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Amerikos Armijos Įsilaužė į Miuncheną
Amer. Lietuvių Tarybos Delegacija 

Užsiregistravo, Dalyvavo Posėdyje
SAN FRANCISCO, bal. Tam p3Čiam Hotel Gover- 

29. — (Telegrama) —Ame-; r.or įsteigė štabus daugelis 
rikos Lietuvių Tarybos de- kitų Amerikos organizacijų 
legacija įsteigė savo štabą delegacijų, kurios taipgi 
Hotel Governor. Anksti šeš- reikalauja teisingumo, lais- 
tadienio ryte delegacija pri- vės 
sistatė Jungtimi) Tautui 
Konferencijos sekretoriatui. 
Po to padarė kontaktą su 
spaudos ir publikacijos 
gentūrų pareigūnais.

a-

vės ir nepriklausomybės 
pavergtoms tautoms.

Marijona Kižytė

RYTINIS-V AK ARINIS FRONTAI SUSILIEJO

I Ši nuotrauka paredo istorinį suėjimą Anglijos-Amerikos ir Rusijos jėgų Torgau 
mieste, Vokietijoje, prie Elbe upės. Maj Gen. E. F. Reinhardt, 69-tos pėstininkų 
divizijos komandierius (2-ras iš dešinės) kalbasi su rusų divizijos komandieriu-ge- 
nerolu. Apie juos stovi jų dalinių kariai.

U. S. Signal Corps Radio-Te’ephotc iš Londono; Acme-Draugas Teleph.)

US 7-ji Armija įsiveržė Į Austriją;
9-ji Armija Persikėlė Per Elbę

LONDONAS, bal. 29. — Briuselio radijo sakė U. S. 
7-tos armijos kariai suėjo su rusais šiaurvakariuose nuo 
Linz miesto, Austrijoje.

Kiti čia gauti raportai sakė Amerikos kariai jau įsi
laužė į Miuncheną, Bavarijos sostinę. Pagal vėliausius 
oficialius raportus. U. S. 3-ji armija buvo apie 20 mylių 
nuo to miesto ir 7-ji taipgi skubėjo į tą miestą.

PAJRYŽIUS, bal. 
dėjo naują efensyvą 
arčiau rusų linijų netoli Berlyno.

Šiaurėje britų jėgos perėjo per Elbę apie 25 mylias 
žemiau Hamburgo ir skuba Luebecko link.

Pietiniam fronto gule U. 1---------------------------------------
S. 7-ji armija užėmė Fusen Įvairūs raportai sakė na- 
ir įsilaužė į Austrijos Ty- oių kariuomenės daliniai 
rolijos kalnus. 38 mylias j Miunchene sukilo prieš na- 
nuo Brenner perėjos. Pran-1 cių valdžios įsakymą kau- 
cūzai kariai, perėję per Ita- ! tis, žinodami, kad tai yra 
Ii jos rubežių, pasivarė 10 saužudystė ir nieko nelai- 
mylių gilumon. mės.

29. — Amerikos 9-ji armija pra- 
ir persikėlus per Elbe upę veržiasiKaip jau buvo anksčiau 

, pranešto. ALTarybos dele
gaciją sudaro Vincas K vei
kas, teisėjas Vincas Lau-, 
kaitis, ir Pulk. Kazys Gri-

Formali delegacijos 
gistracija įvyks pirmadie
ny. Delegacija šeštadieny nius. Tarybos spaudos at- 
dalyvavQ^be«dram popieti- stove yra p-lė Marijona Ki- ’ 
niam posėdyje. žytė.

re-

Mažosios Tautos Nori Didesnę Rolę
SAN FRANCISCO, bal.

28. — Mažųjų tautų dele
gacijos aiškiai pasisakė, 
kad jos nori pakeisti tam 
tikras Dumbarton Oaks for
mulės dalis, kurios duoda 
didžiojom valstybėm domi
nuojančią rolę.

To pasėkoje konferenci
ja nutarė padidinti apsau
gos tarybos narių skaičių iš 
11 į 14 narių, pridedant dar 
tris mažas tautas.

Sekmadieny nebuvo kon
ferencijos posėdžių. Pagal 
nutarimą. konferencijos 
pirmininkystė paskirstoma 
tarpe keturių didžiųjų dele
gacijų viršininkus. Pirmai
šeštadienio sesijai pirmi- jų vadų kalbos.

1

ninkavo Kinijos užsienių 
, ministras T. V. Soong, an
trai Rusijos užsienių komi
saras V. E. Molotov. Pir
madienio pirmai sesijai va
dovaus Anglijos užsienių 
sekretorius Eden.

Kiti konferencijos nutari
mai: paskirti U. S. Valsty
bės Sekr. Stettinius vaira
vimo ir vykdymo komitetų 
pirmininku; duoti tris bal
sus Rusijai, įleidžiant Uk
rainos ir Baltgudijos dele
gacijas: atmesti Maskvos 
reikalavimą kviesti Liubli
no lenkų de'egaciją. Išklau
syta beveik vis:s delegaci-

Numušė 57 Japonijos LONDONO LENKAI 
Lėktuvus Virš Okinawa!

GUAM, bal. 29. — Orinės 
kovos virš Okinawa ir kitas 
Ryukyu salas žymiai padi
dėjo. U. S. lėktuvai ir prieš
lėktuvinės patrankos per 24 
valandas numušė 57 
lėktuvus.

Penktadienio naktį 
liniai priešo lėktuvų 
vo laivus vendenyse 
Okinawa.
tiek žalos ir nuskandinda
mi vieną laivą.

Adm. Nimitz pranešė, 
kad kovos pietinėj daly palaikyti santykius su len 
Okinasva salos sulėtėjo. 
Amerikiečiai pasistūmėjo 
pirmyn po artilerijos ir 
laivų patrankų apsauga, sū- 

I naikindami priešo pozicijas.
urvus ir tvirtoves.

japonų

Sako Išvarė Visus 
SMERKIA SUTARTI Nacius iš Suomijos 

LONDONAS, bal. 28. — 
Lenkijos vyriausybė Londo
ne oficialiai pareiškė, kad 
sutartis pasirašyta tarpe 
Varšuvos lenkų valdžios ir 
Rusijos yra be galios, ka 
dangi Varšuvos lenkai ne
atstovauja lenkų tautos.

Pranešimas, kad Richard

i

Atkirto Nacių Jėgą Šiaurinėj Italijoj
ROMA, bal. 29. — Milano radijo sakė italai patri- 

jotai nuteisė Benito Mussolini ir 16 kitų fašistų ir juos 
sušaudė. I>u korespondentai sakė matę Mussolini lavoną, 
kuris buvęs paliktas gatvėje.

gaudami tūkstančius nacių 
šiaurvakarinėj Italijoj.

Linijos centre amerikie
čiai įsilaužė į Bergamo, 28

ROMA, bal. 29. — Ame
rikos 5-ji armija įėjo į Mi
laną, kurį italai partizanai 
jau anksčiau atėmė iš na
cių.

Milano radijo sakė parti- mylias pietryčiuose nuo Co- 
zanai nuteisia 
suimtus fašistų vadus, tad riuose nuo Milane, 
alijantai prašė jų nevykdy
ti mirties bausmės, bet tik 
suareštuoti fašistus, kad 
būtų galima nustatyti jų 
atsakomybę.

Raportai 
šarvuočiai 
Šveicarijos

ir sušaudo mo ir 27 mylias šiaurvaka- 
------ ----  >r:>---- Italai

partizanai sakė patrijotai 
pietvakariuose užėmė Turi
no miestą. Jie taipgi sakė 
jų jėgos •‘susijungė’’ su ali- 
jantais į šiaurę nuo Po u- 
pės, ir kad visi keliai einą 
i Brenner perėją esą užblo- 
koduoti.

sakė Amerikos 
vakar pasiekė 

rūbe žiu. tuo su-

Amerikiečiai Luzone Užėmė Baguio
MANILA, bal. 29. —Gen. rijos, šarvuočių ir lėktuvų 

MacArthur pranešė, kad jėga, 
amerikiečiai užėmė Baguio 
miestą, Philippinų vasarinę 
sostinę, visiškai sunaikinda
mi japonus gynėjus.

Ta kalnų tvirtovė Ben- 
guet provincijoje, japonų- 
skaitoma neužimama. buvo 
visiškai apsupta ir užimta 
sudėtine pėstininkų, artile-

Vokietija Dar Nepasidavė: T r u man
Išėjęs iš bažnyčios šiVVASHINGTON, bal. 29.

rytą, Prez. Truman skubiai nuėjo j Baltuosius Rūmus, 
kur taipgi susirinko kiti aukšti valdininkai ir karo jėgų

du da- 
ataka- 
aplink Law, Anglijos vidaus rei- 

padarydami šiek kalų ministras, kalbės Len
kijos Tautinės Šventės iš
kilmėse antradieny davė 
suprasti, jog Anglija mano 

' ' ' ' 1-

Gali Sutrumpinti
Konferencijos Eigą

SAN FRANCISCO, bal. 
Šen. Connally (Dem.. 
sakė jeigu Vokietija 
pasiduos, Jungtinių 
konferencija gali bū-

28. —
Tex.)
greit
Tautų
ti paskubinta, kad c roti ki
tiems konferencijos vadams *
važiuoti namon.

kais Londone.
t

LONDONAS, bal. 29.
Helsinki radijo sakė visi viršininkai. Truman išbuvo savo raštinėje iki 12:45 vai. 
naciai jau išvaryti iš Šuo- p© pietų. Nepranešta apie 14 jie tarėsi.
mijes “ir kovos visur ap
sistojo.“ Likę nacių viene
tai, kurie laikėsi šiaurinėj 
Suomijoj, pasitraukė į Nor
vegiją.

Japonai gynėjai buvo iš
mušti, o likę kolaboracionis- 
tų valdžios nariai, kurie 
slėpėsi Baguio mieste, pasi
davė arba bėgo kitur.

Amerikiečiai tuoj sukon- 
solidavo savo pozicijas, užė
mė netolimą Camp John M. 
Hay ir pasistūmė šiaurėn.

Kiniečiai Atremia 
Japonu Puolimus

CHUNGKING, bal. 28. — 
Kinijos aukštoji komanda 
sakė priešo bandymai pra
plėsti koridorių į Indo Ki
niją buvo Kvvangsi provin-

* cijcje sumušti. Kautynėse 
Chihkiang srity. 75 mylias 
į rytus nuo U. S. aviacijos 
bazės, kiniečiai užmušė 1.- 
200 sugautų japonų.

Didelės grumtynės vyks
ta pietuose nuo VVukang. o 
šiaurėje kiniečiai pralaužė
japonų linijas šiaurryčiuo- ^hažai priešo lėktuvų pakilo 
se nuo atsiimto Laohokow. priešintis.

