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Lėktuvai Daužo Japonų Karo Fabrikus
Naujas US Išlipimas Okinawa Saloje; 
Puola Priešą iš Oro, Jūros, ant Žemės

GUAM. birž. 10. — Ame
rikos 10-ji armija spaudžia 
žnyples aplink japonus su
gautus prie Okinawo? piet
vakarinio kranto, o vienin
telė kita japonų jėga, su
varyta į kalnus, yra puola
ma iš jūros, oro ir ant že
mės.

Priešas, netekęs 67,703 
savo karių, turi gal 15.000 
likusių karių, kurie tvirtai 
įsikasę rodo didelę opozici
ja

Japonų Domei agentūra 
oakė švieži U. S. kariai, 
“lydimi apie 20 tankų,”; 
penktadienio vakare išlipo 
pietuose nuo Oroku.

Oroku pusiausaly mari
nai apėjo aplink rytinį ga
lą Nahe uosto, ir sujungę 
dviejų divizijų jėgas sus
paudė priešo karius į ma- i 
žėjančią kišenę. Šitoj srity j 
vakar vyko aršiausios Oki- 
nawa grumtynės.

Invazija 2-oj Bornejos Saloj: Japonai
MANILA, birž. 10. —To- kad 6-tos armijos kariai'/ 

kyo radijo raportavo ali- padarė aštuonių mylių pa
jautų invaziją Labuan sa- sistūmėjimą per Cagayan 
loję, prie įėjimo į Bumei klonį šiaurinėj Luzon. 
įlanką, vakariniam Eorne- MacArthur nieko nesakė 
jos krante. apie priešo raportuotą in- !

Pasak priešo radijo, iš- vaziją. bet pranešė apie ki- 
laipdinta bent viena divizi- tas lėktuvų atakas ant Bor- 
ja. Invazijos jėgą eaugejo nejos bazių.
didelė jėga kovos laivų, Užėmus Bayombong. bu- 
kreiserių. naikintuvų ir a- vusį japonų štabą Cagayan 
pie 50 mažesnių laivų. - klony, išlaisvintas Solano

Gen. MacArthur pranešė, miestas.

Kiniečiai Pasiekė Indo Kinijos Sieną
CHUNGKING, birž. 10.— Chungchingfu miestą prie 

Kinijos kariuomenė užėmė pat sienos. 19 mylių šiaur- 
Futing ir kelis kitus svar- ryčiuose nuo Caobang plen- 
besnius miestus. tų centro Indo Kinijoje.

------------ Pasak komunikato, priešo
CHUNGKING, birž. 10.— kariai traukiasi atgal Cao- 

Kiniečiai kariai, varydami bang link, 
japonus iš pietinės Kinijos. Šiaurcentrinėj Kwangsi 
pasiekė Indo Kinijos sieną provincijoje japonai pradė- 
ir veja priešo dalinius į ižo- jo keturias kontratakas, 
liuotą pietrytinę Aziją 85 norėdami sustabdyti kinie- 
mylių pločio frontu. čių ofensyvą taikomą į Liu-

Gen. Chang Fah-kwei ko- chow, buvuoią U. S. Avia- 
mandos veteranai užėmė cijos bazę.

Italija Prašo Vietos Konferencijoje
SAN FRANCISCO, birž. svarstymą, o tarybos komi- 

9. — Sužinota, jog Italija sija pervedė didžiųjų vals- 
vra prašiusi būti priimta į tybių balsavimo formulės 
jungtinių tautų konferenci- interpretaciją pilnam komi- 
ją, bet jos formalu? prašy- tetui. be jokių komentarų, 
mas nėra svarstomas. Pra- Jau susitarta dėl svarbio- 
šymas buvo siųstas Vals- jo teritorijų globojimo pun- 
tybės Sekr. Stettiniusui, kto. kadangi Rusija sutiko 
konferencijos prezidentui. naujam surašymui, kuris

Apsaugos tarybos susi- . užtikrina, jog laikinas teri- 
rinkimas pagreitino Penkių torijų po mandatu “užšal- 
Didžiųjų veto problemos dymas” nebus ant visados.

KARO BIULETENIAI
—Rusai sakė leista anti-nacinėms partijoms ir darbi

ninkų unijoms veikti rusų okupuotoje Vokietijos dalyje.
—Sirijoje vėl kilo riaušės. Damaske užmušta penki 

prancūzai ir kiti penki buvo sužeisti.
—Paryžiaus radijo sakė Pierre Lavai buvo ispanų au

tomobiliu pervežtas į Prancūziją, kur jis bus teisiamas 
už krašto išdavystę.

—Kiniečiai atsiėmė Ishan, pasivarė iki 25 mylių nuo 
Kvveilin, ir prasilaužė per Eiuchow priemiesčius.

—U. S., Anglijos. Prancūzijos ir Rusijos militarinių 
vadų pietuose Frankfurte, Marš. Žukov apdovanojo Gen. 
Eisenhouer ir Feldmaršalą Montgomery Rusijos aukš
čiausiu militarinių Pergalės ordinu.

