- 
tuoni asmenys tapo sužeisti 
praeitą trečiadieni dviejų 
automobilių susidūrime, 64 
ir 59 kelyje. Du Page kaun
tėje. netoli West Chicago.

I 
j 
Į 
; goms.

Visiems Petrams ir Pau- 
liams linkime sveikatos.

X Dr. P. Daužvardis. Lie
tuvos konsulas Chicagoj, iš
vyko į Laramie, Wyo., kvie
čiamas valstybinio universi
teto su paskaitomis apie Lie 
tuvą. Viena paskaita bus 
studentams, o kita — bend
rai ir profesūrai. Iš čia jis 
vyks į San Francisco, kur 

: lietuviai ruošia prakalbas a- 
pie Lietuvą, paskui pasuks 
į Los Angeles, kur taipgi 
rengiama prakalbos. Grįžda
mas į Chicago dar žada su
stoti Omaha, Nebr.; čia irgi 
bus suruoštos prakalbos a 
pie Lietuvą.

X Florence Poškos var
das per neapsižiūrėjimą bu
vo praleistas tarpe tų. ku
rios dalyvaus kun. P. Cini
ko. MIC.. pagerbimo vaka
re. ši vakarą. Ji yra viena 
jaunosios kartos iš Brigh
ton Park didelių dainos me
no mėgėjų.

X Petkienei vadovaujant, 
Brighton Park pasižymėju
sios šeimininkavime mote
rys, gamins pietus svečiams 
Vytauto parke, liepos 4-tą, 
per L. Vyčių Chicago tradi
cinį pikniką.

X Kun. Gasiūnas, kun. 
Katauskas, konsulas Dauž
vardis, dr. Atkočiūnas ir 
kiti Petrai šiandien švenčia. 
Sveikiname juos!

VEIKIA

ii ------------------
Skaitykite “Draugą”

tų ir juoko turėtų. Tai j vyko St. Ignatius Loyola Day 
Nursery, vedant Domininkonų seselėms, New York. (Drau- 
gas-NC. foto)

Tarptautinis paštas 
kia dar tik keturiuose 
lijos miestuose — Romoje, 
Palermoje, Neapolyje ir Va
tikane.

vei-
Ita-

X Kun. J. Prunskis šian
die išvyko ’ New York, kur 
apsistos pas kun. J. Gurins- 
ką. Aušros Vartų parapijoj 
(32 Dominic St.).

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