VVASHINGTON,
— Prez. Truman vakar pa- naciai 
reiškė, kad Vokieti j 
nėra besąlyginiai 
si — bet aukšti 
valdininkai San 
je sakė jie tiki, 
davimo pranešimas bus pa- kiečiai jau pasidavė ir tik 
darytas by kuriuo momen- laukiama pranešimo. Sena
tu. torius neva sakęs “pasida-

Prezidentas sakė gandams vimas buvo padarytas be 
iškilus jis susisiekė su Gen. jokių sąlygų.”

J-
iį 

i

Amerikos 3-ji Armija
Susijungė su Rusais

MASKVA, bal. 28. — Ru
sas karo korespondentas 
Konstantin Simonov rašė, 
kad Amerikos 3-čios armi
jos dalinys suėjo su rusais 
kitoje vietoje Vokietijoje.

i

Japonai Sako Nudėjo 
2 Amerikos Kreiserius

SAN FRANCISCO, bal. 
28. — Tokyo radijo sakė 
saužudžiai japonai lakūnai 
nuskandino du Amerikos 
kreiserius ir ketuiis dide
lius transportus, ir sužalo
jo trečią kreiserį “didelėse 
atakose” aplink Okinavva. 
Nebuvo Amerikos patvirti
nimo tani raportui.

Priešo Domei agentūros 
pranešimas sakė japonų lai 

naktį j 
subma- j
Pacifi-

vas ketvirtadienio 
nuskandino alijantų 
riną pietvakariniam 
ke.

bal. 29. Eisenhower ir išradęs, jog 
nepasidavė ir kova 

dar vis dar tęsiasi.
pasidavu- Gandas žaibo greitumu
Amerikos perėjo per Ameriką, kuo- 

Francisco- met Šen. Connally pareiškė 
jog pasi- spaudos agentūrai, kad vo-

Maskva Sako Naciai Siūlė Pasiduoti
Austrijoje Sudaryta

Laikina Vyriausybė
MASKVA, Lai. 29. —

Tass raportas iš Vienos sa
kė austrai sudarė laikiną 
vyriausybę, kurion įeina vi 
sos krašto politinės parti- 

1 jos.
—

I
Chicagos ^Lietuviai 

i už Tautos Laisvę
CHICAGO, bal. 29. — Ke- 

i Ii- šimtai delegatų Chicagos 
, Lietuvių Tarybos konferen
cijoje Lietuvių Auditorijoje 
priėmė rezoliuciją ginant 
Lietuvos žmonių teises į 
nepriklausomybę, ir pasiun
tė ją San Francisco konfe 
rencijos vadams.

f

B-29 Lėktuvai Puolė
6 Kvushu Aerodromus

GUAM. bal. 29. — Ket
virtoj dieninėj atakoj iš ei- 

i lės, nuo 100 iki 150 B-29 
lėktuvų atakavo šešis aero
dromus Kyushu saloje.

Lakūnai iš Tinian bazių, 
grįžę iš šeštadienio atakos 
ant Kyushu, sakė misija 
buvusi ‘‘paprasta”, ir labai

KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: Šv. Kot

ryna Šiemetė; senovės: Vir- 
but’s ir Venta. X

Gegužės 1 d.: Šv. Pilypas 
ir Šv. Jokūbas apaštalai; 
senovės: Žilvinis ir Gegutė.

ORAS
Ūkanota. Nebus didelės 

į atmainos.

LONDONAS, bal. 29. — padarytas per grafą Folke 
Rusijos Tass žinių agentū
ros pranešimas sakė “atsa
kingi rusų sluoksniai” pat
virtino raportą, kad nacių 
Gestapo viršininkas Hein- 
rich Himmler siūlė 
duoti Amerikai ir Anglijai, 
ir kad vakariniai alijantai 
tą pasiūlijimą atmetė, sa
kydami jie priims tik be
sąlyginį pasidavimą vi
siems alijantams, jų tarpe 
Rusijai.

Stokholmo laikraščiai ra
šė, kad pasiūlymas buvo jau miręs ar miršta.

Bernadotte, Švedijos Rau
donojo Kryžiaus vice prezi
dentą. kuris pirmiau tvarkė 
karių belaisvių apsikeiti
mus.

pasi-
Washingtonas ir Londo- 

.’ nas šeštadieny išleido pa
reiškimus, pakartojant rei
kalavimą pasiduoti visiems 
alijantams.

Kiti raportai sakė Him- 
m!eris pradėjęs “taikos o- 

' fensyvą” ir sakė Hitleris

LONDONAS, bal. 29.
Rusijos
susnausdamos

j

Susmunka Nacių Opozicija Sostinėje
se.

armijos, tampriau i Nacių radijo pripažino,
mirštanti kad jau prasidėjo galutinos 

Berlyną, sustūmę jo gynė- kovos už Berlyną ir prane- 
rnvliii kišenę šė, kad naciai parašutistai 
Tūkstančiai nusileido Berlyne padėti 

ten kovojančiam garnizo
nui. Naciai taipgi pripaži
no, kad naciai kariai vaka
ruose nuo Berlyno pasitrau
kė nuo U. S. 9-tos armijos 
fronto prie Elbės ir skuba

jus i 25 k v. 
miesto centre, 
narių karių meta savžudiš- 
ką kovą ir pasiduoda ru
sams.

Nacių opozicija dar tebė
ra fanatiška, bet vis labiau 
silpnėja. Beveik -visas Ber
lynas randasi rusų ranko- J rytuosna gelbėti sostinei.
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o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, bal. 30, 1945 '

MEMORANDUM
ON A POST-WAR INTERNATIONAL

ORGANIZATION
By

UNITED ORGAN1ZATIONS OF A M E R I C A N S OF 
LITHUANIAN, LATVIAN AND ESTONIAN DESCENT

“When the Nazis were 
pressing on Paris, the So- 
viet Union took advantage 
of international confusion 
and violated its treaty p’.ed- 
ges by cccupying the Baltic 
Statės and introducing by 
force of arms a communist 
regime.

A. Return to Law, Order 
and the Four Freedoms 
on the Baltic Shores.

As soon as the decisions 
cf the Yalta Conference 
tvėrė made public. the Lith
uanian American Council, 
meeting in session at W ash- 
ington, D.C., has taken the 
fsllovving stand:

"The Lithuanian Ameri
can Council, a coalition 
committee co-ordinating the 
'ctivities of the' overvvhelm- 
ing majority of Americans 
of Lithuanian descent, com- 
prising the largest demo- 
cratic groups and fraternal 
orders, held executive ses- 
sions at Hotel Twenty-four 
Kundred in Washingtcn, 
D.C., and wishes to bring 
to the attention of the 
American people its views 
on the post-war sett’ement.

"It is natūrai that Amer
ican citizens represented by 
this Council have a special 
interest in the f ate and fu- 
ture of the land of their 
ancestors.

IŠ LIETUVIŲ DIE NOS BROOKLYNE Lithuania, and reąuest the to see the self-government 
Government of the United of the peoples of the sover- 
States to rend all assist- eign Republics of Lithua- 
ance in achieving the afore- 
said end.”

Representative organiza- 
ticns of Americans of Lat- 
vian 'and Estonian extrac- 
tion concur in this stand, 
and all three committees 
jointly express their desire

nia, Latvia 
stored.

Shortly
President
Statės, in
Ccngress
1945, emphasized that the

and Estonia re- .<<

aftervvard, the 
of the United 

his statement to 
on March first,

<Nukelta į 3 pusi.)’

LIETUVIAI DAKTARAI
4

Lietuvos vicekonsulas New Yorke Vytautas Stašinskas įteikia savo ir Lietuvos 
įeralinio konsulato drabužius United Natioial Clsthing Collection (Bendrojo Tauti
no Drabužių Rinkimo) vajaus Lietuvių Dietos (balandžio 23 d.) iškilmėse.

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6070
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS: 

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

I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MIDvay 2880 

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

‘•The Lithuanian Ameri
can Council followed vvith 
much satisfaction the prog- J 
ress of the Red Army cam- 
paign in pushing the com-
mon foe—Germany — from Lietuvių Dienos iškilmės buvo suruoštos Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo San- 
the enemy-cccupied territo- lėlyje. 101 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Vicekonsulą V. Stašinską ir šią Br. Brun- 
ries, būt at the šame time izienės vadovaujamą lietuvaičių šokėjų gru-?ę fotografavo arti 4 milijonų skaitytojų 
it followed vvith dismay the 
complete annihilation o f : 
every vestige of democracy 
when the Soviet authorities I 
re-introduced the totalita- 
rian communist system ih 
the Baltic Statės.

“The Lithuanian Amen 
can Council believes that 
the Government of the 
United Statės continues to 
adhere to the policy ex- 
pressed by the Department 
of Statė on July 23rd. 1940. 
Furthermore. the recent 

■‘The independent Repub- Yalta declaration en Liber- 
lics of Lithuania, Latvia ated Europe promised free 
and Estonia have lived in 
peaee and friendship vvith 
their neighbor—the Soviet 
Union—and in a series of 
treaties from 1920 to 1939 
Soviet Russia solemmy ob-' 
ligated itself to respect 
their national sovereigntv. 
and non-interference in in- 
ternal affairs.

Turinčio “Daily News" štabo fotografas Bernius. šis paveikslas yra 
jf “Daily News”.

- -

Courtesy

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS EB CHIRUPO-’:

4146 Archer Avenue

i
i

Į 
t

Į

to create democratic institu- 
tions of their own choiee. This 

-is a principle of the Atlantie 
(’harter. ..

and unfettered elections on 
the basis of universal sui- 
frage and secret ballot. and 
stated in part:

•The estiiblishmeirt of order . 
Europe and the rebuilding 

nailonai economic life mušt * 
aehieved by processes \vhieb 

eiiable the liberated peo- ; 
to destroy the lašt vesti- '

"To foster the conditions in 
uhich the lilierated peoples 
may e.xereise these rights, the 

three 'Governments \vill joint
ly assist the people in any' 
European liberated statė or' 
former axis satellite statė in, 
Europe \vhere in their judge-’ 
meni conditions require (a) to į 
establisii conditions of internal 1 
peaee: (b) to earry out emer-' 
gency measures for the relief j 
of distressed peoples-. (c) toj 
form interim governmental : 
authorities broadįv represeu-; 
tative of all demoi-ratic ele-, 
ments in the population and i

pledged to the earliest possi? . 
ble establishine: t diroughfree 
e’.eetions of governments res- 
ponsive to the will of the peo
ple: and (d) to facilitatt 
where necessary the holding 
of sueh elections.

reiterates

Charter.

declaration 
fa it h
the

we 
in the 
Atlantie 
in the

”... By this 
re-affirm eur 
principies of 
Charter, our pledge
Declaration of the United Na
tions and our determination 
to build. in eo-operation witb 
other 
ivorl.l 
ra‘t 1 
dom 
being 
“The

nations. 
dedi 
free 
ve.l

peace-loving
order under law. 
to peaee. security. 
and the general 
of all mankind."
Lithuanian Ameri-

can Council 
belief in the principies 
the Atlantie 
wit, the right of all peoples
to choose the form of gov
ernment under which they 
will live, and the ręstera- 
tion of sovereign rights and 
self-government to those 
peoples who have been for 
cibly deprived of them.

