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JAPONAI TRAUKIASI ATGAL KINIJOJESako US Didina Savo Aleutian Jėgas; 
Iškelia Karo Fabrikus į Mandžuriją

GUAM, birž. 29.—Amerikos B-29 lėktuvai sugrįžo ata
kuoti Japoniją. Šį kartą taikinys buvo aliejaus varyklų 
centras apie 400 mylių pietuose nuo Tokyo.

GUAM, birž. 29.—Adm. Nimitz pranešė, kad Amerikos 
kariai okupavo Kūme salą, vakaruose nuo Okinawos. Mū
sų lėktuvai patruliuoja virš salos, bet kol kas nerasta jo
kios opozicijos.

GUAM, birž. 29.—Amerikos karo laivams pirmadieny 
nuskandinus ar sužalojus penkis japonų laivus Okhotsk 
jūroje, vakariuose nuo Kurile, japonų atyda nusikreipė į 
šiaurę.

Tokyo radijo sakė amerikiečiai parašutistai ir kalnų 
kariai buvo suvežti į Aleutians salas, ir įspėjo, kad Ame
rika galinti pulti Japoniją iš šiaurės, taip kaip iš pietų.

Japonijos vidaus reikalų ministras Genki Abe pranešė, 
kad vaikučiai, nėščios moterys ir seneliai būsią greičiau 
iškeliami iš svarbiųjų miestų tam, kad nenukentėtų inva
zijos kovose.

Tokyo radijo raportavo mirtis dar keturių admirolų, 
bet nieko nesakė apie tai, kaip ir kur jie mirė.

Tokyo sakė alijantų submarinas pasirodė netoli Japo
nijos Pacifiko kranto> ir buvęs lėktuvo nuskandintas.

Radijo Tokyo įspėjo japonus apie amerikiečių pasiruo
šimus atakuoti Japoniją iš oro, jūros ir gal net išlaipdi- 
nimu šiaurėje, ir atsišaukė į gyventojus “pilnai pasiruoš
ti” sutikti invaziją.

Kiek liečia U.S. laivyną, japonai sakė gan stiprus dali
nys po Adm. Frank Fletcher komanda “laukia progos” 
šiaurėje.

Raportai sako japonų jėgos pasitraukia iš Kinijos “ryžių 
centro” srities aplink Tung Ting ežerą ir Changsha. Juos ne
perstojančiai puola U. S. lakūnai, atakuodami priešo pasitrau
kimo kelius. Kiniečiai užėmė Liuchow aerodromą ir veržiasi Į 
miesto centrą. (Acme-Draugas Telephoto.)
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US Karo Laivai Aižo Japonus Bomejoj

MANILA, birž. 29.—Gen.
Douglas MacArthur paskel
bė, kad Amerikos laivynas 
grįžo į Makassar prataką 
rytuose nuo Bornejos pirmą 
kartą nuo tamsių 
sausio dienų.

Invazijos laukią 
raportavo 10 dienų 
davimą Bornejos 
kranto.

Olandas
kuris skrido virš Balikpa- . ne, o torpediniai laivai iš 
pan uosto, anksčiau šią sa- jūros apšaudė Jesselton sri- 
vaitę sakė matęs karo laivų tį.

1942 m

bombardavimą, o japonų 
radijo teigė, kad alijantų 
išlaipdinimo bandymas bu
vęs atmuštas.

japonai
bomba r- 

rytinio ne jos

Vėliausiu raportu, austra 
’ liečiai kariai užėmė Beau- 
fort po 15 mylių pasivary- 
mo į šiaurryčius pagal Bor- 

pakrantę. Alijantų
lėktuvai be opozicijos ata- 

korespondentas. kavo japonų bazę Jesselto- 
virš Balikpa-, ne, o torpediniai

Dideli Gaisrai 4-se
Japonijos Miestuose

GUAM. birž. 29.—Dūmai 
kilo iki 20,000 pėdų aukščio 
virš didžiosios priešo Sase- 
bo laivų statybos centro ir 
trijų kitų japonų pramonės 
centrų šį rytą, po didelės 
500 B-29 lėktuvų atakos.

Grįžę lakūnai sakė net 
debesys virš tų, miestų pa
raudonavo nuo liepsnų. La
kūnai matė kaip liepsnos 
augo Moji, Nobeoka ir Oka- 
yama miestuose.

Prezidentas Ragins
Ratifikuoti Čarterį

KANSAS CITY, birž. 29. 
šiandien

Kiniečiai Užėmė Liuchow Aerodromą
CHUNGKING, birž. 29.— Maždaug 100 mylių šiaur

ryčiuose nuo Liuchow kinie
čių jėgos artinasi prie Kwei- 
lin, kitos buvusios U.S. avi
acijos bazės.

ki- 
pie-

Kinijos kariuomenės prane
šimas sakė kiniečiai kariai 
užėmė svarbųjį aerodromą 
pietiniuose Liuchow prie
miesčiuose, kurį Maj. Gen. 
Claire Chennault 14-oji avi
acijos jėga buvo priversta 
paleisti japonams praeitą 
lapkr. 7 d.

Pranešta taipgi, kad 
niečiai atsiėmė miesto 
tinę geležinkelio stotį.

Liuchow vakariniuose ir 
šiaurvakariniuose priemies
čiuose vis dar vyksta aršios 
grumtynės, kiniečiams besi
veržiant į to Kwangsi pro
vincijos miesto centrą.

Armijos perka'bėtojas s1- 
kė Liuchow miestas dega 
jau nuo birž. 23. ir kad pats 
miesto centras esąs sunai
kintas. Jis spėjo, kad mies
te liko mažiau negu 1,000 
japonų.

Sunaikino Dar 23
Japonijos Laivus

GUAM, birž. 29.—Adm.
Nimitz štabas pranešė, kad 
Amerikos lakūnai, tęsdami 
Japonijos vandenų blokadą, 
nuskandino ar sužalojo 23 
priešo laivus per dvi dienas.

Nimitz komunikatas sakė 
bent 10 japonų laivų buvo 

i nuskandinta ir 13 buvo su
žalota atakose Japonijos- 
Korėjos-Ryukyu apylinkėse.

Japonai Kelia Karo 
Fabrikus j Mandžuriją
SAN FRANCISCO, birž. 

29.—Japonija pasuko visas 
jėgas į perkėlimą Japonijos 
įmonių į Mandžuriją.

Anot Tokyo radijo, tas 
iškėlimas esąs “net reika
lingesnis’’ negu išsklaidy
mas įmonių po Japoniją, kad 
išvengti Amerikos lėktuvų 
atakų.

Toky? laikraščio korespon 
dentas sakė tas iškėlimas į 
Mandžuriją esąs “bandymas 
tvirtai įsteigti tvarką ilgam 
karui.’’

Philippinų Salos Los 
Svarbia Rolę—Truman

KANSAS CITY, birž. 29. 
—Prez. Truman pranašavo 
šiandien, kad išlaisvintos 
Philippinų salos sukš svar
bią rolę “galutiniam smū
giui prieš Japoniją”

Tas pareiškimas buvo pa
darytas sveikinime, 
Prezidentas pasiuntė 
MacArthur už Luzon 
laimėjimą.

—Prez. Truman 
ruošė pranešimą Senatui, 
kuriame jis ragins Senatą 
kucgreičiausiai užgirti Jung 
tinių Tautui organizacijos 
čarterį.

Prezidento Sekr. Ross sa
kė pareiškimas bus trum
pas, apie penkių minučių 
ilgumo.

Prezidentas šiandien turė
jo pietus su Alf M. Landon, 
buvusiu Kansas gubernato
rių ir republikonų kandida
tu į prezidentus.

Išvežiotojai Dirba;
Kareiviai Išvažiuoja

CHICAGO. birž. 29.—Pre
kių išvežiojimui grįžtant į 
normales vėžes, 16,000 ar
mijos karių pradėjo išva
žiuoti iš Chicagos atgal į 
stovyklas. Visi kariai nega
li vienu kartu išvažiuoti, 
kadangi trūksta traukiniuo
se vietų, tad kiti pasiliko 
kurį laiką Chicagoje.

kurį 
Gen. 

kovos

J

Jau Pripažįsta Varšuvą
PARYŽIUS, birž. 29. — 

Prancūzijos valdžios narys 
sakė jo kraštas jau nutarė 
pripažinti naująją Lenkijos 
laikinąją vyriausybę Varšu
voje.

Londone radijo praneši
mas sakė Švedija jau pripa
žino Varšuvos režimą.

ORAS
Nebus didelės atmainos.

Svarsto Truman siūlymą
VVASHINGTON, birž. 29.

—Nepaprastam paskubėjime
Atstovų Rūmai šiandien iš- madienis po Sekminių, Bran 
šaukė Trumano remiamą 
prezidentūros įpėdiny s t ė s 
bylių. To įstatymo rėmėjai 
yra pasiryžę iki nakties by
lių pasiųsti Senatui.

i

3 Naciai Pakarti už 
US Lakūno Nužudymą'

U.S. 15-TOS ARMIJOS 
ŠTABAS, Vokietija, birž. 
29.—Trys vokiečiai civiliai, 
Peter Kahn, Matthies Gie- 
rens ir Peter Bach, buvo 
šiandien pakarti Reinbach 
mieste už nužudymą Ameri
kos lakūno netoli Preisti 
kaimo 1944 m. rugp. 15 d.

Ketvirtas, Matthias Krein, 
taipgi buvęs nuteistas mir
ti, bet jo bausmė buvo pa
keista 
j imu iki gyvos galvos.

sunkais darbo kalė-

Armija Ištikima Mąms, 
Lenką Valdžia Londone

LONDONAS, birž. 29. — 
Narys lenkų vyriausybės 
Londone šiandien pareiškė, 
kad Lenkijos 200.000 iki 
250,000 vyrų kariuomenė 
pasilieka “visiškai ištikima 
mums.” Jis taipgi sakė vy
riausybė Londone susijungs 
su Lenkijos kariuomene.

Tas perkalbėto jas pripa
žino, kad jo režimo ateitis 
yra nežinoma. Jis užginčijo 
raportą, kad Londono lenkai 
iešką prieglaudos Airijoje 
ar Kanadoje.

US Okupacinė Valdžia Kiek Galėdama 
Padeda Lietuvos Piliečiams Vokietijoj 

(Mūsų korespondento)
BAD KISSINGEN, Vokie

tija, birž. 22.—Šiame mies
te yra apie du šimtai lietu
vių, kurie buvo vokiečių at
gabenti arba rusams arti
nantis atbėgo į Vokietiją.

Tikrų davinių dėl esamų 
lietuvių skaičiaus Vokieti-

i
joje dar nėra, bet iki 300,- 
000 jau yra žinoma. Dauge
lis lietuvių yra ūkininkai, 
darbininkai, kunigai, moky
tojai, buvę valdininkai ir 
kiti.

Vokiečiai į juos ir į visus 
kitus atvežtuosius skersuo- 

; ja, kad jų krašto duoną 
valgo. Amerikos ckupacinė 
valdžia daro ką gali padėti 
atgabentiems.

Dauguma lietuvių pragy
vena kaip kas moka, pusba- sistatę gyventi vietoje, nors 
džiu velka sunkią dienų naš- iki kol Amerikos vadovybė 
tą. Kurie dirba karinėse vir- įleis.

tuvėse, tie patenkinti, so
čiai pavalgo ir dar nuo ka
reivių gauna ko parsinešti į 
namus dėl šeimų.

i
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Senatoriams Atsibodo 
Klausyti Ilgu Kalbą 

VVASHINGTON, birž. 29.
—Dvylikos valandų. 32 mi
nučių sesija, kuri baigėsi 
tik šį rytą, šiandien pasta
tė prieš Senatą klausimą ar 
racionu oti senatorių k31bas. 

Beveik visos kalbos vakar 
sukosi apie ginčytiną Fair 
Employment Practice Komi 
teto apropriaciją, kuriai 
pietinių valstybių senatoriai 
nerodo prielankumo.

Šen. Bilbo (Dem., Miss.) 
ir iškalbus būrys pietinių 
senatorių smerkia bylių kai
po sukiršinimą rasių ir Įsi
maišymą į krašto pramonę. 

