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SIRIJOJE DABAR VYKSTA KRUVINAS KARAS
GUAM, geg. 30. — Maj.

Marinai Įsilaužė Į Shuri Miestą; 
Gaisrai Tebedega Yokohama Mieste
GUAM, geg. 30. — U. S.

marinai Įsilaužė i Shuri Gen. Curtis E. LeMay pra- 
tvirtcvę, japonų gynimosi nešė, kad 51 kv. mylių plo- 
centrą Okinavvoje, ir baigė tas Tokyo miesto buvo su- 
užvaldyti Naha miestą, kuo naikintas, ir kad ‘‘mažai
met subyrėjo japonų linijos 
vakarinis galas.

Shuri mieste marinai pa
siekė palocių ir veržiasi gi
lyn. o Naha mieste jie per
sikėlė per kanalą ir įėjo į 
rytinę miesto dalį.

Adm. Nimitz nepranešė 
apie pasistūmėjimus ryti
niam salos krante, bet 7-tc? 
divizijos kariai žygiuoja 
pietuosna ir vakaruosna.

teliko” Japonijos sostinės.
Japonų pranešimai sakė 

60.000 namų buvo sutikin
ta Yokohama mieste pasė- 
koje vėliausios B-29 atakos 
ant Japonijos. Tadahiko 
Okada, Japonijos gerbūvio 
ministeris, sakė 500 B-29 ir 
100 Mustang lėktuvų vakar 
atakavo Yokohama, ir kad 
tame mieste nuo 200.000 iki 
250,000 japonų nukentėjo.

ŠALDO Į JAPONŲ POZICIJAS OKINAWOJE

Triuškina Japonų Jėga Philippinuose
Marinai nusisuka nuo 155 mm. patrankos suliepsnojimo, kuris apšviečia jų kamoflažo 

tinklą ir netolimai sukrautą amuniciją, bešaudant į japonų poziciją Okinawoje.
(Oficiali U.S. Marine Corps nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

MANILA, geg. 30.—Ame
rikos kari 3 i sutriuškino pas 
kutinę organizuotą japonų 
opoziciją šiaurrytinio Luzo- 
no kalnuose, ir atidarė ke
lią veržimuisi į Cagayan 
klonį, kur, spėjama, 30,000 
japonų stovi paskutinei di
delei kovai Philippinuose.

Kitos U.S. 
nuo Manilos

jėgos rytuose 
užėmė Wawa-

Montalban užtvanką.
Mindanao ~aloje 31-oji 

divizija padarė gilius įsi
veržimus rytuose nuo Ma- 
laybalay ir perėjo per Pu- 
langi upę apie 55 mylias 
šiaurvakariu?se nuo Davao. 
Rytuose, 24- j i divizija iš 
trijų pusių spaudžia priešo 
liniją tarpe Davao ir Talo- 

, mo upių.

Kiniečiai Artėja Prie Indo Kinijos
CHUNGKING, geg. 30.— acijos bazę, jau pasiekė Pi- 

nyang, 50 mylių nuo Nan
ning.

I

Amerikos lėktuvai vis ata 
kuoja japonus prie Paoking, 
Hunan provincijos fronte 
šiaurėje.

Toliau šiaurėje kiniečiai 
perėjo per Loakwang upę 
ir užėmė du kalnus pakeliui 
į japonų Hsih'iakow bazę.

Kinijos kariai, žygiuodami 
pietvakariuosna iš užimto 
Nanning. artinasi prie Sui- 
lu, 50 mylių nuo Indo Kini- 

mylias ' 
japonų 

geležin-

Dirksen Sako UNRRA
Veikla Nesėkminga

WASHINGTON, geg. 29. 
—Ats. Dirksen (Rep., III.), 
nesenai grįžęs iš 90 dienų 
kelionės po 21 kraštą Euro
poje, Azijoje ir Afrikoje, 
rakė jungtinių Tautų Šal
pos administraci j a neatlie
ka savo užduoties.

Anot Dirksen, UNRRA 
yra labai nerangi ir nežiū
rint reklamos, nėra išgavu- 
si nuoširdžios kooperacij :s 
iš šalpos gavėjų.

II

Studebaker Uždarys 
: Didelį Karo Fabriką

CHICAGO. geg. 30.—Va
kar iškabinti plakatai pra- i 
nešė Studebaker fabriko, 
5555 Archer avė., darbinin
kams, kad karo departamen 
tas nutraukė sutartį B-17 
motorų gamybai ir jie dėlto 
bus atleidžiami. Iš viso at
leidžiama 2,500 darbininkų.

Į

Lietuviai Negrįžta
Į Okupuotą Tėvynę

VYRIAUSIAS ŠTABAS, 
Paryžius, geg. 30.—Darbas 
grąžinimo iškeltų ir pabė
gusių asmenų į jų tėvynes 
yra žymiai apsunkintas, dėl
to. kad daugelis ė-., opiečių 
atsisako vykti iš .anglų- 
amerikiečių zonos 
okupuotą zoną.

Lenkai, lietuviai.
ir estai rodo didžiauaį prie
šinimąsi grįžimui į rusų 
okupuotas tėvynes. Kadangi 
alijantai neina prieš jų no
rus, jie pasiliks vakarinių 
alijantų zonoje.

i

latviai

jos rubežiaus ir 32 
šiaurrytuo?na nuo 
laikomo Ningming 
kelių centrą.

Antras kiniečių
varydamasis ūiaurrytuosna 
į Liuchow, buvusią U.S. avi

dalinys,

Karinė Prievolė 15- 
16 m. Amžiaus Rusams

MASKVA, geg. 29.—Pra
nešta. jeg tūkstančiai 15 ir 
16 metų amžiaus berniukų 
bus penktadieny šaukiami į 
karines pratybas. Gen. Pro- 
nin, apsaugos komisariato 
viršininkas, sakė nė vienas 
jaunuolis neturi apleisti šio 
mustravimo, ir kvietė jaunų 
komunistų sąjungą daly
vauti.

Vyriausias Japonijos
Admirolas Atleistas

WASHINGTON, geg. 29. 
—Japonų radijo pranešimai 
sakė Japonijos laivyno šta
bo viršininkas Adm. Koehi- 
ro Oik?-wa buvo atleistas iš 
pareigų. Jo vieton paskirtas 
jungtinių laivynų komandie- 
rius Adm. Soemu Toyoda. 
kurio pareigos buvo paves
tos Vice Adm. Jisaburo !
Ozawa.

I

■

Nuskandintas Japonų
Laivas Neapšviestas

WASHINGTON. geg. 29.
— Valstybės departamen
tas užginčijo Japonijos 
kaltinimą būk japonų šal
pos laivas Awa Maru buvo 
tyčia nuskandintas, ir aš
triai įspėjo prieš atkeršiji
mą alijantams karo belais
viams.

Amerikos atsakymas sakė 
laivas nebuvo kaip reikia 
nušvie-tas ir neplaukė nu
statytuoju kursu. Japonai 
sakė suvirš 1,000 keleivių 
žuvo.

Sako 2,9(19,000 Neteksi 
Darbų Karo Fabrikuose

WASHINGTON, geg. 29. 
—Karo Produkcijos tarybos 
pirmininkas J.A. Krug savo' 
raporte apie ateities produk 
ciją pranašavo, kad per atei 
nančius tris mėnesius apie 
2,900,000 darbininkų kana 
fabrikuose neteks darbo, ir< 
per šešis mėnesius tas skai-'t 
čius p" • - esiąs 4.800,000.

KARO BIULETENIAI.
—Tokyo radijo sakė US lėktuvai per dvi valandas ata

kavo Balikpapan aliejaus laukus Bornejoje. ir kad nau
jas Amerikos B-29 lėktuvas pasirodęs virš Japonijos, bet 
buvęs numuštas.

—.Japonai pranešė, kad dar septyni jų admirolai “žu
vo kovose” prieš amerikiečius.

—Anglijos Užs. Sekr. Edi n sakė dar tikimasi Įsteigti 
alijantų komisiją Vienoje, ir kad Anglija nepripažins ko
munistų sudarytos vyriausybės Austrijoje.

—Sužinota, kad rusai atmetė U.S. pasiūlymą priimti

Hopkins Tarėsi su
Anglijos PasiuntinFu

MASKVA, geg. 30.—Har- 
ry Hopkins. po trijų pasi
kalbėjimų su Prem. StaHnu 
per tris dienas, vak? r tarėsi 
su Archibald Clark Kerr. 
Anglijos ambaaadoriu, kurig 
grįžo į Maskvą' pirmadieny.

■ 'V'

Kongresmonai Vėl
Pavartojo Kumščius

VVASHINGTON. geg. 29. 
—Sostinėje yra nauja mis
terija—ar Ats. Taber (Rep., 
N.Y.) susikibo su Ats. Can- 
non (Dem., Mo.). Taber .sa
ko jis ir Cannon susiginči
jo pastaroje raštinėje, ir 
Cannon pr'dėjęs kumsčiuo- 
i: Cannon ^akė nieko apie 
tai nežinąs.

Taber, didelis vyras, sakė 
iic '■'‘'■■uušęs Cannon, mažą 
vvra.. “nes būčiau užmuš" 
ji-”'

KALENDORIUS
Gęgužės 31 d.: DIEVO 

KCNO ŠVENTE, šv. Anelė 
ir Šv. Petron"'-”: : vės-

•* ir Agelė.
Biriei’o 1 d.: Šv. »2apr.'-

si jus ' 's: Daugotas ir
, Galine

Atmušė Japonu 
Puolimus Burmoje

CALCUTTA. Indij.3. gegJ Gi 
30.— Japonai desperatiškai 
atakavo britų pozicijas Mok 
shitwa srity, žemutinėj Bur

nacių pasidavimą Danijos Bomholm saloj Baltijos jūroj, moj, bet buvo kaskart at- 
—Kinijos kariuomenė tebestumia japonus atgal. Oki- mušti 5-tos indėnų divizi- 

nawoje U.S. marinai skubiai varosi per Shuri miestą. jos.
ORAS

Apsiniaukus. Nešalta.

Prancūzai Bombardavo Damaską;
Sirija Prašo US-Anglijos Pagalbos

BEYROUTH, geg. 30. — Prancūzijos lėktuvai šiandien 
bombavo Damascus, Sirijos sostinę, o prancūzai kariai 
pačiam mieste išlaužė vartus ir įsilaužė Į Sirijos parla
mento rūmus.

Sirijos prezidentas atsišaukė į Ameriką ir Angliją pa
daryti intervenciją, kad išsaugoti kraštą nuo tolimesnio 
kraujo praliejimo.

Vakar naktį prancūzai mortarais apšaudė Damaską, ir 
grumtynės tarpe sirijiečių tr prancūzų plėtojosi pietuos
na, kur prancūzų garnizonas ties Deras buvo puolamas.