“We re-state our stand 
for a free and independent

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais
Valandoot S—S popiet.

Ofiso TeL LAFayette 3216
Bes. TeL EEPublic 0054

Jeigu neatsiliepia —

gauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 
Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakar*.

Trečiadienio vakarais Ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

4

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
Irias. (Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

in
of 
be
will
plės to destroy the lašt vesti- 
gcs of nacism and fascism and

----------------- ------------------------ u-------------------------

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS MUS ! I

★ ★ ★

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir {vairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

1 DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Dr. (i. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu Da tyrimas
TeL Yards 1823
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
8

Tel. YAEds 4641

I. RIMDZUS, D. C.

DR. STRIKOL'IS
FHYSICIAN AND SUKT
4645 So. Ashland Aven-c

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 h* nuo 6 iki 8 vaL vak

Nedėliomis, 
vakarais

Office TeL
Namų TeL

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

DR. J. J. SIMONAITIS

l

Sercdomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YAEds 4787
PROspect 1930

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road

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

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS;

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

ir

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

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

geros rūšies moterų kailiuku, kailiukais pa-
i

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN:

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

**■

1a

I

1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588
Mrs. K. I’. Dziubak ir Duktė, savininkės

CHEROPRA KTORIUS
19 Metų Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

JriL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
zrti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadieni pagal sutarti.

t

rAPGUTLT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAJKRABTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — bm 1 

Ud > vaL popiet.
RITOMIS DIENOMIS — bm 

lllSHiljSį 9:30 vai. vakare.
/ EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienials nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adses&s:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rašam** 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
IEWELRY — VVATCHMAKEB 

— MUŠIU

ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

*

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami i 

karo aviacijos skyrius iš priešas- J 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

M BCTTAI PATYRIMO 
prtetakim* akli*!*, kurie prašaU- 

a* vtaą akių {tempta*.

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

OnOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenus

Kampa* ll-to«
lelefonast OAlTAli Mat,

OFISO TAIU-NDOSt 4 
AJU L H B

Trečiad. 9:t* a. m. Iki 1 p. m. 
Šeštad. #:>0 a. m. Iki 7 p. m.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
OTVTTOIAS IB OmKUBOAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL CAN ai 6122

BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
HekmačL, Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
TeL REPnblie 7868

WL CANal 6257
Ret TeL: PROspect

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CinRIJtC.AK

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

6 iki 9 vaL vakare.

4

Trečiadienio Ir Beitadlenlo mkarala 
Oflaaa yra uždaryta*.

I

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0MI8IN0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVEBNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
^FEDERAL 
įį SAVINGS 
jj AND
— LOAN ASSOCIATION 
_ OT CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

Virginia 114
Prea. and Mgr.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau- 
donąjj Kryžių

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL YARds S14*

DR. V. A. ŠIMKŲ'
GYDYTOJAS IR CIURIP*. >-

IR AKINIUS PRTTATKG 
744 VVest 35:h Širve t 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 630 š :;A
Pirmadieniais—2-4 ir 6 

Šventadieniais 11 12.

Skaniausia duona vra u,jj 
kurią uždirbame savo rauko 
mis.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU PAS MUS

rZ

Pirkite
Karo Bonų

V

Mu. Pa'-kolo- Yra Daromo-. —
11<'Oiont :i v i mu i. K<-fiiian*a% intni —- 

nr i.rsi.ii mcnesimį isYtokfuiur: 
VaMiuimlokitę ZcnM*m> Nuošimčių Kainoms.

T YI’KITF IIVYNSIM.YI M.PK1KI.Al s<>MI!

'I Al PY KITE mŪMi įstaigoje. .Iūmi indėliai 
rti|H->l ingai globojami ir ligi $.*>.000.00 ap- 
(irau-ti |»-r Federal Savings aini loan ln- 
smanee < or|x>ration.. Jiimi pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SEM.YIslA ll{ ŽY MIAUSI Y 1JETUV1U 
FIVYXSIXfi jsTAIt.A.

— 47 Metai S«-kmingo Patarnavimo! —

PR

1

Si?

>111

4

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

4
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tHELP W A N T E D
M “DRAUGO” 
gs DARBŲ SKYRIUS

I
HELP WANTED — VYRAI

MEMORANDUM
(Atkelta iš 2 pusi.)

Allied

PIRMIEJI PASIDAVĘ RANKAS

i
governments

j‘DRAUGAS” HEI.P WANTED
ADVERTISING DFPARTMF.NT

127 Vo. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
BLOCK CUTTERS 

DALINIO AR PILNO LAIKO 
PASTOVUS DARBAI 

GERA PROGA
20TH CENTURY GLOVE 

2650 BELDEN AVĖ.
CO

t

KARO DARBAI
HEIiP WANTED — MOTERYS

PRIE ALUMINUM CASTINGS PATYRUSI
PILNO LAIKO

DIENĄ AR NAKTĮ
Gera mokestis su viršlaikiu. 
10% bonai dirbant naktimis. 
Pramonė su po karo darbais.

2742 W. 36th PLACE

PARDAVĖJA
MOTERŲ IR 

VAIKUČIU DRABUŽIŲ 
DEPARTMENTE

SU PROGA 
TAPTI PIRKĖJA

GERA ALGA
Gerai Apmokami Darbai PAŠAUKIT: ‘

Didelėje South Side

Karo Dirbtuvėje MONROE 3563

interim governments

three
“will endeavor to see to it 
that
will be as representative as
possible of all demoeratie 
elements in the population, 
and that free 
held as soon 
thereafter.”

electicns are 
as possible

The Governments of the 
United Statės and the Unit
ed Kingdom have not rec- i 
ognized the attempted an- 
nexation of the Baltic 
Statės by Soviet Russia. As 
recently as March third.; 
1945, Acting Secretary of 
Statė Grew made known, at 
a press conference, that the i 
Government of the United 
Statės continues to recog- 
nize Lithuania. Latvia and 
E s t o n i a as independent 
statės.

Po svietą pasidairius Labs ryls

Second Lt. William Robertson iš Los Angeles, Calif.. 
ir Lt. A. Sylvashko ir Sov. Rusijos kariuomenės, pir
mieji susitikę prie Elbe upės. (Acme-Draugas telephoto}

P AT YRUSIŲ
BENCH OPERATORIŲ 

HANDI-GRINDER OPERS. 
CHUCK POLISHERS 
ROTARY SLRFACE 

GRINDERS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

PAPR. DARBININKU 
TROKERIŲ

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

Karo Pramonė
★ ★

10% Naktimis Bonai

Dykai Apdraudos Naudos

Naujos, Modemiškos Dirbtuvės

Gera Tansportacija'

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

Conseąuently, the above- 
mentioned dispositions with 
regard to the restoration of 
liberty and independence to 
liberated peoples ought to 
be fully applied in the Bal
tic Statės. The fact that 
they are subjected today to 
an occupational Soviet Rus- 
sian regime cannot alienate 
their recognized rights.

The right of the Balti c 
peoples to choose the gov-

I
I 

4 
Į

!ernments under which they 
i will live can be honored in 
practice only through es
tą blishing represent a t i v e 
national interim govern- 
ments. The next step would 
be the holding of free elec- 
tions—after the removal of 
the Soviet occupational 
troops and after the return 
•of those citizens who had 

Į been forcibly mobilized. im- 
prisoned or deported by the 
occupying povvers (Germa
ny and Russia). In the 
meantime. until eonditiens

< permit a genuine expression 
.. of the peoples will, an In

ter-Allied Controi Commis
sion with effeetive powers 
and with real participation

i of the United Statės and 
Great 
up in 
fulfill 
Yalta

»

PARDAVIMUI

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.

I ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY

PARSIDUODA — Brighton Par’-e 
mūrinis namas, 2 fletn po 4 kam
barius, beismente irgi kambariai, 
karšto vandens šiluma, visi pato
gumai. Prieinama kaina. Kreipki
tės nrie SAVININKO — TEL. — 
VIRGINIA 2949.

5219 S. VVESTERN BLVD

DIRBTUVĖS

EMPLOYMENT OFISAS 
MOTERIMS 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST,

PARSIDUODA — 2 Hctu po 6 kam
barius medinis namas, geram stovyje 
ant cementinio pamato. Kreipkitės— 
3536 S. PARYELL AVĖ.

Statės
Britain should be sėt 
the Baltic Statės to 
the promises of the 
Declaration. The im-

mediate task of the Inter- 
Allied Ccntrol Commission 
wou!d be to restore the 
freedom of speech, assem
bly and press. This free
dom, under the pint auspi- 
ces of the vietorious United 
Nitions, would give the 
Baltic peoples confidence 
that eleetions will be unfet 
tered and free, and that the 
voters will be proteeted at 
the polis, trat they will be 
safeguarded from reprisals 
afterwards Members of this 

I

Commission should be per- 
sons whose moral prestige. 
in their own countries, as 
well as abroad. is generally 
recognized, and the Commis
sion should have an 
quate technical staff.

Since the events of
Summer—the second occu- 1

i 

pati c n of the Baltic Statės 
by Soviet armies—the un- 
dersigned United Organiza- 
tions of Americans of Lith- 

i uanian, Latvian and Esto- 
nian descent have unceas- 
ingly called to the attention 
of our
perate situation prevailing 
in the 
seąuence 
policies of reprisals by So
viet Russia agiinst a “so- 
cially alien” element, viz., 
against 99% of the Baltic 
population.

Countless reso 1 u t i o n s, i 
memoranda and appeals of 
Ameriean relatives.of these 
peoples plead in ever-in- 
creasing numbers:

i

(a)

San Francisco konferenci
ja, tavorščiai, dar sykį pa
liudijo faktą, kad kur tik
tai įsisuka balšavikas, ten 
nenorėk parėdko. Tuojau iš
kyla despotizmas, diktatūra, 
chaosas; prievarta, revoliu
cija ir t. p. .

Vos atidarius konferenci
ją 45 valstybių atstovai lai
kėsi, kaip džentelmenai, o 
balšavikų delegacijos tūzas 
tuojau sukėlė revoliuciją.

Kur tiktai balšavikas, ten 
ir biauri epidemija.

Rašo Jonas Skelly

GREITA KELIONĖ
Atsargiai! Čia dinamitas! 