Paleido 4,000 Karią 
Padėti Geležinkeliams 

į VVASHINGTON, birž. 29. 
—Karo Departamentas pra
nešė. kad 4,000 karių gaus 
furlogus, kad galėtų dirbti 
prie geležinkelių “išvengi
mui betvarkės” transporte, 
vykstant pervežimui karių į 
Pacifiką.

i Kariai, visi patyrę gele
žinkelių darbininkai civili
niam gyvenime, gaus 30

KALENDORIUS dienų furlogus.
Birželio 30 d.: Šv. Emilija 

ir Šv. Liucina; senovės: 
Tautginas ir Uogelė.

Liepos 1 d.: šeštas Sek-

i

Tie, kurie dirba prie san
dėlių ar gatvėse dar iki šiol 
nebuvo maitinami, tai turi 
maitintis iš vokiečių gauna
mųjų kortelių, o ta porcija,, 
ant tiek maža, kad vos teuž- 
tenka pusbadžiai pragyven
ti.

Kurie anksčiau pateko į 
lagerius yra aprūpinami 
maistu iš mūs valdžios. Ta
čiau, šiame mieste dabar 
daugiau nebepriima į lage
rį, tai priseina privatiškai 
ieškoti butų ir ten maitin
tis kaip išmanant.

Dauguma lietuvių yra nu-

I

Sakė Čarteris Vienintelė Proga Taikai
WASHINGTON, birž. 29.'^.^,,

—Šen. Vandenberg (Kep., 
Mich.) pranešė savo kole
goms. kad jie turi priimti 
Jungtinių Tautų čarterį, kai
po drąsų bandymą, arba 
nuskriaus pasaulį panaiki
nant “jo vienintelę kolekty-

ivę progą” taikai.
Gyvai užgirdamas

Francisco konferencijos su
tartį tarptautinei organiza- į
cijai. Vandenberg pavadino aprubežiavimą galios Ame- 
ten padarytus prižadus “nau rikos delegato apsaugos ta- 

Įja laisvės proklamacija pa- ryboje.
_______________________

i

San

Vandenberg šakė jis re
mia čarterį “giliu Įsitikini
mu, kad vienintelė kita iš
eitis yra fizinis ir morali
nis chaosas daugely nuvar
gintų pasaulio vietų.’’

Pirm. Vandenberg kalbos. 
Šen. Taft iš Ohio sakė jis 
ir kiti mano bandyti įrašyti 

ratifikacijos rezoliuciją

Sako Japonai Daro Taikos Pasiūlymus
WASHINGTON, birž. 29. 

—Šen. Capehart (Rep., Ind.) 
sakė jis gavęs patikimų ra
portų, kad pastaromis sa
vaitėmis buvo gauta japonų 
taikos pasiūlymai. ‘ ‘kurie 
man asmeniškai būtų priim
tini.”

Capehart sakė jis negalįs 
paskelbti sąlygas ir tai, ar

’ jos buvo asme?.tos, bet pn- 
l

dūrė: “Jeigu japonai pasi
žadėtų atiduoti visą užka
riautą teritoriją, inimant 
Mandžuriją, ar tas nebūtų 
gerai?”

Senatorius sakė Preziden
tas turėtų pranešti kraštui 
apie tokius pasiūlymus.

f

l 13,000 US Kareiviu Australija Atleidžia 
Parvažiavo Namon 64,000 Savo Kareiviu 

NEW YORKAS, birž. 29.
—Queen Elizabeth, pasaulio 
didžiausias laivas, šiandien 
atplaukė į New Yorką su 
15,000 keleivių, kurių 13,658 
yra amerikiečiai kareiviai.

CANBERRA. birž. 29.— 
Vykdant Australijos demo
bilizacijos planą, 64.000 na
rių Australijos aviacijas jė
gų bus atleista iš kariuome
nės iki rugsėjo mėnesio.

giausirtjo V. Jėzaus Kraujo;
senovės: Gendrutis ir Liepa.

Liepos 2 d.: švč. P. Mari
jos Aplankymas; senovės: 
Lengvenis ir Žilvine.

500 Japonų Prigėrė 
Sittsng Uoėje Burmoje

CALCUTTA. birž. 29. — 
Pietrytinės Azijos komanda 
šiandien sakė jėga maždaug 
500 japonų buvo išnaikinta 
pietinėj Burmoj, kuomet ji , 
bandė pereiti Sittang upę.

I KARO BIULETENIAI
—Čekoslovakija pasirašė sutartį su Rusija, kuria čekai 

perleidžia Karpatų Ukrainą Rusijai.
—Australiečių jėgos Bornejos saloje susijungė.
—Melbourne radijo sake aliejaus laukai Tarakan salo

je. prie Bornejos, jau pradėjo vėl gaminti aliejų.
—Nors vajus skaitomas baigtu. U.S. kariai ir filipinie

čiai vis naikina užsilikusius japonus Luzone.
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RUOŠIA RAPORTĄ ŽINIA IŠ LIETUVOS

BANKIETO ATGARSIAI
Bankietas vikarams — bu 

ifceiam ir dabartiniam bir
elio 24 d., Lietuvių svetai
nėj buvo didelis ir sėkmin
gas. Atvyko daug žmonių, 
terš diena buvo labai šilta. 
.Galėjo būti virš 300, neskai- 

. <tant vaikučių. Šeimininkės 
turėjo labai gerą vakarienę. 
Visi valgė ir džiaugėsi.

Vakaro vedėju buvo adv. 
Tarnas Pojūnas.

Pirmiausiai šv. Baltramie
jaus parapijos choras, va
dovystėj Žyliaus. padainavo 
Amerikos himną ir “Miškų 
gėlė”.

‘Beautiful hands of 
priest”. į

Sekančiai buvo šaukiami 
draugijų pirmininkai su lin
kėjimais ir po to klebonas 
pasakyti kalbą.

K^lbė-’o taipgi miesto ma
tūras Frank Wallin.

Po visi’, kalbų paaiškinta, 
kurios draugijos prisidėjo 
aukom ir darbu prie ban- 
kieto, būtent Šv. Vardo, Šv.

, Baltramiejaus, šv. Juozapo, 
Šv. Antano. Šv. Onos. Mote
rų ir Mergaičių. Nekilto Pra 
sidėjimo Mergaičių. Amžino
jo Rožančiaus. Aukos per 
pus padalintos ir įteiktos 
abiem vikarams.

Sekantieji akmenys daug ferencijos. 
pasidarbavo bankieto rengi- telephoto) 
mui: B. Čepaitis, adv. Ta
rnas Pojūnas. o iš moterų 
pirmutinės šeimininkės bu
vo: Ona Vaitekūnas ir Sa
lome Petraitis, gi joms pa-

f

ą,

I

r
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*

t
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Toliau programoj buvo se
selės Conrados prirengti vai 
kučiai.

Rita Špakas, kuri šįmet 
baigė mokyklą, pasakė at
sisveikinimo kun. A. Kiškū- 
nui kalbą. Linkėjo jam viso
gero nuo vaikučių ir para- gelbėjo: Viktoria Petruškie- 
pijonų. Baigus kalbą, įteikė 
dovaną nu0 mokyklos vai- Sofija Bakshienė, Pranciška 
kūčių.

Dorothy Račas, kuri irgi 
baigė mokyklą, pasveikino 
naują vikarą. Linkėjo jam 
viso gero ir laimingos atei
ties šioje parapijoje. Bai
gus kalbą taip pat įteikė 
dovanėlę nuo mokyklos vai
kučių.

Mažos mergytės ispaniš
kai pasipuošusios pašoko 
“La Spagnola”. Sekančios 
šoko: Carol Rajūnas, Vir- 
ginia Zupon, Louis Matulė- 
nas ir Andrey Eng’es. A- 
kompanavo akordijonu 
Frank Merlo.

Duetą “La Galondrina” ir 
“O pasakyk mergyt” išpildė 
Loretta Žylius ir Richard 
Račas. Akomp. St. Žylius.

Richard Račas padeklama

nė. Pranciška Petruškienė,

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. IELTNOIS

Pranas Rumšą, 802 — 8th 
., gavo laišką nuo savo 

brolio Jono iš Raudenkalnių. 
Laiškas rašytas kovo 12 d., 
1945. Labai nusiskundžia 
padėtim. Labai pasiilgę. Dar 
sveiki, bet labai daug 
kentėję nuo vokiečių kariuo
menės. Pasitraukdami vokie 
čiai atėmė viską, ir išblaškė 
iš Lietuvos.

šeštadienis, birž. SO. 1945

PALIUOSUOTAS
S. Sgt. Antanas Tauchas, 

sūnus Pranciškos ir Antano 
Tauchas, 925 Lincoln St.. iš
tarnavęs Dėdės Šamo tarny
boj virš 4 metus, garbingai 
paliuosuotas iš kariiomenės

nu- birželio 18 d. Jis yra daly
vavęs daugely mūšių ir bu
vo sužeistas. Pasveikęs vii 
kariavo per 20 mšnesių. Da
lyvavo invazijose į: Norman 
dy, France, Belgium, Ger-

nes tą dieną suėjo 50 metų. 
Bankiete dalyvavo daug lie
tuvių, nes majoras Frank 
Waliin yra labai prielankus 
lietuviams, dalyvauja lietu
vių parengimuose. Lietuviai 
linki Frank Wallin sveika
tos ir pasisekimo atsakemin 
gose pareigose.

PASISEKIMO
aukegano lietuviai šv. 

Petro dienoje negali užmirš-

ti kun. Petro Ciniko. MIC., 
ilgamečio “Draugo” admi
nistratoriaus. Labai gailisi, 
kad iškeliamas iš “Draugo ' 
administracijos, nes jis vi
sų Wauke°;an lietuvių buvo 
labai mylimas ir labai daug 
gero padaręs. Ners ir gaila, 
bet linki pasisekimo klebo
no pareigose Mihvaukėj.

M. Z.

Senatorius Tom Connally 
(Dem. Tex.), pirmininkas 
Senatį Užsienių Reikalų Ko 
miteto, ruošia senatui ra
portą iš San Francisco kon- 

(Acme-Draugas

Tauchas, Elena Grikšas, An 
tanina Baronienė, Alice Ga
rdis, Monika Dragūnas. E- 
milija Kuzmickas. Elenora 
Mugerditcion ir Stella But
kus. Mergaičių Nekalto Pra
sidėjimo draugijos narės ne
šė valgį į stalus. Iš vyrų 
daug darbavosi: J. Kuzins
kas. J. Virakas, P. Dapkus, 
V. Bukšas, T. Karašauskas, 
P. Navardauskas, B. Maču- 
lis, P. Leonaitis, ir r. 
ginskas.

Tarpe svečių buvo ir ku
nigo Kiškūno mamytė, kuri 
labai didžiavosi puikiu ban- 
kietu.
PARAPIJOS PIKNIKAS

f
Šv. Baltramiejaus parapi

jos metinis piknikas įvyks 
liepos 15 d., Foss Park. Kle-

bonas, vikaras ir parapijos 
komitetas darbuojasi, kad 
piknikas būtų vienas didžiau 
šių šioje parapijoje. Kvie
čia visus parapijonus skirti 
tą nedėldienį vien tik pik
nikui ir pasikviesti draugus ■ 
drauges iš kitur, kad pama- i 
tytų, kaip vaukeganiečiai 
piknikauja. Laimingajam da 
teks §100 karo bonas ir šta
mpų. Parapijonai raginami 
knygutes ir pinigus į klebo
niją sugrąžinti greitu laiku.
IR MOKYKLA PARĖMĖ

Pranas Rumšą 1937 m. bu 
vo parvykęs į Lietuvą, o many ir Luxemburg ir vie- 
paskutinį laišką nuo bro’io nas iš pirmutinių perėjo 
buv? gavęs 1940 metais. Pra Rhine upę. Apdovanctas dau 
nas sako buvo rašęs laišką, 
bet, matyt, apsilenkė. Rum
šų šeimyna nors tiek smagi, 
kad jie dar gyvi.

SVEIKINAM!

Sveikinam visus Petrus ir 
Povilus jų vardinių proga. 
Jų labai daug mūsų mieste
ly ir visus išvardinti būtų 
labai sunku. Visiems vienu 
žodžiu linkiu linksmiausių 
varduvių. Lai Dievas, laiko 
visus sveikus per daug, daug 
metų.

geliu medalių ir kitokių ženk 
i

Po gero poilsio Antanas 
Tauchas žada grįžti į Ame
rican Steel Wire and Co., 
kur prieš išvykdamas 
riuomenę dirbo.

i ka-

Šv. Baltramiejaus parapi
jos mokyklos seselės ir vai
kučiai parapijai daug dar- 

ir P. Stul- bavosi. Per du metus sese
lės pardavinėdamos mažus 
dalykėlius, o vaikučiai iš
leisdami keletą dalykų iš- 
laimėjimui, uždirbo §500.00. 
Seselė Conrada, viršininkė 
mokyklos, pinigus pridavė 
klebonui, kad suvartotų pa
taisymui mokyklos.