(Egipte suėjusi arabų sąjunga pasisakė, kad ji nesiims 
vartoti jėgą prieš prancūzus, o nori taikingo reikalo iš
sprendimo, bet kritikavo Gen. De Gaulle už siuntimą dau
giau kariuomenės į Siriją ir Lebaną.)

Jamil Mardam, veikiąs Sirijos: premjeras, sakė daugiau 
negu 100 asmenų žuvo ir suvirš 300 buvo sužeisti susirė
mimuose Sirijoje. Sirijiečiai pyksta, kad Prancūzija pa
siuntė daugiau kariuomenės į Siriją ir Lebaną “koncesi
jų išgavimui.”

Tie du kraštai, mandatu pavesti Prancūzijai 1920 me
tais, anksčiau išgavo prancūzų prižadą suteikti jiems lai
svę. Jie dabar įskaito prancūzų kariuomenės padidinimą 
kaipo ženklą, kad prancūzai nemano savo žodį ištęsėti ir 
todėl stoja į savo krašto armijas savo laisvės apgynimui.

I

Taikos Organo Čarteris Ragins 
Teikti Visom Šalim Lygias Teises

M. KIŽYTĖS TELEGRAMA

SAN FRANCISCO. geg. (svarbų, kadangi ateinančių

Apgyvendins 500,000
Lenkų Rytprūsiuose

LONDONAS, geg. 30. — 
Liublino radijo pranešimas 
sakė ateinančių kelių mėne
sių bėgyje 500,000 lenkų 
bus apgyvendinti Rytprū
siuose, Mazurijos ežero 
tyje.

sri-

Grįžę Belaisviai
Apvogė Krautuvei

PARYŽIUS, geg. 29. — 
Daugiau negu 3,000 grįžu
sių prancūzų belaisvių, kiti 
dar dėvėdami ruožuotus bn 
laisvių drabužius, užpuolė 
dideles Paryžiau;. krautu
ves, pasiimdami rūbus 
pridavimo reikali—*ųjų val
džios ženklelių.

Vietom belaisvis i prad?:'' 
muštis su žy<13is.

Susirinkusio? minios radė 
'simpatijos buvusiems belai-
I
sviams.

I 
i i 
t

KAMPANIJA AŠTRĖJA
LONDONAS, geg. 30. — 

Anglijos parlamentas, susi
rinkęs pirmą kartą po koa
licinės vyriausybės likvida
vimo, girdėjo Min. 
Churchi’l aštriai 
buvusiems savo 
nariams.

Pirm, 
kertant 

kabineto

29.—Valstybės Sekr. Stetti
nius raporte apie konferen
cijos eigą pasakyta, kad pa
saulinė organizacija įsikū
nys kuomet pakankamas 
skaičius valstybių ratifikuos 
čarterį.

Čarteris bus demokratiš
kas tuo. kad duos akstino 
visoms tautoms ir visiems 
kraštams taikyti lygų tei
singumą virur pasaulyje, ir 
prologuos ir apsaugos žmo
nių teises ir laisvę.

Kitas svarbus punktas 
yra įsteigimas globojimo 
aistemcs pagal kurią 
klausomos sritys gali 
liau būti pavestos tam 
riems globotojams, šis 
lykas nebuvo svarstyta.? 
Dumbarton Oaks’e, bet U.S. 
'’yriausybė remia jį kaipo

10 metų bėgyje veikiausiai 
nepriseis jėga išlaikyti tai
ką, bet reikės paruošti eko
nominį ir socialinį pagrindą 
taikai.

Jeigu ekonominės ir soci
alinės tarybos užduotis bus 
tinkamai atlikta, tai bus 
to’i nužengta panaikinimui 
priežasties 
karo.

kito pasaulinio

pn- 
vė-

tik- 
da-

Naujieji 
kiai sako, 
ir tarptautinė teisė, drauge 
su lygiomis teisėmis 
tautų apsisprendimu 
laiduojanti principai 
josios organizacijos,
mai numato apgynimą ir 
ugdymą asmenų teisių ir 
laisvių, nežiūrint rasė3, tau 
tybes, tikybos ar lyties.

pasiūlymai aiš- 
kad teisingumas

bei 
bus 

nau-
Siūly-

300,000 Rusų Kariu 
r včgo—Ats. Luce

NEW YORKAS, geg. 30.' 
— Ats. Clare F >ch Luce 
vakar sakė “tūksta“'"'’i ru
sų karių ir dešimtys rusų 
genero'ų” pabėga iš

' f- 
darni

Salėtų Sustabdyti
Išlaisvinimo Kovas

’ ~ų 
cių. 

jie befeško- 
” i“ 
kurie

kovoti šąli.- 
at'tovės, “ 
laisvės taip pat 
kaip tie naciai.

perėjo į rusų pusę.” 
i Ponia Luce sakė
milijonų rusų šiar " 

cenzūros

““SO
i-

linti už aukštos 
sienos. Jie nežino, kad yra 
pasaulis, kuriame 
teisė ir teiaingumas, labda
ra ir laisvė, turi tikrą i- 
meninę reikšmę žmonių ma
sėms.”

žodžiai

SAN FRANCISCO. geg.
29.—Amerikos Ukrainiečių 
komitetas pastatė tarptau- 

I tinei konferencijai naują 
klausimą: ar naujoji pasau
lio organizacija galės įsikiš
ti į tokį reikalą, kur tauta 
kovoja už f.avo nepriklau
somybę? Pav.. Lietuvos žmo 
nėms sukilus prieš okupan
tus tik'lu atgauti savo ne
priklausomybę.

Oficialus atsakymas yra: 
taip, jeigu apsaugos taryba 
parkaitytų tokį nepriklau
somybės sąjūdį pavojumi 
išlaikymui tarptautinės tai
kos ir apsaugas.
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PITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS
Norlh Side I

ir kita pradingu- 
tai gražioji Var- 
vėliava. Keletas 
draugijos narių

dažyti. Galų gale parapija 
yra plati įstaiga, atsiranda 
visokių reikalų. Pas mus me 
tinė mokestis yra maža, vos 
šeši doleriai. Kad galima bū
tų išsiversti, priseina turė
ti vieną-kitą parengimą.

Greitu laiku mūsų parapi
joj bus įvesta konvertukų 
sistema. Dalykai gal page
rės. tik tuos konvertus rei
kia su geru noru priimti. ir 
vartoti.

šv. Pranciškaus ligoninė
je gydosi Nellie Radeckienė. 
lankiu greitai pasveikti.

WY0MING KLONIO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBOS KONFEREN
CIJA SU U. S. SENATORIUM FRANCIS J. M VERS GEGUŽES 20 D., 1945 M.. 

VVILKES-BARRE. PA.

Gegužės 27 d. įvyko pen
kiolikos mergaičių priėmi
mas Sodalicijon. Priėmimo 
apeigos gana įspūdingos. 
Jas atliko pats klebonas. 
Mūsų parapijoj sodalietės 
gyvavo gana gerai net ke
letą metų gražiai darbavo
si bažnyčios gerovei ir sa
vo sielų išganymui. Sodalie- 
čių įtaisytas ‘tabernaculum’, 
bei Dievo namelis dar ir 
šiandieną visų akį traukia. 
Staigiai sodalietės sustojo 
veikę ir gyvavę, jųjų vėlia
va pasislėpė. Mat, keletas 
mergaičių išėjo už vyrų, ki
tos susižiedavo ir tokiu bū
du Sodalicija užmefkė akis. 
Po poros metų pertraukos, 
padirbėjus seserims Pran- 
ciškietėms, sodalietės vėl at
gijo. Yra vilties, kad soda- 

* liečiu skaičius augs ir jos 
vėl pataps mūsų parapijos 
papuošalu.

Yra dar 
si vėliava, 
do Jėzaus 
veiklesnių
•išmirė, jaunuoliai išėjo Dė
dės Šamo tarnybon, likusie
ji paliovė pildyti draugijos 
įstatus ir tokiu būdu Vardo 
Jėzaus vyrų būrelis apmi
rė. Jųjų vėliava pelyja baž
nyčios rūsyje. Gaila. Vyrai, 
ar negalėtumėte tos gražios 
vėliavos vėl parodyti viešu
mon. šalin apsnūdimas.

Moterų klubas uoliai pla
tina laimės knygutes, kad 
geriau, pelningiau prisiruoš
ti prie birželio 17 d. vaka
ro. Tas vakaras ketini būti 
labai įdomus, nes yra pa
kviestos geriausios muzika
lūs jėgos tame parengime 
dalyvauti. Jau pasižadėjo da 
lyvauti Julia Andrulonis ir 
Stella Adams. Tai mūsų mė
giamiausios žvaigždutės. Se
serys Pranciškietės miklina 
vaikučius, kad galėjus ką 
nors gražaus parodyti tą va
karą. Tojo parengimo pel
nas manoma skirti seserų 
namo sutaisymui iš vidaus: 
reikia sutaisyti plasterį, po- 
pieruoti ir vienur kitur nu-

Bridgeville
Praeitą sekmadienį buvo 

pakviestas į kleboniją ^baž
nyčios komitetas pasitarti 
parapijos reikalais. Nutarta 
atremontuoti bažnyčią, per
dažyti kleboniją ir sutaiky
ti salę. Visas darbas atsieis 
apie pora tūkstančių dole
rių. Parapijas komitetas pa 
si žadėjo apeiti visą parapi
ją. Kiekvienas, kuris dirba: 
jaunas ir ienas, vedęs ir pa
vienis asmuo, berniukas ii 
mergaitė tam tikslui aukoja 
war bond dvidešimts penkių 
dolerių vertės. Laikai dabar 
geri. Pinigų pilnos kišenės. 
Paaukojus 25 dol. nepaliks 

■ mašnoje jokio ženklo. Jei 
bus noras — atsiras ir ga- 

i limybė. Sukruskime ir atli
kime gerą darbą.

I

Lie- 
enato-

Sėdi—žiūrint iš kairės dešinėn: V. T. Kve tkas, LRKSA sekretorius ir Amerikos 
tuvių Tarybos delegatas San Francisco kon ferencijon; Francis J. Myers. U. S 
rius (Penna valstijos); adv. J. R. Virbalis, W. K. Lietuvių Tarybos pirmininkas; stovi: 
Vitalius Leliokas, LRKSA 4-tos apskrities pirmininkas; Miką? Kupris, W. K. Lietuvių 
Tarybas vice pirmininkas ir SLA 7-tos apskrities pirmininkas; Juozas G. Joneika, L. 
R. K. S. A. iždininkes ir tarybos iždininkas.; Juozas Maceina, tarybos sekretorius.

Senatorius F. J. Myers pasakė, kad jis gavo Wyoming Klonio lietuvių veikėjų pe
ticiją Lietuvos laisvės reika’u, matėsi su Amerikos, Lietuvių Tarybos delegacija Wa- 
shingtonę, žino mūsų reikalavimus ir posiž ada juos remti. Prašė siųst jam informa
cijas, kurios gali būti naudingos ginant Lietuvos reikalus.