Bet naujas darbininkas Zi- 
gis Ilganosis nepaiso. Tik, 
staiga bummm ir Zigio ne
simato. Besąs vėliąu klau
sia kitų: '

— Kur Zigis?
Vienas darbininkų atsako:
— Well, mister, jo čia nė

ra. Bet jei jis sugrįžtų taip 
greit, kaip išėjo, tai turėtų 
būt vakar diena. "

------------ REMKITE TUOS, KTtrtf! 
Valkata, visas purvinas, į SKELBIASI “DRAUGE”.

ade-

lašt

DARBININKŲ
SVARBIAI MAISTO PRAMONEI

TYPIST
STENOGRAPHER

barzda apžėlęs, nuplyšęs su
sitinka Maikį činčibirą ir 
sako: i

— Mister, būk teks geras, ĮSPĖJIMAS

SKELBKITES ‘DRAUGE’.

85c Į VALANDĄ
Laikas ir pusė už viršlaikį 

Patyrimo nereikia 
Atsišaukit nuo 9 iki 12 ryto

Centrai Products Co.

Aukštesnę Mo- 
moteris turinti 
patyrimo.

NEREIKIA

214 W. Ohio St.

REIKIA

Neseniai baigusi 
! kyklą ir jauna 

komercinio
PATYRIMO
Nuolatinis įdomus darbas 

svarbioje nramonėje. 
GERA MOKESTIS

CECO STEEL PRODUCTS 
COMPANY 

5701 W. 26th ST.
CRAWF0RD 2510 EXT. 321

VYRO REIKIA

PARSIDUODA—2 fletų mūro 
namas ir Valgomųjų Daiktų 
Krautuvė. Biznis išdirbtas per 
20 metų. Randasi gražioje apy
linkėje įvairių tautų apgyven
ta. Apie kainą ir priežastį par-

, davimo jūs patirsite ant vie
tos. Kreipkitės sekančiu adre
su —

1

i
2659 ĮVEST 71st ST.

Chicago, Illinois

paieškojimas

I

50 iki 60 metų senumo ka<ipo Nak
timis Sargas ir iššluoti afišą.

VAL. — 6:30 VAK. IKI 6:30 RYTO
4 naktis j savaitę.

MATYKIT MR.
NUO 2 IKI

(Uždaryta šcstad.

75c į valandą..

NOVICKĮ
4 PP.
ir Sekmad.)

415 W. PERSHING RD,

niwi ir moterys

BILLING CLERK 
TYPIST

PERMANENT
GOOD VV’ORKING CONDITIONS 
TAKIN BROS. FREIGHT LINE 

601 W. 24TH PLACE

Siuvimo Mašinoms
Operatorių 

Rankomis Siuvėjų — 
Finishers

Abelnų Dirbtuvėje 
Darbininkių

★
CAFETERIA PADĖJĖJŲ

Su ar be patyrimo. 
KREIPKITĖS PRIE MISS RIO. 

Vyrų ir Moterų Drabužių 
Išdirbėjai.

M. BORN & CO.

Prašome pranešti į “Draugo” Ad
ministraciją (2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, III.. Tel. Canal 8010). ad
resą ANDRIAUS DAMULEVICIAUS 
— paskutiniu laiku vadinosi DAMU- 
LIS.

Jisai yra atvykęs Amerikon 1910 
metais. Kilęs nuo Simno, Alytaus 
apskr. Vedęs ir turi šeimą.

Ieško jo artimas giminė.

i

Britų Armija Veržiasi 
Arčiau Rangoon Miesto

CALCUTTA, bal. 28. — 
Britų 14-tos armijos tankų 
daliniai, burmiečių partiza
nų padedami, skuba Ran
goon link. Raportai sakė 
japcnai iškelia »didžiuosius 
dalykus iš Rangoon. Lakū
nai sakė dideli gaisrai dega 
prieplaukose.

REMKITE TUOS, KURIE 
SKELBIASI “DRAUGE”

PRISIDEKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO f

z-

1060 W. ADAMS ST. r
REIKIA

★ 10
★ 4

VYRŲ
MOTERŲ

Briuselis Užginčija
Leopoldo Išlaisvinimą

y.

Dirbti dešrų 
departmente. 
stovūs darbai. Galima 
mis valandomis.

KARO GAMYBOS

ir rūkytos
Gera mokestis, pa

dirbti ilgo-

mėsos

DARBAI
aukštą nri-Mūsų kompanija turi 

ority. Galima gauti visas aplika
cijas U.S.E.S. referrals.

MATYKTT MI S PTRMTAV

BRIUSELIS, bal. 28. — 
Oficialus pareiškimas sakė 
visi raportai apie Belgijos 
Karaliaus Leopoldo išlais
vinimą buvo nepagrįsti. 
Anot gandų, nacių laikytas 
karalius neva perėjęs į 
Šveicariją.

I

F

t

karo
ATSMAUKITE

KOŠE PACKING CO., INC. 
212 N. Green St. ar 

2129 W. Pershing Rd.

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybės!

PIRKITE KARO BONUS!

Amerikos industrijai reikalinga kuodaugiausia 
darbininkų. Prisidėkite prie Pergalės laimėjimo ir įsi
gykite karo darbą, šiame* puslapyje rasite didelį pa
sirinkimą darbų, tad, pasinaudokite pirma proga!

duok man penktuką kavos 
puodukui nusipirkti. Esu la
bai alkanas.

— Gerai, — sako činčibi- 
ras. — Duosiu, bet atsakyk 
man į keletą klausimų. Pir
mas, ar tu rūkai?

— No! — atsakė valkata.
— Ar tu geri viskę ir a’.ų ?
— Ne!
— Loši pokerį, arba Kiau

šą?
— No!
— Betini ant arkliukų ?

ŽMONĖMS SUVIRS 40
Kada laikinis užkietėjimas įvyksta, ne
varginkite savo gastro-vidurių sistemą su 
aštriais vaistais. Gaukite palengvinimą 
švelniu, maloniu būdu — su Garfiold Ar
batėle. Tai mišininis daržovių Iaxatyvas 
ir mėgiamiausias per pusę šimtmečio. Duo
dą lengvą vidurių išvalymą, kuris žmonėms 
virš 40 metų yra reikalingas. Pagelbės ir 
jums jaustis geriau, atrodyti geriau, ta ingi 
ir dirbti goriau. Atsargiai: Va 
tok it pagal nurodymą.
10c. 25c, 50c. pas vaistininką.
DYKAI BANDYMUI PAKELI'
Prašyk dykai pakelio —
4 podukams. GARFIELD 
TEA CO.. 313 41st St..
Brook’vn 32. N. Y . Dept. I<-4 7

GARFIELD TE A
F0» GiHTLE taiEf FROM IMTFBHAL SLUCCISHKESS

— No!

Government the dės

Baltic Statės in con- 
of the ruthless

that the military oceupation 
of the territory of the Bal- 

States be placed under 
effeetive supcrvision of 

Inter - Allied Controi

tie 
the

(b)

(e)

(d)

the
the

own
government s

I

i
Baltic Peoples be 
right to organizt 
representative in- 

as soon
in order to en- 
and uncoerced 

eleetions;
the Soviet administra- ,

oceupied Statės aet ;
Interna-

a n 
lkkly; 
that 
given 
their 
terim
as possible 
able free 
demoeratie 
that
t ion in 
in accordance with 
tional Law;
that the citizens of 

tie Statos deported
U.S.S.R. be released

the Bal

to the 
and 

permitted to rotum home; 
that Ameriean relie 
eies l>e given full 
to estend immediat 
to the inhabitanls 
Baltic Statės and, 
their return home, 
the Baltie deportees in So
viet Russia.

(Daugiau bus)

e

i

— Namo vėlai pareini?
— No!
— Gerai, — sako činči- 

biras. — Duosiu tau dolerį, 
jei tu eisi su manim. Aš no
riu tave perstatyti savo 
žmonai.

— Už dolerį galiu eiti su 
tavim kad ir kaž kur.

činčibiras parveda valka
tą namo. įleidžia į kambarį, 
pašaukia savo žmoną ir sa 
ko:

— Yu sy! Tu ant manęs 
nuolatos šauki, kad aš esu 
valkata, niekšas, kai kada 
net gi bjauresnis už valka
tą. Yu sy, šis žmogus ne
rūko, negeria, maušo nelo
šia. ant arkliukų nebetina, 
namo anksti pareina, o. žiū
rėk, į ką jis panašus! Jis 
nieko neturi. Jis valkata. 
Jis visas purvinas. O aš ar
gi toks, kaip jis? Na, sy!

Kiekvieno lietuvio namuo
se tebūna dienraštis “Drau
gas.”

I
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JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JE4VELRY 

KRAUTUVĖ 
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

i

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

I BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL., 1000 kil„ nedėlios vak.-9:30
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Francisco konferencijoj piktai puolė tų tautų veikė
jus. kurie priešinasi bolševikiškai vergijai ir dirba už 
savo kraštų laisvę. Tai rodo, kad Maskva, tokie “Bal
tic Review” redaktoriai, Mizarai. Bimbai. Andriuliai 
ir visa jų kampanija dirba ranka rankon, dirba prieš 
mažųjų tautų laisvę ir prieš atsteigimą pasaulyje tei
singos ir pastovios taikės.
★

Roosevelto protėviai ir Lietuva Keiskimės už taiką...

KUR GI JOE SUSITIKO SU IVANU

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
"5^etains . $7.00
Fusei metų ............. 4.00
Trims mėnesiams ................   2.00
Dviem mėnesiams . .'.......................................................... 1.50

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

Metams ................................................................................. $6.00
Pusei metų  ................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................ .......................  1.75
Dviem mėnesiams .............................................. :.............. 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinamo, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunėiama 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, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Lietuvių Am. Informacijų Centras išleido ypatingą 
knygą, pavadintą “Chillebert de Lannay in Medieval 
Lithuania”. Knygą parašė žinomas mūsų tautos isto
rikas ir diplomatas Petras Klimas. Anglų kalbon iš
vertė ir įvadą parašė adv. Kastas Jurgėla, LAIC di
rektorius. Knyga parašyta moksliškai, gausiai ilius
truota, vertimas geras ir sklandus.

Chillebert de Lannoy, tai Prezidento Roosevelto pro
tėvis. kuris Vytauto laikais linkėsi Lietuvoje kaipo 
ambasadorius ir visas savo misijos aprašymą yra pa
daręs ir palikęs.

Šios knygos rankraščio originalas 1944 m. gruodžio 
8 d. buvo įteiktas Prezidentui Rooseveltui.

Mums pranešta, kad pagaminus tos knygos kelis 
egzempliorius, pirmosios dvi knygos balandžio 17 d. 
buvo įteiktas Vašingtone velionies Prezidento našlei ir 
dabartiniam Prezidentui su lydimais raštais.