Visa parapija dėkinga mo 
kyklai už tokią auką.

DR. VAITUSH, OPT.

Mano 22 metę pralrtikavimas 
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 v. 

vak.

Daugely 
mos be

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS
PHYSIO - THER.APY
19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną

Būkit Malonūs
BUVO SUSIRGĘS

Jonas Kuzinskas,
SAVO AKIMS!

sūnus 
Jono ir Anelės Kuzinskų, ku
ris mokinasi Mundelein se
minarijoj, buvo susirgęs ir 
nuvežtas į Šv. Teresės ligo- 

I ninę. Dabar jau grįžo į se- 
, minariją. Jaučiasi daug ge
riau.

Į

Marcelė Norkienė su savo 
vyru Pranciškų patys ren
giasi ir savo draugais kvie
čia pas Petrą Norkų palin
kėti linksmų varduvių. Suė
jimas birželio 30 d.

Kadangi Petras Norkus y- 
ra vienas iš lietuvių muzi
kantų, tai jo draugai: Juo
zapas Grikšas ir Pranciškus 
Shidlauskas, pagros lietuvis 
kų šokių. Marcelė Norkienė 
gamina labai skanų užkandį.

BANKIETAS MAJORUI
Waukegano mieste majo

rui buvo iškeltas didelis ban 
kietas birželio 28 d., Glen- 
flora Country Club, pager
bimui jo gimtadienio proga,

Sekmad. pagal sutartį.

atsitikimų akys atitaiso- 
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 neregčjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydytu

TTk vieną, porą aklą jauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjime mokias 
ga-’l suteikti.

K METAI PATTEDtp 
pstilBkfnee akixd<, kurie proktffe- 

bu vtaą aktą įtempimu.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chlca<o 

OFISO VALANDOS:
I’irmad.. Antrad.. Ketvirtad ir

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

Seštad. — 9:39 iki 12:00 ir nuo 
1:30 iki 7:00 vakare.

222

TEOFILIUS VĖŽIS
BATŲ TAISYMO DIRBTUVE 

(Shoe Repair Sliop) 
Persikėlė nuo

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

LIETUVIAI DAKTARAI

(paskolos
I DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
rf pigesnį įBoftntį — )» kotnSfaM

PAS

Ofiso Tel........ VTBginia 1888
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

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

S

PIKNIKASDIDYSIS
*

— VĖSAME IR GRAŽIAME —

★ ★ ★

<■

■fr

❖

BERGMAN'S GROVE, No. Riverside, III.

"DRAUGO”
— Paminėti —

25-tąjį PIKNIKAVIMO SEZONĄ 
Sekmadienį, Liepos (July) 8la d., 1945 m.

Piknike dalyvaus DR. SI
MONAITIS su lietuviu magi- 
ku PRINCE ZOMBI, ir ki
tais stebuklų darčjais.

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.

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
SW2 W. CERMAK RD. . TeL CANal MM

BKN J. KAZANAUSKAS, RaMztekM

3E 3

r/

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
įaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sakmadleniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

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 vaL dieną.

STASYS LITWINAS SAKO:
"nSDfip Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES namams 
REIKMENIS.” ------------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos 8y- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enameiio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Mallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARTAI

TeL CANaI ffltt

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Placa
Tel. REPnblic 7868

I
Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 M’est Marąuette Road

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

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

-!- !-

r^=

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto ild 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUEGEON
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. 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 Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

*

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS^.
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMĄ, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 Mest 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.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!
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HELP W A N T E D GANYKLŲ ČEMPIONAS

“DRAUGO” A
DARBŲ SKYRIUS

HEI.P UANJED — MOTERYS

••DRAUGAS” HETP TCA5TE1) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 Nn. Dearborn Street 
Id. RANdolph #488-9489

HEIP VVANTED — VYRAI

AUTOMOBILIŲ PLOVĖJŲ 
PATYRUSIŲ — ATSAKOMINGŲ 

6 NAKTIS Į SAV.
PASTOVUS DARBAI 

2129 W. NORTH AVĖ.

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

Karo Pramone

SHEAR VYRŲ'
PATYRUSIŲ

Prie Sheet ir Lengvų Pleitų.

JACOE PRESS SONS
3320 S. NORMAL

★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia

ATSIŠAUKITE

WAR CONTRACTS ILLINOIS

>

Kun. Jono Bakšio 
Jubiliejaus Atgarsiai

BELL TELEPHONE
POST WAR SECURITY 

GOOD 1VAGES 
PROFIT SHARING 

INSURANCE — VACATION
In an expandlng compar.y making 

home and eommercial ąuick 
freczing cauinment.

ASSEMBLERS 
CRATERS 

SHEAR MACHINE OPER’S 
TESTERS

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W VVASHINGTON ST.

Farmerys John C. Steinauer, iš Steinauer, Nebr., lai
mėjęs “Breeder’s Gazette” aukso medalį už pavyzdin
giausią 1944 metų gyvulių ganyklą. Nuotraukoj ji per 

• bankietą sveikina Nebraska gubernatorius. (Acme-Drau
gas telephoto)

Apie gražias ir nuostabias

DOLE REFRIG. CO

GIRLS OR VVOMEN 
Experience Unnecessary 

General Office Duties 
Some Typing 
No Saturdays 

Permanent

MILCOR STEEL CO. 
4301 S. TCestem Blvd.

Šiaurės šviesas ant dangaus
DAUGELIS ŽMONIŲ SAKO. KAD TAI ŽENKLAS 
KARO, BADO AR KITOKIŲ NELAIMIŲ. BET TAI 
PAPRASTAS ŠIAURĖS GAMTOS REIŠKINYS.

5910 N. PULASKI RD.

PIPE MACHINE OPERATORIŲ 
VVAREHOUSE DARBININKŲ 

Pastovūs darbai dabar ir 
po karo.

SAUNDERS & CO.
2509 W. Cermak Rd.

Moterų ir c.
Merginų

laiko darbams vaisių pro- 
ligo- 
mo-

Pilno
cesavimo dirbtuvėje. Dykai 
ninė. Pastovūs darbai. Gera 
kestis. Dirbsite adresu — I9lh ir
Rockv/ell St. Atsišaukite adresu—

HANDYMAN IR PORTERIO
Dirbti kombinacijos Degtines Sandėly 

ir Užeigoj.
GERA MOKESTIS — ATSIŠAUKIT

LEE LIQUORS 
1652 VV. 47th St.

STANDARD FRUIT
PROCESSING CO.

401 N. PAULINA ST.

IOK SALE — KEAL ĖST ATE:

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ 
MOTERŲ

Lengvies Mašinų Darbams 
Svarbioje Pramonėje su 

Po Karo Progomis 
Produkcijos Bonai

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

MILLED SCREVV PRODUCTS 
COMPANY

2016 W. Lake St.

C I C K R O
2 APARTMENTU NAMAI

šešių kambarių, apdengti poreiai. 
naujas insuliuotas stogas, stokeris. 2 
karam šoniniu įvažiavimu garadžius. 
$13.500.

EARL “ ---------------  —
TEL. —

E. SHIPLEY CO. 
HOLLYCOURT 8600

i

i

SVARBIAI KARO
DIRBTUVEI REIKIA

VYRŲ IK MOTERŲ
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

STOCK VYRŲ IR 
DŽENITERKŲ 

PRIE VISŲ SIFTŲ
Bonai Dirbant Naktimis 

Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE

BELDEN MFG. CO.
4625 W. Van Buren st

PARSIDUODA: — 2-jii aukštų mū
rinis namas. Ciceroje, l’arkholme ra
jone. Namas gerame stovyje. Kiek
vienas aukštas apšildomas atskirai. 
Sąlygas sužinosit telefonu: — CICE
RO 1130.

REAL ĖST ATE APSAUGA
Nesiduokite save tarpininkams išnau
doti! Pirkite, parduokite arba mainy
kite namų ar ūk j atsargiai, ir taip su 
mano pagelba už mažą atlyginimą 
sumažinsite nereikalingus iškaščius ir 
tuomet liks jums daugiau pelno. Da
rykite pelnų iš “deahi” sau. o ne
kraukite turtus kitiems tarpininkams 
skriaudžiant save.

Turiu dideiį pasirinkimų visokių 
namų visur ir kiekvienų dieną gaunu 
naujų. Dėl teisingumo patarnavimo ir ' 
dėl jūsų pačių gero—matykite arba 
rašykite:

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

Chicago 29, Illinois

PIRKITE KARO BONUS!
• ____ ____ --______

REIKIA PATYRUSIO IimIų Movė
jo nuo 6 iki 3 ,pp. š\<-i>ta<U<-iiiai9 
dirbti nereikia. Mokesti* S3O j sav. 
MOLE RESTAIRAAT. \O.
UELLS ST..

i

•u€lP •,
PP.cfS

DOvvN

| Didžiausia Lietuvių 

į 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..

v.IU

EA6ER BEAVER 
INVENTION no 2:
"k ick-in-the- 
PA N T S ’A< HIM E 

Fot? FEOPI-E VYKO 
ARE TEMPTE O TO 
PAY AAORE THAN 
THE LEGAL. C E IL" j 

ING PRICE.
I

Platinkite “Draugą”

JOHN A. KASS 
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Šaltosiose šalyse, kur di
desnę metų dalį esti žiema, 
ant dangaus yra matomos 
nuostabios šviesos. Naktį, 
kai nusileidžia saulė, žemių 
pusėje ant dangaus pasiro
do silpna šviesa. JL panaši 
į aušros pradžią. Atsiranda 
ji aukščiau debesų; ji tam
suoja po tos šviesos apačio
je. Po truputį toji šviesa 
ant dangaus ima aiškėti.. Ji 
turi išlenkto kampo pivy- 
dalą. Tasai kampas vienu 
galu atsiremia į vieną, antru 
į kitą horizonto pakraštį.

Jis blizga ir 
vis didėja ir 
žvaigždžių ir 
žvaigždės yra
per blizgantį kampą. Švie
są ant dangaus žaruoja, vil- 
niuojasi, tarsi vėjo pučiama 
liepsna. Kartais spinduliai 
kurie sudaro kampą, 
buria į stulpus vienoje 
je vyniojasi ir raitosi, 
kaspinas. Dažnai ant
mojo kampo atsiranda ant
ras, ant antrojo trečias ir t. 
t. Būna, kad tokia šviesa 
apima didelę dangaus dalį, 
jog ne tik šaltosiose šalyse, 
bet ir Lietuvoje, net Pary
žiuj, matomos. Blizgantys 
kampai būva ant dangaus 
kai kurį laiką. Paskui iš jų 
išsiskiria raudoni, mėlyni, 
žali, geltoni spindu’iai.

dega, šviesa 
didėja, nors 

neužtemdo, 
matomos ir

susi- 
eilė- 
tarsi 
pir-

Rochester. N. Y, — Mūsų 
parapijoj 17 d. birželio bu
vo paminėta kun. Jono Bak
šio sidabrinis ir penkiolikos 
metų klebonavimo jubi’iejus. 
Tą diena pasitaikė gražus 
oras, todėl jubiliatą buvo 
galima iškilmingai pagerbti.

10 vai. ryto prie kleboni
jos durų sustojo vyrų ir mo
terų draugijos, legijonieriai, 
mergaitės su gėlėm, alto
riaus patarnautojai, Ameri
kos, Lietuvos vėliavų ir 
krvžiaus vedami, ėjo pir
miausia mergaitės su gėlė
mis, altoriaus patarnautojai 
paskui juos jubiliatas lydi
mas kun. A. Petraičio, kun 
A. Orvido, vyskupo Kerney 
pavaduotojo pre’ato Berger 
ir prelato J- Amboto, taip 
pat ir keleto svetimtaučių 
kunigų. Paskui juos ėjo le- 
gijonieriai ir visos draugi
jos.

Šv. Mišias atnašavo pats 
jubiliatas; asistavo kun. A. 
Petraitis ir kun. A. Orvi
das. Pamokslą pasakė prela
tas J. Ambotas. Vyskupe 
vardu sveikino prelatas Ber
ger.

