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...“and that govertunent of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.” *

—Abraham Lincoln

Vok XXIX

Aršios Kovos Prieš Shuri, Okinawa Saloje
Suduosime Japonui Mirtiną Smūgi, 
Sakė Prezidentas Kalboje i Kongresą 

WASHINGTON, geg. 21.—Prez. Truman pareiškė Kon
gresui, kad Amerikos jėgos ruošiasi milžiniška jėga pulti 
japonus.

Kalbėdamas ceremonijose „ryšium su įteikimu 100-tojo 
Kongresinio Garbės Medalio Seržantui Jake W. Lindsey, 
Lucedale, Miss., Prezidentas sakė:

Šis yra puikus ir jaudinantis momentas kiekvie
nam amerikiečiui. Jis seka galutinę alijantu jėgų 
pergalę prieš pajėgingą priešą Europoje. Jis randa 
mus suduodant didelius smūgius Pacifike. Mes ruo
šiamės juos suduoti vėliau dar didesne jėga.
“Pirm negu karas prieš Japoniją bus laimėtas, mes tu

rėsime kitų vyrų pagerbimui—vyrų, kurių veiksmai, kaip 
tie celebruojami šiandien, bus privedę mus arčiau neiš
vengiamos pergalės.”

Lindsey buvo 100-tasis pėstininkas gauti krašto aukš
čiausi atžymėjimą už drąsą kovoje ir Prezidentas, pada
rydamas įteikimą asmeniškai prieš bendrą Kongreso 
sesiją, padarė precedentą tokioms ceremonijoms.

PIRMAS IŠ Et ROPOS SU KAREIVIAIS

Staten Isl’nd uostan, New York, įplaukęs pirmas Amerikos laivas su kareiviais iš 
Europos po to, kai vokiečiai besąlyginiai pasidavė. (Aeme-Draugas telephoto)

----- Dabar į Tokyo!-----

Sako Slavai-lfalai Tarsis Dėl Trieste

alijantu ša’o

vyriausybė susi

LONDONAS, geg. 21. — 
Romos radijo pranešimas 
sakė jugoslavai partizanai 

“ pradėjo išsikelti iš Trieste.
Šis raportas nėra 
patvirtintas.

LONDONAS, geg. 21. — 
Pranešime iš Belgrado radi
jo Jugoslavijos 
davė suprasti, kad painioji
Trieste ir Istrija problema 
galinti būti išspręsta tie- 

įSioginėmis derybomis tarpe 
r Jugoslavijos ir Italijos pirm 
^negu įvyks taikos konferen
cija.

Romos radijo anksčiau 
'sakė jugoslavai didžiumoje 
išsikėlė iš Trieste, bet įtem
pimas mieste dar nesuma- 
žėjęs. Roportuota taipgi.

kad Tito sutiko jugoslavų 
pasitraukimui iš Karintijos 
provincijos Austrijoje.

Atsakydamas į Feldmar- 
Alexander užmetimą

dėl hitleriškos politikos. Ti
to atsakė per Rusijos Tass 
agentūrą pareiškimu. kad 
‘‘Jugoslavija yra pasiruo- 

kcoperuoti ir susitarti
ant tokio pagrindo, kuris 
nebus pažeminantis Jugos
lavijai kaipo alijantei.”

Bate Ii jonas amerikie č i ų 
buvo vakar ištrauktas iš 
Trieste, ir ten pasiliko, tik 
britai ir neuzelandiečiai. 
Maždaug 1,300 jugoslavų 
karių vakar paradavo Tri
este mieste su 13 Ameriko
je pagamintų tankų ir ki- , 
tais karo pabūklais.

Dabar i Tokyo!-----

. SAN FRANCISCO. geg. nepažeidžia pagrindinės
Rusijai. Amerikai ir S3Vęg gynimo teisės, JEIGU 

kitoms čia suėjusioms tau- saugumo taryba neišlaiko 
toms galų gale susitarus taikog ir apSau,gos.” Ame- 
dėl rajoninių apsigynimo rikiečiai įrašė to vieton 
sistemų pasaulinėje organi- <<IKI apgaUgOg taryba bu3 
zacijoje, konferencija vėl -muę,. reikalingų žygių.” 
užkliuvo, šį kartą už vieno
žodžio ir trijų kabliukų. Tuomet surašymo eksper-

> Rusams nepatiko žodžiai tai vienoj vietoj turėjo iš- 
Amerikos paruoštam teks- imti du kabliukus, ir kitoj 
te: “Niekas šiame čartery-, vietoje idėti vieną.

----- Dabar j Tokyo!-----

B-29 lėktuvai Sėjo Brite: LDR Žinojo,
Minas Prie Kyushu Kad Mirtis Artėja

BLACKPOOL. Ang 1 i j a,
NEW YORKAS. geg. 21. geg 21.—Miss Eilėn Wil- 

v—Japonų Domei agentūra kir.son. narė Anglijos dele- 
sakė “apie 20” B-29 lėktų- gacijos San Francisc-o kon- 

, vų iš Marianas bazių ši 3 n- ferencijoje, sakė Prez. Roo- 
dien skrido virš šiaurinės suveltas sušaukė kc .feren-
dalies Kyushu salos ir “ma ciją balandžio mėnesy dė!- 
tomai numetė minų“ Kar.-; to, kad jis žinojo “neturįs 
mon pratakoje tarpe šiauri- ilgo i gyventi” ir jautė, 
nės Kyushu ir pietinės Hon- “kad jis turįs ką nors ati- 
shu salų. Anot pranešimo, davimui pasauliui.” 
“nebuvo atakos ant saus- —
žemio taikinių.” Pirkite karo bonus

Mikolajčyk Reikalauja 
16 Lenkų Paliuosavim?

LONDONAS, geg. 21. — 
Stanislavv Mikolajczyk, bu
vęs Lenkijos premjeras. • 
šiandien reikalavo, kad Len I 
kijos vyriausybė Londone 
atsistatytų, sakydamas ji. 
neatstovauja Lenkijos žmo
nių.

Atsikreipdamas į Maskvą 
Mikolajczyk reikalavo, kad 
rusai paliuosuotų 16 suareš
tuotų lenkų, ir pareiškė vil
tį, kad Trys Didieji galės 
susitarti dėL Lenkijos.

—Dabar i Tokyo!—

Angliakasiai Vakar
Grįžo į Kasyklas

WILKES BARRE. Pa., 
geg. 21.—Dauguma Penn- 
sylvanios 72,000 kietos an
glies kasėjų šiandien grįžo 
prie darbo.

Kasyklos buv0 uždarytos 
nuo geg. 1 d., kuomet an
gliakasių unijos sutartis iš
sibaigė.

------ Dab2r i Tokyo!------
Išvežiotojams Liepia

Baigti Savo Streiką
CHICAGO, geg. 21.—Ne

priklausomos išveži o t o j ų 
unijos viršininkai, grįžę iš 
Washingtono, kur tarėsi s1'. 
WLB. sakė jie ragins narius 
grįžti daroan šį vakarą ir 
ryt rytą.

Šiuo laiku streikuoja 6,- 
500 išvežiotoji), kurių nedar
bas paveikė maisto ir karo 
reikmenų išvežiojimą.

--Dabar j fokyo!—

Sako Korėja Buvo

Pavesta Rusų Įtakai
WASHINGTON, geg. 21. 

—Korėjos laikinoji vyriau
sybė Washingtone šiandien 
paskelbė dviejų sakinių iš
trauką iš sakyto Yalto susi
tarimo. kuriuo Korėja buvo 
pavesta Rusijos įtakai, ir 
draudžiant Amerikai ar An
glijai daryti pažadus dėl 
laisvos Korėjos iki po karo

I

Britų Darbo Partija
Svarsto Rinkimus

LONDONAS, geg. 21. — 
Britų Darbo partija susirin
ko Blackpoole nutarti ar pa
likti Min. Pirm. Churchill 
koalicinę vyriausybę galio
je. Bendroji nuomonė yra, 
kad atsakymas bus ne.

Jeigu Darbo partija išsi
trauktų iš vyriausybės, ben
dri rinkimai—pirmieji per 
10 metų—būtų laikomi bir
želio pradžioje. Partijos na
riai, manydami Churchi’lo 
konzervatyvai nori pasinau
doti pergale Europoje, nori 
palaukti rudens, kuomet da
bartinis parlamentas, už
baigs savo darbą, bet Chur
chill sakė partija turi pada
ryti nutarimą dabar.

—Dabar į Tokyo!—
I

Prancūzijoj Reiškiama 
Vidujinės Krizės Baimė

PARYŽIUS, geg. 21.—Fi
nansiniuose ir pramonės 
rateliuose eina gandai, kad 
Prancūzijos darbininkų va
dai planuoja bendrą nacio
nalinį streiką, ir pasklido 
mintis, kad Prancūzijoje 
artėjama prie vidujinės kri
zės.

------Dabar į TMcyo!------

40 Melų Kariai Galės
Prašvii Atleidimo

WASHINGTON, geg. 21. 
—Armija šiindien nustatė 
40 metų, kaipo skaičių at
leidimo prašantiems nejau
niems kariams. Praeitą mė
nesį tas amžius buvo suma
žintas iš 45 iki 42.

KALENDORIUS
Gegužės 22 d.: Šv. ^icna, 

šv. Rita; senovės: ALIK 
NA ir Rimtenis.

Gegužės 23 d.: šv. Julija 
ir Šv. Deziderijus; senovės: 
Kymantas ir Tautvyda.

ORAS
Ryte ūkanota ir šilta. Po 

pietų pragiedrės.

Prancūzijos Kariai 
Šaudė į Lebaniečius

BEYROUTH, geg. 21. — 
Prancūzijos senegala! kariai 
Lebane vakar šaudė į de
monstrantus ir kelis jų nu
šovė. Šaudymas buvo pasė
ka eilės incidentų, kilusių 
kuomet į Syriją ir Lebaną 
atvyko daugiau Prancūzijos 
karių.

Syrija ir Lebanas bendrai 
atsisakė kalbėti su Prancū
zijos atstovu dėl šviežių 
karių išlaipdinimo, tuo pro
testuodami prieš išlaipdini- 
mą dar negavus leidimo.

—Dabar į Tokyo!—

Hitleris Tvirtino US 
Kariai 'Nemoka Kovot'

OBERSALZBERG, Vokie
tija, geg. 21. — Tuoj prieš 
Ardennes ofensyvą 1944 
metų pabaigoje Hitleris sa
kė “Amerikiečiai nemoka 
kaip ir nežino už ką kauja- 
si.”

Kitas Hitlerio pabertas 
perlas buvo “Vieną kartą 
užeisime už jų nugarų, ame 
rikiečiai bėgs kaip išsigan
dę kiškiai.”

Šie Hitlerio žodžiai už ke
lių dienų pasidarė kaulu 
gerklėje, kadangi amerikie
čiai netik nebėgo, bet atmu
šė nacius ir turėjo vytis bė
gančius nacius.

------ Dabar i Tokyo!------

Hitleris Sakė 'Aš
Pradėjau Šį Karą'

OBERSALZBERG, Vokie
tija, geg. 21.—Adolfas Hit
leris praeitą gruodžio mė
nesį pripažino savo kariuo
menės viršininkams. k3d jis 
suplanavo ir tyčia pradėjęs 
antrąjį pasaulinį karą.