IŠ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO j 
Iš Kareivių Molinų 
Dr-jos veikios

Kareivių Motinų* 
parengimas gražiai 
Atsilankė gražus 
žmonių, tarp kurių
Sgt. Cynthia Anne Hill- 
Aukštakalnaitė, kuri tarnau kinta savo tarnyba, bet vi
ja Marinų korpuse ir gavu- sa širdim trokšta, kad šis 
si 15 dienų furlough. par- baisusis karas kuo greičiau- 
vyko paviešėti pas savo mo- šiai užsibaigtų ir visų mo
tiną, sesutes ir broliuką gy- tinų sūnūs ir dukterys su- 
venančius .7430 Anthony St., grįžtų į savo .namelius. F-B.

Dearborn, Mieli.
Ji įstojo į karinę tarny- 

; bą gegužės 13 d., 1943 me
tais, dabar randasi Santa 

Dr-jos Anna stovykloj, Kaliforni- į 
pavyko, joj. Malonaus būdo, graži 
būrelis lietuvaitė, kuri visados my- 

buvo ir lėdavo dalyvauti su lietu-

GRĮŽO NAMO
Corp. Anthony Schulte 

(Šatulaitis) Jr., karys 7th

viais, dabar nors ir paten

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

■

Lel. YAjcUIs 4641

I. R I M D Z U S
PHYSIO - THERAPY

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo O įsd 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE — Į 
KREIPKITĖS PAS MUS!

★ ★ ★

Dr. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimai '
TeL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas Ir Akinių Dirbtnv* 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 8 Dd S 

Nedėlioj pagal sutartį.

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

Army, dalyvavęs šešiose in- į 
vazijose Afrikoj, Italijoj, 
Prancūzijoj, Vokittijoj 
Korsikoj, grįžo iš Vokieti
jos į Jungtines Valstybes. 
Užsieny išbuvo pustrečių 
metų.

Gegužės 1 dieną gavo a- 
tostogų ir aplankė savo tė 
vus Antaną ir Anastaziją,

taipgi savo žmoną ir pirmą 
kartą pamatė savo dukrelę.

Šatulaičiai, seni Detroito 
gyventojai, turi alinę.

Ona C. Aksomaitienė

Send a V- 

Mail Bond 

Today 

to Him

□O0OTT

LIETUVIAI DAKTARAI

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.

Ofiso TeL 1... VIRgiiua 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro* lubos)

Ofiss Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia kaukite— 
Bes. TeL: 3fXDway 2880 

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

I DR. P. ATKOČIŪNAS
x DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St-, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
▼sis minsi 1—4 popiat

I

l
I

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRUv- 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 321B

Bes. TeL REPublic 6054
Jeigu neatsiliepia —

gauk KEDzie 2868
VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
klas. (Jahlonslda)

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 įlietų Praktikavimas 
yra jūsų garantija.

I
I

<7U Sootk AsMaad At.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

C

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

DR. J. J. SIMONAITIS

VWL:

— tik pagal sutartį.
YARds 4787

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Boad

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

PERKIRTO GYVYBINĘ LINIJĄ

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

JUSTTN MACKIEWICH,
4192 Archer Avė.

o______
MILĖS

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

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

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

v t- ■'

H anko’

V/cnchov

I

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Wu<how

Nonchong

5wOtO»

CHINA t^oko

A?/

■' YOng'lcR

Foochow
Chihkiong^^ Pook.ng

1 aoh-opmg /Heogyang

• Kvciyong

Hochih
Liųcho- Conton

Nanninq

CORMOS*

IChmcic eut rv'S/*
1 lWF71 toute :• 
į Sirgop< ic

-it:.

Kinams atsiėmus Nankingą, perkirsta Japonijos linija, 
kuria jie iki šiol pristatydavo maisto ir karo reikmenų į 
Singapore, Indo-China, Thailand ir So. Pacific. Kitose 
vietose kinų kariuomenė irgi laimi kovas. (Acme-Drau
gas telephoto)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN A88OCIATIOK 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Prea. and Mgr.

I Būkite Malonūs 
Į SAVO AKIMS!

Tik vieną porą, akių gauname gy- 
, veniniu!. Saugokite jas, leisdami 
I išegzaminuoti jas moderniškiausių 

metodu, kurią regėjimo mokslas 
j gali suteikti.

T M BOTAI FATnmCO

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr. 1

onoManruuTAi
1801 to. AshlaDd Avenue

Tampu ,11-taa 1
TclefuOMt CAJTAL MM, CM«m»

OFISO VALANDOS: 
AuGh-MAlM ABI 

Tr«čląd. 9:t* a. m. Iki 1 p. m. 
Šeštai. 9:!• a. m. Iki 7 p. m.

TsL YABds £14*

DR. V. A. ŠIMKUS
G1D11UJAS IB CHIRURGAS 

nt AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street J

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia, duona yra toji, 
kurią sudirbama savo ranko
mis.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Jose p h M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Split by PDF Splitter
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HELP W A N T E D i

S “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

VYRAI IR MOTERYS

r

(‘DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-9489

DARBININKŲ REIKIA 
VYRŲ KRAUČIŲ SAPOJ

HELP WANTED — VYRAI

APSIULETOJŲ 
OFF PRESSERS 
FINISHERS IK 

RANKOVIŲ APSIULETOJŲ

Dalinio Laiko Darbai

VYRAMS

M A R V E R C O.
509 S. Franklin St.

6-tam Aukšte

IR MOTERIMS
HETJP TCANTED — MOTERYS

5:30 IKI 10:30 VAK.

SVARBUS KARO
DARBAI

REIKIA MOTERŲ
Prie pataisymu ir perdirbimų dry 

cleaning įstaigoj 
Atsišaukit tuojau

COLUMBIA CLEANERS
. 1129 W. 14th St.

Tel.—CANal 1922

HOOVER PAS PREZIDENTĄ

Lengvas Radio Assembly
Malonios Aplinkybės

Gera Mokestis
Atsišaukit Tuojau

NAKTIMIS DŽENITORKA

Klauskit Mrs. Gandy

M 0 T I 0-6 R A P H

120 N. Green St

MODERNIŠKAM STOCKY.ARDS 
OFISAM

$25.00 Į SAVAITĘ 
5 NAKTYS J SAV.' 

“L” IKI DURŲ 
PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ 

TEL.—YARDS 0240
Atsišaukit asmeniškai

LIBBY McNEILL & LIBBY
Packers ir Exchange Avė.

I

I

(Arti Halsted ir Lake Sts.)
ARTI BUŠŲ. “L" IR GATVfiKARIŲ

TOOL IR DIE
MAKERS

Pastovūs Darbai

Dženi+orkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

Gera Mokestis Karo Pramonė

Malonios Darbo
★ ★

Prezidentas Truman (kairėje) sveikina Herbert Hoover, 
buvusi USA prezidentą, atvykusį į Baltąjį Namą pasi-

TautininkŲ "Misijos" Kai kurios žinios apie racionavimą
Raudonos stampos

SAN FRANCISCO.— ALT į 
delegacijai įpusėjus savo 
darbus, tautininkai (Smeto
nos pasekėjai) atsiuntė sa
vo “misiją” į Tautų konfe
renciją. - Toji misija sakosi 
irgi atstovaujanti virš mili
jono Amerikos lietuvių, žu- 
rio išskaičiavimu, Amerikoje 
tesą 45.000 organizuotų lie
tuvių, ogi iš viso čia esą 
1,100,000 lietuvių. Taigi jų 
misija ir atstovaujanti tuos 
1,055,000 neorganizuotų lie
tuvių. Galvojantiems žmo
nėms tos komedijos juokin
gos ir nerimtos. Juk neorga
nizuoti žmonės negali siųsti 
delegacijų, nes jie nelaiko 
susirinkimų ir niekam negali 
suteikti mandatų teisės. Pa-

Cukrus

tarimui dėl šelpimo išlaisvintų iš nacių Europos kraštų, i na®^as delegacijas tiktai so 
(Acme-Draugas telephoto)

v

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHII.A., PA
PADARYTA KLAIDA

Sąlygos
Tel.—CALumet 2100
SVARBIAI PRAMONEI REIKIA 
Jančin Skardeni ir Lug’irers ir 

Abelnn Paorastu Darbininką.
Pastovus darbai. ankščiausia 
mokestis. T.aik’s ir pusė virš 40 
vai. Matykit Mr. J. M. Nelson.

ILLINOIS PACKING CO. 
911 W. 37th Place

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE

RAKANDŲ FINTSHERS
Finishers natyrusiu prie apdažymo 
rakandu. Pastovus darbas. — GLAB- 
MAN BROS., 1501 S. Peoria St.

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W WASHINGTON ST.

ncjo Kryžiaus, United War( 
Chest, Karo Bonų pardavi
nėjimo, lietuvių nuo karo 
nukentėjusių šalpoje ir ki
tuose veiksmuose.

Dabar ruskių klapčiukai 
pamatė padarę didelę klai
dą. Nugirsta, kad Stalino 
diktatūra labai nupeikė šį 

i liet, komunistėlių, savotišką 
elgesį “pabėgimą iš fron
tą”. Įsakyta visiems grįžti 
ir vėl ardyti lietuvių veiklą. 
Jau pirmas prašosi grįžti 
prie komiteto komunistas 
Lukoševičius ir paskui ma
noma sugrįš visi. Bet var
giai. jiems tas triksas pasi
seks, nes jie nedirbs lietu
viams bet rusams. O rusai 
ypač dabartiniai susidrauga- 
vę su vokiečiais, užpuolė,! 
labai apiplėšė, žudo Lotu! ' 
vius ir dabar neprileidžia 
jokios pašalpos nukentėju- 
siems. X

PUIKI PROGA 
EX-SERVICE VYRAMS

Išmokti spaudos amatą ir užtik
rinti sau gera ateiti. Patyrimo 
nereikia. 40 vai. darbo savaitė. 
Laikas ir pusė virš 40 valandų.

AMERICAN T.ABEL CO. 
2435 N. Sheffield Avė.

FOR SALE — REAL ESTATE:

H A R V E Y’
5 KAMBARIU COTTAGE

ITtility kambarvs. karšto vandens 
Šiluma, garadžius. Arti Katalikų 
bažnyčios ir mokyklos. Arti busų 
linijos su geru susisiekimu Illinois 
Centrai.

ĮNEŠTI — $1.300

PILNA KAINA — $3.300

PETTIJOHN
Tel.—BLUE ISLAND 137

PARSIDUODA — 5 kambariu mūro 
bnn«alow. 2 karam garadžhis. Vene- 
tJan blinds, a-ndencti porfiai. moder
niška maudyklė, karšto oro šiluma, 
stokeris. eanvas sienom. Atsišaukite— 
4339 S. ARTFsIAN AVF... Telcphone 
LAFayette 2643.