Ši knyga yra naudinga ir istoriniu atžvilgiu ir ja 
yra pagerbiama didžiojo mūsų Prezidento Roosevelto 
brangi atmintis. Velionies gerbėjai nesigailės šią kny
gą įsigiję. Jos kaina 81.00. Ją galima gauti — Lithua
nian American Information Center, 233 Broadvvay. New 
York 7. N. Y.

Rašo A.J.M.

Šiomis dienomis Šv. Tė
vas, Pijus XII, viso pasau
lio katalikų vyskupams yra 
išleidęs ypatingą atsišauki
mą, kuriuo jis kreipiasi į 
visus tikinčiuosius ir prašo, 
kad mes per gegužės mėne
sį ypatingu būdu pasimels- 
tume už tuos pasaulio va
dus, kurie planuoja pasau
lio taiką.

Popiežius jau nuo pat 
1939 m. gegužės mėnesio 
pradžios yra išleidęs pana
šų atsišaukimą, bet šįmet 
jo atsišaukimas turi ypa
tingos reikšmės, kadangi jis 
tyčia išleistas kaip tik tuo 
metu kai laisvę mylinčių ir 
gerbiančių tautų atstovai 
rinkosi dalyvauti San Fran
cisco konferencijoje.

Šiame žemėlapyje parodoma, kurioje vietoje Amerikos 
kariuomenė susijungė su Sov. Rusijos kariuomene. Vo-^ 
kietija tapo per pus perkirsta ir izoliuotas visas nacių 
frontas Italijoj. (Acme-Draugas telephoto)

APŽVALGA
Bendros pastangos kare ir taikos darbe

Dar Prezidentui gyvam tebesant Vašingtonas ir Lon
donas jau griežčiau laikėsi santykiuose su Maskva. A- 
merikiečių ir anglų diplomatai ir politikai jau tada 
matė, kad jau g:na nuolaidų Maskvai. Prie tokio nu
sistatymo privedė patsai Stalinas, sulaužęs vėliausios 
‘‘trijų didžiųjų” (Jaltoje) konferencijos nutarimus.

Reikia neužmiršti, kad karo eiga turi daug (jei ne 
daugiausiai) įtakos į ‘‘trijų didžiųjų’" santykius. Lig- 
šiol reikalas vieningumo karo frontuose prieš Vokie
tiją tarptautiniuose pasitarimuose turėdavo nemažai 
persvaros. Kai Vokietija jau veik visai parbloškiama, 
šitokia įtaka netenka to svorio, kokį ji pirmiau turėjo.

Savaitraštis “Newsweek” gana teisingai konstatuoja 
faktą, kad dabar jau pervėlu bet kuriam iš “trijų di
džiųjų’" grąsinti separatinės taikos sudarymu su Vo
kietija. Aišku, kad yra reikalingas bendradarbiavimas 
kare prieš Japoniją, bet. “Newsweek“ teigimu, ir blo- 
giausiame atvejuje Jungtinės Valstybės ir vienos gali 
sutriuškinti japonų karo mašiną, kurioje jau ir dabar 
reiškiasi braškėjimo. Juk ir ligšiol veik viena Ameri
ka turėjo vesti kirą prieš Japoniją.

Bet reikia vis tik manyti, kad ‘‘trys didieji" ir to
liau vieningai veiks ir bendromis jėgomis baigs karą 
kiek prieš Vokietiją, tiek prieš Japoniją. Kai Amerika 
ir Anglija nebedarys nuolaidų Rusijai ir, jei Stalinas 
bus priverstas išsižadėti 3grasinės politikos ir ištrauks 
savo armijas iš tų teritorijų, kurios jai' nepriklauso 
(Baltijos valstybių, Lenkijos ir kitų), tuomet ir pa
saulio taikos atstatyme bus galima dirbti bendromis 
jėgomis.
★

Lietuvos ir teisingos taikos priešai
Komunistai New Yorke leidžia melagysčių ir šmeiž

tų šlamštą, vadinamą “Baltic Revievv.” Šio mėnesio 
iaid% pašvęsta neva San Francisco konferencijai. Bet. 
ištikrųjų, visi keturi to šlamšto puslapiai yra pilni 
melagysčių apie Amerikos lietuvių, latvių ir estų or
ganizacijas bei jų veikėjus, stovinčius už Baltijos val
stybių žmonių šventas teises į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Tame šlamšte figūruoja Mizarų ir Gasiūnų vardu. 
I urie pravardžiuoja pro-naciais visus tuos, kurie nėra 
1 on^unistais ir kurie išdrįsta reikalauti savo tėvų kraš
tui laisvės ir nepriklausomybė-.

“Baltic Review” redaktoriai labai yra iniršę. kad 
patriotingoji Amerikos lietuvių visuomenė pasiuntė sa- 

o atstovus į San Francisco konferenciją. Mat. tie at
stovai darbuosis, kad supažindinti Amerikos ir kitų 
I raštų delegacija- su skaudžia Lietuvos padėtimi ir 
jos žmonių aiškiu ir griežtu nenoru nei nacių nei rusų 
1 ?lševikų nelaisvės. Lietuviškieji išsigimėliai — komu- 
i istai. turėdami Maskvos paramą, užsimojo kiek galė
simi kenkti patriotiškam ir šventam darbui — gel
bėti pavergtiems ir persekiojamiems Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių žmonėms. Ypač piktai ir akiplėšiš
kai yra puolama Amerikos Lietuvių Taryba, nes, mat, 
ji atstovauja organizuotąją visuomenę.

Ne be reikalo, tad, ir Molotovas savo kalboj San

Bolševiku planai iautoms likviduoti
• Darbininkas rašo, kad vienas kalbėtojas yra pasakęs, 

kad pavergtos Lenkijos šmėkla lydės Sovietų delega
tus į San Francisco konferenciją. Iš tiesų, Lenkijos 
klausimas, jeigu jis iš viso bus iškeltas, sudarys vieną 
sunkiausių konferencijos uždavinių. Rusija užsispyrė 
ji išrišti ir pareikalavo, kad Amerika įsileistų į kon
ferenciją laikinąją Lenkijos , vyriausybę, Maskvoje su
darytą. Amerika atsisakė tai padaryti, kol Lenkijos 
vyriausybė nebus taip sutvarkyta, kad visai lenkų tau-' 
tai būtų priimtina. Maskva, anot to paties klibėtojo, 
gali iškrėsti šitokį šposą: įterpti į dabartinę laikinąją 
lenkų vyriausybę porą gerbtinų vyrų, ir kai jau Ali- 
jantai ją užtvirtins, tuos du vyru likviduos, o liku
sieji vyriausybės nariai (Maskvoj išperėti) nužemin
tu prašysis, kad Maskva teiktųsi įskaityti Lenkiją į 
Sovietų Sąjungos respublikų sąstatą, žodžiu, viskas 
eis pagal eilinę sovietų programą. Gi tuo tarpu Mask 
va skubinasi likviduoti visus nepageidaujamu? Lenki
jos gyventojus. Ką tokia likviduotė reiškia, narodo Lie
tuvos pavyzdys.

Anot žurnalo “The Catholic World”, štai sąrašas 
likviduotinų Lietuves gyventojų, pagal sudarytą Mask
voje bolševikų programą. Likviduotina:

a) Visi buvusieji anti-sovietinių partijų nariai, bū
tent: socialrevoliucijonieriai, menševikai, socialdemok
ratai, anarkistai ir t.t.

b) Partijos: Tautininkų, Jaunalietuvių. Voldemari- 
ninkų. Liaudininkų, Krikščionių Demokratų, Geležinių 
Vilkų, šaulių. Aktyvistų, Baltojo Žirgo (Vyties) narių.

c) Buvusieji policistai. sargybiniai, kalėjimų užvaiz
dai ir sargai.

d) Buvusieji caro. Petliūros ir kitų armijų kariai.
e) Buvusieji Lietuvos ir Lenkijos armijų kariai.
f) Buvusieji “baltųjų” savanoriai, g) Išmestieji iš 

komunistų partijos, h) Visi pabėgėliai, politiniai emi 
grantai. nustojusieji pilietybės ir kontraljandistai. i) 
Svetimkraštų piliečiai, svetimų filmų reprezentantai 
svetimų kraštų pasiuntinybių tarnautojai, biznių daly
viai ir t.t. k) Buvusieji Raudonojo Kryžiau^ tarnauto
jai ir lenkų pabėgėliai, m) Dvasininkai (kunigui, pas
toriai), sektantai ir visos religinės organizacijos bei 
grupės. n> Bajorai, dvarininkai, pirkliai, bankieriai, biz
nieriai, fabrikantai, viešbučių ir valgyklų savininkai.

Čia sutraukta visi gyvenimo sluoksniai. Nepaminėti 
ūkininkai, bet tai tik ant popierio. Faktinai visi kiek 
pasiturintieji ūkininkai buvo priskaityti prie “kūlokų" 
klasės ir veikiai likviduojami. Tad kas išliks iš tos 
baisingos likviduotės? Neskaitlingi būriai driskių-pro- 
letarų, kurių eiles gausiai papildys atgabenti iš Rusi
jos komunistai...

Toks pavergtųjų tautų likimas Sovietų žodyne vadi
nasi “išL'isvinirr.u”. Ir daugelis rašytojų, papūgos bal- 
sutą žodį kartodami, kala vinis į tautos karstą. Ar 
tai daro pikta valia, ar žioplu naivumu — čia nesvar
bu. Pasekmė ta pati.
★
Nacių ir fašistų lyderiai ir lyderukai lyg žiurkės da

bar lenua į požemius, j kalnus, kad bent laikinai pa* ■ 
sislšpti. Bet neilgai slapstysis. Juos visus sučiups »r 
jie turės atsakyti už visus tuos karo baisumu ir ne
žmoniškus žiaurumus, kuriuos papildė savo kruvino 
siautėjimo laikais.

★ ★ ★ .
Šv. Tėvas stovi už “tikrą 

ir nuoširdžią“ taiką ir per- 
sergsti taikos planuotojus, 
jog jei teisingumas bus pa
neigtas, nukentės ir laimė
tojai ir nugalėtojai ir tuo 
pačiu bus pasėta sėkla to
limesniems karams.

Popiežius pažymi, jog šiuo 
laiku kai pasaulis tokioj be
tvarkėj. sąmyšy j, ir dauge
lio žmonių širdyse verda ne
apykanta ir keršto ugnis, 
sunku užtikrinti taiką, pa
matuotą teisingumu ir mei
le, taiką, kuri ant visados 
pastotų kelią susikirtimams 
ir priešenybėms tautų tar
pe...