Jo gruodžio 28 d. kalbos 
tekstas pateko į alijantu 
rankas. Kuomet Hitleris tą 
pasakė, karininkai nutilo. 
Hitleris tuomet pridūrė:

“Aš tuo noriu pasakyti, 
kad aš pradėjau šį karą.”

US Kariai Laužo Okinawa Linijas;
Prasiveržė Iki Shuri Miesto Krašto

GUAM, geg. 21.—Pirmos marinų divizijos kariai pasi
stūmėjo iki paskutinio kalno prieš Shuri tvirtovę Okina- 
\va saloje. Prasiveržimas buvo tankų lydimas per 800 jar- 
dų desperatiškai ginamų grioviij ir perkasų.

Stipriai įsteigtos, japonų pozicijos kalnų pašonėse buvo 
išvalytos tankų su liepsnosvydžiais. Kita priemonė buvo 
užliejimas ir padegimas aliejaus ant pašonių tuo išvarant 
japonus iš urvų.

Shuri, kaip ir Naha, yra tik krūva griuvėsių nuo neper
stojančio bombardavimo.

U.S. 77-tos divizijos pėstininkai pasivarė iki 900 jardų 
nuo Shuri iš šiaurryčių pusės, atmušdami tris kontrata
kas, o 96-tos divizijos kariai pasiekė punktą 1,600 jardų 
nuo Shuri iš rytų pusės.

Iš pozicijų Naha priemies 
čiuose, marinai pasiuntė da- . , . ..........................
v • . . dar reikes ilgai kovoti, kad, limus rytuosna i Shuri pu- / t........... °
Sę atimti j) iš japonų.

Sugar Loaf kalne, kurį
Nežiūrint stiprios japonų i marinai užėmė penktą ir 

opozicijos, Maj. Gen. Hodge paskutinį kartą, japonai dar 
sakė “yra kaikurių ženklų, turi pozicijas pietiniam šo- 
kad japonai silpnėja kaipo ne ir iš ten šaudo į ameri- 

• bendra kovos jėga. ” kiečius.

Shuri yra antras didžiau- 
; sias Okinavva miestas, ir

Dabar j Tokyo!------

Kinijos Armija Užėmė Daugiau Uostu
CHUNGKING, geg. 21.— 

Kinijos kariai atsiėmė Ho- 
chih, svarbią japonų pozici
ją prie Kwangsi-Kweichow 
geležinkelio. 95 mylias va
karuose nuo Liuchow gelž- 
kelių centro.

Rytinės Kinijos krante 
kiniečiai, verždamiesi pir
myn iš išlaisvinto Fcochow, 
okupavo Namoi. aštuonių 
mylių atstume, ir kiti dali
niai pasiekė Lienkong sritį,

20 mylių šiaurryčiuose nuo 
F;ochow.

Į ■ ■ .
Foochow srity kiniečiai 

taipgi užėmė kitą uostą ir 
Dingloh, mažą uostą prie 
Min upės, 15 mylių pietry
čiuose nuo Foochow.

Šie kiniečių laimėjimai 
lyg patvirtina gandus, kad 
j ? ponai traukiasi iš pakraš
čių pozicijų nuo Hangchow 
įlankos, 650 mylių pietva- 
karuosna, iki Hcng Kong.

----- Dabar i Tokyo!------

1 US Lėktuvas Nuskandino Konvojų
MANILA. geg. 21.—Gen. 

MacArthur pranešė, kad 
vienų vienas laivyno patru
liavimo lėktuvas iš Philippi- 
nų šeštadieny sunaikino iš
tisą penkių japonų laivų 
konvojų.

Didžiausias laivas, dau
giau negu 5,500 tonų, buvo 
karių transportas, spėjant 
iš daugybės iš jo pasipylu
sių išsigelbėjimo vaite’ių.

MacArthur taipgi prane
šė, kad per septynis mėne

sius Philippinuose užmušta 
ar suimta 369,818 japonų, 
14,408 jų per praeitas dvi 
savaites.

Mindanao saloje amerikie 
čiai užėmė svarbų aerodro
mą šiaurėje nuo Davao mie
sto. Amerikiečiai sako yra 
ženklų, kad japonių 
toje saloje jau

Luzon saloje 
taipgi veržiasi 
pralaužė priešo
rėje nuo Manilos.

Dabar į Tokyo!------

jėgos 
silpnėja, 
amerikiečiai 
pirmyn, ir 
liniją šiau-

KARO BIULETENIAI
—U.S. laivynas pareiškė, kad jam tuoijau reikalinga 

daug daugiau lėktuvnešių, kurie bus siunčiami j kovą 
Pacifike.

—Kiniečiai išstūmė japonus iš svarbios priešo bazės 
Kvvangsi provincijoje.

—Japonų linijos aplink Shuri. Okinawoje, pradeda su
byrėti. Japonų opozicija vis dar tebėra arši.

Lėktuvai Atakavo Italai Prašo Išduoti
Janėnus Thailande Karo Kriminalistą

KANDY. Ceilonas, geg. BERNAS, geg. 21.—Ju- 
21.—Rytinės Komandos di- goslavija ir Itahja reikalau- 
dieji bomberiai atakavo ja- ja. kad Šveicarija išduotų 
ponų susisiekimo linij3sKra Giuseppe Bastianini, buvusį 
sąsiauryje Thailandę, kuris italą gubernatorių Dalma- 
jungia Ma’ajaus valstybes tijoje, kaipo karo krimina- 
su Thailandu. listą.
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Skardus balsas pasiekia mus

Gelbėkime brolius lietuvius
LIETUVA ŠIAME KARE BUVO NELAIMINGIAU
SIA; JI DAUGIAUSIAI NUKENTĖJO. NEATIDĖ
LIOKIME PAGALBOS.

SVEIKINA TVARKOS DABOTOJUS

išnaikintos, nei anksčiau ma 
nyta. Todėl BALF reikia 
daugiau talkininkų. Prie vei 
kiančių skyrių, talkininkau
jančių organizacijų šalpos 
darbas turėtų būti tvarko
mas platesniu užsimojimu. 
Kiekvienoje vietovėje, kur 
yra keli lietuviai ar Lietu
vos draugai, galintieji ir no
rintieji pagelbėti nelaimin-

Laimėti karą yra viena 
pareiga, o gelbėti kare nu
kentėjusius yra visai kitas 
darbas. Ir šitas kilnus, šven
tas darbas dabar Europoje 
jau atsidūrė pirmoje vieto
je.

Europoje karui pasibai
gus, šelpimus jos žmonių 
rūpi kiekvienam turinčiam 
bet kokį gailestingumo jaus
mą. Pirmiau buvo skelbia giesiems, būtinai sucrgani- 
ma, kaip žiauriai priešas ei zuokim BALF skyrių. Ko- 
gėsi su savo aukomis, o da i kios tik pagalbos reikės, BA 
bar pirmoje vietoje tenka LF centras stengsis suteikti, 
pasirūpinti, kaip nukentėju-! 
siems kare savo broliams 
ir sesėms galėtume kuo grei 
čiausiai pagelbėti. Per se
kančius gal dvejus metus 
šia kryptimi vis daugiau ir 
daugiau turėsime dirbti, kol' 
skaudžiai nukentėjusi lietu
vių tauta drauge su visa 
Europa galės pradėti ant 
kojų atsistoti.

Lietuvių tauta šiame ka
re bus gal pati nelaimin
giausia. Palyginus su kito
mis tautomis, labai didelė 
jos dalis nepaprastai nuken
tėjo. Kasdien aiškėja, kad 
lietuvių tauta yra daugiau 
išblaškyta, stipriau apnai
kinta. negu bet kam buvo 
žinoma. Lietuvai ir jos 
žmonėms šiandie pagalbos 
reikia daugiau, negu iki da
bar buvome pasiruošę su
teikti. Tos pagalbos reikės 
daug ilgesniam laikui, nei 
buvo manyta.

Priemonės patiems lietu
viams pasigelbėti dar labiau

I

Per visą laiką, nuo pat 
BALF įsikūrimo, BALF-pir
mininkas, valdyba ir direk
torių tarybos nariai, neim
dami jokio atlyginimo, ne 
tik savo laiką aukoja BALF 
darbui, bet ir imasi įvairiau
sių žygių lietuvių šalpos dar 
bui plėsti. Būkime visi uolūs 
talkininkai!

Niekam nėr paslaptis, kad 
šiandie Europoje labai sun
ki maisto ir drabužių padė
tis. Nuo bado, nuo maisto 
trūkumo kenčia milijonai 
žmonių, kurių tarpe ir tūks
tančių tūkstančiai lietuvių. 
Trūksta jiems maisto, trūks 
ta drabužių, trūksta vaistų. 
BALF vadovybė rūpinasi.. 
kiek tik pajėgia, ištiesti pa- i 
galbos ranką. Yra įteiktas 
atitinkamoms valdžios įstai
goms prašymas leisti suruoš
ti nukentėjusiems lietuviams 
konservuoto maisto, (can- 
ned goods) rinkimą. Nori
me, kad šis vajus prasidėtų 
birželio 1 d. Maloniai pra
šome skyrius ir kitus suin-
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I statyti įrankių, sugriautiems 
miestams ir kaimams atsta
tyti statybos medžiagos. Į 
Bet šiandien lietuviams pir-! 
moj eilėj reikia drabužių, 
maisto ir vaistų.

BALF skyriai ir šalpos 
veikėjai įdeda labai daug 
darbo, bet talkos reikia dar 
ir iš platesnių sluoksnių, ku
riems šis atsišaukimas ir i 
taikomas. Dideliems uždavi-; 
tuvių bėdomis. Rengkime 
prakalbas, ruoškim radijo 
programas, rašykim ameri
kiečių spaudai straipsnius.

Rašytojai prašomi paruoš- 
> ti aprašymų, fotografai ir 

piešėjai pateikti paveikslų

apie lietuvių tautos kančias, r 
apie lietuvių tautos nelai
mes.
visų
daugeliui nukentėjusių lie
tuvių išlikti gyvais ir atsi
statyti.

Organizuotas darbas, 
pasiryžimas pagelbės

BALF valdyba
19 W. 44th St. 
Ne wYork 18, N. Y.

Dabar vyksta 7-tos karo 
paskolos vajus. Pirkite karo 
bonus. padėkite greičiau 

i baigti karą su Japonija. 
I

(

I

Niekas taip greit nedžiū- 
sta, kaip ašaros. W. Irving

LIETUVIAI DAKTARAI

•v i

Patriotai italai ir jugoslavai Monfalcone miesto sveiki
na britų Aštuntosios Armijos karius, žygiuojančius į 
Trieste. Italijoj, tvarkos žiūrėti. (Acme-Draugas teleph.)

teresuotas įstaigas bei as
menis jau dabar ruoštis 
šiam svarbiam darbui.

— rinkime, o 
siųskite BAL 
tokiu

Relief
Grand
N. Y.