Altorius buvo išpuoštas 
sidabrinėm ir gyvom gėlėm, j 
Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Gegužės 29 dieną, 1920 
metais, jubiliatas, jaunikai
čiu būdamas, sekė savo šir
dies pašaukimą, nusižemi
nęs gulė prieš altorių kry
žiumi skaistybės skraiste 
apdengtas, kad paimti to 
kryžiaus sunkumą, kurį ne
šė per 25 metus nesvyruo-

SU u, tfu?
6

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

Kreipkitės su iižaaYymTi ;

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

SVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE *

KAINA —$3.50

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

♦-----------------------------------------------
Chicago 8, Illinois*
------------------------- —♦

Tie spinduliai išsiskiria 
pluoštais ir susirenka pa
dangėje stačiai ant žiūrėto
jo galvos. Šviesa žaruoja 
įvairiomis spalvomis ir kas 
minutė maino savo pavyda- 
lą; blizgantys kampai ant 
dangaus vilniuojasi, raitosi, 
kampų galai pirma tarsi re
miasi į horizontą, paskui ky
la aukštyn; spalvuoti spin
duliai auksina dangaus aukš 
tumą. Šviesa tai gęsta, tai 
vėl išnaujo užsiima. Spin-1 
dūliai tai ilgėja, tai trum- damas. Kaip maloniai mes 
pėja.

~ , .. , ,. lyvaudami ir džiaugdamiesi.
Galop jie aiškiai sublizga i , . . . . , . . , «r J ■ sykiu ta l-aime. kuria Auks-

ir pradeda gesti. Jie blėsta v.__ ______j_____ ■
vis labiau ir labiau. Dan
gus tamsėja; blizgantys 
kampai nuo dangaus skliau
tų išnyksta. Kiek laiko pra
slinkus — šviesos tarsi ir 
būtų nebuvę ant dangaus.

Arhangelsko gubernijoj ir 
Šiaurės Ledų vandenyno pa
kraščių gyventojai yra pri
pratę prie tokių šviesų. Lie
tuvoje tokios šviesos retai 
tėra matomos. Todėl žmo
nės jas pamatę, nekartą la
bai nusigąsta ir prišneka 
daug nereikalingų kalbų.

jautėmės, parapijiečiai, da-

čiausias apdovanojo jubilia
tą pasiaukojimu Jam, tėvy
nei ir parapijai.

PARAPIJOS DARBAI

Sako, būk jos esančios ka
ro, bado ir kitų nelaimių 
ženklai. Reiktų tokios nuo
monės esančios žmonijoje 
griauti A. B.
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lAIGtUT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC- lOkilocycIes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III
Telefonas — GROvehill 2242

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

<■

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

3P

10.000 BONKŲ

v
t į

• GEN
• VYNO
• KORDIAEŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

DEGTINES 
BRANDES 
RUM’O

Atvykęs į Rochester jubi
liatas pamatė trūkumus; į- 
taisė seserims namą. Nors 
tuomet buvo sunku gauti 
seseris, bet jas gavo; bedar
bės laiku, be jokios skolos, 
pastatė bažnyčią, įtaisė mo
kyklą, įrengė erdvią svetai
nę pasilinksminimams, šian
die, jubiliato dėka, kaip vi- 

i duj, taip ir iš lauka mūsų 
parapijos nuosavybė yra 
gražiausia visoj ayylinkėj.

Mūsų tėvynės reikalai bu
vo jo kasdienis rūpestis. Dra 

Į bužių
mūsų 
mėjo. 
gana 
Dievas laimina jubiliatą ir 
toliau taip darbuotis.

Vakare parapijos svetai
nėj pagerbimui jubi’iato bu
vo surengtas bankietas. Pu
blika perpildė svetainę. Svei 
kinimo kalbas pasakė prela
tas J. Ambotas, kun. A. Pet
raiti?, kun. A. Orvidas. kun. 
P. Valiukas ir “Amerika” 
redaktorius J. Laučka. Do
vaną prisiuntė kun. Valan
tiejus iš Waterbury, Conn.

Kaipo savo dvasios vadui, 
1 dovaną įteikė šv. Marijos 
dr-gija. Gyvojo Rožančiaus, 
Šv. Pranciškaus Tretininkų 
Brolijos, Šv. Vardo dr-ja ir 
daug pavienių.

Meninę programą išpildė

rinkimu ir aukomis 
parapija visad atsižy- 
Bonų platinime irgi 

žymiai pakilus. Lai

i

Šiaurės Pacifike mūs laivynas pradėjo puolimą pozici
jas į vakarus nuo Kurilės salyno. Nuskandinta trys prie
šo laivai ir du sužaloti. Amerikos jėgas arčiau ir arčiau 

įeina prie Japonijos sausžemio. (Acme-Draugas telephoto)»

NATHAN 
kANTFB 

“Lietuvi&kM
♦rdrikaa”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St

Phone: YARDS 6054

Į Phone Virginia 9493

Į SOUTH PAULINA
| RUS5IAN TURKISH BATH5
| ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
v Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
j akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
| pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 

•aciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterims Trečiadienį

»

(A Mineralinės,
JI .*aciją,

| 1657 Wesf 45th St. Kampas S. Paulina Sf.
tjj A. F. CZESNA, Savininkas

I. Rovaitė, Olšauskas. Pr. 
Mociejūnas ir Olga Mociejū- 
naitė.

Prie įvairių pagražinimų 
daug prisidėjo mūsų sesu
tės, vadovystėj sesers Aga-

Ita.

Bankietui suruošti auko
mis prisidėjo J. Mociejūnas, 
Kanapickas. J. Dirso, P. O- 
verland ir Kurovski.

Vedėju ir pirmininku bu
vo kun. Pranas Valiukas. A.

Split by PDF Splitter



4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. HTTNOIS šeštadienis, birž. 30. 1945

DRAUGAS •
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Ulinols
Published Daily, except Sundays,

...- by the
LTTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY’
A member of the Catholic Press Association.

36.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per eopy.

Advertlsing in “Draugas” brings best results.

.DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
"Metams ................................................................................... $7.00
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Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .........................   1.50
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A. a. Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, M.I.C.

Rimties
VALANDĖLEI^.

DIEVAS NEAPKENČIA 
NETEISINGUMO

VAIDILUTĖ * * *

TĖVIŠKE ROMANAS
ANTROJI DALIS

LABOREMUS

Trims mėnesiams ............................. '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Senovėje karaliai turėjo 
pilnas teises ant savų pa
valdinių tiek kūno tiek dva
sios srityje. Karaliai bei jų 
šeimos nariai nieko blogo 
nega:ėję padaryti — jųjų 
klaidos nebuvo baustinos.

Karalaičiai, tad, pasinau
dodavo tėvo aukštu vardu, 
vedė palaidų gyvenimą. 
Biaurus dalykas kai gimi
nystės ryšiai naudojami to
kiems dalykams. Tos rūšies 
išnaudojimas pasitaikydavo 
ir kiauose luomuose, nebu
vo vien tik karališkoji yda.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinamo. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. XJasenus*ios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Arkivyskupas Pr. Kareiviuos
MIRTIS GILIOS SENATVĖS SULAUKUS

Pirmojo pasaulinio karo motu prasidėjo didysis lie
tuvių tautos judėjimas atgauti savo šventas teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Žemaičių vyskupas 
buvo vienas iš stipriųjų ir uoliųjų to judėjimo šulų. 
Jis ne tik drąsiais žodžiais, bet ir konkrečiais darbais 
ir žygiais padėjo Lietuvai išsilaisvinti. Kai, pagaliau. 
Lietuva, eidama per skausmus į garbę, išsikovojo sau 
laisvę ir nepriklausomybę, vyskupas Kareivičius ne tik 
džiaugėsi nuoširdžiu lietuvišku džiaugsmu, bet iš visų 
savo jėgų dirbo, kad Lietuvą stiprinti visose jos gy
venimo srityse.

Gauta žinių, kad gegužės mėn. 30 d. mirė arkivysku
pas Pranciškus Kareivičius. Mirė Marijampolėj, palai
dotas Kaune Bazilikos rūsyje.

Velionis mirė eidamas 84-tus metus. Jam teko per
gyventi dviejų pasaulinių karų audras, kelias žiaurias 
okupacijas Lietuvoje. Nors velionis buvo stebėtinai 
stiprus ir kantrus žemaitis, tačiau paskutiniosios rusų 
bo'ševikų okupacijos sunkumų, matyt, jau nebegalėjo 
pakelti.

Arkivyskupas Pranciškus Kareivičius gyveno Mari
jampolėj, Tėvų Marijonų vienuolyne, nuo 1926 metų 
vasaros. Vienuolynan jis Įstojo savo noru. Kai 1926 
m., arkivyskupas Jurgis Matulevičius, Apaštališkasis 
Vizitatorius Lietuvoje, suorganizavo atskirą Lietuvos 
bažnytinę' provinciją ir visą kraštą padalino Į penkias 
vyskupijas, tuomet buvęs Žemaičiu vyskupas Pr. Kare
vičius paprašė Šventoj: Tėvo, kad jį atleistų iš užima
mų pareigų. Atsistatydinimas buvo priimtas, bet jisai 
už nuopelnu^ Bažnyčiai buvo paaukštintas tituliariu 
arkivyskupu.

GIMĖ IR AUGO ŽEMAITIJOJ
A. a. arkiv. Kareivičius gimė 1861 m. rugsėjo 17 d. 

Giršinų viensėdy, Mosėdžio parapijoj, Telšių apskrity. 
Pradžios mokslus ėjo Mosėdy ir dvejus metus lankė 
aukštesnę mokyklą Kurše. Paurupės miestelyje. K> 
dangi tėvų buvo skirtas ūkininkauti, todėl per ketver
tą metų dirbo ūkio darbus. Per tuos metus nepapras
tai dievobaiminga motina savo sūnui daug kalbėdavo 
apie didžius ir išganingus misijonierių darbus pago
niškuose kraštuose. Tai labai paveikė i jaunutį Pran
ciškų. Jis buvo uždegtas noru tarnauti Dievui ir žmo
nių išganymui. Jam tėvų skirtą ūkĮ pavedė seseriai. 
Pats, dar kiek pasimokęs Paurupės mokykloj. 1880 m. 
įstojo į Liepojaus gimnazijos šeštąją klasę. 1881 m. 
įstojo į Peterburgo dvasinę seminariją. Savo gabumais, 
dievotumu ir uolumu atkreipė į savo seminarijos va
dovybės dėmeli ir 1882 m. buvo pasiųstas į akademi
ją. kurią po ketverių metų baigė teologijos magistro 
laipsniu ir 1886 m. gegužės mėn. 4 d. įšventintas ku
nigu.

PROFESORIUS, KLEBONAS

PERGYVENO KELIAS ŽIAURIAS OKUPACIJAS
Velionies nuopelnai yra dideli ir Bažnyčiai ir Lietu

vai.

Sunku net įsivaizduoti velionies Arkivyskupo skaus
mą, kai 1940 m. birželio mėnesyje rusai ir vėl prismaugė 
Lietuvos nepriklausomybę. Galime sau vaizduotis, kiek 
liūdnų ir skaudžių valandų šiam didžiam patriotui rei
kėjo pergyventi bolševikų, vėūau nacių, ir vėl bolševi
kų okupacijoj. Bet mes esame tikri, kad jis ir mirda
mas vis tik tikėja, kad. šių laikų piktoms ūdroms pra
ūžus, Lietuva ir vėl grįš į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.
★

Ne Tautinės Vienybės, Bet Stalino Vyriausybė
Peržiūrėjus jau paskelbtą Maskvoje sudarytos Len

kijai “tautinės vienybės” vyriausybės sąstatą, matome, 
kad jis sudarytas veik išimtinai iš Staline pastumdėlių. 
Ir “priviliotasis” St. Mikolajczykas gavo tik vice pre- 
miero vietą. Jan Stanczyk, pasirodo, visai neįeina į ka
binėta. Visas svarbiausias vietas vyriausybėje užima 
komunistai ar komunistuojantieji.

Toks “tautinė0 vienybės” vyriausybės sąstatas, toli 
gražu, nepatenkina Jaltos konferencijoj padarytų “tri
jų didžiųjų” susitarimo, sulyg kuriuo turėję būti suda
ryta nauja vyriausybė iš visų demokratinių partijų 
Eet dabar matome, kad yra papildomas komunistinis 
Maskvos sudarytas Liublino Komitetas. Tokia proko- 
munistiška vyriausybė pasirūpins, kad ir rinkimai, ku
rie netrukus turėsią būti, išeitų ne lenkų tautos, bet 
Maskvos naudai.