Dėl to, Šv. Tėvas perspė
ja, jog tie pasaulio vadai, 
kuriems krenta atsakomy
bė išpilti pasaulio taikos 
pamatus, turi būtinai vado
vautis Dievu, kadangi ant 
šių vadų nutarimų remiasi 
ne tik tautų, bet būsimų 
genčių gerovė ir likimas.

Tam tikslui atsiekti, dėl 
to, neužtenka, kad mes mels 
tumėmės, kad nėštume gė
lių ant Marijos altorių, bet 
reikalingų krikščio n i š k o j 
dvasioj atnaujinti žmonių 
ir tautų iškraipytus papro
čius. Reikalinga kad žmo
nių ir tautų širdys plaktų 
krikščionišku mokslu, idant 
pasibaigtų kruvinos ir pra
žūtingos kovos ir kad žmo
nių ir tautų gyvenimas bū
tų naujai pastatytas ant 
Dievo ir artimo meilės pa
matų.

★ ★

Šv. Tėvas pasaulio va
dams primena, jog jei jie 
paneigs teisingumą ir ieškos 
kitų priemonių užtikrinti 
tikrą ir teisingą taiką, anks
čiau ar vėiiau iš viso to 
naujai prasimuš neapykan
tos ir keršto nuodai, kurie 
vėl apgaubs pasaulį, taip 
kad pasekmės vėliau gali 
būti labiau kenksmingos ir 
pražūtingos kaip kad dabar 
esti.

Pagaliau, teisingumas ir 
taika eina išvien. Jei pasau
lis nepamėgs teisingumo, 
negali būti ir tikros taikos.

• " _ ■ ■
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PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
Žiūrėjo į tą ištiesų nuste

bęs ir sumišęs. Jį erzino vi
sas jos elgesys, kurs nu
traukė pradėtą kalbą ir su
drumstė ūpą. Nebežinojo, 
kas kalbėti, kaip pradėti.

— Rodos, pradėjau aiš
kiai...

— O taip... Aš tave su
pratau, ir nebe pirmą kartą 
pradedi tą kalbą.

— Nebe pirmą. Ir ką gi 
man pagaliau atsakysi?

— Šiandien, matau, kalbi 
kategoriškai.

— Taip, ir ne tik aš, bet 
ir ponas Norvaiša. Jau ant
rą kartą ragina mane tar
tis dėl vestuvių.

— Tėvas minėjo ir man 
anądien, bet aš manau, kad 
jis neturi teisės kištis į 
mudviejų reikalą.

— Gal ir neturi, ir kiek 
aš poną Norvaišą pažįstu, 
jis ligi šiol nevaržė tavo 
laisvės. Tik dabar, matyda
mas mudviejų kaprizus ar 
nesutikimus, paragino mane 
prabilti dėl vestuvių.

— Kaprizai ar nesutiki
mai... Taigi!., taigi!.. Kas 
tai? Ir ar prašalins juos mu
dviejų jungtuvės?

— Regina, rodos, tu su
pranti. iš ko jie kyla... Ir

ponas Norvaiša supranta 
teisingai.

— Ach, liaukis su tėvu... 
Sakiau, ne jo reikalas... Ar 
aš suprantu... Žinai, — ne
labai... Matau, kad rūpi ten 
kuo veikiausiai sugriauti vi
sas iliuzijas ir padaryti iš** 
manęs savo savastį... “Tas 
viskas mano“, — pakartojo 
jo žodžius: — Bus tavo, 
taip,., o tuomet... nebebus 
kaprizų... Aš nebeturėsiu 
teisės jų rodyti...

— Nesveikai protauji, Re
gina. — atsiliepė nekantriai 
ir atsikėlęs atsirėmė į lan
gą. — Nebesi maža mergai
tė, ir šitaip kalbėti aš ne
noriu. Aš aiškiai statau klau 
simą: ar būsi mano žmona, 
ar ne?

— Ach, kokia originali 
sužieduotinių sutartis!.. Var 
gu yra kas taip kalbėjęs dS! 
vestuvių.

— Vargu, kuri sužieduo
tinė yra taip gižli, kaip ma
noji.

— Jau pyksti, karalaiti?.. 
Nepyk, nerūstauk, mano 
mielas, — prisiartino. ir 
nuogos rankos, kaip vijok
liai apipynė jo kaklą. — Bū
siu tava, visa tava... Tik 
dar ne tuoj... dar palauk...

(Daugiau bus)

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMU — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS—o" 
PROGRAMA

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

I

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKU PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Žiupsneliai iš 
Town of Lake

Per visas atlaidų dienas 
neapsieita be giedojimo. Cho 
ras, vadovystėje varg. VI. 
Daukšos labai gražiai gie
dojo. Paskutinį vakarą į tai 
ką atvažiavo šie vargoni
ninkai: B. Janušauska.s, A. 
Mondeika, K. Sabonis, Bra
zaitis, J. Kudirka ir svečias 
Ignas Sakalas, “ Draugo- 
red. narys. Jie sustiprino 
bažnytinį giedojimą.

Seselės Kazimierietės su 
save perdėtine sesele M. Al
freda, altorius papuošė ar
tistiškai; akį vėrė ir širdį 
traukė budėti ir melstis prie 
išstatyto Sakramento. Pro
cesijos taip pat parodo jų 
įdėtą triūsą ir gabumus prie 
grožio i rpapuošimų. Daug, 
daug pagyrimo vertos mūs 
seselės.

I

I

visa širdimi atsidavęs. Taip 
vieningai darbuojantis daug 
gražių ir brangių papuoša
lų bus įtaisyta. Našlęs ne 
priklausančios prašomos pr 
sirašyti, nes ligoje ar nela. 
mėje kitos ateina į pagalbą.

Ona Diktus, žinoma krau 
tuvėlės “School Supplies ' 
užlaikytoji šiomis dienomis 
pasimirė.

Sodalicija reiškia gilios 
užuojautos narei Lucy ne
tekus savo mylimos mamy
tės; užuojauta taipgi ir vi
sai šeimai.

Parapijonai ir iš kitur at
vykę patėmijo per 40 vai. 
atlaidus labai gražų ir bran
gų uždangalą — antependi- 
ją žemiau didžiojo altoriaus. 
Tą dovaną suteikė narė iš 
Šv. Monikos Našlių draugi
jos.

Baigus 40 vai. atlaidus 
mūs klebonas kun. Linkus 
ir varg. V. Daukša iškėlė 
puotą chorui ir svečiams 
vargonininkams. Varg. Vi. 
Daukšos žmona su dukrelė
mis Vlade ir Gene maloniai 
patarnavo. Tai buvo pirmos 
tokios vaišės. Tikime, ne 
paskutinės!

rytą 
laikė'I 
ašie-

KŪJIS IR PIAUTU VAS VIRŠ BERLYNO Areštavo t

• ALFRED VASAITIS •
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

vyčiai iš
sime. Pirm. Sally Jesulaitė 
daug rūpinasi pasisekimu.

“Let's give her a hand!"

3914 West lllth St.

Kapitonas Fedor Lipatkin, komendantas rusų kariuomenės tankų dalinio, kuris kovo 
ja Berlyno gatvėse, viename balkone prieš didelę aikštę iškelia sovietų vėliavą. (Acme- 
Draugas telephoto)

Kenneth E. Rolfe, 34 me- 
, tų. 1411 Bonnie Brae, River 
Forest buvo patrauktas teis
man. Jis kaltinamas, kad iš- 
aikvojo $55,000 iš Mandel 
Brothers departamento krau- 

. tuvės. i

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

1075G So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Nekalt!) Prasidėjimo 
Seserų Gildos seimas 
rekordinis

Praeito trečiadienio 
iškilmingas šv. Mišias 
kleb. kun. A. Linkus 
toje kun. S. Adomino ir kun.
kleb. J. česnos. kad Dievas 
laimintų konferenciją Sai. 
Francisco. Ant galo suteik
ta palaiminimas šv. Sakra
mentu.

darbštų kleboną kun. 
Česną iš Sioux City, 
Pasitaikė, kad kun. J. 
ir savo vardines pra-

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

joms, pavieniams, ir visoms . 
ir visiems.*kurie tik kokiui 
būdu prisidėjo.

Ypač širdingiausia padė
ka gerosioms šeimininkėms, 
kurios taip gražiai ir ska
niai pavaišino visus daly
vius ne vien pietumis, bet 
ir vakariene.

St. Casimir Monument

Praeitą sekmadienį, balan
džio 29-tą dieną Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 
seimas buvo rekordinis. At
stovų iš organizacijų kuopų, 
skyrių ir draugijų dalyva
vo su virš trys* šimtai.

Iš kolonijų Gildos rapor
tai buvo tiesiog stebėtini.

Viso aukų seime sudėta 
Parapijos bankietas bus apie $4.400.00. Tai nepapras- 

istorinis. Per bankietą bus ta parama Nekalto Prasidė- 
deginama morgičiai. Tai buš jimo Šv. P. 
džiaugsmo ir triumfo diena, ■ vienuolijai, 
kurios visa parapija su sa- Turiningos 
vo darbščiu kleb. kun. A. vado kun. P. 
Linkum laukia. Vikarai daug I.C.. kun. A. 
dedasi prie sunkaus darbo, seminarijos 
Visi geg. 20 d. į parap. salę, j

Omega
|

t

“Cinderelįa' ir •‘Cinderel- 
la-’ visur kalbama ir lau
kiama tos dienos, geg. 13 
— Motinos Dienos, kuomet 
parapijonai susirinks parap. 
salėn ir ten bus perstatoma 
gražus veikalas “Cinderel- 

la” . i SIS

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

nuliūdime

tėvai?- Yaramaitė)

84v A 33i u Sircet.
Bal. 27d.. 19451H.. S:-
vak., sulaukus pūsis

• Lietuvoje. Kilo iš

Per 40 vai. atlaidus miš
paruose Alicė Pieržinskienė, 
VLadė ir Jeanė Daukšaitės 
ir varg. Daukšos skambėjo 
gražūs balsai. Rytais per su
mą giedojo Sofia 
tai solo tai duetu 
V. Daukša.

Marijos seserų

Mūsų vaišingas kleb. kun.
A. Linkus pasikvietė pas 
save svečiuosna labai malo
nų ir 
Jurgį
Iowa.
Česna
leido Chicagoje idalyvaujant 
mūsų dvasiškijai pas kleb. 
kun. Jurgį Paškauską. Kun.
J. Česna šios savaitės pabai
goje grįžta į savo parapiją, 
kurioj jau 23 metai yra kle
bonu su gražiausiais ir ne- perorganizuota ruošiasi prie 
išdildomais įspūdžiais. Ta 
pačia proga jis aplankė ii 
savo gimines.

“Welcome again, Father
George-’.

į Jurgaitė 
su varg.

ANELE
JANUŠAUSKIENĖ

(po

Gy v.:
M1 re ]

35 vai.
amžiaus.