Suknelių IR SIŪTŲ REIKALE 

KREIPKITĖS PAS MUS!
★ ★ ★

Dr. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metu patyrimu '
TeL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Akinių Dirbtavl 

9491 SO. HALSTED ST. 
kampas 34th St 

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

I 
i

adresu:>
Ware-
Street.

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

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro* kibo*)

Ofisą Telefonas: YARds #554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re* TeL: MH>w*y 2886 

OFISO VALANDOS:
Wt» 10 Dd 12 vaL ryto, nuo 2 M 4

Ofiso TeL .... VERginia 1886 Z^P°^etirn,u°U“,!:30,v>1J.vnk' 
Sekmad nuo 10 Iki 12 vaL diena.

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHTR,U*n'' 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8211 . 

Res. TeL REPafelic *664i
Jeigu neatsiliepia —

Sauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo l-» vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakar*.

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

£147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

tr Šeštadieniais
Valanda** X—8 jnptot.

Didžiausia Lietuvių i 
Jewelry Krautuvė i

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- į 
ališkų instrumen- ! 
tų, Muzikos Kny- Į 
gų, Stygų, Re- į 
kordų ir kitų Mu- i 
zikalių daiktų. ’ 

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

i 
i 
i 
i 
i 
i 
j 
i

Antras svarbus darbas — 
drabužių rinkimas. Jis tęsia
mas toliau. Drabužių reikia 
kelis kartus daugiau, nei 
dosnieji Lietuvos draugai 
iki šiol suaukojo. Kad dra
bužių rinkimas būtų našes-

• nis, kiekvienas skyrius ga- 
i lėtų įsteigti savo vietovėse 
pastovius drabužių rinkimo 
ir išsiuntimo centrelius.

I Kaip tokie centreliai tvar 
kytini, BALF vadovybė su
teiks žinių. Tik pareikalau
kite informacijų! Tad dar 
kartą maloniai prašome: — 
drabužius rinkime, rinkime 
niams reikia suderinto dar- šus aukoti muilą, 
bo ir talkos. Norint gauti ne Vėliau reikės pasirūpinti j* 
lietuvių kilmės amerikiečių nukentėjusių lietuvių ū- Į 
talkos, reikia juos kuo pla- į kiams gauti sėklų, žemei 
čiausiai supažindinti su lie- dirbti mašinų, pramonei at-

|
siaučia

ir dar kartą 
surinktuosius 
F sandėlin 
Lithuanian 
house. 101 
Brooklyn 11,

Visoje Europoje 
baisios ligos. Reikia vaistų 
ir gydytojams įrankių. Kvie
čiame gydytojus į talką: 
prašome aukoti vaistų, vi
taminų, medikalių instrumen 
tų, ir nesigailėti patarimų.

Labai svarbi priemonė Ii- 
gų išvengti yra švara, o šva
rai palaikyti muilas yra bu- ’ 
tinybė. Iš gaunamų prane- ! 
Šimų sužinome, kad karo pa- j 
liestose vietose muilo nėra, j 
Todėl prašome būti pasiruo- Į 4216 ARCHER AVENUE į

I Phone: LAFAYETTE 8617 |

I

i

J

I

i

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami c 
Irias. (Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTĄ T
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

i-
I

i JOHN A. KASS I
1
i

VVATCHMAKER 
JEHELRY — MUSIC

Nedėliomis, S< 
vakarais — 

Office TeL Y 
Namų TeL PI

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Road

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

Tat CANaI 6122

DR. BIEŽIS

i

->
Tel VARds 4641

DR. J. RIMDZUS
PHYSIO - THERAPY

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo 6 Iki 8 vaL vakare, 
ftežtadianiaia visą diena.

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE barcusel.
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,2^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 Vai. vak.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

M ai pATraato

Dr.'John L Smetana,
Ik

P. M.

gy-

4

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkė*

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

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

I

Skaniausia duona yra toji, 
kurią *ždjrbain* savo rinko 
mia '

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

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

-^1

STASYS LITWINAS SAKO:
f/r)flP5D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RCŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” ------------ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — InsoJuotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — V a raišio — EnameUo — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvare) — Pleisterto — Cemento — Šratų 
Visokios Rūšies Lnsulacijos Materiolo — Štormo Langų 
— Kombinacijos Durų — WaUboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

Tf s

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711 W. 47th Street Tel. Yards Ž588

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMMINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVEBNMENT 8UPERVISION

Aukok savo kraują sužeto- 
tiems kariama per A, Bao> 
donąjj Kryžlą.

TaL TASfe »4A

DR. V. A. ŠIMKUS
■IDUUJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
ETASYS LIT1VTNAS, Vedėjas.

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

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

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
EOAN A88OC1ATI0S 

or CHICAGO

Virginia 1141
Pre*. and Mgr.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.
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'Antradienis, geg. 22, 1945

HELP W A N T E D

S “DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

{•DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMEN'T 

12" Nn. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94S8-9489

TOOL IR DIE MAKER
Keletos Metų Patyrimo

GERA MOKESTIS
HELP WANTED — VYRAI

Bushelman
REIKIA

Prie Pirmos Rūšies 
Vyrų Drabužių

LEO. FOX & CO. 
6 N. Michigan Avė. 

TEL. — DEARBORN 8844

Viršlaikis jei norima 
Po Karo Progos

SELIG ENGINEERING 
&

2711
TEL.

TOOLING CO,
S. Michigan Avė.
— CALUMET 7418

HELP WANTED — MOTERYS

Prie

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
8 Vai. Aukščiausia mokestis. 

Sekmad. dirbti nereikia.
STEVENS BT.DG. 

RESTAURANT
17 N. STATĖ. 8th Fl.

VYRŲ REIKIA
Prie visokių kapinėse darbu. Pa
tyrimo nereikia. 85c į vai. Laikas 
ir pusė virš 44 valandų.

7801 W. MON’TROSE AVĖ.
LACkaivanna 9622

Dalinio Laiko Darbai 

VYRAMS

IR MOTERIMS
5:30 IKI 10:30 V7AK.

SVARBUS KARO
DARBAI

Lengvas Radio Assembly
Malonios Aplinkybės

Gera Mokestis
Atsišaukit Tuojau

Klauskit Mrs. Gandy

M0T10GRAPH

. 120 N. Green St.
(Arti Halsted ir Lake Sts.)

ARTI BUŠŲ, “L” IR GATVKKARIŲ

DIE MAKERS
‘ PRIE MAŽŲ DIE, JIG IR 

FLNTURE DARBŲ
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
GERA PO KARO ATEITIS 

GERA MOKESTIS

C —B TOOL PRODUCTS 
COMPANY

970 W. Montana
Tel—LINcoln 1385

a

REIKIA MOTERŲ 
pataisymu ir perdirbimų 

eleaning įstaigoj 
Atsišaukit tuojau 

COIJMBI V CT ,-E ANERS 
1129 W. 14th St. 
Tel.—CANal 1922

dry

NAKTIMIS DŽNITORKA
MODERNIŠKAM STOCKYARDS 

OFISAN
S25.00 I SAVAITĘ
5 NAKTYS J SAV.

“L” IKI DURŲ
PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ

TEL —YARDS 0240
Atsišaukit asmeniškai

LIBBY McNEILL & LIBBY
Parkers ir Exchange Avė.

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

Karo Pramonė
★ ★

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS
Į

BELL TELEPHONE
COMPANY

EMPLOYMENT OFISAS 
MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

FOR SALE — REAL ESTATE:

BEVERLY HILUS REZIDENCIJA
Stebėtinai gražus, namas.. Je luxc 
vidus. Geriausios kokybės ir darbo, 
nepralenkiamoj vietoje. 6—7 kamta- 
rių. tile maudyklės, gazo šiluma, na
tūralūs “fireplace.” Jausite pasidid
žiavimu kviesti svečius į tok) gražų 
narna įrengtų su visais patogumais. 
Arti mokvklu. bažnyčių ir t-anspor- 
tacijo-. BEVERLY HII.LS REALTV 
CO.. 1729 W. 103r«l St.. BEV. 9820.

’ ______________________________________________

Padėkime
Lietuva turi būti vėl lais

va ir nepriklausoma valsty
bė. Todėl mes padėkime savo 
broliams lietuviams, kovo
jantiems už nepriklausomy
bę, atgauti laisvę ir nepri- 
klausomybę.

. Kiek samdė?
1944 m. spalių mėnesyje 

Jungtinėse Amerikos vals
tybėse buvo samdoma 52,- 
240.000 darbininkų. Apie 
2,700.000 buvo jau 65 metų 
amžiaus.

Skelbkite* “Drauge”

DTENRAJms DRAUGAS, URTUAnO, IET3N0IS

BUFFALO BOAT

SVEIKATA 1

BRANGUS TURTAS

NEURALGIJA

Stalinas sunegalėjo.
Reikia daktaras parkviest!. 
Nei vienam jis netikėjo.
Kurie buvo Maskvos mieste.

Rašo D R. R A Č K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago

■< ><=>< ><=X><=>< ><=><
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SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ. 
l’atynr-4ii prie matraMl. Pastovūs 
darini. COLUMBIA REDDING CO., 
1750 N. \Voleott Avė.. Tel. BRUns- 
vvick 6500.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų švarių dirbtuvės dar
bų. Patyrimo nereikia. 100% karo 
darbai dabar ir nuolatiniai darbai 
po karo. Gera mokestis. Greitas 
Įsidirbimas. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Atsišaukite po 9 vai. ryte.

CHICAGO CARDBOARD CO.
670 W. Washington Blvd.

ATHER’S DAfrJURE 17

Gan dažnai pasitaikanti 
! liga, tai galvos neuralgija. 
Šioji liga skiriasi nuo kitų 
galvosopių tuo, kad skaus
mai trykšta iš nervo kurio 
galūnės baigiasi odoje arba 
gleivinėje plėvėje.

Simptomai. Neur a 1 g i j a 
lengva pažinti todėl, kad 
skausmai yra ritmiški dilg- 
čiojanti. Tie skausmai yra 
baisūs, veriančiai diegianti: 
ir jei tie skausmai būtų 
nuolatiniai, tai ir pakantus 
žmogus negalėtų ištverti. A- 
takos staiga užeina, parok- 
sizmai diegia nuo keletos
-

. sekundų iki keletos mmutų, 
ir staiga pereiiaa. Skausmas 

: atakuoja tik vieną galvos 
pusę ir visada tą pačią vie
tą. Ir oda toje vietoje kur 
skausmai paliečia, patampa 
taip jautri, kad bijo ne tik 
palytėjimo, bet net vėjo pūs
telėjimo. Turinčiam neural
giją skausmų atakos grei
čiau užeina, kai jis nuvargs
ta.

Priežastys. Neuralgiją gau 
na daugiausia viduramžio 
žmonės. Moterų daugiau 
gauna tąją ligą nei vyrai. 
Jaunystės klaidos bei apsi
leidimas paruošia palankią 
dirvą neuralgijai. Ima ilgą 
laiką kol dirva tampa pa
ruošta neuralgijos atakoms. 
Pūliuojanti tonsilai, pūvan
ti dantys, — tai bene di
džiausi kaltininkai. Kraujo 
nusilpimas, ypač po influen- 
zos. sudaro palankią dirvą 
neuralgijai. O paskui reikia 
tik menkutės priežasties, to
kios kaip paprasto nusišal- 
dymo, arba išsigandimo bei 
susirūpinimo kad staiga pra 
sidėtų neuralgiškų skausmų 
atakos. Beje, dar galima su
minėti ir chronišką vidurių 
užkietėjimą kaip vieną iš 
neuralgijos priežasčių.