Mikolajczyk ir Stanczyk, padarydami taip dideles nuo
laidas. tie~a pasakyti, visai kapituliuodami, tikrai meš
kiškai pasitarnavo savo tautai. Jų vaidmuo labai ne
garbingas.

Spėjama, kad netrukus Londonas ir Vašingtonas at
šauks savo pripažinimą Londono lenkų vyriausybei ir 
pripažins “vienybės" kabinetą. Tai bus galas svajo
nėms tų lenkų patriotų, kurie stengėsi atsteigti demo
kratinę, laisvą ir nepriklausomą Lenkiją. Atrodo, kad 
bent ilgesniam laikui tų jų pastangų rtalizavimas yra 
sutrukdytas.

Jaunas, gabus kunigas tuojau paskirtas kunigų se
minarijos profesorium. Bet po dviejų metų darbo se
minarijoj nusilpsta jo sveikata. Skiriamas klebonu Sa
maros mieste. Po kelių metų uolaus darbo Samaroje 
jis ir vėl keliamas į Peterburgą. Šiuo tarpu viceklebonu 
ir prefektu šv. Kotrir. s bažnyčioj ir gimnazijoj. Po 
metų jį skiria seminarijos profesorium ir inspektorium. 
1908 m. pakeliamas prokatedros k'ebor.u. 1910 m. pa
keltas Mogilevo arkivyskupijos kapitulos kanauninku. 
Pagaliau, 1914 metais Šventasis Tėvas skiria kanaunin
ką Pranciškų Karevičių Žemaičių vyskupu. Tų m.tų 
gegužės mėn. užėmė Žemaičių vyskupijos sostą.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS
Paėmus didžiosios Žemaičių vyskupijos valdymą, po 

kelių mėnesių prasidėjo pirmasis pasaulio karas ir vi-i 
jo sunkumai. Didžios rusų ir vokiečių armijos grūmėsi 
Lietuvoje, naikindamos, griaudamas, žudydamos. Ga
nytojo darbo našta pasidarė sunki, bet jis ją nešė 
kantriai ir garbingai.

APŽVALGA
Besirengiant Prie Rūbu Vajaus

Liepos 1 d. prasideda Bendro Amerikos Lietuvių Fon
do svarbus vajus — nukentėjusiems nuo karo rūbų rin
kimas. Vajus tęsis per tris mėnesius. Ne tik BALF 
skyriai, bet visi geri lietuviai šiame darbe turi nuo
širdžiai pasidarbuoti. Neužmirškime, kad šimtai tūks
tančių lietuvių Europoje neturi kuo apsirengti. Atė
jus žiemai jų padėtis pasidarys nepakenčiama. Todėl 
į šį rūbų rinkimo vajų atkreipkime rimčiausio dėmesio.

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

★ ★ ★
Pereitais metais vienas 

Chicagos teisėjo palaidus 
sūnus, prisidengęs tėvo aukš 
ta pareiga daužydavo ki
tiems galvas, gaudamas ge
rus pinigus nuo tam tikros 
gaujos. Vaikas manė, kad 
tėvas privalėjo jį nuolat iš
teisinti. Vaiko prasikaltimai 
pasidarė tokie, kad juos ne
buvo galima daugiau paslė
pti.

★ ★ ★
Dabar kaltinamas mirusio 

prezidento sūnus, kad jis, 
prisidengęs tėvo garbingu 
vardu, aukštomis valstybės 
pareigomis, kaž kaip išga
vęs dideles sumas pinigų. 
Paskolintus pinigus, žinoma, 
negrąžino, duodamas supras 
ti geradėjui. kad jis žino 
kad tai ne skola, bet dovana. 
Negražu buvo žmogui trauk 
ti prezidento sūnų teisman, 
bet kas daryti?

Gyvenimas iškelia aikštėn 
visą eilę tokių nepavyzdin- 
gų atsitikimų. Paprastas 
žmogelis pasipiktina nesąži
ningumu tų asmenų, kurie 
jam privalo būti vadu, vesti 
teisybės ir doros keliais.

★ ★ ★
Kataliko santykiai su sa

vo Sutvėrėju neretai išnau
dojami. žmogus suprasda
mas skirtumą tarp gero ir 
blogo, nesiliauja rūstinęs 
Viešpatį, bet tiktai atleis
tinomis nuodėmėmis. Mirti
nas nuodėmes neskaito di
deliu daiktu, mintydamas, 
kad gaus kunigo išrišimą ir 
vėi viskas tvarkoje.

Kaip nepavyzdinga naudo
tis tėvo gera širdimi blo
giems tikslams, taip dvasi
niame gyvenime nedera iš
naudoti Dangiškojo Tėvo ge
ros širdies ir pasigailėjimo 
nuodėmingam gyvenimui. 
Dievas yra kantrus, gailes
tingas, visus savo sutvėri
mus myli, bet Jis neapken
čia nuodėmės ir neteisingu
mo. A.B.C.J.

i.
Žiūrėk, rytiuo-Y aušra jau teka;

Pabudę paukščiai jnujiriais šne

ka;
Laikai jau mainos...

Maironis

Gydytojo Ferdinando Kli
mavičiaus bute, Oranžerijos 
ir Bernardinų gatvių kam
pe. vėl susirinko “Apaštalų 
kuopa”, susidedanti iš kelių 
svečių ir paties šeimininko.

Erdvus, medicinos apara
tų ir spintų pilnas kabine
tas tapo jau nuo pavasario 
Vilniaus svajotojų “litvoma- 
nų” susirinkimo vieta, o 
keistas būrelio pavadinimas 
buvo jų pačių juokais pra
simanytas.

Keli vyrai svajojo senoje 
Lietuvos sostinėje pažadinti 
seniai nutilusį lietuvių tau
tos kalbos aidą, pažadinti 
nors per bažnyčią gyvąjį lie
tuvių žodį, nes raštas buvo 
uždraustas.

Kuopos sumanytojais bu
vo iš tikrųjų du čia esą as
mens: Vilniaus miesto ve
terinaras, veterinarijos ma
gistras Eduardas Stonevi- 
čius, ir jo gimnazijos drau
gas, Trakų apskrities dvari
ninkas, agronomas Romual
das Kalinauskas. Juodu su
manė, bet įkūrė ir subūrė tą 
ratelį pastarasis, surasda
mas ir pritraukdamas visus 
kitus, nūn jau devynis, žmo
nes.

Po 1863 metų sukilimo Lie 
tuvos visuomenės gyvenimas 
buvo ilgoką laiką visai ap
miręs, prislėgtas. Beveik ne
buvo dvaro bei šiaip inteli
gentų šeimų, šiokiu ar to
kiu būdu nenukentėjusių, 
gedulu nepaženklintų. Ne 
tik dvarus ir inteligentus 
sutriuškino žiauri rusų val
džios keršto ranka, ji ne
aplenkė nei valstiečių, nei 
darbininkų, nei dvasininkų. 
Kruvinų bausmių, kartuvių 
ir ištrėmimų šmėklos pa'ie- 
tė visą kraštą, vaidinosi vi
siems. neleisdamos laisviau 
gyventi, atsikvėpti, atsipei
kėti.

Bet jau 70 metų pabaigo
je ir 80-jų pradžioje sutriuš
kintų maištininkų palikuo

nys vėl pradėjo bruzdėti, 
pabusti iš tėvu pergyventų 
baimių. Vidurinių mokyklų 
mokiniai pradėjo visoje Lie
tuvoje reikšti savo jeunų 
sielų maištą, nesitenkinda
mi varu primetama rusifi
kacija. Tasai nerimas ir 
bruzdėjimas pasireiškė atsi
radimu tarp gimnazistų į- 
vairių kuopų, siekiančių į- 
vairių tikslų ir ieškančių 
gyvenimo idėjų.

Tie jaunieji nenuoramos 
atsirado pirmiauria.Vilniaus 
mokyklose, kuriose ir pries
pauda buvo griežtesnė, ne
kaip kur kitur, nes čia te
beviešpatavo Muravjovo-ko- 
riko dvasia. Nebuvo mokyk
los ar gimnazijos, kur ne
būtų buvę kokio mokinių 
būrelio su slaptom nuo bud
rių auklėtojų akių aspira
cijom, kurios po brandos 
egzaminų išlydėdavo jauni
mą Į aukštuosius mokslus. 
Dažnai vieno būrelio nariai 
išsisklaidydavo, au k š t ą j į 
mokslą beeidami, po įvai
rius Rusijos ir kitų kraštų 
universitetus, ilgesniems me 
tams pasimesdami. Tačiau 
pirmųjų svajojimų idealai 
palikdavo jaunose sielose sa
vo antspaudus, — ir vėl su
sitikę susiburdavo į drau
giškas gūžtas.

Tie mokinių būreliai bū
davo įvairūs: tautiški, poli
tiški. bet visi konspiratyvūs. 
Ne kartą tautinės ir politi
nės idėjos eidavo išvien; net 
skirtingos tautybės ir įvai
rių politinių pažiūrų jauni
mui palikdavo bepdrumo, 
draugingumo žymių.

Romualdas Kalinauskas, 
vienturis ir didelio dvaro į- 
pėdinis. buvo iš motinos A- 
lovės dvarininko, kunigaikš
čio Bernardo Gedimino, sū
naitis. O senis kunigaikštis, 
Vilniaus universiteto profe
sorius, buvo vienas tų Lie
tuvos bajorų, kurie, lenkiš
kai kalbėdami ir lenkų kul
tūroje užaugę, nekentė len
kų, kaip griežčiausių Lietu
vos priešų. Tą savo neapy
kantą jie pareiškė per Ha- 
rodlės ir Liublino unijas.

(Daugiau bus)
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Lietuvos Tremtiniai Rašo Apie Savo 
Vargus

LUZON SALA IŠ ORO

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas ga
vo tarp kitų svarbių dokumentų, nepaprastai įdomų raš
tą, kurį Lietuvos tremtinių grupė, viename Vokietijos 
mieste, suorganizavusi “Lietuvių Savitarpę Pagalbą ’, į- 
teikė šių metų gegužės 5 d. Sąjungininkų Karo Vyriau
sybės paskirtam tame mieste Tremtiniams Tvarkyti Šta
bo komendantui. To miesto vardą, dėl tam tikrų priežas
čių, tenka praleisti.

Padėtis Vckietijoj nuo to laiko, kai tas raštas buvo 
rašomas, pakitėjo, nes tada dar tebėjo Europoje karas, 
o dabar jisai yra pasibaigęs. Tačiau tų tremtinių būklėje 
vargiai daug kas pasikeitė. Jų rašto — Memorandumo — 
turinys, be to, didesniąją savo dalimi liečia praeities da
lykus, aiškindamas, kokia buvo Lietuvos žmonių padėtis 
įvairiose okupacijose ir kodėl šimtai tūkstančių jų atsi 
dūrė ištrėmime.

Memorandume pateiktus faktus turėtų pastudijuoti 
kiekvienas.

Pasirašiusiųjų po juo asmenų vardai yra netikri. Bet 
pirmininko “prof. J. Brazaičio” asmuo yra ALT Vykdo
mam Komitetui žinomas. Tai vienas žymiausiųjų Lietu
vos visuomenės ir politikos veikėjų.

ALT Vykdomasis Komitetas

C

Šviesi, išvingiuota juosta yra vienatinis vadinama?. Vilią 
Verde kelias kalnuotoje Luzcn salos srityje, netoli San 
Nicholas, kur dabar baigiama triuškinti japonų jėgos. 
(Signal Corps photo)

Pulkininkui ----------------------,
Tremtiniams Tvarkyti Štabo Komendantui

Namus
Formas

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

PATARNA VOLAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER «. H. GOVERNMENT 8UPERVISION

NOKIU PIRKTI
L2 CASH

AR
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
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---------—--------------------------------

4192 Archer Avė.
JtJSTlbi MACKIEWICH

STANDARD 
FEDERAL 
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Kiek Kainuoja Racijonavimas k
I '

KAS YRA OPA skaičių. Kada tų produktų 
atsarga padidėja ar suma
žėju OPA įstaiga tuojau? 
padaro pataisas.