Gimus
Panevėžio apskr., Prokojų par.. 
Draumenų kaimo. Amerikoje 
išgyveno

L. Vyčių 13 kp. neseniai

bunco party, geg. 6 d., par. -------------------
salėj. Labai verta paremti REMKITE TUOS, KURIE 
Vyčių pramogą. Ką sakote SKELBIASI “DRAUGE-’

Geg. 4 d. bus šv. Monikos 
Našlių dr-jos šventė, šv. Mi
šios bus 8 
intencija ir 
parapijoje, 
prisirašė į

vai. ryto dr-jos 
už visas našles 
kurios dar ne- 
draugiją. Labai

girtiną darbą dirba dr-ja. 
Ji teikia aukų papuošimui 
altorių ir įtaisymui kitokių 
bažnytinių daiktų. Kun. J. 
Vyšniauskas yra dr-jos dva
sios vadas ir oirmminkaa

| Keistas įvykis i
BELLEV1l<ujl>, Iii. — Cla- 

rence Wessell, mėsos krau
tuvės savininkė, nusiskundė 
policijai, kad moteris įėjo į 
jos krautuvę. išsitraukė 
ginklą ir pareikalavo keturių 
svarų roast beef (jautienos 
mėsos). Kai krautuvės savi
ninkė padavė moteriškei mė
są, — ji pasakė. — moteriš
kė nubloškė du dolerius ir 
saują raudonų punktų ant 
stalo ir ji pabėgo iš krautu
vės.

Pakvietė...

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

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

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

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

I

kalbos dvasios 
Malinausko, M. 
Jagmino, MIC 
rektoriaus ir

Tėvų. Marijonų vice pro
vincijolo, kun. K. Baraus
ko, kun. M. Jodkcs. Aušros 
Vartų parap. klebono, kun. 
J. Augūno, MIC.. kun. P. P. 
Ciniko, MIC.. “Draugo ad
ministratoriaus, kun. Ant. j 
Miciūno, MIC., “Laivo-’ re
daktoriaus, ir visų kitų tie
siog stebino seimo dalyvius.

Vienu žodžiu, seimas bu
vo visais atžvilgiais rekor
dinis.

Nuoširdi ir didelė padėka 
Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildos nariams, draugi-

kaimo. 
G metus.

Paliko dideliame 
vyrą. Jurgį; pusseserę Oną lie- 
meikienę ir šeimą; giminaičius 
Klidų .šeimą: švogerį Antaną 
Janušauską ir šeimą (Los An
geles. Cal.); švogerį Tamošių 
Daukšą; ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Mal
dos Apaštalystes, šv. Onos. 
Kazimiero Akademijos, ir 1 
laimintos Lietuvos draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioje. 33Ū7 
Lituanica Avė. Liiootuvės 
vyks antradienį. Gegužės 
1945m. Iš koplyčios S:0o 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras. I’u 
se-crv, štogeris. Giminaičiai 
visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — An
tanas M. Phillips. telefonas 
YARds 4908.

Kanados garsi Dionne 
penktuke, ir šių penkių mer
gyčių tėvai, buvo pakviesti 
dalyvauti U. S. 7-tame karo 
paskolos vajuje Chicagoje 
birželio 16—18 d. Apie tai 
pranešė Stale gatvės tary
bos pareigūnai.

t

Farmas
AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

i

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

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

(Įstaiga randasi netoH Grand Avenue)
John F. Eudeikis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus

Dėl MiMtarimo šauk—

Republic 6051

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Split by PDF Splitter
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Sheboygan lietuvis parašiutistas

Apdovanotas Silver Star medaliu už 
dideli pasižymėjimą karo lauke

LIETUVIS PARAŠIUTISTAS ATLIKO DIDELĮ ŽYGĮ 
SIAUČIANT PRIEŠO UGNIAI IR VEIKIANT SNI- 
PERIAMS. JO DU BROLIAI IRGI YRA KARIŠKO
JE TARNYBOJE.

SU 82-ra AIRBORNE DI
VIZIJA. — Pfc. Clemens J. 
Slepekis. 26 metų, sūnus Mrs. 
Veronikos Juskos, 1030 Cla- 
ra avė., Sheboygan. Wis. bu
vo apdovanotas Silver Star 
medaliu. Major General 
James M. Gavin. 82-ros Air- 
borne divizijos vadas. įteikė 
jam Silver Star medalį.

Pfc. Slepekis laimėjo pasi
žymėjimo ženklą už didelį 
heroiškumą kovoje, sausio 7 
dieną, netoli Petit Halleux. 
Belgijoje.

t

PER PRIEŠO UGNĮ

pakrantėje. Belgijoje, Pran
cūzijoje ir Vokietijoje.

Pfc. Slepekis baigė She
boygan Centrai high school 
1937 m. Prieš išvykstant į 
karo tarnybą, jis dirbo She
boygan Sausage Co. Jis at
liko su parašiutu devynis iš- 
šokimus ir praleido du me
tus užjūryje, esant tris me
tus kariškoje tarnyboje.

Jo brolis Bernard yra 
Coast guard. randasi Moore- 
head. N. C. Kitas brolis 
Frank yra Corporal 42-roje 
“Rainbow” divizijoje.

Šiame kare randasi daug 
talentingo jaunimo. Šioje 
nuotraukoj matom piešėją 
prie savo piešinio nupiešto 
ant sienos vienos kareivinės 
Camp Robinson, Ark.

Europos karo laukuose

Žuvę, dingę ir nelaisvėje kariai
ČIA PADUODAME KAREIVIŲ PAVARDES. KURIOS 

YRA LIETUVIŠKOS ARBA ATRODO LIETUVIŠ
KOMIS.

laukuose 
skaičiuje 
J. Kroli-
Leonard

I
ĮvairiosĮdomios
....ŽINIOS

___________________________

Karo frontuose

kariai
ČIA PADUODAME SUŽEIS
TŲJŲ KAREIVIŲ PAVAR
DES IŠ ILLINOIS INDIA
NA IR WISCONSIN 
VALSTIJŲ

Laike kovų, jis pravedė 
pusantros mylios telefono 
liniją per priešo ugnį ir sni- 
periams veikiant šioje teri
torijoje. kad paruošti kelią 
amerikiečių artilerijos ap
šaudymams į vokiečių pozi
cijas ir pėstininkus. Kai vo
kiečiai kaitaliojo artilerijos 
ugnies kryptį, pėstininkai 
užpuolė ir paėmė miestą.

Pfc. Slepekis žengė su pės
tininkų daliniu ir tankų nai
kintuvais.
kelią į 
Kai tanko
minų išmušti 
kiečiai paleido artilerijos ir 
mortar ugnį.

KOVOJO IR SU ŠAUTUVU

Chicagoje >

---------------------------------- i 
Į

Karo informacijos ofisas 
balandžio 29 dieną pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių iš Illinois pa
vardes. kurie žuvo karo lau
kuose. dingo ir pateko vo
kiečių nelaisvėn.

Europos karo 
žuvusiųjų karių 
yra pfc. Leonard 
kovvski. jo tėvas
Krolikowski gyvena 5619 S. 
Loomis blvd., Chicago; Sgt. 
James A. Kūkalis, jo motina 
Mrs. Mary Kūkalis gyvena 
4500 Joliet str., Lyons; pfc. 
Vincent J. Kwiatkowski, jo 
motina Mrs. Anastasia 
Kwiatkowski gyvena 

j 6th str., Madison; pfc.
R. Melnik, jo motina 
Hedwig Melnik gyvena 
W. 21st pi.. Chicago;
Eugene C. Piasecki, jo moti
na Mrs. Lottie K. Piasecki 
gyvena 1217 Oakton str., 
Evanston.

*

Karo informacijos ofisas i 
pranešė, kad pfc. Edward 
Gargas buvo sužeistas Euro
pos karo lauke. Jo motira 
Mrs. Catherine Gargas gy
vena 3901 Drummond str.. 
East Chicago, Ind. Pvt. John 
A. Galas taip pat buvo su
žeistas Europoje, jo žmona 
Mrs. Anita Galas gyvena

Naujas rektorius
SAN FRANCISCO.—Kun. 

Carroll O’Sullivan. S. J., bu
vo paskirtas San Francisco 
universiteto rektoriumi. Jis 
užima kun. William J. 
Duune, S. J. vietą, kurioje 3070 N lgt gtr, Miiwaukee 
buvo nuo 1938 m. Kunigas

įšvęstas 
bus

O’Sullivan buvo 
(1938 m. Kunigas Dunne 
Į universiteto prezidentu.

atakuojant palei 
Petit Halleaux. 
naikintuvai buvo 

iš kovos, vo-

Parašiutininkas ir kiti da
linio nariai nunešė sužeis
tuosius vyrus, siaučiant ug
niai, į pagalbos stotį.

Pfc. Slepekis keletą kar
tų laike atakos turėjo kovo
ti priešo sniperius su savo 
šautuvu.

Jo drąsus žygis ne tik pa
rūpino susisiekimą dėl arti
lerijos. kuri teikė pagalbą 
pėstininkams, bet taip pat 
jis painformavo pėstininkų 
štabą, padėdamas atlikti 
siją. — sako raštas.

mi-

9 KARTUS IŠŠOKO 
PARAŠIUTU

RIVER
— Kun.
armijos kapelio- 

apdovanotas Le-

JUNC-
Jorn P.

1606 
John 
Mrs. 
2414 
pvt.

Už heroišką darbą 
pagerbtas kunigas

WHITE 
TION, VI 
Mahoney. 
nas, buvo
gion of Merit ženklu už hero- 
išką darbą Luzone. Filipi
nuose. Jis dirbo pavargęs 
laike 83 dienų kovos. — ar
mijos pranešimas sako. Kai 
kunigas sužinojo, kad sargy
bos nariai buvo palikti mirę 
priešo teritorijoje, jis nu
šliaužė per krūmus, kad iš
gelbėti mirusių karių lavo
nus.

Liūdnai baigės
Cowboy žaidimas aną die

ną baigės liūdnai dėl Wil- 
liam Maybelle, 15 metų. 1334 
Corliss avė. Jis žaidė su 
Fred Robinson. 14 metų, 
Fred’o name. 712 E. 133rd 
str., kai .38 caliber revolve
ris išsišovė. Revolveris pri
klauso Fred tėvui.

William mirė po valandos 
vėliau Roseland Community
ligoninėje, jo kaklą palietė Maplewood avė., Chicago. 
kulka.

karo laukuose 
karių skaičiuje

Lottie Ka-

Atėjo padėkoti
PARYŽIUS. — Gen. 

lattre de Tassigny. pirmos 
Prancūzijos armijos vadas, 
buvo atvykęs pas jėzuitus 
tėvus. Rheims kolegijoje, pa
dėkoti.