Rūšys. Neuralgija klasifi- 
kuojasi pagal vietų kur 
skausmai pasireiškia: (1) 
“Cervico-occipital” neuralgi-

ja atakuoja tik pakaušį ir 
. kaklą. (2) “Trigeminal” neu 

ralgiji atakuoja arba anta
kį, arba veidą, arba žandą, 
lūpas bei liežuvį; tai pride
ra kuri šaka to trišakio ner
vo (“Trigeminal nerve”) y- 
ra ligos paliesta. Ir ir kitos 
neuralgijos rūšys., kuri gali 
pasireikšti bile kurioje kū
no dalyje, bet tai ką čia su
minėjau turbūt pakaks.

Gydymas. Išgydyti neu
ralgiją nelengva, tad apsi
moka žiūrėti kad nesudary
ti palankios dirvos neural
gijos atsiradimui, apsimoka 
paisyti apie savo sveikatą 
ir apsisaugoti nuo baisiai 
skaudžios neuralgijos. Da
bok, kad dantys negestų. 
Jei daktaras pataria imti 
lauk tonsilus, tai jų ne’ai- 
kyk. Apsimoka bent sykį į 
metus nueiti pas daktarą ir 
patikrinti savo sveikatos 
stovį, ir klausyk jo patari
mų. tai nesigailėsi.

Kai jau neuralginius skaus 
mus kenti, bloga. Su vais
tais ne visus ir ne visada 
pavyksta pagydyti, nors pa
lengvinimą bent laikinai ga
li gauti. Kartais prisieina 
užblokuoti nervą injektuo- 
jant su adata spiritą. O kar
tais net reikia nervą nu
pjauti; bet tuomet visa toji 
vieta tampa suparaližuota 
nors skausmo daugiau jau 
nėra.

Geriau pasisaugot 
gijos, negu po laiko 
tis.

I 
I

I 
I

I

neural- 
gailė-

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas U. P. — Kas 
suaugusiam sveika, tai ne
reiškia jog ir kūdikiui gali 
būti gera; taigi rūgusį pie
ną valgyti suaugusiam žmo
gui yra labai sveika, o kū
dikiui tai gali pakenkti. Iki 
keturių metų amžiaus vai
kui nepatariu duoti rūgusio 
pieno.

I Platink “Draugą”.

Vienas šešiose 
asabose

Tuomet artimai sėbravo 
Dar su fiureriu Berlyne. 
Mušė greitai telegramą: 
••Atsiųsk šmaker dėl Sta

lino.”

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

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybės’

REMKITE TUOS, KT’RIE 
SKELBIASI “DRAUGE”.

■——----------------------------------------------
Kūno skausmas — mirtis, 

dvasios skausmas — gyve
nimas. J. Kriaušė.

Buffalo boat yra vadina-! 
mi ypatingi laiveliai, nedi-' 
deli, bet gerai įginkluoti. 
Laiveliai gali plaukti ir ne
didelėmis upėmis. Be tų lai
velių vargas būtų mūs ka
riuomenei Pacifiko fronte. 
Pirkime daugiau karo bonų,’ 
kad narsioji mūs kariuome
nė būtų visakuo aprūpinta.

Kam savųjų jis bijojo, 
Balšavikų tai slaptybė. 
Gal jis triksą jų žinojo, 
Gal kėsinos ant gyvybės 

Gal bijojo, kad savieji 
Vietoj vaistų garantuotų 
Ir sutaisę nelabieji, 
Taurę nuodų nepaduotų.

Gydytojas atvažiavo.
Jis. nustebęs, keistai žiūri,

1 Nebtikėdams
i

Į

akims savo:
Vietoj vieno šeši guli. . 

Visi buvo jie ūsuoti 
Ir vienodas sudėjimas. 
Negalėjo jis žinoti, 
Kuris buvo jų Stalinas.

Jis visus apčiupinėjo, 
Visus gydyti mėgino. 
Visaip tyrė, žiūrinėjo, 
Bet Stalino nepažino.

San Franciscoj konferavo 
Įvairių šalių atstovai.
Iš Rasiejaus atvažiavo 
Net septyni Molotovai.

Kur jis eina, kur važiuoja,

Protestuoja Prieš S. F. 
Sumišimą ir Spaudimus

SAN FRANCISCO, geg. 
19. — Feldmaršalas Jan
Christian Smuts, iš 
Afrikos, protestavo 
sumišimą ip daromus 
dimus, kurie paveikia 
tinių Tautų konferenciją. 
Jis taipgi apgailestavo auk
štųjų pareigūnų išvažiavi
mą.

Anglijos Anthony Eden. 
Prancūzijos Goerges Bida- 
ult, ir Rusijos V. M. Molo- 
tov visi išvažiavo, ir Pietų 
Afrikos ministras pirminin
kas sakė jų išvykimas “pa
daro likusių jų kolegų po
ziciją nepatogia.”

Moterys ir San Fran
cisco konferencija

San Francisco, Cal.. gegu
žės 16 d. dalyvavau dviejuo
se moterų susirinkimuose, 
kad galėčiau patirti apie 
moterų vedamą darbą tarp
tautinio bendradarbiavimo 
rėmų statyboje. Dalyvavau 
užkandyje St. Francis ho-j 
telyje, kurį suruošė Gyven
tojų Mandatų Komitetas 
Taikai ir Bendradarbiavimui 
Palaikyti Amerikos Valsty
bių tarpe, tai yra užsienio 
departamento globoj esanti 
visų Amerikos valstybių 
organizacija, kuri rūpinasi 
stiprinti taikos, geros kai- i 
mynystės ir solidarumo po
litiką Amerikos žemyno 
tautų tarpe. Dr. Bertha 
Lutz, Brazilijos atstovė, pa
reiškė, kad nei viena mote
ris nedalyvauja jokiame po
litiką nustatančiame komi
tete, nesigirdėjo moters 
balso plenarinėse sesijose; 
moterys tiktai sėdi, laukia 
ir galvoja.

Ponia de Vidai, Urugva
jaus atstovė, reikalauja 
duoti moterims teisę daly
vauti statyboje tos organi
zacijos, kuri turi viltį iš
saugoti taiką pasaulyje.

Po pietų dalyvavau San 
Francisco skyriaus Moterų 
Veiklos Komiteto Laimėji
mui ir Nuolatinei Taikai 
Palaikyti susirinkime. Mrs. 
Ogden Reid pasakė, kad be 
kiekvienos paskiros moters 
pagalbos, šios konferencijos 
rezultatus vėjas išnešios.

Mrs. Sporborg, Visuotinos 
Moterų Klubų Federacijos 
pavaduojąs atstovas, parei
škė, kad iš keturiasdešimt 
dviejų (konferencijon leis
tų) organizacijų, tiktai pen
kios yra iš moterų grupių. 
Jungtinių A. Valstybių de
legacijoj yra viena moteris, 
bet trys moterys atstovauja 
lotynų Amerikos kaimynus.

M. Kižytė.

Į

I

Jan j£ą jis veikia ar ką šneka 
Pietų
prieš
spau-
Jung-

Vis būryje figūruoja — 
Palydovai paskui seka.

Ar jo ciną pagodoja, 
Ar jį patį šnipinėja. 
It tos širšės Lietuvoje 
Aplink drevę bimbinėja. 

Balšavikams tikras rojus, 
Pilną laisvę įsigijo. 
Neužtikrintas rytojus, 
Net šešėlio savo bijo.

Žaibas

BOSTONAS, geg. 19. — 
Kapt. Fritz Steinhoff. ko- 
mandierius nacių submarino 

I U-873, padarė sau galą aps
krities kalėjime, sudaužy
damas savo akinius ir stik
lu perplaudamas savo ran
kos gyslą.
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į Į AR SKAUDA KOJOS? ’
• 1 MIN. NAMIE BANDYMUI j 
i wnkit Devine’s Ointment! |

J ud

jei nepatiks
—jums. . . NEKAINUOS 

IR DVIGUBAI JUMS 
PINIGAI ATGAL

Jei kojos dega, niežti ir’ 
prakaituoja, ar suskilu- I 
sios, pūslėtos. jautrios, ? 
karštos, skaudančios. at- 
siduodanėios kvapu ar pa
variusios, patrinkit jas 
tik vieną, minutę su Devi- 
ne’s Ointment. Palengx'i- 
na. atsodina ir atgaivina 

u. Suminkština kornus ir sukie- j 
Turi sudėtinius nuro- = 
Veikia 5 būdais. Tūk- | 
Nesutepantis. Nenuda- e 

39-e. Vaistinėse ar de-I 
\Vieboldt*s ir Gol- s

i

\ | tuo ja

(tėjusias dalis.
o dyta gydytojų.
j tstanviai giria.
! žantis. Tiktai

‘ | partrnent krautuvėse 
; " d Mat t’s.

n tiro- o
Tūk- I 
luda-= 

de-|
Gol-5

i

mAPGLTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
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 Ave.z Chicago, III
Telefonas — GROvehill 2242

A—

3®

w

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
PAINU , 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

SAN FRANCISCO, geg. 
19. — Dvi Australijos ar
mijos divizijos veržiasi pir
myn prieš japonus praeitoj 
Bougainville saloj, Solomon 
salyne, ir beveik atkirto ja
ponus Bonis pusiausalyje.
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Tito ir Stalinas gauna per nosį
Jugoslavijos diktatorius, kuris buvo pastatytas ir 

kuris ir dabar yra palaikomas Rusijos diktatoriaus 
Stalino, kol kas nepaiso Anglijos ir Amerikos įspė
jimų nekišti savo nosies į Trieste miestą ir jo apylin
kes, nes tai nepriklauso nei Titui nei Stalinui.

Santykiai dėl Trieste buvo (ir tebėra) tiek įtempti, 
kad anglų generolas Alexander. jungtinių tautų karo 
jėgų vadas viduržemiuose, Tito imperializmą pavadino 
nacišku, fašistišku ir japonišku. Vadinas, Tito, besisa- 
vindamas svetimus miestus ir teritorijas, elgiasi taip, 
kaip elgėsi Hitleris, Mussolinis ir japonų imperialistai 
ir militaristai.

Gen. Alexander taip kalbėjo Titui, bet tie patys žo
džiai tinka ir diktatoriui Stalinui, nes Jugoslavijos dik
tatorius nieko nedaro nepasitaręs su Stalinu, nuo ku
rio “malonės” jisai priklauso.

Dabar jau aiškiai atrodo, kad Jungtinės Valstybės 
ir Didžioji Britanija jokių nuolaidų nebedarys Mask
vai nei Balkanuose, nei Baltijos valstybėse, nei rišant 
Lenkijos ar net ir Vokietijos ateities klausimą.