PARDAVIMO

KAM REIKIA LENTŲ?
Gera proga kam reikia geni vartotu 
lentų arba kitokio materijolo. Tinka 
visokiam patai-ymiil arba tvoroms. 
Materijola.* taip kaip naujas. Parsi
duoda tik po 2’4 centą už ketvirtai- 
nia p*'*la- Atsišaukit vakarais arba 
Sekmadieniais iki pietą. A. JONUK \S. 
6843 S. Camnbell Avė.. Telephotie— 
PROspect 4619.

Platink “Draugą”.

I Ketvirtos knygeles raudo-
i uos stampos Y5. Z5. A2, B2, 
C2, D2 geros iki birželio 2 
dienos.
Mėlynos stampos
Stampos E2. F2, G2, 

J2 geros iki birželio 30 
nos.

Stampos K2, L2. M2. 
P2 geros iki liepos 31 
nos.

Stampes Q2, R2, S2, 
U2 geros iki rugpiučio 
dienos.

★ ★ ★

Kuro aliejus
Kuponai 4 ir 5 (1943-44 

m. šildymo periodo) ir ku
ponai 1. 2, 3. 4. 5 (1944-45 
m. šildymo periodo) geri iki 
rugpiučio 31 d.

★ ★ ★

H2, 
die-

I

N2 
die-

Ketvirtoje knygelėje cuk
raus 35 stampa. 5 svarams, 
baigiasi birželio 2 d. Stam
pa 36. 5 svarams, baigiasi 
rugpiučio 31 d. Racionavi
mo boardai dabar priima ap
likacijas kenavimui gauti 
cukrų.

★ ★ ★

Batai
Trečios knygelės airplane

* ’ stampos 1, 2, 3, kiekviena 
gera porai batų gauti, neri
botam laikui.

★ ★ ★

Vartoti riebalai
Kiekvienas svaras vertas 

dviejų racionavimo punktų 
ir 4 centų.

vietai turėjo atsivežę dėl uk
rainiečių, baltgudžių (dėl 
kurių Molotovas išgavo bal
sus), lenkų ir Pabalčio vals
tybių, dėl kurių nepasisekė 
gauti atstovavimo teisių.

Amerikos Lietuvių Misija 
neturi gėdos kiekviena pro
ga reklamuotis milijono A- 
merikos lietuvių vardu, tuo 
tarpu kai teatstovauja tik 
kelis šimtus. fašistuojančių 
Chicagos ir Clevelando lietu
vių. Jie atvažiavę į San Fran- 

: cisco sušaukė vietos lietu
vius į savo viešbutį pasita
rimui dėl surengimo jiems 
bankieto. Deja, apsivylė, nes 
lietuviai reikalavo išaiškinti, 
kas čia juos atsiuntė ir ko
dėl. Aiškiai vietos lietuviai 
jiems pasakė, kad jau turėjo 
bankietą dėl ALT delegaci
jos, kuri atstovauja organi
zuotus Amerikos lietuvius ir 

I kad jie nemato reikalo ben-

Gazolinas JIS
bir-

i

IŠMAINYSA 15 kuponai baigiasi 
želio 21 d.; B6, B7, C6, C7 ; 
kuponai geri iki ateinančio 
pranešimo.

Ketvirtos knygelės stam
pos H2, J2, K2, L2. M2 ge
ros iki birželio 2 d.

Stampos N2, P2, Q2. R2, 
S2 geros iki birželio 30 d.

Stampos T2, U2. V2 W2, 
X2 geros iki liepos 31 d.

Stampos Y2, Z2, Al, B>, 
C1 geros iki rugpiučio 31 <x

★ ★ ★

Prie visos Philadelphijos 
ir apylinkės didelės lietuvių 
bendros organizacijos, tai y- 
ra Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komiteto bu
vo įsiskverbę keliolika Sta
lino čebatlaižių. Jie atėjo 
nedirbti, bet ardyti. Kiek-! 
viename susirinkime su jais 
buvo bėdos. Kas tik buvo 
kalbama Lietuvos ar lietu
vių gerovei, jie visuomet 
prieštaraudavo. Vėliau, jie 
dar daugiau pasiuto, kuo
met šiam komitetui buvo 
garbė paimti Prezidento 
Roosevelto užgirtą lietu
viams nukentėjusių nuo ka
ro šalpos darbą. Viename 
svarbiame susirinkime ty
čia visi buvo suėję ir prisi
rengę. Jie be paliovos šau
kė, ••prirodinėjo”, kad lie
tuvių šalpos darbas nerei
kalingas ir kad būtų visai 
atmestas. Iš perdidelio už- 
sikarščiavimo neapsižiūrėjo, 
kad jų plauko visgi buvo 
mažiau 
Jie net sutiko tą klausimą 
balsuoti. Balsavimą pralai
mėjo ir nosis nuleido. Tuo
met pašoko vienas drąsusis 
komunistėlis, sukomandavo- 
jo ir paliepė saviškiems pa
reiškimui protesto išeiti iš j 
šio susirinkimo ir ant to
liau visai nesilankyti. Išėjo 
šie komunistai: Benderis, 
Reikauskas. Zaleckis, Pra
naitis, Pilėnas. Šmitai, Mer
kiai, Urbienė. Gružauskas ir jus iš Wilkes Barre, Pa. 
kiti, kurių vardų neteko su-

i žinoti. Ir nesvarbu
i

i 
i

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ. 
Patyrusią prie matrasų. Pastovūs 
darbai. COLUMBIA BEDDING OO., 
1750 N. AVolcott Avė.. Tel. BRUns- 
vvick 6500.

REIKIA

MERGINOS
Prie Abelnų Ofiso Darbų 

TURI MOKĖT KALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

Patyrimo Nereikia. 
Atsišaukit

KEISTUTIS SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 

3236 S. Halsted St.

Valymui Moteris
2 DIENAS I SAV.

Stoti prie darbo tuojaus

PASTOVUS
DALINIO LAIKO DARBAS

ROYAL JEWELERS
1317 Milvvaukee Avė.

tame susirinkime.

Nuo to karto, be 
ir ardytojų, visas 
eina sklandžiai prie

r?

Blogas skatikas visados 
pačiam sugrįžta.

Kard. Nevmac

PIRKITE KARO BONUS! jMELSKITĖS UŽ TAIKĄ.

žinoti.

išgamų 
darbas 
Raudo-

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!

rieba-

4c už 
Taigi,

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
už pigesnį nuošimti — be komisine 

PAS

žudė lieti- įajs įurje sakosi atstovaują 
neorganizuotus lietutvius, o 
faktinai čia atvažiavo tauti
ninkų pinigais ir jie turi tik 
tuščias ambicijas ir intrigų 
kėlimo tikslą. Tada “misijo- 
nieriai” pasakė, kad jiems 
lietuvių ir nereikia, jie patys 
surengs bankietą kitų tautų 
delegatams pagerbti. Tada 

dėl sąjungininkų laimėjimo mums paaiškėjo, kad tiems 
Europoj, bei kartu kad pa- demokratų ir republikonų 
minėjus ir 25 metų sukaktį politikieriams daugiau rūpi 
Lietuvos Steigiamojo Seimo, savo asmens ęeklama, negu 
gegužės 20 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje buvo 
suruošę atitinkamą tam tiks 
lui vakarą, kur, tarpe pa
prastųjų dalyvių, matėsi 
“Garso” redaktorius M. Zu-

Į 

“GARSO ’ REDAKTORIUS 
TARP PHILADELPHIEČIŲ j

Vietos veikėjai, kad su
teikus galimybę lietuviams 
išreikšti savąjį džiaugsmą j

Gegužės 17 d. paliuosuo- i 
tas iš vokiečių nelaisvės su
grįžo namo — Philadelphi- 

; jon Dėdės Šamo karys, Jo
nas Sasnauskas.

Į

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS-—'■ ■■fe PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:4S-9:15,!S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininką*

= MARGUTI J
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS.— ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

4*

lietuvių tautos reikalai. Kiek 
iš jų misijos bus naudos — 
spręskite patys. —Rep.

Didžiausia Lietuvių ' 
Jewelry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
abksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

i

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 Avė.,
Telefonas

KVIEČIAME
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ , 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Chicago, III
GROvehilI 2242

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

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

Namus
Formas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

/

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051
4
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DBAUGAS •
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

by the 
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association.

$6.00. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
'Metams .....................................   $7.00
Pusei metų ................     4.00
Trims mėnesiams ............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .................................................  1.50

tVienam 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

ninku) geresni pastatai ir ten steigiama net trys tūks
tančiai stovyklų.

Ne be reikalo LAIC, šią žinią perduodamas lietuvių 
spaudai, pastatė klausimą — “kur nukraustyti tų ‘ge
resniųjų pastatų’ savininkai Baltijos valstybėse?” Mū
sų manymu, ir klausti nereikia. Jie yra išgabenti į Ru
sijos gilumą.

Ar šiaip ar taip kalbėsime, ši žinia yra labai reikš
minga ir ji verčia rimtai susirūpinti kiekvieną sąmo
ningą lietuvį, latvį ar estą, nes iš jų tėvų krašto de
portuojami Rusijon namų ir žemių savininkai, o jų 
vietos paverčiamos rusų vaikų centrais. Vargu tie 
rusų vaikai atvežti Pabaltin tik vasarų atostogoms. 
Greičiausiai jie ten bus apgyvendinti, rusų bolševikų 
•dvasioj išauginti ir ten palikti, kad tuo būdu, visai su
rusinti Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai yra vienas iš 
Maskvos planų mažoms tautoms likviduoti.

Šitiems tautžudžiams pastoti kelią Baltijos tautoms 
likviduoti galės tik griežtas Amerikos ir Anglijos rei
kalavimas, laikantis Atlanto Čarterio dėsnių, kad ru
sai kuo greičiausiai pasitrauktų ir kad tuoj sudarytų 
galimumus patiems tų kraštų žmonėms savo likimą 
pasiimti į savo rankas.

Rašo K. B.

VAIDILUTĖ * * *

TĖVIŠKE ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama 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, rašomąją mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Stettinius kalba
MOLOTOVO PAGLOSTYMAS”

Valstybės sekretorius ir Amerikos delegacijos pir
mininkas jungtinių tautų konferencijoj, Ed. Stettinius. 
praėjusį pirmadienį padarė platų pranešimą apie kon
ferencijos darbus. Jo teigimu konferencija daug nu
dirbo, nes dirbo vieningai ir bendru susitarimu paša
linta daug kliūčių tautų bendradarbiavimui taikai pa
laikyti. Jis ypač “glostė” Rusijos delegacijos pirmi
ninką Molotovą, kuris rodęs noro bendradarbiauti bai
giamoj steigti saugumo organizacijoj.