įdomu žinoti kiek 
amerikiečiams kai-

Office of Price Adminis- 
tration arba OPA yra tas 
barjeras kuris sulaiko infū- 
aciją arba nesuvaldomą pre
kių kainų kilimą ir dolerio 
perkamosios galios kritimą. 
Labai 
mums,
nuoja išlaikyti šią įstaigą, 
kuri rūpinasi palaikyti pre
kių kainas ir nuomas nor
maliam stovy ir užtikrinti 
teisingą esamų produktų pa
skirstymą. Pati OPA įstaiga 
tą apskaičiavo ir štai rezul
tatas: skaitant grynais pi
nigais. nuomų kontrolė ir į- 
vairių produktų racijenavi- 
mas amerikiečiams kainuo
ja tik $1.33 kiekvienam as
meniui metams. Tai. paly
ginti, labai mažai; ir kai 
kurie žmonės mano kad net 
permažai, ypač žinant tą 
milžinišką darbą kurį OPA 
atlieka. OPA iš'aikymas 
mums mažai kainuoja dė1 
to, kad daugybė gerų kraš
to piliečių 
gelbsti šiai 
lieka didelę

PADENGIA 
IŠLAIDAS

(BELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrini i nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokiu nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undcrwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Siy Kompaniją:

CGLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSL'RANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PIIOENIa INDEMNTTY COMPANY

------- ■ ---------

savo noru 
įstaigai ir 
darbo dalį.

VISAS

pa- 
at-

KAINŲ KONTROLEI
Kainų kontrolė yra 

komplikuotas OPA darbas. 
1944 m. tas darbas ameri
kiečiams kainavo po 17c me
tams. Pernai OPA kainos 
apėmė beveik visus produk
tus. Apie vienas aštuntada
lis produktų turėjo nusta
tytas aukščiausias kainas. 
Specialus OPA kainoms tir
ti skyrius turėjo peržiūrėti, 
perskaičiuoti ir pertvarkytiv 
apie 1,000 produktų kairus 
kas trys mėn. laiko, ir tuos 
naujus patvarkym bei kai
nų lenteles paruošti ir siųs
ti.

17c.

kitas

Butų nuomų kontroles pro 
grama apima apie 15 mPi- 
jonų namų ir butų nuo 
Maine valstybės iki Pietinės 
Kalifornijos. To skyriaus iš
laikymas mum'- kiekvienam 
kainuoja tik po 10c metams.

PRIŽIŪRĖJIMU OPA ISc

dimįs ir nujautimu, kad tai 
kruvina apgaulė.

Tačiau vis dar buvo kai 
kokia viltis, kad krizė galės 
būti greit likviduota ir pa
žaistasis Lietuvos vatetybės 
suverenumas bus atstatytas, 
todėl visos grupės nuspren
dė « uia padėtį sutikti vie
nybės d-asio-’e. Tik labai 
nedaugelis lietuvių pabėgo 
iš savo gimtojo krašto.
’ ■ ‘lir oje buvo tik 
2.500 komunistę

Deja, vos vienerių metų 
okupacijos patyrimas pra
lenkė didžiausiu pesimistų 
laukimus. Nežiūrint visų pa
žadėjimų. taip iškilmingai 

-?■■■ beskelbtu, okupantai dikta-
-, Gegužės 5. 19z
(adresas.)

&

Ko verta bolševikiškoji žemės refornn — ’ i ‘t 
rusinimas. — Buvo numatyta j Sibirą išvežti 700 020 
lietuviu. — Lietuva ir sovietų ateities planai. — Lie
tuvos žmonės Vokieti»os koneentraci os stovyklose ir 
kalėjimuose. — Nacių instrukcijos lagerių viršinin
kams. — Pasyvus pasipriešinimas ir slaptas v-d ' 
mas. — Ko lietuviai tremtiniai prašo iš sąj ūgiui aku 
ir ko nori iš USA lietuvių. — Karinė vyriausybė pa
tvirtino Lietuvių Savitarpę Pagalbą ir šelpia pabė
gėlius maistu.

(Čia paduodame vertimą lietuvių tremtinių ir n-’ " 
rašto, kurį jie įteikė sąjungininkų karinei vadovybei. Ant
raštėlės pridėtos vėliau. —Red.)

LIETUVIŲ SAVITARPĖ PAGALBA
Nr. 6 45

M E M O R A N D U M A S 
I.

SOVIETAI IR LIETUVA

Padėtis bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje

1939 metais kilusi pasau
linė politinė krizė ypatingai 
sunkiai palietė Lietuvą. Da
bartiniu metu Lietuva per
gyvena net trečią iš eilės 
svetimą karinę okupaciją.

Kai 1940 m. birželio mėn.
15 dieną staiga ir netikėtai 
sovietų tankai įriedėjo į Lie
tuvos teritoriją, daugeliui

lietuvių dar nebuvo pilnai 
aišku, ką atneša tasai griež
tas Maskvos politikos posū
kis. tuo labiau, kad Krem
liaus valde vai iškilmingai 
tvirtino, jog tas viskas tai 
tik saugumo priemonė, lai
kino pobūdžio, iššaukta Eu
ropos politinės krizės, 
kad lietuviai turės 
laisvę tvarkyti savo valsty
bė" vidaus reikalus. Lietu
vių t'uta šį smūgį sutiko su 
skausmu perpildytomis šir-

ai-
ir, 

pilną

torišku krašto valdovu pa
darė labai nežymią savo skai 
čiumi komunistą partiją (pa 
čių bolševikų statistinėmis 
žiniomis jų skaičius nesiekė 
2,500, o ir iš šių dauguma 
buvo ne lietuvių kilmės). 
Pati Maskva diktavo prin
cipus. po gal kuriuos turėjo 
būti pakeista Lietuvos kons
titucinė tvarka, ū k i n i n ė 
struktūra (santvarka) ir kul 
tūrinis gyvenimas. Tą vis
ką turėjo vykdyti specialūs 
komisarai, kuriems Lietuvos 
komunistų partija buvo tik 
paklusnus įrankis.

(Daugiau bus)

Teisybė randama ten, kur 
jes teisingai ieškoma. — B. 
Johnson.

Prižiūrėjimas, kad OPA 
patvarkymai būtų pildmi. 
kainuoja po 16c. metams. 
Spaudoje dažnai skaitome a- 
pie sugavimą įvairių mėsos 
ir gazolino kuponų padirbė
tų. Betgi, vyria įsias šio sky
riaus darbas niekad neap
rašomas spaudoje. Tai nvo- 
atinė ir sistematirga prie

žiūra, kad visi OPA patvar
kymai, visose krautuvėse bū 
lų pildomi ir nustatytos pro 
dūktų kainas nekeičiame". 
Tai amžinas kasdieninis dar 
bas. Be to. reikia prižiūrėti 
ir gazolino stotis, kad ;>os 
neparduotų daugiau gazoli
no negu nustatyta.

informacijų
PARUOŠIMAS 2c,

Nuolatinis įvairių infor
macijų paruošimas apie ra- 

Icijonavimo pakeitimus ir pa
skirstymą kainuoja po 2c 
metams. Šiam skyriui išlai
kyti kainuotų diug daugiau

(Nukelta į 6 pusi.)

Iš to $1.33 asmeniui
kia išlaikyti visą įstaigą ir 
tvarkyti visą darbą; padeng 
ti visas išlaidas VVashing- 

' tone, apygardų, apskričių ir 
5,569 vietinių skyrių. Tas 
apima visus OPA darbus: 
racijonavimą įvairių produk 
tų, kainų ir nuomų kontre- 

| lę, prižiūrėjimą, kad OPA 
patvarkymai būtų vykdomi, 
išsiuntinėjimą patvarkymu 
p įtaisų ir naujų patvarky
mų, įvairių informacijų pa
ruošimą ir išsiuntinėjimą.

Racijonavimas. kuriam ei
na 23c iš to $133. yra n? 
vien tik išdalinimas milijo
nų. racijonavimų knygučių 
gyventojams. Pirmiausiai, 
šiam skyriui įvairios teiki
mo agentūros praneša kiek 
kurių produktų gali duoti 
civiliams. OPA racijonavi- 
mo skyrius tuoj sudeda ir 
paskirsto pagal gyventojų

rei-

i
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STEBI IR RAPORTUOJA

Gabi Lietuvaitė
Genovaitė Aleksūn-’s, Šv. 

Kazimiero akademijos auk
lėtinė, prieš pora savaičių 
buvo Įstv įsi Į “Catholic 
?'isic Educat-rs’ Piano” 
kontestą, kuriame dalyvavo 
v?-iausieii muzikantai iš vi
su arkidiecezijos ’ukštesnių 
mokyklų. Genovaitė, jaunu
tė, pirmametė, aplenkė vi
su? konte^ininkus ir užsi
pelnė aukščiausį atsižymėji- 
mą "‘100 ruoš, a plūs Rat
ingi. Teisėjai buvo nuste
binti jos gabumu.

Genovaitė ne tik skambi
na pianą, bet per praeitus 
metus pradėjo lavintis var
gonuose vadovystėj sesers 
M. Bernardos ir per kun. R. 
•Jančausko ir kun.' E. Mont
vilos primicijas at’iko kūri
nius. Ji ėjo vargonininko pa
reigas Šv. Kazimiero akade
mijoj ir taipgi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj per iškilmingą ge
gužinės apvainikavimą. Te
ko jai tą darbą atlikti ir 
St. Adrian’s bažnyčioje.

Per vasarą ji tęsia savo 
darbą muzikoje. Rudenį grįš 
į akademiją kaipo antrame-

West Pullmanc 
Naujienos

Liepos 1 d. prieš sumr 
klebonas suriš moterystės 
ryšium pavyzdingą porą — 
Evaldą Radavičių su Wand? 
Tar2udaite. Sumi bus iau 
navedžių intencija. Evalda' 
yra pavyzdingas ir žymu’ 
parapijoje veikėjas.; jau ke
linti metai, kaio dirba par 
r'pijus komitete. Buvo po
ra metų parap. trustisu 
Taip pat jau treti metai kain 
pirminink''uja Šv. Vardo dr- 
jai. Vanda Tarandaitė pa
našiai yra žvmi parapijoie 
mergelė: gražiai gieda pa
ra r. i j's chore, daug dirba 
prie paraniios savaitinio laik 
raštelio “ŽŽŽ”.

Kurioj nors Pacifiko saloj mūs kariai pro sugriautu 
namų langą stebi priešo traukimąsi ir raportuoja vadui. 
(Signal Corps photo)

Racionavimo kaina
(Atkelta iš 5 pusi.)

jei nepagelbėtų spauda, ra
dijas, filmos, mokyklos, klū-, 
bai, unijos ir kitos Įstaigos, 
kurios turi priemones visuo-. 
menę informuoti.

Iš tų $1.33, administraci- 
i, raštinėms, darbui, po-

pierai ir kitiems reikalams 
eina 13 centų nuo kiekvieno 
gyventojo.

KAD PATVARKYMAI
būtų vykdomi 48c.

Prez-. Truman, prašyda
mas praplėsti OPA darbą, 
pareiškė: “OPA. kaip dau
guma mūsų, padarė klaidų, 
bet kada mes pažiūrim į at
liktą darbą ir jo vaisius, 
man atrodo, kad mūsų kai
nų kontrolės ir stabilizavi
me programos šio karo lai
ku at’iko nepaprastą dar
bą.”. FLIS

Gyvenimas ar mirtis pr. 
klauso nuo liežuvio

f

JOS. F. BUDRIKI
i

RAKANDŲ ir JFAVELRY į 
KRAUTUVE

4

Liepos 2 d. k'ebonas iš
vyksta porai savaičių poil- 
•'*>'>. Sugrįš prieš parapijos 
vasarini pikniką, kuris bus ,
liepos 29 d., Vytauto parke, rStcllSyiTl55 
Kunigai su parapijos dar- „ , ,.... . .. . Melrose Park.buctoiais iau visu smarku- . , T .

.. .. v . me apie kun. Robert J. V almu prie pikniko ruošiasi. , . ...______ j chuli?, CSC., primicijas, pra 
Nors dar yra daug laiko, leista keletas draugijų, ku- 

bet norisi parašyti keletą rios taip kaip ir kitos labai 
žodžiu i dnr. “Draugą“, kad daug pasidarbavo surengime 
rugpiūčio 26 d. mūsų parap. gražių primicijų ir bankie- 
bažnyčioje 10 vai. ryto pir- to. Praleista šv. Onos drau- 
maa šv. Mišias — sumą lai
kys mūsų parapijoje užau
gęs ir daug pasidarbavęs 
kun. Vincentas Da igintas.