Taip ir reikia.
★

Nacių plėšikavimas
Išlaisvintoje iš nacių Vokietijoje sąjungininkai užti

ko milžinišką garsiausių pasaulio meno kūrinių ir kitų 
brangenybių kolekciją. Apkainuota, kad toji kolekcija 
verta net du šimtus milijonų dolerių. Tuo “kolektorium” 
buvo Hitlerio dešinioji ranka Herman Goering. Tie me
no turtai ir kitokios brangenybės daugumoje buvę “su
pirkti” Goeringo agentų nacių okupuotuose kraštuose. 
Bet tai nebuvo jų supirkimas, bet atvira vagystė, plė
šimas.

Tai duoda dar vieną visai neblogą vaizdą, kas atsi
tinka, kai į valstybės viršūnę įsibriauna diktatoriai, 
arba, teisingiau, gengsteriai. Jie sulaužo visus įstaty
mus, visokį padorumą, pasikinko piliečius dirbti tik 
jų asmeninei naudai ir garbei, panaudoja jos jėgas 
kaimynų užpuolimui ir jų apiplėšimui.

Reikia džiaugtis, kad nacių plėšikų gengė jau su
triuškinta. Reikia manyti, kad ir visi kiti tarptauti
niai gengsteriai, plėšikai ir žmogžudžiai visai netru
kus susilauks tokio pat likimo, kokio susilaukė hitle
rininkai.
★

Argentinos mokyklos
Lygiai prieš 60 metų Argentinoje buvo viso labo 

2.000 pradinių mokyklų, kurioee 4,000 mokytojų mo
kino 150.000 mokinių.

Dabar Argentinoje veikia 15,000 pradinių mokslo 
įstaigų: jose mokytojauja 80,000 mokytojų, o mokinių 
skaičius viršija du milijonus!

Pradinėse Argentinos mokyklose mokosi apie 2,000 
ir Argentinoje gimusių lietuviukų.

Nors Argentinoje veikia visuotino mokslo įstatymas, 
bet iš bendro gyventojų skaičiaus dar 15 nuošimčių ne
moka rašyti nė skaityti. Iš visų Pietų ir Centro Ame
rikos respublikų Argentinoje mažiausias analfabetų 
nuošimtis. Tik šiaurinės Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje yra mažesnis beraščių nuošimtis, ne
gu Argentinoje.

*
Ginkime lietuvių tautos teises į laisvę ir nepriklau

somybę !

Svarbusis momentas Lietuvos gyvenime
I

KĄ PASAKĖ PULK. GRINIUS MININT LIETUVOS 
STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTĮ

Šį vakarą mes čia susirinkome paminėti vieną svar
bų tautos gyvenimo momentą, būtent. Steigiamojo Sei
mo sušaukimą.

Tas įvyko 25 metai atgal, būtent, 1920 metais ge
gužės 15 dieną Kaune.

Tą dieną Lietuvos žmonės per savo rinktus atstovus 
pasauliui pareiškė, kad Lietuva ne tik kad yra jau lais
va ir nepriklausoma, bet ir demokratiška.

Laisvę ir nepriklausomybę Lietuva iškovojo pati vie
na per 1918 ir 1919 metus. Vasario 16 aktas buvo šū
kis, kad Lietuva yra tikrai pasiryžusi tapti laisva ir 
nepriklausoma.

Gegužės 15 aktu buvo suvestas kaip ir balansas to, 
ką lietuvių tauta per tuos 2 su viršum herojiškų kovų 
metus buvo nuveikusi.

Atėjo laikas apsidairyti, susitvarkyti ir nustatyti 
tolesnio gyvenimo gaires.

Tai ir buvo pagrindinis Steigiamojo Seimo tikslas.
Į Steigiamąjį Seimą žmonės savo atstovus rinko tie

sioginiu. slaptu ir proporcingu būdu, vadinasi tuo pat 
būdu, kuriuo yra pagrįsti rinkimai ir į šio krašto kon
gresą.

Rinkikai nieku nevaržomi, buvo laisvi balsuoti už 
jiems tinkamą tikietą. Proporcingai daugiaus balsų 
laimėję, gaudavo ir proporcingai didesnę reprezentaciją. 
Paprasta, teisinga ir aišku.
ŽEMĖS REFORMA

Vienu iš pirmųjų Steigiamojo Seimo darbų buvo ap
svarstymas ir priėmimas pagrindinio valstybės gyve
nimui tvarkyti įstatymo — Konstitucijos.

Lygiagreta, Steigiamajam Seimui teko išrišti ir ant
ras anuo metu labai opus lietuviui reikalas — žemės 
paskirstymo ir žemės valdymo reikalas.

Dėl įvairių istorinių priežasčių, taip jau reikalai Lie
tuvoje susidėjo, kad lietuvio žemes valdė visi, tik ne 
lietuviai.

Lietuvos ūkininkas — tikrasai krašto šeimininkas, 
įvairių atėjūnų buvo nustumtas į sklypininko padėtį.

Senas skriaudas reikėjo taisyti, grąžinant žemę tiems, 
kurie turėjo į ją teises, kurie norėjo iš jos gyventi.

Tai ir buvo pagrindinis žemės reformos tikslas.
Buvo tai drąsus ir tais laikais labai radikaliai atro

dąs žygis. Natūraliai, jis susilaukė daug piktos kriti
kos ne tiktai iš užsienio, bet ir iš tam tikrų reakcinių 
sluogsnių pačios Lietuvos viduje.

Pabalčio valstybes išskyrus, kitos Rytų Europos tau
tos prie panašios reformos taip ir nedrįso prieiti.

Šiandien. 25 metams praslinkus, žemės reformos bū
tinumas jau pripažinimas ir lenkų, ir vokiečių, ir veng
rų ir daugelio kitų valstybių.

Retrospektyviai žiūrint ir dalykus matuojant socia
lūs pažangos mastu, ana Steigiamojo Seimo reforma 
tikrai gali būti vertinama kaipo tikra valstybinės iš
minties išraiška.

VALSTYBĖS KONSTITUCIJA
Apie Konstituciją daug kalbėti netenka: tai buvo 

valstybinės teisės tikrai tobulas kūrinys, gal kiek net 
per daug drąsus, jei atsižvelgsime į aplink Lietuvą tuo 
metu siaubusį chaosą ir totalitarinius verpetus.

Lietuvos nelaimei, tie totalitariniai verpetai už 6 me
tų palietė ir jūsų protėvių žemę. Komunistinio totali
tarizmo iš vidaus graužiama, autoritatyvį rėžimą pir
moji pas save įsiveda Lenkija. Jai pamėgdžiojant. 1926 
metais gruodžio 17 įvyksta perversmas ir Lietuvoje.

Šiais laikais tolydžiui girdime linksniuojant 4 lais
ves. Net San Francisco Konferencijoje svarstoma for
mulė apie Human Rights and Fundamentai Freedoms.

Matomai, taip žmogus yra jau sutvertas, kad iki 
jame spinksi nors kibirkštėlė gyvybės, jis visom išga
lėm. iki paskutiniųjų, kovos už laisvę ir žmogaus pa
grindines teises.

Tas liečia tiek pavienius asmenis, tiek ištisas tautas.
Ta kova už žmogaus laisvę, jums amerikiečiams, yra 

suprantamesnė nei bet kam kitam. Ne tuščioms Jūsų 
Nepriklausomybės Deklaracijoje yra įrašyti žodžiai: 
Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.

Nuo šio principo šis kraštas dar niekuomet nebuvo 
nukrypęs...

Tas, kas šiame krašte buvo nustatyta 150 metų at
gal. jūsų tautiečiai Lietuvoje bandė įkūnyti 1920 me
tais per savo Steigiamąjį Seimą.

SKAUDUS LAIKOTARPIS '

Organizuotoji 
visuomenė kalba

“Ir budėsime, ir dirbsime 
ir aukosime!’’ — taip pasi
sakė kelių šimtų draugijų 
atstovai susirinkę praėjusį 
sekmadienį į antrąją lietu
vių konferenciją Chicagoj, 
kuri buvo visą dieną Lietu
vių Auditorijoj.

Šitoks pasisakymas nebu
vo tuščias. Išklausius Chi
cagos Lietuvių Tarybos val
dybos pranešimą, pasidžiau
gus gražiais darbais praė
jusiais metais, nutarta, kad 
kiekviena lietuvių patrioti
nė draugija išrinktų nuolati
nį atstovą į ALT skyrių ir 
per jį būtų veikliu didžiojo 
ir vieningojo Amerikos lie
tuvių kūno — ALT nariu.

Taip sustiprinus ALT sky 
rių. ir veikimas pasidarys 
vieningesnis. didesnis ir dau 
giau bus nuveikta kiek A- 
merikos karo pastangoms 
stiprinti, tiek bolševikų pa
vergtai Lietuvai laisvinti.

★ ★ ★

Gausingoji konferencija 
nešaudė tuščiais žodžiais. 
Juos parėmė konkrečiai. Pa
sižadėta išpirkti U. S. karo 
tonų už apie šimtą tūkstan
čių dolerių, Lietuvai laisvin
ti sudėta virš dviejų tūks
tančių dolerių ir pasižadėta 
nuolat darbuotis, kad nie
kuomet nepritrūktų lėšų di
džiajai lietuvių tautos ko
vai už laisvę vesti. Šis bu
vo vienas iš svarbiausių kon
ferencijos darbų ir užsimo
jimų.

★ ★ ★
Konferencija išklausė tei

sėjo William F. Laukaičio, 
ALT atstovo, pranešimo iš 
San Francisco konferencijos 
su dideliu susidomėjimu ir 
entuziazmu. Dalyviai džiau
gėsi, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiuntė į San Fran
cisco, kur vyksta jungtinių 
tautų konferencija taikos 
organizacijai steigti, delega
ciją ir kad jon skyrė kvali
fikuotus žmones. Esamomis 
sąlygomis delegacija daug 
nuveikė ir keletą tikrai ge
rų ir Lietuvai naudingų žy
gių padarė.

★ ★ ★

Tretysis konferencijos po
sėdis buvo vakare. Jis bu
vo skirtas Lietuvos Steigia
mojo Seimo 25 metų sukak
čiai minėti. Tikrai gražias 
ir turiningas kalbas pasakė 
— pulk. K. Grinius, konsu
las dr. P. Daužvardis, P. 
Dargis iš Pittsburgho ir dr. 
M. Vinikas iš New Yorko. 
Ir į šį posėdį atvyko gana 
daug žmonių.

★ ★ ★

Konferencijos pirmam po
sėdžiui pirmininkavo kun. I. 
Albavičius, ALT skyriaus 
pirmininkas; antram — dr. 
K. Drangelis, vice pirm.; tre 
čiam — dr. Montvydas, vice 
pirm. Sekretoriavo A. Mi- 
kužiūtė ir E. Samienė. eky-

Vos spėjus priimti Konstituciją, Lietuvą ir vėl už
klupo nauja nelaimių banga. 1920 metų vasarą, rytinės 
Lietuvos sritys virsta lenkų-rusų mūšio lauku. Liepos 
mėnesyje sovietai užima Vilnių ir. paskui besitraukian
čius lenkus, netrukus prieina Vislos.

Čia karo laimė pasikeičia: rusai mūšį pralaimi. Lie
tuvos rytinės sritys ir vėl tampa mūšio lauku.