Paviršutiniškai, ištikro, atrodė, kad San Franciskoje 
Molotovas rodė “gerų norų”. Bet kodėl p. Stettinius 
nepasakė to, kaip Molotovas ir Stalinas kooperuoja tai
kos atsteigimo darbuose Europoje?
BOLŠEVIKŲ ŽODŽIAI IR DARBAI

Stalinas su Molotovu tebelaiko okupavę Baltijos val
stybes ir Lenkiją, neįsileisdami ten net korespondentų.

Stalinas ir Molotovas be anglų ir amerikiečių žinios 
ir pritarimo sudarė komunistiškas “vyriausybes” Ru
munijoj, Vengrijoj, Bulgarijoj, Jugoslavijoj ir net Aus
trijoj.

Stalinas ir Molotovas vis dar neįleidžia į Čekoslova
kiją Jungtinių Valstybių pasiuntinio.

Stalinas ir Molotovas kursto ir palaiko savo berną 
Tito, Jugoslavijos raudonąjį diktatorių, grobti sveti
mas žemes ir plėsti bolševikiškąjį imperializmą.

Stalinas ir Molotovas vis dar neįsileidžia į Berlyną 
jungtinių tautų kontrolės komisijos, kuri, laikantis Jal
tos konferencijos susitarimo, turi koordinuoti milita- 
rinę administraciją Vokietijoje.

Stalinas ir Molotovas tiek išugdė savo imperialisti
nės arba jėgos politikos veiklą, kad tikrai rimtai tenka 
susirūpinti visos Europos likimu.

»

KĄ REIŠKIA SUTARTYS STALINEI IR MOLOTOVUI?

Taigi, p. Stettinijau, San Franciskoje, kur žodžiais 
yra lipdoma taika. Molotovas buvo sukalbamas, bet 
Europoje, kur konkrečiai reikia statyti naują gyveni
mą ir santvarką, Molotovas gyvena visai kitokia dva
sia. Jis ir jo bosas Stalinas kol kas neparodė nė ma
žiausio noro kooperuoti.

Šiandien visi jaučia reikalą, kad suvažiuotų pasitarti 
“trys didieji” — Prez. Truman, premjeras Churchill 
ir dikt. Stalinas. Tačiau Stalinas tą pasitarimą vis dar 
delsia. Delsia dėl to, kad nėra linkęs atstatyti Euro
pos pokarinį gyvenimą sulyg Atlanto Čarteriu ir ketu
rių laisvių principais.

Be abejonės, p. Stettinius gerai žino, kad Stalinas 
ir Molotovas jau ligšiol turi “gerą rekordą” kaipo tarp
tautinių sutarčių laužytojai. Jie moka pasirašyti ir 
savo parašo išsižadėti. Jie pasirašys ir San Francisco 
konferencijos nutarimus, bet kaip bus su tų nutarimų 
įgyvendinimu? t r

ir

Dr. K. Graužinis, Lietuvos ministras Pietų Ameri
koje, savo laiške Urugvajaus lietuviams tarp kitko 
rašo:

“Tamstos gerai žinote kokias dideles skriaudas pa
darė vokiečiai ir sovietai mūsų Valstybei ir Tautai. 
Ištisi kaimai ir miestai paversti ’į pelenus, ir daug 
lietuvių žuvo mūšiuose. Tačiau nepalyginamai dau
giau — šimtai tūkstančių lietuvių — prievarta iš 
Lietuvos išvaryti arba ir patys išbėgo. Daug lietu
vių priversti vergauti ir Vokietijoje ir Rusijos ty

ruose.

Grįžę Lietuvon bolševikai jokios mums laisvės ne
atnešė, o tik skubinasi Lietuvą nuo lietuvių “išlais
vinti”. Vėl masiškai areštuoja ir šaudo, vyrus ne
teisėtai mobilizuoja raudonojon armijon. varo žmo
nes į kolchozus ir masiškai deportuoja ištisų kaimų 
ir miestų gyventojus į Sibirą ir kitus Sovietų Rusi
jos užkampius. Lietuvoje gi apgyvendinami rusai, 
mongolai ir kiti bolševikai.

Toks baisus likimas ištiko mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje.

Tačiau amžinai taip nebus. Ne tam jungtinės tau
tos. o ypač Jungtinės Amerikos Valstybės, kariauja 
ir kraują lieja, kad išvadavus Europą iš nacių ver
govės. atiduoti jos dalį ar net ir visą bolševikų sau
valei. Ne veltui buvo paskelbta Atlanto deklaracija, 
pagal kurią visoms valstybėms turi būti grąžinta 
laisvė. Ne veltui nuolat skelbiama, jog jungtinės tau
tos kariauja už tai, kad pasaulyje įgyvendinti laisvę 
ir patvarią teisingą taiką.

Nors bolševikai šiandien ir yra galingi, tačiau jo
kių teisių į Lietuvą jie neturi ir neturi teisės nei 
šaudyti lietuvių nei kaip vergus iš Lietuvos depor
tuoti. Teisybė yra mūsų pusėje, ir mes nieko kito 
netrokštume, kaip tik savo natūralių ir viso pasau
lio pripažintų teisių realizavimo — būtent, mes ko
vojame ir visados kovosime už laiąvos, nepriklauso
mos. demokratihės Lietuvos atgaivinimą.

Šios teisės mes lietuviai niekad neatsižadėsime ir 
tikimės, kad anksčiau ar vėliau su Dievo pagalba, 
užtariant Jungtinėms Amerikos Valstybėms ir ki
toms Amerikos ir Europos taikingoms tautoms, sa
vo Tautos sūnų ir dukrų pasiryžimu ir pasiaukojimu 
vėl atgaivinsime laisvąją Lietuvą.”

šį giliai patriotingą dr. K. Graužinio laišką pa
skelbė Urugvajaus lietuvių leidžiamas laikraštis “Lais
voji Lietuva.”

*

Komunistai ir fašistai
< < < s /

LAIC pranešimu, savaitraštis “Human Events” pra
neša, kad Maskvoje įsteigtos Lenkijos “vyriausybės” 
užsienių reikalų ministru yra paskirtas Wincenty 
Rzymovvski, buvęs “Kurjer Poranny” redaktorius, fa
šistas ir Pilsudskio teroro prieš opozicijos elementus 
šalininkas. Kas ypatingai yra įdomu, kad Lenkijos 
kvizlingas-f 3 Ristas Rzymow.-7.kj paskirtas “ministru” 
kelios dienos prieš tai, kai San Francisco konferenci
jos metu Maskvos užsienių reikalų komisaras Molo
tovas smerkė fašistus.

Rusų planai tautoms likviduoti.
%

Maskvos radijo paskelbė, kaip praneša Baltic News 
Bulletin ir kaip mūsų dienraštyje jau buvo rašyta, 
kad bolševikai Baltijo? pajūrį paverčia Rusijos vaikų 
savotiška prieglauda. Būk tai atostogoms ten būsią 
atvežta apie du milijonai rusų vaikų, šiam tikslui Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj rekvizuoti (paimti iš savi

lk

Šį kartą “Current News of the Lithuanian Situation” 
atėjo laiku. Gegužės mėnesio numeris skaitytojus pa
siekė tą patį mėnesį. Numeris įdomus ir turiningas, 
turįs diug vertingos medžiagos Lietuvos bylai ginti. 
Tarp kitų straipsnių įdėtas ir Pasiuntinybės memoran
dumas, kuris buvo pasiųstas į jungtinių tautų konfe
renciją San Franciskoje.

KO STALINAS NORI?

Maskvos elgesys rodo, kad 
rusai bolševikai yra nutarę 
kontroliuoti Europos konti
nentą. Taip pat kai kurie 
faktai rodo aiškiai, kad Sta
linas nori, jog Lenkija būtų 
raudona.

Ir atrodo, kad Europoje 
netvarka yra Stalino tiks
las, kad jis galėtų kuo dau
giausiai laimėti.

★ ★ x

GUDRI TAKTIKA
Rusai komunistai stengė

si panaudoti gudrią taktiką. 
Nors Sovietų Rusija yra ka
ro lauke daug netekusi ir 
jos ekonominiame gyvenime 
yra daug spragų, bet sovie
tų rusų politikai nuduoda, 
kad Rusija esanti labai ga
linga. Užtat stato įvairius 
reikalavimus Amerikai ir 
Anglijai, ir atrodo, jog so
vietų komunistai laimi, ir 
nenori niekur nusileisti są
jungininkams.

★ ★ ★

KEISTI DALYKAI
Kai San Francisco konfe

rencijoje kalbama kaip iš
vengti trečiojo karo, Mask
va ruošiasi jį laimėti, jei 
jis ateitų, rašo Amerikos už
sienio korespondentų deka
nas Kari H. von Wiegand. 
Chicago Herald American, 
gegužės 27 dieną.

Tas pats korespondentas 
pastebi, kad visi pranešimai 
ateiną per Šveicariją iš 
Maskvos, ir kiti šaltiniai 
kalba apie ginklų fabrikus, 
oro jėgų dirbtuves, tankų, 
motorinių vežimų ir indus
trinės mašinerijos darbus 
miestuose ir miesteliuose ry
tuose nuo Elbės upės, kur 
fabrikai staiga pradėjo veik 
ti, prižiūrint Rusijos inži
nieriams.

Raudonos armijos inžinie
riai pradėjo atstatyti ir su
stiprinti vokiečių tvirtovę 
Karaliaučiuje, Pabaltijoje.

Raudonos armijos jėgos 
iš Danijos Bornholm salos 
ne tik ką neištrauktos, bet 
priešingai, buvo sustiprin
tos.

★ ★ ★

KĄ PRANEŠĖ?
Čekoslovakijos armijos 

štabo viršininkas pranešė, 
kad čekų armija bus lavi
nama ir ginkluojama ir kiek 
viename kelyje bus suderin
ta su sovietų armija.

Škoda fabrikas Čekoslo
vakijoje, vienas iš trijų di
džiausių ginklų ir industri
jos fabrikų Europoje, yra 
greitai atstatoma. Jo gink
lus ir industrijos mašineri
jos gamybą galės gauti So
vietų Rusija.

Europoje karas baigtas, o 
ginklai nenustota gaminti. 
Ir ginklai gaminami sovietų 
rusams vadovaujant. Ko
kiam tikslui

★ ★ ★

NEĮSILEIDŽIA...
Amerikos diplomatinis at

stovas, paskirtas Washing- 
tono prie čekų vyriausybės, 
nebuvo įleistas į Prahą. Če-

(Tęsinys)
Vakaro programa jau bu

vo pradėta, kada Daugėla 
įėjo į nedidelę salę, pilnutė
liai prikimštą stovinčių ir 
sėdinčių žmonių. Mažytėje 
scenoje deklamavo jaunutė 
mergaitė Maironio liringąją 
“Trakų pilį”, bet jau ti^ 
paskutinį posmą nugirdo 
Klemensas, sustodamas ne
toli durų.