Tą dieną bus didelės iš
kilmės mūsų parapijoje.

Vincas Daugintas daug y- viai katalikai čia nuoširdžiai 
r? pasidarbavęs mūsų para- darbavos ir aukojo primici- 
pijoje. Dirbo keletą metų janto pagerbimui. Aukotojų 
parapijos komitete, priklau
sė prie parap. choro ir kle
bonaujant kun. A. M. Lin
kui dirbo prie parap. savai
tinio laikraštėlio. Pločiau a- 
pie tai kitą kartą parašysi
me. Rap.

Sąjungiečių Piknikas
West Side. — Sąjungiečių 

55 kp. piknikas įvyksta ry
toj, liepos 1 dieną, parapi- 
io? “Rūtos” darže. Nuošir
džiai kviečiame svečius at
silankyti ir ma'oniai laiką 
praleisti, atsivėdinti šaltu 

Laikas, tai senas teisėjas, gėrimu, pažaisti bingo ir t.t.
kuris visus nusižengėlius 
perkratinėja.

Shakespeare

GENOVAITE ALEKSUNAS
tė. Prieš mokyklos pabaigą, 
ji buvo išrinkta raštininke 
tos klesos. Jos gabuma? ne
ri tik muzikoje, bet ir moks
le. Per ištisus metus ji bi- 
vo paliuosuota nuo egzami
nų todėl, kad jos ženklai 
buvo tarp aukščiausių aka
demijoj. Onytė

f* ■E —E

I» v

*

<■
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Aprašy-

Susirinkimai
Brighton Park. — Mote

rų Sąjungos 20 kuopos mė
nesinis susirinkimas 
šį sekmadienį, liepos 
2 vai. popiet. Visos 
prašomos atsilankyti.

Valdyba

įvyks
1 d., 
narės

Didžiausios išlaidos — 
48c kiekvienam gyventojui 
metams — tenka 5 569 OPA 
vietinių skyrių išlaikymui. 
Tu akyrių pareiga yra pasi
rūpinti. kad visi OPA pa
tvarkymai būtų vykdemi vi
sur. Šiems skyriams išlai
kyti kainuoti) kur kas dau
gi: u. Bet. dėka gerų pilie
čių, kurie savo noru ge’bsti 
kraštui Jcaro laiku, išlaidos 
žymiai sumažintos. Tokių 
savanorių darbininkų turi 
keturis kartus daugiau ne
gu apmokamų tarnautojų.

KRITIKA

\ Support

( theWar

Effort
Buy Bonds

i

n.

o.

AL. G.
Kumskis
INSURANCE 

BROKER
Dėl Visokių 
INSURANCE 

— ŠAUKITE —

REPublic 1591
Išprdome Kaštus 
r suteikiame ge
lį. mandagų pa

tarnavimą.

3241 S. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
■u Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na- 

i mams reikalingų reikmenų.
* Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
(Auksinių Žiedų su Deimantais, 
- Auksinių Plunksnų, Rankinių
* Waterproof Laikrodėlių ir t. t. 
j šių dalykų galite įsigyti ant

LENGVŲ’ IŠMOKĖJIMŲ

į BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

| WCFL. 1000 kil.. nedėlios vak.-9:30 
pVHFC. 1450 k.. Ketvergo vak...-7:00 j

i -v

v

gija, Šv. Jono draugija, Šv. 
Pranciškaus draugija. Daug 
lietuvių taip pat priklauso 
prie Šv. Vardo draugijos, 
Sodalicijos, Ko’umbo Vyčių
ir kitų. Bendrai, visi, lietu- svetainėj. Visi nariai malo

nėkit dalyvauti.
Lucille S. Dagis, rašt.

Lietuvių; Keistučio Pašal
pos Klubo mėnesinis susi
rinkimas Įvyks liepos 1 d., 
12:30 vai. p. p. Hollywood

I

Paskutiniu laiku OPA su
silaukė nemažai kritikos. 
Dalis kritikos išėjo iš spe
cialių Įstaigų, kurioms ne
patinka kainų varžymai ir 
kainų kontrolė. Kita kriti
ka kilo iš šeimininkių, ku
rios, karui Europoje pasi
baigus, tikėjosi .gauti dau=. 
giau mėsos ir Įvairių .kon
servuotų produktų, be tų 
produktų kiekis, ne --tik ne
padaugėto, bet dar sumažė
jo. ' 3'.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybe!

N šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gardinti Gerus
Ll Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti,

Įsigykite šią Puikią Knygą — r

3 VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ F 
3 PRIŽIŪRĖJIMAS ?

."ii

I

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius. pajus ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kiią naudingą paaiškinimą.

$1.25

1

sąrašas bus vėliau paskelb
tas. Koresp.

"Our Parish News" 
Piknikas

No. Side. — šv. Mykolo 
parapijos sodelyje, kuri šiuo 
metu galima gerai pavėsiau- 
ti. sekmadienį, liepos 1 d. 
rengiamas piknikas “Our 
Parish News” laikraštėlio 
naudai. Viskas bus taip, kaip 
ir dideliam piknike. Be to, i 
bus dar ir “door prize”.

Koresp.

Brighton Park. — Lietu
ves Vyčių 36-ta kuopa lai 
kys susirinkimą pirmadieni., 
lieuos 2 d., 8 vai. vak.. mo
kyklos kambaryje, 44-tos 
gatv. ir Fairfie'd Avė.

Visi nariai ir narės kvie 
čiami dalyvauti.

James R. Cherry, pirm.

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

"D R A U G A S"

Sąjungietės, nepamirškit----------------------
atsinešti dovanų ir pačios Skaitykite ir ren kite 
būtinai dalyvauti. Ta pati ‘Draugą”.

Šv. Petronėlės draugijos 
pusmetini?, susirinkimas Į- 
vyks liepos 2 d., Šv. Jurgio 
parapijos kambaryj, 7:30 v. 
vakare. Visos narės malonė
kite atsilankyti, nes 
daug svarbių dalykų 
svarstymui.

Stella Wodman.

—v- 3E 3

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

FOR HISTORICAL RECORD

H0N0R ROLL and MEMORTAL REGISTRATION 
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

(Rank) (Firit Name) (Middle Name)

(Šeriai Number) (Unit)

-

(Lut Narna)

(Branch of Service) M-

If died in Service? [J If honorable Discharge—When?
Nearesi Relative__________________ ___________

(Name)

(Street Address) (City) (Zone) (Štate)

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
kūs 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.

III

3?

Cicero. — Šv. Antano dr- 
ios mėnesinis susirinkimas 
bus liepos 1 d., 1 vai. po
piet. parapijos mokyklos 
kambary. Visus narius kvie
čiu susirinkti, nes yra daug 
reikalų svarstymui. Reikia 
iš anksto pasiruošti rudeni
niam bankietui; jeigu n:rim, 
kad geros sėkmės būtų, rei
kia darbas pradėti prieš po
rą ar trejetą mėnesiu.

Valdyba

$
3

rast.

yra 
ap-

90 S 1.60 
$2.15 
S6.95

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

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ IK UŽDEKIT 
MŪRINIUS SIDINGUS

•Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

2334 South Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois

a

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE
KREIPKITĖS PAS MUS I

■<

JAUNAVEDŽIAI, JŪS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMU 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

*
ROLL ROOFING—

Ib.—2ntl Roll ...............
Brick Siding—Roll 
Heavy Brick Siding ..............

Ketvirtainė pėda.'

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako— Lentų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalant 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Malavos Namams 
Mes turim gerą lietuvį karpenterį

ALBERT LUMBER * SUPPLY 
COMPANY

3X00 SO. MF.STERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

i
i

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

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, liepos 1 
d., parapijos mažojoj salėj,, 
antrą valandą popiet. Rėmė
jos malonėkit dalyvauti ii 
naujų narių atsivesti.

Valdyba

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirkite
Karo Bonų

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

Pa-kolos Yra Daromos — 
statybai. Remontavimul. Refinansavimui 
ANT LENGVU MĖNESINIU IŠMOK fi.ll M V! 
Pasinaudokite žemoms Nuošimčių Kainoms. 

TAPKITE FINANSINĖM NEPRIKLAUSOMI! 

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir Ilgi *5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Loan In- 
snraneė Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETI VII 
FINANSINE (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

ANTANAS BALĄIŠIS

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS

NULIŪDIMO VALANDOTE

ANTHONY

-STKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NARIAI

Tel. PULIman 9661

Lafayette 0727
Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS

P. J. RIDIK AS

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijoa

- Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT ST.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dienų ir Naktį.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

Phones: CANaI 2515 
COMmodore 5765

PULIman 1270

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

Dveją Metu Mirties 
Sukaktuvės

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas.

PHONE. 9000. ADR

4330-34 S. California 
Avenue

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Koplyčios VELTUI Visoso 
Chicagos Dalyse

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
Telephone YARds 1410

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad, 
8 vai. vak.

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

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJEI!

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 S MICHIGAN AVĖ

ALFRED VASAITIS •

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Kai gyvenimas tuščias 
kai ieškai ko artimaus, imk 
j rankas gerą laikrašti, ar 
ba gerą knygą.

Jaunystė ir susitraukusi 
senatvė
ti

X Cicero Vardiniu Kiūbas 
ŠĮ vakarą renkasi pas Povi
lą Putrimą pasveikinti jį 
vardinių proga. P. Putrimas 
via to klubo pirmininkas, 
vienas duosniųjų biznierių 
savo parapijai, draugijoms, 
mūs įstaigoms ir žymus rė
mėjas dienr “Draugo.’’ Il
giausių metų!

VENETIAN I4ONU
527 NO. WESTEKN AVĖ.

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

Šį sekmadienį, liepos 1 < 
bus leidžiama nuolatinė B 
driko radio programa pc 
radio stotį WCFL-1000-k

ah sykiu gyven
Shakespeare.

ma per Cicero stotį WHFC- . 
1450-k.

Leidėjai šių, programų y- 
ra Juozo Budriko lietuviška 
L.iznio įstaiga, kuri galite 
pirkti aukštas rūšies na- 

vasarais. mams rakandus, auksinius 
yra leidžiama daiktus ir muzikalius instru

mentus už prieinamas kai-
Pranešeijas Skelbkitės “Drauge”

kaip 9:30 vai. vakaro. Prog
ramoj dalyvauja geri dai 
nininkai ir Budriko didžiu 
lis radio orkestras. Bus gra 
žiu lietuviškų dainelių ir 
smagios muzikos.

Ketvirtadienio 
kaip 7 vai 
kita Budriko radio progra- 

---------------------------------- nas

gutes jau grąžino. Labai a- 
čiū jiems. Malonėkite ir vi
si kiti kaip galima greičiau 
sugrąžinti ir palengvinti ko
misijai dideliame darbe. Bū- 
; ime jums giliai dėkingi už 
p klausymą.

B. A. L A C H A W I C
ROSELANDF

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

IGNACAS
1646 WEST 46 th 8T.

J. ZOLP
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YAM, 1133-39
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♦ ♦

GRAŽIAJAME
(llath Street, tarp

/
. ... X

U. S. kareiviai U. S. lietuviai

£ DOMIOS ŽINIOS Išlaisvinti iš vokiečiu nelaisvės
Sužeisti PacifikeReikia išmokti ir širdį

t

• t

<-

Elizabeth

K

gyvena

Išlaisvintųjų iš belaisvės 
kareivių skaičiuje yra: pvt. 
Anton P. Janicki, jo motina 
Mrs. Mary Janicki
3125 So. 54th avė., Cicero. 
III.; pfc. Edvvard Latas.

Karo laukuose...
| _________________

ČIA PADUODAME AMERIKOS KAREIVIŲ LIETUVIŠ
KAS PAVARDES ARBA KURIOS ATRODO LIETU
VIŠKOS

Siekdami Laisvės Lietuvai - Įvertinkime Laisvę Amerikoj - Minint AMERIKOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENĄ Su Savo Jaunimul|^g

DALYVAUJANT LIETUVOS VYČIŲ TRADICINĖJ DIENOJ 355 8
VYTAUTO DARŽE

Cravvford ir Cicero Avenues)
DIENOS PROGRAMA — PATRIOTINE — ĮDOMI IR ĮVAIRI:—

Dalyvaus žymūs svečiai — MAJOR EDVV. J. DĖMAUS, žymiausias Katalikų' Kaųelionas, ir
Marine Lt. ST. R. PALUTSIS. i»e to. dalyvaus Dariaus-Girėno Drum ir Bugle Corps — Lietu
vaitės dainininkės — jaunimo žvaigždės — žymūs kalbėtojai ir t.i. Taingi įvyks pagerbimas

TREČIADIENĮ, LIEPOS (JULY) 4-tq d., 1945 metais 
Daržo atidarymas 11 vai. ryte — Programas lygiai 3 vai. popiet.