Kolegijos jėzuitai vienuo
liai globojo generole sūnų ir 
saugojo jį nuo nacių rankų 
iki jis pabėgo į Ispaniją, ir 
paskui generolo sūnus sugrį
žo į tėvo armiją.

De

Pacifiko karo lauke buvo 
sužeistas Sgt. Bruno W. Bra- 
zulis, jo brolis Anthony Bra- 
zulis gyvena 4330 So. Her- 
mitage avė.. Chicago.

Europos karo laukuose bu
vo sužeisti Sgt. Alfred T. Ja- 
sinski, jo sesuo Miss Mary 

j Jasinski gyvena 4811 South 
Throop str., Chicago; ir pfc. 
Bruno Kavai, jo motina Mrs. 
Magdalina Kavai gyvena 
929 W. 32nd str., Chicago

X Stasys Pieža, Chicago 
Herald-American korespon
dentas ir Hearst nacionali
nio oratorinio aukštesniųjų 
mokyklų kontesto vedėjas, 
vakar grįžo iš New York. 
kur buvo kontesto finalas.

X Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus vienetas ruošia 
bankietą* gegužės 2 d., Da
rius-Girėnas salėje. Tuo ban 
kietu bus baigtas Raud. Kry 
žiaus Karo Fondo vajus.

X Brightonparkiečiai, dė
mesio. BALF 6-tas skyrius 
perkėlė drabužių rinkimo 
centrą į naują vietą, būtent 
adresu 4401 S. Mozart St. 
Drabužiai priimami kas pir
madienį, nuo 7 iki 9 vai. 
vakaro.

Europos 
dingusiųjų 
yra pfc. Maynard Kaminsky 
jo motina Mrs.
minsky gyvena 523 Surf st., 
Chicago; pfc. John S. Pies- 
kunas. jo motina Mrs. Bessie 
Pleskunas gyvena 4105

100 metų moteris
Mrs. Florence Tennis. ku

ri studijavo muziką Italijo
je 1860 metais, ir vėliau dai
navo Chicagos Philharmouic 
Society, balandžio 27 dieną 
šventė savo šimto metų gy- 

Jai suėjovenimo sukaktį.
100 metų amžiaus.

metų, 
buvo 

balan-

Slepekis nusileido parašiu
tu į Olandiją, rugsėjo mėne
sį, 1944 m., su savo batali- 
jonu. Jis taip pat matė ko
vas pietinėje Italijoje, Anzio

Ramybės savaitė...
Gubernatorius Green ba- 

alndžio 27 dieną prašė Chi
cagos ir kitų Illinois miestų 
švęsti ramybės savaitę (na- 
tional noise abatement 
week), nuo balandžio 29 d. 
iki ggužės 5 dienos.

Gubernatorius Green pa
reiškė. kad ramumas —
trukšmo pašalinimas pa
gelbsti karo pastangoms,
duoda progos išs: miegoti 
darbin'nkams. kurie dirba 
nakties laiku, ir pakelia 
menišką pasitenkinimą.

as-

Kiek davė!
NEW YORK. — Praeitais 

metais New York katalikų 
labdarybės organizacija da
vė vargšams $2.006,729.

Vokiečių nelaisvėn pateko 
Cpl. Harry S. Lewandowski. 
jo motina Mrs. Victoria Le- 
wandowski gyvena 7614 W. 
61st str., Argo; pvt. Peter 
P. Vėlius, jo žmona Mrs. 
Eleanor L. Vėlius gyvena 
4524 So. Marshfield str., 
Chicago; pfc. Edward Wy- 
socki, jo brolis Anthony Wy- 
socki gyvena 2312 W. 51st 

i str.. Chicago.

Kiek Italijoje pataisė 
bažnyčių?

VATIKANAS. — Daugiau 
kaip $1.000.000 išleista pa
taisymui Italijos bažnyčių, 
kurios buvo sužalotos

PACHOGNE, N. Y.— Vie- karo, praneša 
na moteris padarė depozitą komisija dėl švento meno. 
People’s National banko nak- Buvo taisomos tos bažny
tinėje dėžėje (depository) ir čios. kurios tuojau buvo rei- 
sugrįžo atgal atsiimti depo- kalingos pataisymo, 
zito mažiau kaip už valan
dos. pertraukiant boardo di
rektorių susirinkimą,
įmečiau mano žuvų pakelį 
vietoje pinigų”. — ji pasakė.

į

Buvo 
pataisyta viso 822 bažnyčios. 

Sugriautų bažnyčių dar 
“Aš neatstato.

Skelbkitės “Drauge”

I
J
*

T

Stephanija Novickaitė

Sėkmingai užbaigusi Auk 
štesniąją Mokyklą (High b“emento 
School), Stephanija Novic
kaitė praeitais metais rude
nį įstojo į University of 
Southern California. ] 
Angeles. Tenai studijuoja 
Humanitarinius mokslus (Li- 
beral Arts).

Šiomis dienomis “South
ern California Daily Tro- 
jan”, kuris išeina Los An
geles mieste, tilpo gana ilgo
kas aprašymas-pasikalbėji- 
mas su garsiu Hollywood ar
tistu Bergen. Pasikalbėji
mas aprašytas labai gyvai. 
Pasirodo, kad Stephanija 
Novickaitė ne tik pasižymi i 
“U^Oj.eL^,.?iP_.P2t...labTi i 'Rapids? Mkh“ 

nai apibarė mane”.
Jis šovė į savo pamotę su 

šautuvu, ir paskui nusigan
dęs pabėgo iš namo, nepa
žiūrėdamas kaip jis sunkiai 

i buvo ją sužeidęs.
Jos mamytė ir sesutė An

na gyvena Melrose Parke, ir 
džiaugiasi Stephanijos pasi
sekimais.

Kai nukrito
John Schirer. 73 

1059 Fullerton avė., 
rastas miręs anksti

' džio 27 dieną nuo žaizdų, 
kurias jis gavo, kai nukrito 

, vo laiptais, savo
grosernijoje.

________

X Sodalicijų Chicago aps
kritis iš anksto stropiai ruo 
šias Šv. Panelės Marijos vai
nikavimo iškilmėms, kurios 
šįmet bus gegužės 6 d., Gi- 

i mimo Šv. Panelės parapijos 
į bažnyčioje.

X Rapolas Baliauskas. 
Aušros Vartų parap. choro 
narys, ir didelis patriotas- 
tėvynainis, balandžio 29 d., 
Nekalto Prasid. Seserų Gil- 

nuo dos seime įamžino savo var- 
popiežiaus dą, paaukodamas $100.00.

X Šiandie iš Aušros Var
tų bažnyčios laidojama Ieva 
Yuknienė, 2114 West 23rd 
PI., Walter Yuknio, “Drau
go” darbininko, žmona. Wal 
ter Yuknis ir jo sūnus Vic- 
tor, savininkas gazolino sto
ties prie Western ir 23 PI., 
yra parapijos komiteto na
riai, 
ir du posūniai yra kare.

X Adeline Balsytė, duktė 
Vinco ir Agotos Balsių, iš 
Brighton Park, balandžio 29 
d., Nekalto Prasid. Seserų 
Gildos seime paliko amžina 
narė, paaukodama $100.00. 
Jauniausia dukrelė Balsių 
šeimoje, seka tėvų pėdomis, 
nes ir jie yra šios organiza
cijos amžini nariai. Garbė 
tau Adeliuke. Sveikiname!

Veliones vienas sūnus

STASYS LITWINAS SAKO:
TR H TR Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.” ------------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų (Hardware) — PJeisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langu 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Vamzdžiu Ir tt

i

SAN FRANCISCO.— Bet- 
ty Lou Jayne. kaltinama 
George F. Baird nužudyme, 
buvo pavesta jaunamečių 
pareigūnams balandžio 24 
dieną, kai jos gimimo popie
riai parodė, kad jinai turi 
tik 13 metų amžiaus. Polici
ja manė, kad įi buvo 18 me
tų.

*

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

ETASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

-------7------------ -!■- -4- 4-

Los Evanslon jaunuolis pri
sipažino nužudęs 

Penkiolikos metų amžiaus 
James Smiley. iš Evanston. 
buvo ieškomas nuo balandžio 
23 dienos dėl nužudymo jo 
pamotės Mrs. Edna L, Smi
ley, 46 metų. Jis buvo įsū
nytas Smiley šeimos.

Balandžio 27 dieną James 
Smiley. 15 metų, prisipažino 
Baltimore policijai, kad jis 
šovė į savo pamotę balandžio 

j 21 dieną, jos name, netoli 
. “kad ji-

I
I

gerai užsirekomendavo ir 
žurnalistikoje. Artimoje at- Į 
eityje tikimės, kad ir “Drau- L 
go” skaitytojai susilauks 
aprašymų-straipsnių iš toli
mos Californijos.

Svarbi konferencija
VVASHINGTON. — Vys

kupas Fuenzalida, Chilės ka
talikų akcijos dvasios vadas, 
Chilės vyskupų vardu pa
kvietė Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovus į Inter- 
American katalikų akcijos 
konferenciją, kuri bus laiko
ma Chilės sostinėje, nuo bir
želio 24 d. iki liepos 1 dienos.

PERKELTAS

Kiek surinko?

’ Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

Pirmojo pasaulinio 
metu Amerikos Raudonasis 
Kryžius surinko keturis šim
tus milijonų dolerių.

karo

Kun. A. Valančius, Dievo 
Apvaizdos liet, parapijos 
asistentas, perkeltas į šv. 
Baltramiejaus lietuvių pa
rapiją, Waukegan, tom pa
čiom pareigom.

Islandijos sostinėje Reik
javike įstatymai draudžia 
laikyti šunis.

1

10,000 BONKŲ
• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

DEGTINAS 
BRANDB8 
RUM’O

X Sunaudota p o p i e r a 
(waste paperi labai reika
linga karo reikalams. Ir kaip 
nemalonu, kuomet apie dau
gelio namus randasi vėjo 
susuktos krūvos popieros. 
Mūs sūnūs kare atlieka di
delius žygius, o namie dau
gelis nei popieros nesuren
ka karo reikalams.

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

1ATHAN
KAYTF.R 

“Uetn TliUra.
tydnka*”

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

X Vargdienių Seselių Gil
dą išleido gražų, iliustruo
tą brošiūrą antrašte Nekal
tai Pradėtosios šv. Panos 
Marijos Seserų Kongregaci
ja, kurioje smulkmeniškai 
supažindinama skaitytoją su 
tos kongregacijos plačiu vei
kimu mokslo, švietimo, spau 
dos, amatų, senelių globos 
ir artimo meilės. Visiems 
patartina įsigyti šią brošiū
rą. šios kongregacijos stei
gėju (1918 m.) buvo šven
tos atminties arkivyskupas 
J. Matulevičius.

Pirkite karo bonus
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