Toliau sekė dainos, pirma 
nedideliu choru, paskiau so
lo daina. Smuikui griežiant 
ir fortepionui pritariant, vie 
na ponia sudainavo gražiai 
komponuotą liaudies dainelę 
— “Siuntė mane motinėlė”, 
kuri sukėlė visą audrą ap
lodismentų, priversdama dai 
nininkę dainelę pakartoti. 
Čia pat teko karštų ovaci
jų ir kompozitoriui, griežu
siam smuiku.

Tik laike šokių surado 
Daugėla Bukaitį, sėdintį bu
feto salėje, tarp dviejų vy
rų.

— A. štai ir jis! — suri
ko dar iš tolo, o supažindin
damas su savo draugais, pri
dūrė: — Vilką mini — jis 
ir čia!

Iš svetimųjų ponų vienas 
buvo pagyvenęs, nedidelio 
ūgio, pilvotas vyras, rudai 

kijos sostinę, kurią okupa
vo raudonoji armija.

Miręs prezidentas Roose
velt pažadėjo, kad amerikie
čių armija žygiuos per Ber
lyną. kaipo pergalės simbo
lis.

Nė vienas amerikietis ka
reivis dar nežengė Hitlerio 
buvusios sostinės gatvėmis.

★ ★ ★

JEIGU, JEIGU-.
Jeigu Sovietų Rusija do

minuos Europos kontinente, 
tai greitai Sovietų Rusijos 
dominavimą pajus Britanija.

Dabar Europos nugarkau
lis sulaužytas, ir raudona
sis Napoleonas tvarko Eu
ropos reikalus.

Jei susipras laiku Brita
nijos ir Amerikos diploma
tai, galbūt dar galima bus 
pagydyti Europos nugarkau 
lis. Bet tas nelemtas “jei” 
viską gadina.

rusva barzda ir ūsais, kitas 
jaunas, beūsis juodbruvys.

— Susipažink, štai. su vil
niečiais, — tęsė Bukaitis. — 
Ponas Vainiūną?, ponas Ū- 
saitis... stačiai iš Vilniaus, 
iš busimojo dienraščio re
dakcijos.

— Labai malonu! — nu
džiugo Klemensas, paspaus
damas vieno ir antro deši
nes ir smalsiai į juodu pa
žvelgdamas.

Nei vieno, nei antro vei
duose nepastebėjo nieko y- 
patinga. Vyresnysis, Vainių 
nas, pasirodė net nesimpa
tingas, o Ūsaitis neinteli- 
gentingas.

— Daktaras Bukaitis pra
nešė man šiandien linksmą 
žinią apie dienraštį. Gyve
nu kaime, kur vėlai teat- 
klysta gandai... Malonu man 
su tarnstoms susitikti, ma
lonu išgirsti iš tikro šalti
nio apie dfenraštį.

— Ką gi... greit pradėsi
me leisti... vadinsis “Vil
niaus Žinios”, — pasididžiuo 
damas pasigyrė Vainiūnas.

— Ir eis kasdien.’.. Ir iš
teks lėšų?..

— Kasdien... Lėšų duoda 
leidėjas, ponas Nėris... pra
džiai, nes toliau apsimokės 
iš skaitytojų.

— Iš prenumeratos?.. Ne
jaugi mes turėsime tiek 
skaitytojų?!

— Oje!.. Plaukia ir plau
kia šimtais jau dabar, dar 
nepasirodžius dienraščiui. — 
vėl pasididžiavo nejaukiu a- 
rcgantišku balsu.

—Jau dabar?
— Taigi, tik pranešimą 

paleidus...
— Tamstos dirbsite re

dakcijoje?
— Taip! Aš kviestas vesti 

redakcijos reikalus, draugas 
Ūsaitis bendradarbiu.

— Ar daug žmonių dirbs 
redakcijoje ?

— Visa dar nenumatyta, 
bet kelis jau turim.

— Be abejo, visi jau pa
sižymėję žmonės?

(Daugiau bus)

ALL OUT 
FOR THI 
MIOHTY 
SEVENTH
Buy Bonds

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

t

• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

A-

SPEC1ALĖMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTER 

“Lietu rtfkAa
IjtakM”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054
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ALTORIUS ŠV. VALANDAI

i

♦
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e ALFRED VASAITIS •

PROGRAMA

Baigiamas statyti altorius Soldier Field, kuriame bus 
išstatytas Šv. Sakramentas viešam pagarbinimui sekma
dienį, birželio 3 d., 7 vai. vakare. 125.000 Chicago tikin
čiųjų susirinks recituoti maldą už greitą baigimą karo, 
Amerikos pergalę ir teisingą pasaulyje taiką.

ilgai pasiliks visų atmintyje. 
Tegyvuoja ilgus metus 

darbštus ir sumanus vadas 
klebonas kun. A. Linkus!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

Omega

I

ATYDA!Kluczynski su žmo-

PIRMAS
Joyce 5E

ANTRAS PIKNIKAS

linksmai ir smagiai 
reikšmingoji diena.

I

J

pasiė-
Froe-

3914 West lllth St
darbus! Lai Aukščiausias ir 
toliau laimina ir teikia stip
rybės visuose ateities dar
buose.

Šv. Cecilijos choras isou 
dė “Kantata” ir “Pavasa
rio daina". Choras gražiai 
dainuoja. Už tai ga>!»e į- 
klauso varg. V. Daukša:

'DRAUGO' PIKNIKŲ REIKALE

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Labai 
baigėsi 
Morgičių deginimo, arba sko 

i los išmokėjimo, bankietas

Parapijos bankieto 
atgarsiai

Town of Lake. — Ilgai 
lauktas parapijos bankietas 
geg. 20 d. tikrai pasisekė 
(nors bilietas buvo $5.00). 
Didelė salė buvo užpildyta 
publika. Matėsi daug buvu
sių parapijonų. old-taimerių. 
Visi džiaugėsi tais vaisiais, 
kurie dygo per keturiasde- 
šimts metų tol, kol naujas, 
ambicingas vedėjas pasiro
dė ir bėgyje nepilnai ketu
rių metų tiek daug nuveikė 
Susirinkusieji. džiaugsmo 
perimti, šaukė: “Valio! va 
lio! valio! klebonui, kun. X. 
Linkui už pavyzdingą vado
vavimą parapijai.”

Seka kalbos. Trumpas, bet 
įspūdingus kalbas pasakė: 
Corp. Ed. Uzemeckis (buv. 
nacių belaisvėj), korespon
dentas “Times”; Town oi 
Lake ‘*old-taimeris” Juoza
pas Bačiūnas iš Sodus. Mi
chigan; daug lietuviams pa 
sidarbavęs Joseph Meegan: 
klebono asistentai kun. >t 
Jonelis, kun. Jonas Vyšniaus 
kas; svečias kun. Vito Mi- 
kolaitis; Tėvų Marijonų pro
vincijolas kun. J. Jaučius, 
MIC.

Po klasinės vakarienė?, 
turiningai programai suma 
niai vadovavo kun. S. Ado- 
minas. Pianu akompanuo
jant varg. V. Daukšai, susi
rinkusieji pirmiausiai atgie
dojo Amerikos himną. Nuo 
mokyklos vaikučių gražų .a 
sveikinimą patiekė Jurgos 
Aušra.

Britai Suėmė Nacių 
Propagandistu Joyce 

LUENEBURG, Vokietija, 
geg. 30.—“Lord Haw Haw,” 
pagarsėjęs britas išgama, 
kuris transliuodavo nacių 
propagandą karo metu, gu
lėjo čia, sužeistas, britams 
kariams pravardžiuojant jį 
“Bailiu išdaviku.’’

Jis buvo pašautas į šlau
nį, kuomet dėjo ranką į ki
šenę lyg traukdamas revol
verį. Belaisvis yra 39 metų, 
amžiaus. gimęs William 
Joyce. Nuvykęs į Vokietiją 
savaitę prieš karą, jis tapo 
Vokietijos piliečiu ir 
mė vardą “IVilhelm 
hich.”

(Londone manoma
bus teisiamas Anglijoje už 
krašto išdavystę.)

Iš choristų sudalytas dvi
gubas duetas: E. ir L. Dauk 
saitas, A. Pierzynski ir B 
Kata uskas padainavo “Auks 
ti kalneliai’’ ir “Vyturėli” 
akompanuojant varg. Vladu: 
Daukšai.

Bankieto svarbiausias as
muo buvo visų gerbiamas ir 
mylimas klebonas kun. ž 
Linkus. Jam atsistojus, kilo 
griausmingi aplodismentai, 
kurie tęsėsi keletą minu*-.. 
Tuo jis pagerbtas už d.’de:£ 
pasišventimą, pasiaukojimą 
parapijai. Dirbo išsi5 tosęs, 
dėlto turime tokius vaisius 
kurie neša garbės visai pa 
rapijai. Klebonas trumpai, 
nuoširdžiai dėkojo visiems 
už paramą ir vienybę dar
buotėj. Sakė, visi prisidėjo 
pagal savo išgalės. Sakė. 
•‘Dėkui Dievui”, kuris ve iė 
ir padėjo, kuris davė pasi
tikėjimo ir vienybės di'oti 
Jo garbei ir Jo namui.” 
pačia proga pažymėjo, kad ddy su žmona ir senatorius 
ne tik parapijos skola John C. 
tirpo, kaip ledas, bet jau na. 
randasi virš 10 tūkstančių 
dolerių parap. ižde. Koks 
sumanumas ir sugebėjim ■ 
atlikti tiesiog milžiniškus

Programa baigta Šv. Ce
cilijos chorui, vadovystėje 
varg. V. Daukšos, dainuo
jant ‘C Lietuva motinėle'’ 
ir “Maršas pentifikalis”. 
Ant galo “Lietuva, tėvynė 
mūsų.”

Po visam orkestras “Phil 
Palmer” grojo šokiams.

Daug vietos užimtų išvar
dinti profesionalus, biznie
rius, •‘old-taimerius”. Daly-

To vavo senatorius Micha-el Ru

Bailiai bijo mirti.
B. Johnson

Remkite Amerikos Raudo
nąjį Kryžių.

Sėk gerus darbus; saldūs 
atsiminimai augs iš jų.

Kard. Nevman

■>

STASYS LITWINAS SAKO:
H 13 H "R Tai Geriausias Laikas Pirkti 

vnijnn — visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insolacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wall board — Plaster Board— 
Vamzdžių tr tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

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

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

jE 3=

Sužeistas jūreivis i
Karo informacijos ofisas 

pranešė. kad jūrininkas 
USMCR, Cpl. John D. Re- 
maklus buvo sužeistas. Jo tė
vai gyvena Fort Recovery 
Ohio.