Bet sunkiausios Lietuvai dienos atėjo spalių mėne
syje, kai lenkai, dar tik vakar Suvalkuose duotų us sekretorės. Konferen-
žadėjimų nepaisant, staigiu puolimu užima Vilnių. cijos komisijos savo darbą

(Daugiau bus) taip pat gerai ir tvarkingai

VAIDILUTE * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

— Vargu ar taip bus, — 
atsiduso Skaisgirienė.

— Kodėl, mama?
—Et, vaikeli!... ką ji ten 

veiks tarp ponų.
— Nagi dėdė savas — ne 

ponas.

— Dabar savas, o paskui, 
su ponais susidėjęs, gal ir 
jis pakitęs.

— Ką kalbi, mamai — už
gynė Judita: — dėdė bus 
visuomet kaip buvęs — ge
ras, mylimas dėdė.

— Jums dėdė, man brolis, 
o brolienė bus ir man ir 
jums svetima.

— Nesuprantu, dėl ko 
Norvaišaitė mamai netinka? 
— stebėjosi Verutė. — Man 
ji labai patinka, nes visuo
met šneki, maloni, neišdidi.

— Ar aš sakau, kad ne
tinka. Tik į brolienes jos

dėl ko daž- kažin kodėl nenoriu — ir

(Tęsinys)

Tebegyveno Atga juose, 
kur visi prie jo, kaip prie 
šeimos nario, priprato, my
lėjo ir sielvartavo, belauk
dami, kuomet jis apsivedęs 
iš jų tarpo pasišalins. Ypa
tingai rūpinosi juo Adelė, 
ir gal tik ji viena iš visos 
šeimos nepritarė savo sie
loje jo sumanymui vesti Re
giną. Nieko prieš ją netu
rėjo, mėgo ir gerbė ją, kaip 
ir jos tėvą, tačiau lyg jautė, 
kad iš tos meilės brolis ne
turės laimės. Nieko jam dėl 
savo abejojimų nekalbėdavo, 
tik matydama jo iškrikusią 
nuotaiką ir nerimą, nejučio
mis kaltindavo tą, dėl ku
rios jis kentė, iš kurios su
grįždavo nekartą paniuręs 
ir apsiblausęs, kaip naktis.

Dėdės atmainą sekė ir 
Skaisgiraitės,

nai, kaip pliuškės, jį paer
zindavo. Iš pradžių priim
davo merginų pašaipas juo
kais, ilgainiui pradėjo pyk
ti, ir motina uždraudė jie
dviem tą klausimą liesti.

— Vestų |au kartą, ar ką,
— atšovė Verutė: — užsi
baigtų jau tas bėgiojimas į 
Bijūnus ir tas piktumas.

— Ateis laikas ir apsives,
— pridūrė Judita. — Aš no
rėčiau, kad dėdė dar su mu
mis pagyventų: ir mamai 
ūkį vesti padeda, ir mums 
nauda. Juo ilgiau nusitęs, 
juo daugiau prajnoksim iš 
jo.

Klemensas buvo jau pa
ruošęs Vincuką į pirmą gi
mnazijos klasę, ir berniu
kas gyveno jau iš rudens 
Kaune, o mergaites lavino 
laisvu laiku, teikdamas ele
mentarių mokslo žinių, Ga
bi, darbšti Judita mokėsi 
atsidėjusi, dėl to norėjo, 
kad dėdė gyventų su jais 
kuo ilgiausiai.

— Mokytis galės ir pas
kui. dėdei apsivedus. žiemą 
jokių darbų nebus ir gyven
si sau kaip ponia Bijūnuose, 

atliko. Konferencija buvo 
pradėta su nepaprastai gra
žia malda — invokacija, ku
rią atkalbėjo kun. J. Paš- 
kauskas. Dalyvavo ir kariš
kių. Seržantas Bender, tu
rįs kongreso medalį už kar- 
žygiškumą karo fronte, kon
ferenciją gražiai pasveikino. 
Kas darė pranešimus ir kas 
sakė kalbas pačioj konferen
cijoj, sužinosime iš užrašų, 
kuomet jie bus paskelbti.

gana. Nesavas žmogus.
— Nesavas... Ak kokios 

dėdė nepaimtų, vis bus ne
sava... Negi ves paprastą 
kaimietę?... Pats mokytas, 
tai ir žmonos tokios ieškos.

— žinai taip... Tik, štai 
nerimstu, žiūrėdama į jį. ir 
tiek... Ko jis dabar taip 
skursta prie tos vienos pri
sirišęs?... Dar jaunas, dar 
galėtų palaukti, šitoji vy
resnė ir tokios motinos, ku
rios...

(Daugiau bus)

PIRKITE KARO BONUS!
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nuolių didelį pasišventimą 
žmonių labui.

Brangus lietuvi! Siųsk 
auką, pasveikink seseles ir 
parodyk įvertinimą jų dar
buotės. Gi seselės bus visuo- 

tilpo gražūs met dėkingos ir kasdien mel- 
____ •_ _ ?_ * mo -inncs Tonflc A €14-^2 Lrtt 

i

Iš sodaliečių gyvenimo

ARD seimo proga
Balandžio 17 d. minėjome Į 

šviesios atminties a. a. Mo
tinos Marijos penkių metų 
mirties sukaktį. Lietuvių 
laikraščiuose 1 
aprašymai jos gyvenimo ir! sis už jus. Jonas A. Stoškus 
darbuotė Dievui ir lietuvių 
tautos gerovei.

Nuo įkūrimo Šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyno, lietu
vaitės vienuolės visas savo 
jėgas dėjo auklėjimo darbe. 
Gražių seselių darbuotės vai 
šių galima rasti kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj.

Gegužės 27 d. metinis AR 
D seimas įvyks motiniškam 
name. Šv. Mišios vienuoly
no koplyčioje bus laikomos 
už visus seselių rėmėjus ir 
geradarius.

Seime bus aptariami bė
gamieji reikalai. Iš tikrųjų, 
jei žmonės suprastų, kiek iš
laidų reikia vienuolyno iš
laikymui, visi mielu noru 
prisidėtų prie rėmimo.

)

Chicago lietuviai, kurie 
negalės dėl kokių nors prie
žasčių dalyvauti seime, ga
lės prisidėti prie gražios A 
RD darbuotės atsiunčiant 
aukų. Kiekvienas gali pri
sidėti prie šio veikimo įsi
rašydamas į ARD garbės 
ar amžinus narius. Garbės 
nariai aukoja §25, o amži
nieji — §100.

Dabar mes turime geres
nes įeigas. tai galime leng
vai padaryti dvasinį invest- 
mentą. Aukas reikia siųsti 
į motinišką namą adresuo
jant: Sister’s of Saint Casi
mir, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago 29, III.

Praėjo keturiolika metų, 
kai palikau suolą mokykloj, 
kurioj mokytojavo seselės 
kazimierietės. Negaliu už
miršti jų gražių pamokini
mų ir vertinimą lietuvių kal
bos. Savo kelionėse po Ry
tines ir Vakarines valstybes 
turėjau progos matyti jų 
darbuotę mūsų brolių lietu
vių naudai. Gyvendamas ar
ti seselių motiniško namo, 
karts nuo karto, galiu gėrė
tis jų vedama įstaiga. Ge
rai žinau ir suprantu šių vie-

Tik gyvas tikėjimas veda 
žmogų į tikrosios laimės ša-

Pasimelakime už šį dva-. si prašomi kuo skaitlingiau- į 

sios vadą, kad Dievas jam šiai atsilankyti. Valdyba 
duotų sveikatos su mumis --------------------
darbuotis ilgą laiką.

Kareivių Motinų

Cicero—Šv. Antano para
pijos sodalietės iškilmingai 
atšventė gegužės 13 d., nes 
buvo dvi priežastys jų di
deliam džiaugsmui.

Pirmoji—sodaliečių meti
nis “ Motinų Dienos” ap- 
vaikščiojimas. Jos su savo 
brangiomis motinėlėmis iš
klausė šv. Mišių, ir priėmė 
Komuniją. Kiekvienos so
dalietės širdis buvo kupina 
gilaus dėkingumo Dievui už 
Jo duotas brangias dova
nas.

Pranešimai
TT. Marijonų Bendradar

bių mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gegužės 23 
d., Aušros Vartų par. mo
kyklos kambaryje.

Artinasi metinis išvažia
vimas Hinsdale, III. (liepos 
29 d.). Reikia dabar ruoš
tis. yra taipgi daug kitų 
svarbių reikalų aptarti. Vi-

Mrs. Charles Penshorn, 
6447 Sangamon str., pranešė. 
policijai, kad koks tai vyras 
ištraukė jos rankinuką, ku- i 
riame buvo $14, kai ji ėjo 
netoli savo namų.

B. A. LACHAVVICZ
ROSELANDE

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PulL 1270 — Canal 2515 
Rez. teL: Commodore 5765.

I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

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

Pagerbė veikėją
Town of Lake.—Gegužės

Po Mišių su savo mamy
tėmis nuvyko į parapijos 
naują “gimnazium” kur 
buvo priruošta pusryčiai, j 
Ten išsipildė antras soda
liečių didis džiaugsmas, nes 
per pusryčius, įvyko priim
tuvės sodaliečių naujo dva
sios vado, kun. S. Gaučio. 
Pirmininkė D. F a i z a i t ė. 
sveikino kun. Gaučą ir reiš
kė sodaliečių nuoširdžius 
linkėjimus naujoj vietoj. 
Pusryčiuose dalyvavo ir 
klebonas, sodaliečių geriau
sias draugas ir prietelis.

Dabar su nauju dvasios 
vadu sodalietės pasiryžu- 
sios da didesniems darbams.

Onyte.

Town of Lake.—Gegužės Cicero — Motinų Dieną,
15 d. būrelis draugių atsi- Švento ^Vardo Draugija pa- 

■ lankęs į namus Sofijos Mic-, 
kūnienės šauniai pagerbė ją 
vardadienio proga. Puotoj 
dalyvavo ir linkėjimus su
dėjo ir kun. S. Adominas.

S. Mickūnienė yra veikli 
parapijoj ir visoj eilėj lab
daros ir idėjinių draugijų.

Mickūnai išauklėjo du sū
nus, kurių vienas, Viktoras, 
yra Staff Sgt. Marinų Kor
puse ir šiuo metu randasi 
kur nors Pacifike. Koresp.

I

I

I

gerbė Kareivių Motinas. Po 
šv. Mišių pavkietė visas į 
svetainę pusryčiams.

Šiuo noriu pareikšti pa
dėką kun. Edvardui Abro
mavičiui, Kareivių Motinų 
Draugystės ir Švento Vardo 
Draugystės dvasios vadui 
už surengimą puotos.

I

ARD 1 skyrius, su pirm. į 
J. Čepuliene, daug darbuo- i 
jasi, kad per seimą, kuris 
įvyks geg. 27 d., pasirodytų ■ 
puikiausiai. Visose dr-jose 
delegatai renkami ir skiria
mos gausios aukos. Stengia
si kuo daugiausiai gauti ir 
amžinų narių.