BUS DIDELIS SEKANČIŲ DOVANŲ IŠDALINIMAS:—
$100.00 — Sidabriniais, — Du $50 Karo Bonai, — Vienas $25 Bonas. 

Bus Gera Muzika Šokiams. Šokiai prasidės 2:30 valandą poniet. Bus užtenkamai visokių 
..... .. - . - "---------- Skanių Valgių ir Gėrvmų. Visko bus ko tik jūsų širdis-pageidauja. Atvykę džiaugsitės, o
Lietuvių juanuolių ginkluotose jegose ir jų teveliu. Programo pradžia lygiai 3 vai. popiet. jeigu nebūsite __ gailėsies!

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

Gavo pasižymėjimo kryžių
ROMA. — Field marshal Sir Harold Alexander. są

jungininkų vadas Viduržemio apylinkėje, gavo Grand 
Cross of Merit of the Order of Malta. Pasižymėjimo ženk
lą įteikė princas Chigi Albani delta Rovere, Grand Master 
of the Order.

Prašo apsaugoti teises
POONA, Indija. — Vakarinės Indijos katalikų susi

rinkime M. Ruthasvvamy, katalikų unijos prezidentas, iš
kėlė mintį, kad būtų įsteigtas teismas, kuris apsaugotų 
religinių mažumų teises. Taip pat turi būti apsaugota pa
grindinės teisės sąžinės laisvės, teisė atsivertimo, krikš
čioniškos moterystės teisė ir krikščioniško auklėjmo teisė.

Iš gausios šeimos
EDMUNDSTON. N. B. — Anthony Maria Roy, O. F. 

M., paskirtas vyskupu naujai sukurtai Edmundston vys
kupijai, yra vienas iš šešiolikos vaikų šeimos. Konsekra
cija įvyks rugpiūčio 15 dieną. Vyskupas Antoniutti. Apaš
tališkas delegatas Kanadai ir Newfoundlandui, dalyvaus 
naujo vyskupo konsekracijoje.

{vairios ^Įdomios
.... ŽINIOS

■ ■ I

CHICAGO. — William jJ 
Lawrence, 43 metų, autobu
so vairuotojas, praeitą ket
virtadienį kriminaliniame 
teisme buvo nuteistas trims 
metams kalėjiman už daug-, 
patystę — bigamiją.

Lawrence buvo apkaltin
tas. kad turėjęs keturias 
žmonas.

Žinoma, autobusas leng
viau valdyti, negu širdis, bet 
ir ją reikia išmokti valdyti.

Karo informacijos ofisas tėvas Stanley Latas gyvena 
birželio 29 dieną pranešė 4936 So. Komensk avė., Chi- 
Jungtinių Amerikos Valsty- cago; sgt. Frank A. Yzenas, 
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo išlaisvinti iš vokiečių 
belaisvės.

jo motina Mrs.
Azenas gyvena 515 Dewey 
str., Dickson. Pa.; pfc. AIex- 
ander Zarganis, jo motina 
Mrs. Angelia Zarganis gy
vena 120 18th str., Vander- 
grift, Pa.; pvt. Joseph J. 
Landis, jo motina Mrs. Rose 
Landis gyvena 369 Ayers

jo str., Youngstown. Pa.

Karo informacijos ofisas 
birželio 26 dieną pranešė, 
kad Sgt. Joseph W. Dobo- 
zinsky buvo sužeistas Pacifi
ko kare. Jo tėvas William 
Dobozinsky gyvena Daisy- 
town. Pa. Taip pat pranešta 
birželio 27 dieną, kad pfc.

■ t
Joseph Yarosevich buvo su
žeistas Pacifike. Jo motina 
Mrs. Alice Yarosevicn gyve
na 1710 E. 6th str., Sioux 
City, Iowa.

Vyks pas popiežių Pijų XII
VATIKANAS. — Pranešama, kad kardinolas Faul- 

t
haber, Muncheno ir Freising arkivyskupas, greitu laiku 
atvyks į Vatikaną padaryti popiežiui Pijui XII pranešimą 
apie dabartinę Vokietijos katalikėj Bažnyčios padėtį.

Sąjungininkų autoritetai davė sovo sutikimą kardino
lo kelionei į Vatikaną

konferenciją, prez. Truman 
parvyko namo, į savo gim
tinį namą, Independence,. 
no sveikina susirinkusius 
Mo. Nuo savo namų balko- 
miestelio gyventojus. (Acme 
Draugas telephoto)

LONDONAS. — Praneša
ma iš Vatikano, kad New 
York arkivyskupas Francis 
Spellman bus paskirtas kar
dinolu.

Ginklo vamzdyje buvo $20

Tik puft ir $20 pavirto dūmais

Per 26 metus...

Tikrai kvailai 
jis pasielgė

KARO FABRIKO SARGAS NUVYKO PAS POLICIJĄ 
PRAKTIKUOTI ŠAUDYMO. BET PAMIRŠO, KAD 
GINKLO VAMZDYJE BUVO PASLĖPĘS $20 BU- 
MAŠKĄ

Belgijos žydai giria...
PARYŽIUS. — Belgijos žydai giria kardinolą Van 

Roey. Malinęs arkivyskupą. Belgijoje, kad jis užstojęs žy
dus Belgijoje laike nacių okupacijos.

KANSAS CITY. Mo., — 
Praeitą ketvirtadienį prezi
dentui Trumanui nukirpo 
plaukus Albert Spina. kuris 
yra Mr. Trumanui kirpęs 
plaukus per 26 metus.

Grąžino $225,000, jai

Paliko $250,000

Nulydėjo i kapus, o dabar...
i

■ I ■

NEW ORLEANS. La. — 
Policijos seržantas David 
Williams pranešė birželio 28 
dieną, kad Emile Cappe, 17 
metų, pašaukė telefonu savo 
“giri friend”, 24 metų, ir 
klausė ar ji nenorėtų “išgirs
ti juokingo triukšmo”. Jis 
paskui paleido kulką į savo 
pilvą. Cappe mirė birželio 
28 dieną neišaiškinęs kodėl 
jis taip pasielgė. Prie tele-

I

Tikrai buvo nuostabu kaip 
greitai karo fabriko sargas 
iššovė dvideš:mt dolerių bu- 
mašką (bill). birželio 28 
dieną. Tik puft ir S20 dingo.

Sargas nuvyko į Cook 
kauntės plačių kelių polici
jos Morton Grove stotį prak
tikuotis šaudyt', vadovau
jant Charles Schwartz ir 
Martin Majewski. deputy še
rifams.

Sargo vardas? Policija at
sisakė pasakyti jo vardą, pa- 
reikšdami: “Jo žmona jam 
galvos plaukus nurautų.”

GIMINĖS JAU ATSIŠAUKĖ. DABAR EINA KALBOS
APIE TESTAMENTĄ

CHICAGO. — Vakar ra
šėme, kad Chelestino Chie- 
sa. 69 metų, paliko $250.000. 
Praeitą ketvirtadienį jis bu
vo palaidotas Calvary kapi
nėse. Jis ouvo turtingas, bet 
skurdžiai gyveno.

Penki pasamdyti grabne- 
šiai ir giminaitis nešė kars
tą, už $1,000 vertės. Karste
buvo Chiesa palaikai. Jau tas turkiškoje pirtyje.

giminės atsišaukė.
Pagal testamentą Chiesa 

paliko $250.000 vargšų rei
kalams. bet jo giminės nori, 
kad ir jiems tektų turto. Ža
da testamentą kontestuoti.

—

I

BOSTON. MASS. — Chase 
MacArthur. 56 metų, auklė
tojas, buvo rastas nužudy-

S <

*

&

S

I

MARLBORO. Mass.—Mrs
William C. Nielsen, iš Mari- f°Ro buvo paliktas raštelis, 
boro, gatvėje rado portfelį kuriame parašyta, 
(briefcase), kuriame buvo ir t 
$225 000 pinigais ir secur- 
ities. Kai moteriškė grąžino 
radinį savininkui, jai buvo 
duota dešimt dolerių atlygi
nimas.

“■‘mama 
tėve, aš atsiprašau”.

i

Atvyko į Rom?
LONDONAS. — Birželio 

28 dieną šveicarų radijas 
pranešė, kad William C. Bul- 
litt. buvęs Jungt. Amerikos 
Valstybių ambasadorius Ru-

I . . . . — — - .

I

Į

Iškrito iš 1 aukšto
PHILADELPHIA.—Alyce sijai ir Prancūzijai, atvykęs 

Rutr Winter. iš Ford City. į Romą, ir laukiama, kad jis 
Pa.. 23 metų, graži armijos bus paskirtas Amerikos 
nursė. iškrito iš 7-to aukšto basadorius Italijai, 
pro langą viešbutyje. Ji mi- ----------------------
rė. Skaitykite “Draugą

Pakėlė savo .45 caliber 
automatišką ginklą, ir sar
gas paleido pirmą šūvį.

Iš ginklo vamzdžio išėjo 
su ugnim ir dūmais paslap
tingas debesys žalių popie
riukų.

“Ką tu iššovei?” — klau
sia nustebęs Schwartz. “Ug
nies skeveldras” (firę cra- 
ckers).

Ir paskui sargas atsiminė,
kad jis buvo paslėpęs dvide- chinsky, 32 metų, buvęs vi- 
šimties dolerių bumašką rėjas ir profesionalas gemb- 
fbill) ginklo vamzdyje. Jis leris, buvo teismo nuteistas 
paaiškino, kad jo žmona jbi-

i jo pistoleto, “ 
paslėpti mano pxtra pini
gus.”

!
’OH, YES, I KN0W ALL ABOUT THE 
GOVERNMENT’S DON'T TRAVEL RE- 
STRICT1ONS, 8UT THIS CONTRACT 
IS REALLY VITALT '

Kai ji grįžo namo — 
vagis išėjo ir...

SALT LAKE CITY. Utah. 
— Kai Mrs. Phebe Browning 
sugrįžo namo, gražiai apsirė
dęs vyras išėjo pro prieša
kines duris ir tarė:

“Well, tu šį kartą mane 
pagavai” ir nuėjo savo ke
liu.

Mrs. Brovvning irgi ėjo 
tiesiai, ir kai vyras įlipo į 
automobilį, ji stovėjo ir 
“stipriai žiūrėjo į jį. kad ga
lėtų atsiminti kaip jis atro
do.”

Iš jos namo dingo už 
$2.000 brangakmenių ir $8.

t
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Kiek suvartojo?

PARYŽIUS. — Amerikos 
oro ir žemės jėgos Europoje 
sunaudojo 2.732.050.000 ga
lonų gazolino laike karo prieš 
Vokietiją. Apie tai pranešta 
birželio 28 dieną.

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

*
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Gavo kalėjimą
CHICAGO. — Allan Dub-

metams ir vienai dienai ka
ta i gera vieta lėjiman už nudavimą laivy

no ensign ir keit;mą netikro 
čekio $200 sumoje.

V AS ARINIS PIKNIK AS į
_ v,ŠS.p“ih,Rengia: NEKALTO

'V
t z

ŠJ

Piknike bus visokių linksmybių — dainų, žaislu, puikių valgių ir 
gėrvmų, o šokiams parūpinome gerą orkestrą, kuri visus linksmins.
--------------------------------------- .. ■ ------------------------- --------------------

Nėra abejonės, kad Brightonparkiečiai, kurie atsižymi surengi 
me didelių ir pasekmingų piknikų, ir dabar nustebins atsilankusius.

Iki birželio 30 dienos geros 
šios mėlynos stampos: N2, 
P2, Q2. R2. S2.

Jei pirksi karo bonus — 
greičiau karas baigsis.

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

teks,.

Taigi, maloniai ir nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius atvykti. —
KLEB. KUN. A. BKIšKA IR PARAPIJOS KOMITETAS.
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