Mrs. Selią Faiica, 76 me
tų, 297 E. 17th str., Chicago 
Heigrts. .našlė, buvo užmuš
ta gegužės 28 dieną, kai ją 
sutrenkė Chicago ir Eastern 
Illinois keleivinis traukinys, 
kai ėjo skersai bėgių, 16-toje 

atvėje, priemiestyje.

Gavo kalėjimą
ANNAPOLIS. Nld.— Hen

ry Corens, iš Bethesaa, Md., 
automobilių dažytojas, gegu
žės 2? dieną, buvo nuteistas 
aštuoniolikai metų kalėji- 
man už nužudymą savo žmo
nos.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDF 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

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

A. A
ANNA SCHIN’TEK 

(po tėvais vaoalaitė)
683'

gegužės 28 d.. 1945, 
pietų, sulaukus, 40 

amžiaus.
Homestead, Pa.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Jonų, du vaikus Lino ir 
Anna. tris dėdes Antanų, J uozų 
ir Pranų Žakonius ir jų šeimy
nas. pusbrolius ir pusseseres ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Chicago Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje. 6812 So. \Vestern 
Avė. Iš koplyčios penktadienį, 
birželio 1 d., 8:30 vai. ryto.bus 
atlydėta į Gimimo Panelės šv. 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. I’o pamaldų, bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras Vaikai. Dė
des ir Visos Kitos Giminės.

l-ai<i. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Grovehill

Gyveno

Avė. Alirė
5 vai. po 
metų

Gi m e

So. Washteuaw

Atkreipiame
Jūsų

į šių metų
Sutvarkymą:

PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos (July) 8-tq d.
BERGMAN’S GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKIT TIESIOG 18 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ. DARBĄ

St. Casimir Monument

JOS. F. BUDRIK'
RAKANDŲ ir JEWELRY 

KRAUTUVĖ
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą

sn

Lafayette 0727

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Labor Day, Rugsėjo (Sept.) 3 d.
VYTAUTO DARŽE, CHICAGO, ILLINOIS

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVE.

Phcnes: CANal 2515
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULlman 9661

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

fyiugelis 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:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

I
IBUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 

VALANDOS:
WCFL„ 1000 kil., nedėlios vak-9:30
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak ,-7:00

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARds 4908

4330-34 S. California 
Avenue

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

J. LIULEVICIUS
1348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAE. S572

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

Telephone YABds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVE. Phone YABds 1138-39

Split by PDF Splitter



G dienraštis draugas, chicaco, rmNois Ketvirtadienls; geg. 31, 1945

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
□TTuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą |

SUSITUOKĘ

Lietuvis chicagietis laivyne
Julian A. Cesnavicius gi

mė Chicagoje. gegužės 9 d., 
1926 m. Baigė Dievo Apveiz- 
dos lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir du metus 
lankė Harrison high school. 
Prieš išvykstant į Dėdės Ša
mo kariuomenę jis dirbo 
Western Electric bench 
work. Priklausė prie šv. Var
do draugijos ir skautų.

i Julian A. Cesnavicius į Dė
dės Šamo laivyną išvyko va
sario 28 d., 1944 m.

Kas Girdėt*^

Chicagoje ♦

t

Iš Pacifico karo gyvenimo

40 metų kunigas rizikavo dešimt kartų 
savo gyvybe, kad išgelbėti laivų

JIS YRA KATALIKŲ KUNIGAS. LAIVO KAPELIONAS. 
LĖKTUVNEŠIO FRANKLIN VYRESNYSIS OFICE- 
RIS KUNIGĄ O’CALLAHAN PAVADINO NAR
SIAUSIU VYRU, KURĮ KADA YRA MATĘS

/

įBjp 9 ftf SI Jp

Julian A. Cesnavicius, 
jūrininkas
★ ★ ★

Jo tėvai 
Cesnavičiai 
Apveizdos 
W. 19 st.

★
Martinas ir Ona 

gyvena 
parapijoje.

Įkando veidan
Aną dieną šuo įkando vai

kui. 6 metų amžiaus, į veidą. 
Vaikas vadinasi Noveda 
Cross, jis buvo nugabentas į 
ligoninę.

Pavogė tabaką
Vagys įsilaužė į tabako 

krautuvę. 531 W. Roosevelt 
rd.. ir pavogė $900, 35 kar
tūnus cigarečių ir šiek tiek 
cigarų.

Dievo Žuvo gatvėje
716

(J. S. lietuviai

Karo laukuose...

Margaret Mary Rheiner, 7 
metų. 310 N. Avers avė., bu- 

I vo sutrenkta ir užmušta tro- 
ko. Lake str. ir Pulaski rd., 
kai jinai ėjo į mokyklą.

i

Patraukė teisman

Dingęs jūreivis
Karo informacijos ofisas 

pranešė. kad jūrininkas 
USMCR, pvt. William Yan- 
kewicz dingęs kare, jo tėvai 
Mr. ir Mrs. Anthony Yanke- 
wicz gyvena 1324 Kimmel 
str.. Youngstown, Ohio.

Žuvo Europoje
Karo informacijos ofisas 

pranešė, kad Europos karo 
laukuose žuvo lst Lt. Frank 
Yakos, jo motina Mrs. Mary 
F. Yakos gyvena Van Wert, 
Ohio; ir Sgt. Andy Zvara. jo 
žmona Mrs. Margaret Zvara 
gyvena 1631 Himrod avenue, 
Youngstown, Ohio.

Į Keturi įtarti vyrukai buvo 
patraukti teisman, kad jie 
buvo užpuolę 18 metų mer
gaitę. Kiekvienam paskirta 
$5,000 užstatas.

* * *•

Už $3,256 pavogė
Iš Kitty Kelly krautuvės. 

112 S. Statė, buvo pavogta 
rūbų už $3,256 vertės.

Sužeisti Pacifike
Karo informacijos ofisas 

pranešė, kad Pacifiko karo 
lauke buvo sužeistas pfc. 
Walter Rautiola, jo motina 
Mrs. Minnie Rautiola gyvena 
Angora. Minnesota; ir Sgt. 
Frank Ratkowski, jo motina 
Mrs. Anastasia Ratkowski 
gyvena 12922 Buffalo str., 
Detroit. Mich.

Platinkite “Draugą”

Sgt. Jake Lindsey, vienas ypatingai pasižymėjusių ka
rių šiame kare, susituokęs su Beverly Hargreaves. (Acme- 
Draugas telephoto)
—

Komunistai tremia arba žudo

Komunizmas yra baisi liga ■ na

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS TURI REMTI 
KOVOJE PRIEŠ KOMUNIZMĄ KIEKVIENĄ EURO
POS VALSTYBĖS VYRĄ, KURIS NĖRA KOMU
NISTAS AR FAŠISTAS.

Chicago Daily Tribūne, ge
gužės 29 d., 1945 m., prane
šė. kad Columbia universite
to vyrų klube kalbėjo atsto
vė Luce (R. Conn.).

Atstovė Luce savo kalboje 
pasakė, kad rusai vartoja iš
trėmimą arba mirtį kiekvie
nam asmeniui, kiekvienoje 
rusų okupuotoje Europos ša
lyje, kuris atsisako sekti so
vietų programos.

Gi priešingai, ji pasakė, 
rusai bruka šautuvus ir 
ginklus į rankas bet kokių 
nepasitenkinusiųjų, nepai
sant pirmykščių politinių įsi
tikinimų, užsitikrinus, kad 

i jie seka sovietų programą. 
Ji pasakė, kad rusų idėjos 
plečiasi Europoje ir Azijoje 
daug greičiau, negu nacių . 
idėjos plėtės prieš dešimt 
metų.

VARTOJA NACIŲ 
TECHNIKĄ

Rusų komunizmas 
“pasisavinęs (incorporated) 
nacių techniką žudyme”, — 
ji pareiškė, ir yra naudoja
ma žudymas kaipo politinis 
įrankis. Ji pareiškė, kad 13

turi

18 metų mergaitė 
išgelbėjo moterį

CHICAGO. — 18 metų 
mergaitė, buvusi gyvybės 
sargas, anksti gegužės 29 
dieną, išgelbėjo jauną mote
rį iš Michigan ežero, North 
avė. pakrantėje.

Moterį išgelbėjo Miss Ju- 
dith Ann Brugh. 18 metų,
1540 N. Statė Pkwy. Ji pa- ~ ~
sakė Hudson avė. policijai, Iš Illinois valstijos 
kad ji sėdėjo parke ant suo
lo su palydovu, kai išgirdo 
šauksmą iš ežero. Pamačiusi 
moterį ežere, jinai ištraukė 
ją ant kranto.

Policija išgelbėtą moterį 
nugabeno į ligoninę, kur ji
nai pasakė, kad ji esanti 
Mrs. Vellie Gibsons. Ji atsi
sakė pasakyti kodėl ji pate
ko ežeran.

valstybių centralinėje Euro
poje yra “tiesioginėje kon
trolėje vietos komunistų ar
ba netiesioginėje kontrolėje 
komunistų Maskvoje.”

KĄ AMERIKA TURI 
REMTI

WASHINGTON. — Dar 
vis kalbama apie U. S. lėk
tuvnešį Franklin, kuris grįžo 
sužalotas namo, ir apie kata
likų kunigą, 40 metų am
žiaus, kaipo vieną iš di
džiausių tautos herojų.

Katalikų kunigas jėzuitas 
yra Lt. Comdr. Joseph Ti-
mothy O’Callahan, kuris tar
navo kaipo kapelionas ant 
lėktuvnešio. Taikos metu ku
nigas O’Callahan buvo ma
tematikos mokytojas kolegi
joje. Ir dabar Laivyno de
partamentas praneša, kad 
lėktuvnešio Franklin vyres
nysis oficeris Capt. Leslie 
E. Gehres pareiškęs, kad ku
nigas O’Callahan yra 
siausias 
matęs.”

vyras, kurį

★ ★ ★
JAPONŲ

“nar- 
aš esu

veikė
Jėgo-

X Teisėjui J. T. Zūriui 
gimtadienio proga gegužės 
25 d. Joan Rachus, 6750 W. 
95 St., Oak Lawn, III., Ir 

1 Marion Nares, 7037 So. 
! Maplewood Avė., “majoret- 
tes’’ Darius-Girėnas Post 
271, American Legion, pa
darė surpryzą, kuriame da
lyvavo visa eilė svečių ir 
kitų teisėjų: Stephen Ada- 
mowski, Harry P. Beam, 
Erwin J. Hasten John V. 
McCormick, Mason S. Sulli- 
van, Leon Edelman, Le Roy 
Hackett ir Wendell E. Green.

X Walter Junokas, 4358 
S. Washtenaw Avė., ir Al- 
bert Chilenskas. 4410 S. Tal- 
man Avė., du iš penkių stu
dentų Tilden Tech. High 
School priimti nariais į Na- 
tional Honor Society. Į tą 
draugiją nariais priimami 
tiktai gabiausi moksle ir 
puikaus charakterio studen
tai. Walter Junokas yra sū
nus senos Brighton Park 
veikėjos Sofijos Junokienės.