(

PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

a+

St. Casimir Monument
rieba-

4c už 
Taigi,

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Raudonuosius punktus ant pa
naudotų virtuvės riebalų. Mūsų 
valdžia įgaliojo jūsų mėsininką 
duoti raudonuosius punktus, ku
rie padės jums gauti sviesto, 
mainais už pavartotus 
lūs...
2 raudonieji punktai ir 
kiekvieną svarą riebalų,
taupykite kiekvieną lašą panau
dotų riebalų kasdien. Pristaty
kite juos greitai!

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

$4.00

$3.00

$1.50

10c

15c
10c

$1.25 
. .50 
. 10c

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULimaa 1270

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABdg 4908

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PLLlman 9661

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

NULIUDIMO VALANDOJE
"DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ........................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras 
“RAMYBES ŠALTINIS” ..........................................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras
“MALDŲ RINKINĖLIS” ....................................... ..

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius
“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis) 

Su uodimais viršeliais .........................................
Su kietais drobulės viršeliais .............................

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI” ........................
(Atspausdinta iš “Ramybės Jums”)

ŠV. ANTANO NOVENA ..........................................................
ŠV. JUOZAPO NOVENA ..........................................................
NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS

NUOLATINES PAGELBOS ..............................................

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

*• + A-
ANELĖ POVILA1TIENĖ 

(po tėvais .VlarcinkitiU-f

Gyveno 3418 b. Wallace
-vi ir e gegužės 2C, 194 o, 

vai. po pietų.
Kilo is Šiaulių apskr., 

niškčs parap., liiūeiunii 
mo. laip pat gyveno ir 
kejo DeKonnj kaime.

Amerikoje išgyveno 23-
Paliko dideliame nuliūdime 

du sūnus: Vincentą, ir Juoza
patą ir marčią Oną, dukterį 
Anelę L nguraitienę, keturis 
anūkus ir kitus gimines Ameri
koje; Uetuvoje dukterį .Elz
bietą Gilinskienę, žentą Myko
lą ir jų šeimą, brolį Joną ir 
brolienę Oną Marcinkus ir jų 
šeimą, ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ny, gegužės 23 d. iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio- 

įvyks gedulingos pamaldos 
velionės sielą. Po pamal-

A
ANTANINA KAUKIENĖ 

(po tėvais Gužaitė)
Gyveno 1714 West 47th St. 

Mirė Gegužės 20 d. 1945, 5:45 
vai. ryte, sulaukus puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų gubernijos. Amerikoje iš
gyveno 45 metus.

Paliko daleliame nuliūdime: 
sūnų Petrą: pussesserę Toterie- 
nę ir jos vyrą; sesers sūnus 
Juozapą ir Petrą Makštelius; 
sesers dukterį Marijoną VVistorf 
ii* jos vyrą Stanislovą; švogerį 
Vincentą Raubą ir jo žmoną 
Kazimierą, jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Priklausė prie Lietuvių 
Darbininkų susivienymo.

Kūnas pašarvotas John 
Eudeikio koplyčioje, 4605 
Hermitage Avenue. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad.. (įegužės 
1945 m. Iš koplyčios 8:30 -vai. 
ryto bus atlydėta į šv. 
žiaus parapijos bažnyčią, 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai 
gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sūnus. INisscserč, 
Sesers Kūnai. Sesers Duktė, 

Švogerts ir Gimines.
Isridot. direktorius John E. 

Eudeikis. Telef. Yards 1741.

F
So

24 d.

Kry- 
ku

ro 
šv.

kviečiame visus: 
draugus ir pažįstamus

A. A.
ONA MAKAUSKIENĖ 

(I«i tetai* -Matlauskaitė)

. ir 
žentą

Berną rdą 
ir l’a- 

Ir daug kitų 
ir pažįstamą 

Metovojė paliko 
seserį Marijoną 
ir kitas gimines, 
prie Tift-tininkų. 
Maklos. Amžino- 

Rožančiaus.

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Multūdę Vyras. Sūnus, fluk- 
tery*. Žentas. Anūkai ir kitos 
Gimini-*.

latid. direkt.: Antanas M. 
Phfflips. tel. YARds 4908

Gyv.: 945 VV. 32nd Street.
Mirė Geg. 20d.. l»45rn.. 9:30 

vai. vak.. sulaukus pusės a<nz.
Gimus Lietuvoje. kilo iš 

Marijampolės apskr., Kalvari
jos parap.. Egiefrelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Vincentų; sūnų CM 3/e. Pe
trą (V. S. Nftvy); 2 dukteris Pe
tronėlę Kainandiilis. ir Iza
belę Myslitviec ir žentą Ta
deušą; 3 anūkus 
Katnanduiis. K»nn<th 
melą Myalin'iee: 
giminių, draugų
Amerikoje, 

brolį Joną. 
Radzevičienę 

Priklausė
Apaštalystės
jo ir Gyvojo Rožančiaus. TT. 
Marijonų Bendradarbių ir Ka
reivių Motinų šv. Jurgio pa
rapijoje draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano .M. 
Phillips koplyčioj. 3307 S. Lito- 
anlca Avė. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau.

Nuoširdžiai kviečiame visus

St. 
1:45

Jo
tui i- 
įšle-

in.

r

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
... ............ ...............................................................

I
I

je 
už 
dų bus nulydėta j šv. Kazimie
ro

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

Nuliūdę: Nūnai, Buku’-, .Mar
ti ir Anūkai.

Laidotuvių Direktorius An
thony M. I’hilli|is, Tel. YAHds 
490S.

kapines.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ

NARIAI 
Chicagos
Lietu vių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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 menei Šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

I

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 Ketvirtai 
8 vai. vak.

Į
Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

I. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ, Tel. LAE, 3572

P. I. RIDIKAS
8354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_____________ Telephone YARda 1419

IGNACAS J, ZOLP
1646 WEST 46th 81. Pboae YARDS 0781

Split by PDF Splitter



6

Lietuvos St. Seimo sukaktį minint

Liet, konsulo p. Daužvardžio kalba
SARGYBINIS IR 

BAZOOKA

PASAKYTA CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS KON
FERENCIJOJE 1945 M. GEGUŽES MENESIO 20 D., 
CHICAGOS LIETUVIŲ AI DITORI JOJE.

Steigiamasis Lietuvos Sei- Seimas, 
mas buvo išrinktas 1920 m. 
balandžio mėn. 14, 15 ir 16 
dienomis. Jį išrinko visi Lie
tuvos piliečiai, vyrai ir mo
terys, visuotinu, tiesioginiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu. i 
Kandidatų sąrašus paruošė 
partijos, tautinės grupės, ir 
nepartinės sąjungos. Atsto
vų skaičius buvo nustatytas 
112. Į tą skaičių buvo išrink
ta 59 krikščionių demokratų 
bloko atstovai. 28 valstiečių 
sąjungos ir socialdemokratų 
liaudininkų. 12 socialdemo
kratų. septyni žydai, 
lenkai, vienas vokietis 
nepartiniai lietuviai.

Steigiamas Seimas 
rinko 1920 m. gegužės
Prmuoju veiksmu Steigia
masis Seimas patvirtino Lie
tuvos valstybės atkurmą, 
kurį Lietuvos Taryba pa
skelbė 1918 m. vasario 16 d., 
ir nustatė Lietuvai demokra
tinės respublikos santvarką.

Lietuvos Taryba, paskelb
dama Lietuvos nepriklauso
mybę. pareiškė, kad Lietu
vos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valsty
bėmis nustatys Steigiamasis

Steigiamasis Sei
mas tą padarė. Savo pirmu 
oficialiu ir formaliu aktu pa
reiškė sekančiai:

trys 
ir du

susi-
15 d.

“Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, reikšdamas Lietu
vos žmonių valią, prokla
muoja esant atstatytą ne
priklausomą Lietuvos val
stybę, kaip demokratinę 
respubliką, etnologinėmis 
sienomis, ir laisvą nuo vi
sų valstybių ryšių, kurie i 
yra buvę su kitomis vals
tybėmis.

“Kaunas. 1920 m. gegu
žės mėn. 15 d.”

Iki Steigiamojo Seimo iš
rinkimo ir susirinkimo Lie
tuvos valstybė buvo de facto. 
bet nebuvo de jure. Pasaulis 
dar nebuvo jos . pripažinęs. 
Valstybės santvarka buvo 
neaiški: tautos valia įsak
miai nepareikšta. Seimą ren
kant buvo duota tautai gali
mybė savo valią laisvai pa
reikšti; ji ją pareiškė, o Sei
mas visam pasauliui prokla
mavo. Tuojau po to (liepos 
12 d.) Rusija pripažino Lie
tuvą de jure, pareikšdama, 
kad ji (Sovietinė Rusija) at-

DTEfmAgTIS DRAUGAS, UHTUACO, fOTNOTS Antradienis, geg. 22. 1945

Sekmadienio vejasI

U. S. lietuviai
I

I

i

Plėšimų ir vagysčių banga

X Pfc. Stanley Andrekus, 
iš Brighton Park. Karo Biu
ro-pranešimu, sužeistas Eu
ropoj. Jo motina gyvena 
adresu 2416 West 45 St.

Smūgiu į galvą apglušinęs 
Mrs. Eva Burner, gyvenan
čią 317 Princeton Avė., vy
riškis atėmė ridikulį (purse), 
kuriame buvo $25. Be to, pa-

St., Youngstown.

GRIUVO STULPAS, TARŠKĖJO LANGAI, VEJAS 
CŽE 60 MYLIŲ PER VALANDĄ

Praeitą sekmadienį popiet 
pro Chicago perėjo srovė 

^smarkaus vėjo, kurs eida- 
. mas 60 mylių per valandą 
mieste padarė nuostolių.

Didelis cementinis šviesos 
stulpas prie Michigan avė. 
ir Wacker Drive virsdamas 
sutruko į kelias dalis. Lai-:

mė, .kad tuo metu toj vietoj 
nepasitaikė automobiliaus.

Dideli langai buvo išnešti 
ir stiklai sudaužyti trijų 
krautuvių, būtent 1129 W. 
Roosevelt Rd., 518 S. La- 
ramie Avė., ir 4055 S. Her- 
mitage Avė.

Iš žmonių aukų nebuvo.

Bazcoka yra naujoviškas1 matęs ant piršto brangų žie- 
šautuvas, kuris daugeliu at- dą puolė numauti, bet žie- 
vėjų atstoja ir lengvąją ka- das buvo sunkiai užmauna- 
nuolę, bet yra lengvas. U. S.' 
kariuomenės sargyba dabar 
aprūpinta tos rūšies gink
lais.

I KfNvtą WHl$KH 88 ttOOf. 60% GtAiN NEU78M SKETS. SOĮEN1EY Pl5TlU.EC COtf., N. Y. C,

mas. dėlto negalėjo greit nu
mauti. “Numauk žiedą, ar
ba pirštą nuplausiu”, pagrū
mojo plėšikas. Kai moteris 
žiedą numovė ir atidavė plė
šikui. tas nukentėjusiai da 
koja keletą kartų spyrė ir 
pabėgo.

Mrs. Helen Slota, 4418 S. 
Spaulding Avė., pranešė po
licijai, kad vagys iš jos na
mo išnešė visus sidabrinius 
daiktus ir pingų $310.

* « *
Iš Harvey Jacobs namo. 

4307 N. Spaulding Avė., pa
vogta rankinis laikrodėlis, 
du vyriški kostumai, kaurų

oriai
■yMięaiągiJL l-W ■■

sisako gera valia visų suve
reninių teisių, kurias ji turė
jo į Lietuvos teritoriją ir 
pripažįsta Lietuvą nepri
klausoma valstybe su viso
mis juridinėmis sėkmėmis, 
kurios išeina iš to pripažini
mo. Po to sekė kitų didesnių
jų ir mažesniųjų valstybių 
pripažinimai. Pirmoji iš di
desniųjų valstybių, po Rusi
jos. neskaitant Vokietijos, 
kuri pripažino Lietuvą de 
jure 1918 m. kovo 23 d., bu
vo Argtntina. Ji pripažino 
Lietuvą pilnateise valstybe valytojas ir kitų daiktų. 
1921 m. kovo 14 d. ♦ * *

Iš Malik’s mėsos krautu
vės. 844 W. 63rd St., pavog 
ta dvi dėžės sviesto. 150 sva
rų geriausios rūšies mėsos, 

svarų sūrio ir 10 kartū- 
cigaretų.

Henry Kurvacki. gyv. 2929 
Major Avė., stovėjęs prie 
namų automobilius iš po 
nakties rastas “nurėdytas”, 
tai yra nuimti tajerai ir ki
tos dalys.

* % *
Iš Static Klubo, 116 E. 

Walton St., išvogta 16 kvor
tų geriausios degtinės ir 75 
svarai geriausios rūšies jau
tienos mėsos, taip pat ciga
rų ir cigaretų. Bet stalčiuje 
vagys nepamatė $500 pinigų.

* * *
Mrs. Victoria Gaura ta

verne. 4537 So. Kedzie avė., 
padarytas “hold up”. Iš re-

gisterio pagrobto $65 ir bu
vusių taverne kostumerių — 
iš vieno $8, iš kito — $37. t 

* ♦ *

Iš Mrs. Aurella Fried na
mo, 6241 N. Francisco Avė., 
pavogta gražnų (jevvels) už 
$1.570 ir racionavimo kny
gutės.

Krautuvėje adresu 1155 S. 
Halsted St., iš Mrs. Besie 
Macas. 3504 W. 63 St., pa
grobta ridikulis (purse). ku
riame moteris turėjo $48 pi
nigais ir pašto certifikatą 

:vertės $100.

★ ★ ★

Visos šios piktadarystės 
atliktos veik vienos dienos 
bėgiu. Tas rodo, kaip reikia 
pažiūrėti namus — užrakin
ti duris, uždarinėti langus 
išeinant kur nors, taip pat 
būti atsargiam gatvėje, 
krautuvėje ar bile kurioje ki
toje vietoje.

Karo Departamento pra
nešimu, šie Ohio valstybės 
lietuviai paliuosuoti iš nazių 
nelaisvės, kuomet jie pasi
davė aliantams:

S. Sgt. Walter J. Jasinskis. 
2309 W. 6 St., CleveVand. 
Ohio.

Cpl. Paul D. Mikolas. 2607 
Consaul St., Toledo, Ohio.

Pfc. John A. Nevilis, 416 
Smith Avė., Steubenville, 
Ohio.

Sgt. Charles Rosko, 1022 
Marble 
Ohio.

Ir teisėjas turės 
aiškintis

Municipalio teismo teisė
jas Francis Borrelli gavo pa
kvietimą iš Ration Board 
No. 7 atvykti ir pasiaiškinti, 
iš kur gavo gazolino auto
mobiliui dviejų savaičių 
“furlough” į Hot Springs, 
Ark., ir atgal į Chicago, kas 
sudaro apie 1,480 mylių ke
lio.

Teisėjas Borrelli sako, kad 
leidimą “furlough” gavęs iš 
vyriausio municipalio teisė
jo' Scheffler.

i

X Soldier Field jau sta
tomas didingas altorius 
Šventajai Valandai, kuri bus 
birželio 3 d. Kaip kas met, 
taip ir šįmet Šv. Valandą 
rengia šv. Vardo draugija.

X Antroji Lietuvių Kon
ferencija Chicagoje puikiai 
pavyko. Šimtai atstovų, tu
riningos kalbos, gausingos 
aukos Lietuvai laisvinti. 
Skaitykite “ Trumpai” ket
virtame puslapyje, ten ra
site daugiau žinių apie kon
ferenciją.

60 
nų

t

Rugsėjo mėn. 22 d. 1921 
m. Lietuva buvo priimta ir, 
tebėra Tautų Sąjungos na
riu. Toj po to pripažino Lie
tuvą Švedija, Danija. Olandi
ja, Suomija ir kitos valsty
bės.

Pirmoji iš didžiųjų San
tarvės Valstybių buvo Jung
tinės Amerikos Valstybės, 
kurios pripažino Lietuvą de 
jure 1922 m. liepos 28 dieną. 
Anglija. Prancūzija. Italija 
ir Japonija pripažino Lietu
vą suverenine valstybe 1922 
m. gruodžio 20 d. Nuotos 
dienos Lietuvos valstybė už
mezgė normalius diplomati
nius santykius su visomis
valstybėmis ir įsteigė savo | 
atstovybes visuose kontinen
tuose.

Lietuvos valstybei legali-, 
zuojant ir į tautų bendruo
menę įvedant, Steigiamasis 
Seimas formavo Lietuvos vi
dujinės santvarkos reikalus,

; leisdamas atitinkamus įsta-. 
tymus, kurie lietė piliečių in- 

! teresus, ir ruošdamas vals
tybei pagrindinį dokumentą 
— Konstiutciją. Steigiama
sis Seimas paruošė ir priė
mė visąleilę įstatymų, lie
čiančių kultūrinius, sociali
nius. ekonominius, švietimo 
ir kitus piliečių reikalus, bet 
svarbiausiais jo įstatymais 
tenka laikyti žemės reformos 
bei valiutos įstatymus ir 
konstituciją Tie aktai buvo 
stiprieji valstybės pilioriai 
ir tautos argumentai, kurie 
atrėmė visas bangas ir paro
dė pasauliui, kad Lietuva 
gali ir žino kaip tvarkytis 
viduje ir santikiauti su kito
mis valstybėmis.

I

I

Kas Girdėt^

Chicagoje >

Ruošias Trumano 
Dienai

X Darius-Girėnas Postas 
271, American Legion, vė
liava plevėsavo tarpe desėt- 
kų kitų Amer. Legiono pos
tų vėliavų, benas buvo vie
nas šauniausių ir gavęs dau
giausiai aplodismentų “ I 
Am an American” dienoje, 
praeitą sekmadienį, Soldier 
Field. Garbė postui, garbė 
ir Chicagos lietuviams.

X Šį vakarą Visų Šven
tųjų bažnyčioje baigias 40 
vai. atlaidai. Mišparams gie
doti chorui į talką suvažiuo
ja Chicago lietuviai vargo
nininkai, kurie po visam bus 
svečiai varg. Kasto Sabonio. 
Smuikininkė L. Sabonienė

Prezidento Truman Diena 
Cricagoj bus ateinantį sek
madienį. Majoro sudarytas 
komitetas ruošia nepaprastą 
programą, kuri nusitęs net 
keturias valandas. Iškilmės 
įvyks Chicago Stadiume. Vy
riausiu kalbėtojum - bus 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Wm. Douglas. Prezi
dento kalba iš Washingtono 
bus perduota susirinkusiems 
per radio. Mūzikalę dalį iš
pildys militariniai benai iš 
Great Lakęs ir Ft. Sheridan. <

10.000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RŪMO

• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Attjna Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St

Phone: YARDS 6054

Suimti trys niekšai
Trys jauni negrai pateko 
policijos rankas po to. kai 

pasigrobę 30 metų amžiaus
moterį ir nusivežę į Bedford 
Park, Stickney. išprievarta
vo. Į savo automobilių mote
rį tie niekšai pagrobė, kuo
met ji išlipo iš gatvekario
prie 63 ir Long Avė. dienos dabar eina vargonininkės 
metu. i pareigas Šv. Juozapo para

pijoj, So. Chicago.

X Pfc. Edward A. Uze- 
mack, lietuvis, Daily Times 
korespondentas, išlaisvintas 
iš nacių nelaisvės šiandie 
kalbės čikagiečiams, ką jis 
matė* ir iškentėjo per 106 
dienas nacių koncentracijos 
stovykloj. Jis kalbės Septin
tosios Karo Paskolos “rally” 
kuri 
priei . vių.

Namo, kareiviai, namo
I

Pulkininkas George H. 
Cushman, Fort Sheridan 
posto komendantas, paskel
bė. kad per aštuonias pasta
ras dienas garbingai paliuo- 
suoti iš kariuomenės 
vyrų, turinčių virš 85 
tus karinės tarnybos.

1,200
poin-

Atpažinta
porą dienų numesta, 
nušokus, nuo pere j i- 
geležinkelį tiltą prie

įvyks .vidurmiestyje 
Statė ir Madison gat-

Prieš 
ar pati 
mo per
88 St., netoli Baltimore avė.,
ir mirus ligoninėj atpažinta, 
kad tai Margaret Yates, 
koma, protiniai buvus 
sveika.

sa- 
ne-

Pateko po gatvekariu
Joan Agosta, 8 m. mergy

tė. 645 Evergreen Avė., pa
teko po North Avė. gatveka- 

iriu. Mergaitei išimti rei
kėjo iškelti gatvekaris. Su
žeista dešinė koja, kurią 
reikėsią nupjauti.

107 naujos slaugės
Michael Reese ligoninės 

slaugių mokslą baigė 107 
imergaitės, kurios yra įsto- 
įjusios į United Statės Slau- 
(gių Korpusą.
i

Rastas nusižudęs
Frank Kardas. 37 m. am

žiaus, geležies liejikas, va
kar rastas nusižudęs savo 
namo rūsyje 1348 N Maple- 
wood Avė.

X 
rybos, 
konferenciją praeitą sekma
dienį, Lietuvių Auditcrijoj. 
gražiai aprašė Chicago Sun 
pažymėdamas, kad 500 lie
tuvių draugijų ir organiza- 

; cijų atstovai paminėjo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo su 
kaktį. Antraštę raštui padė
jo tokią: “Lithuanians Voice 
Independence Plea”. Tą pa
tį padarė ir Chicago Tribūne.

X Felikso ir Marijonos 
Karvelių, 2320 W. 23 St. 
namuose ašaros. Motinų Die
ną jų sūnus lst Lt. Felik
sas, 7-sios Armijos Inžinie
rių Korpuse parsiuntė mo
tinai gėlių ir telegramą iš 
Europos, kad sveikas ir link3 
mas. o ant rytojaus kita te
legrama iš Karo Biuro pra
nešė, kad jis sunkiai sužeis
tas (arm disk>cated- ir nu
vežtas į Paryžiaus karo li
goninę. Kitas Karvelių sū
nus Jonas kariuomenėj yra 
fiziniu instruktorium Hawaii 
salose, o duktė įstojus į W 
ACs ir šiomis dienomis bai 
gė slaugės mokslus.

Amerikos-Lietuvių Ta-
Chicago skyriaus.
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