X Stanley ir Emilijos Bal 
zekų namuose, 9000 Bell av., 
linksma nuotaika viešpatau
ja. Jų sūnus, Stanley, Jr., 
kuris buvo paskelbtas žuvu
siu, pasirodė buvo patekęs 
į vokiečių nelaisvę ir dabar 
paliuosuotas neužilgo par- 
vyks namo porai mėnesių 
poilsio. Balzekas yra savi
ninkas žinomos automobilių 
pardavimo firmos: Balzekas 
Motor Sales, 4030 Archer 
Avė.

X Juozas A. Mickeliūnas, 
Dariaus-Girėno posto lietu
vių kareivių registracijos ko 
miteto publikacijos vedėjas, 
praneša, kad kareivių regis
tracijos kortelės kasdien 
plaukia desėtkais. Bet komi
tetas nebus pasitenkinęs tol, 
kol visi lietuviai kareiviai 
bus suregistruoti ir jų var
dai įrekorduoti ruošiamam 
statyti paminkle.

X Sofija Sakalienė. “Mo
terų Dirvos” redaktorė, va
kar gavo laišką nuo savo se
sers iš Troškūnų, Lietuvoj. 
Rašo, kad praūžusios dvi ka
ro audros — vokiškos į Ru
siją ir rusiškos 
— ir buvo labai 
čiau Troškūnai 
jo, o visa šeima 
si laukia taikos 
nio rytojaus. Laiškas rašy
tas lapkričio 10 d., 1944 m.

X Kun. Jurgis Jonaitis, 
pirmojo pasaulinio karo ka
pelionas, dabar klebonaująs 
Vail, Arizona, šįmet šven
čia 35 metų kunigystės ju
biliejų. Jis yra giminaitis 
vaistininko K. Jonaičio, Bri
ghton Park, ir brolis Wil- 
trakienės. kuri gyvena No. 
Side. Kun. Jonaitis rezervi
nėje U. S. kariuomenėj turi 
majoro laipsnį.

Birželio 3 dienos vakare 
Soldier Field įvyks penktoji 
Šventoji Valanda. Manoma, 
kad pamaldose dalyvaus 
apie 150.0C0 žmonių. Bus 
meldžiamasi už vyrus, esan
čius Pacifiko kare.

nūs amuniciją ir išvengus 
amunicijos sprogimo. Vienas 
iš lėktuvnešio vyresnysis 
oficeris nurodo, kad kunigas 
rizikavo savo gyvybę ma
žiausia dešimt kartų, ir va
dina jį “narsiausiu 
kurį aš esu matęs.”

★ ★ ★
VIRŠŽMOGIŠKOMIS PA
STANGOMIS ĮGULOS 
NARIAI KOVOJO

Apie kunigo O’Cailahans 
heroizmą kalbėjo radijų pra
nešėjai ir spauda.
Beveik viršžmogiškomis pa

stangomis įgulos nariai ko
vojo liepsnas ir sprogimus, 
kad išgelbėti laivą. Kiti lai
vai atvyko išgelbėti ir pasi
imti kai kurių vyrų. Kovo 
21 dieną sužalotas lėktuvne
šis Franklin surinko apie 
300 savo vyrų nuo kitų lai
vų. atsisakė pasiūlytos prie- 
dinės pagalbos vyrais ir 
įrankiais, ir pradėjo ilgą 
12,000 mylių kelionę į Brook- 
lyn, kur saugiai atvyko.

★ ★ ★
JO SESUO VIENUOLĖ

Kunigas O’Callahan gimė 
gegužės 4 d., 1905 m. Jo tė
vas miręs, o motina Alice E. 
O’Callahan gyvena Cam- 
bridge, Mass. Jo sesuo yra 
vienuolė sesuo Rose Marie, iš 
Maryknoll bendruomenės.: 
kuri tarnavo 15 metų Filipi
nuose. Ji buvo tarp ameri
kiečių. išlaisvintų iš Los 
Banos kalėjimo kempės, va
sario mėnesį.

vyru.

I

PUOLĖ 
BOMBONEŠIS

I
27,000 tonų laivas 

su Rytų lėktuvnešio
mis. kovo 19 dieną, prieš pa
silikusį japonų laivyną In- 
land jūroje. Daugelis lėktuv- 

: nėšio lėktuvų buvo ant de
nio, prikrauti su bombomią, 
rockets ir kulkosvaidžių 
amunicija, žaibo greitumu 
japonų bombonešis puolė že
myn ir paleido dvi bombas. 
500 svarų. Viena susitrenkė 
apačioje po skridimo deniu.

Mrs. Luce pasakė, kad ko
voje prieš komunizmą Jung- 
itnės Amerikos Valstybės 
privalo padėti kiekvienam 
Europos valstybės vyrui, ku
ris nėra komunistas ar fašis
tas.

Tenka pasakyti, 
stove Luce nesenai 
Europoje, ir jinai 
ką siekia komunistai Euro- Jose šiose yietose 
poje, Azijoje ir visame pa
saulyje.

Mes turime pabrėžti, kad 
rusų komunizmas siekia vi
sam pasauliui užmesti ver
giją ir savo ekonominę ir so- Į 
cialinę netvarką.

Kiekvienas padorus žmo
gus turi saugotis komunizmo 
kaip baisiausios ligos, nes 
komunizmas yra žmogaus, 
sąžinės, tikėjimo, tautos, 
valstybės didžiausias prie
šas.

i

I

kad at
lankęs kita sPro£° ant lėktuvų bu- 

pamatė veinės (hangar) deriio. Abie- 
s lėktuvai 

buvo paruošti ir laukė 
kilti.

★ ★ ★
LAIVE KILO GAISRAI
IR SPROGIMAI

I

pa-

nu-

t

Žuvę, sužeisti, išlaisvinti kariaiI
i
I
i

ČIA PADUODAME KAREIVIŲ PAVARDES. KURIOS
YRA LIETUVIŠKOS ARBA ATRODO LIETUVIŠKOMIS—

Iš vokiečių belaisvės buvo 
išlaisvintas Sgt. Raymond suorganizavo 
Jablonskį, jo motina 1___

Moterims TrečiadienįPhone Virginia 9493

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 

..aciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Karo informacijos ofisas 
gegužės 29 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo, buvo sužeisti Europo
je, ir buvo išlaisvinti iš vo
kiečių nelaisvės.'

Žuvusiųjų karių skaičiuje 
yra T5 Henry S. Urban, jo 
tėvas Stefan Urban gyvena 
646 So. Harvard avė.. Willa 
Park. Dl.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra pfc. Charles A. Pilipaus- 
kas, jo žmona Mrs. Laverne 
H. Pilipauskas gyvena 4559 
So. Washtenaw st., Chicago.

Priešo lėktuvas buvo 
šautas besivejančių kovos 
lėktuvų, bet bombos palieti
mas sukėlė eilę gaisrų ir 
sprogimų. Laike sekančių 10 
valandų beveik 100 tonų 
sprosgtamos medžiagos ir 
tūkstančiai galonų aviacijos 
gazolino užsidegė ir sukrėtė 
lėktuvnešį. Laivyno departa
mentas pasakė, kad 341 iš 
įgulos narių neteko gyvybės 
degančiame laive; 431 kitas 
dingo, ir daugiau kaip 
buvo sužiesta.

★ ★ A
ĖJO Į LIEPSNAS

“Vienas iš asmenų,

įvairios _ Įdomios

.... ŽINIOS

Nepasitaisė, dabar 

nuteisė mirti

300

kuris 
kovotojus su 

Mrs gaisru”, Laivyno departa- 
Anna Jablonskį gyvena 1101 men^as tvirtina, 
N. Marshfield avė., Chicago.

Išlaisvinti iš nacių 
belaisvės

Pirkite karo bonus ir štam
pas.

Karo informacijos ofisas 
pranešė, kad iš vokiečių ne
laisvės buvo išlaisvinta pfc. 
Michael Bartko. jo motina 
Mrs. Susie Bartko gyvena
1251 13th str., Massillon,, 
Ohio; ir pfc. Anthony W. 
Satkcwski, jo motina Mrs. 
Helen Satkowski gyvena 232 
N. lOth str., Steubenville, 
Ohio.

“buvo 
laivo katalikų kapelionas Lt. 
Comdr. Joseph O’Callahan. 
S. J., iš Bostono. Liesas, 
mokslininkas jėzuitas kuni
gas bėgiojo po laivo denį, 
teikė paskutinį patarnavimą 

• mirštantiems, ir paskui ve
dė oficierius ir vyrus į lieps
nas. nešė karštas bombas ir 
sviedinius ant denio, kad iš
metus; jo drąsa patraukė 
kiekvieną.

“Kunigas O’Callahan su
darė nuostoliams kontroliuo- 
ti dalinį ir vedė jį į vieną iš 
didžiausių amunicijos maga
ziną (sandėlį), kad sudrėki-

LOS ANGELES. — Mrs. 
Louise Peete Judson gegužės 
28 dieną buvo nuteista už 
antrą jos žmogžudystę 25 
metų laikotarpyje, ir šį kar
tą ji buvo nuteista mirti ga- 
zo kambaryje. Po trijų va
landų pasitarimo, jury na
riai nusprendė, kad paro- 
liuota žmogžudė užmušė Mrs. 
Margaret Logan, savo gera
darę. 1920 metais Mrs. Jud
son. 43 metų, buvo nuteista 
iki gyvos galvos kalėjiman 
už nužudymą Jacob C. Den- 
ton. turtingo mainerio. Ji iš
buvo kalėjime 19 metų.

KOJOS / į?
Į Niežti -Pavargę J 1

1 MIN. NAMIE BANDYMUI 
MAeinkit Urvine'* Ointrnent!

^1111.w-,"^'"‘■nekainuos
IK DVIGl BAI JI MS 

PINIGAI ATGAL
Jei kclos dega. niežti Ir 
prakaituoja. ar suakilu- 
Moa. pūslėto*. jautrio*, 
karėtos. skaudančios, at- 
siduodanvlos kvapu ar pa- 
v«rgi»Moji patrlnklt jas 
tik vieną minutę su Devl- 
nes Otntment. Palen Irvi
ną, atvč’dina Ir atgaivina 
tuojau. Suminkština kor- 

ir taipgi kitas kojy suktetėju-nūs
dalia. Ai moatė turi audAtlntus nu

rodyta rydytojų. Veikia S būdais. Tūk
stančiai giria. Nesutepantis ir nenuda- 
žantte Tiktai VaiatinAse ar de
partment krautuvėse — VVieboldt'a ir 
Goldblatt’s.

i
I

1 
i ♦

į Vokietiją 
baisios, ta- 
nenukentė- 
sveika. Vi- 
ir švieses-
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