B-29 Milžinai Puolė Penkis Priešo
Karo Įmonės Centrus Tokyo Srityje

GUAM, birž. 10. — Amerikos aviacijos galybė savaitės 
gale sudavė Japonijai gal didžiausią koncentruotą smūgį 
šio karo metu. Sekdami vakar dienos trišakę B-29 ataką. 
Superfortress lėktuvai šiandien atakavo penkis karo jmo- 
nes centrus.

Apie 100 Mustang lėktuvų iš Iwo salos lydėjo bombe
rius, kurie atakavo Hitachi lėktuvų fabriką prie Chiba, 
20 mylių pietryčiuose nuo Tokyo; Tomokia lėktuvų fab
riką, penkias mylias pietuose nuo Yokohama, ir armijos 
aviacijos bazę 20 mylių vakaruose nuo Tokyo.

Kiti B-29 daliniai, be mažesnių lėktuvų apsaugos, ata
kavo Hitachi fabrikus prie Suk3gawa, apie 115 mylių 
šiaurryčiuose nuo Tokyo. ir Kasimagaura vandeninių lėk
tuvų bazę Kasimaga ažere, 35 mylias šiaurryčiuose nuo 
Tokyo.

I _
Iš šių atakų mados matosi pakeitimas 21-os bomberių 

komandos taktikos. Kur pirmiau dideli plotai buvo ap
mėtomi padegančiomis bombomis, dabar numetama sprog- 

į stančių bombų ant svarbiųjų karo fabrikų ir bazių.
Tokyo radijo pranešimai sakė 300 B-29 lėktuvų atakavo 

Honshu salą Japonijoje, ypatingai taikinius srityje 20- 
i 30 mylių nuo Tokyo, ir numetė minų Japonijos vandenyse.

Japonai taipgi sakė, kad jų krašto didžiųjų miestų 
į ‘‘jau nebėra” ir suminėjo Yakohama, Kobe, Osaka ir 
Tokyo kaipo išnaikintus miestus. Ta proga Tokyo radijo 

į perspėjo japonus, kad amerikiečiai pradės dar smarkiau 
pulti Japoniją.
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Praeitos savaitės didžiausi įvykiai
1937 metų sienas, paskirstymas Reicho Į keturias alijantų okupacijos zonas, ir 
lino sutikimas leisti laisvai diskusuoti gin čytinus reikalus pasaulio organizacijos ap
saugos taryboje. (Acme-Draugas Telephoto.)
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Eur opoje buvo sugrąžinimas Vokietijos į

Kinijos Komunistai
Nori Valdyti Korėją

WASHINGTON, birž. 9. 
i— Dr. Syngman Rhee, bu
vęs Korėjos laikinos vyriau
sybės prezidentas, sakė 
šiaurinės Kinijos komunis
tai Yenane jau sudarė lai
kiną Korėjos vyriausybę, 
iuri užvaldys tą kraštą kuo
met tik japonai bus iš jo 
išvaryti.

Pasak informanto. Korė
jos ir Amerikos komunis
tai tuoj pradės kampaniją 
jos pripažinimui, tuo pat 
kartu teigdami, kad ji yra 
ne rusų pastatyta lėlių vy
riausybė.

Halsey Lėktuvai Aižė
Kanoya Aerodromu;

GUAM. birž. 10. — Lėk
tuvai iš Adm. William F. 
Halsey komandos lėktuvne
šių penktadieny atakavo 
Kanoya laivyno aviacijos 
bazę pietinėj Kyu-hu. Tre
čiam tokiam puolime per 
aštuonias dienas U. S. la
kūnai sunaikino 28 priešo 
lėktuvus ant žemės ir du 
ore.

t

Gen. Stilwell Tarėsi
Su Admirolu Nimitz

GUAM. birž. 10. — Pra
nešta. kad Gen. Joseph W. 
Stihve1!, po pasikalbę j irmj 
su Gen. MacArthur, buvo 
atvykęs čia pasikalbėti 9U 
Adm. Nimitz, tuo atnauji
nant spekuliacijas, kad jis 
gaus svarbų paskyrimą Pa- 
cifike.

Vėl Tarsis Dėl Gazo
Darbininku Streiko

CHICAGO, birž. 10. — 
People s Gas Light ant Coke 
Co. ir darbininkų unijos 
pareigūnai ryt rytą sueis 
su Karo Darbo Taryba nau- 

! jam pasitarimui, kurio tiks
las yra išvengti darbininkų 
streiko. Gazo darbininkų 
streikas paliestų suvirš 1,- 
000,000 Chicagos apylinkės 
gyventojų, kadangi jis sus
tabdytų gazo patarnavimą 
virimui ir šildymui.

Kaltina Britus už
Susirėmimą Sirijoje

BEYROUTH, birž. 9. — 
Prancūzijos Gen. Paul-Eti- 
enne Beyet sakė prancūzai 
tik gynėsi Damaske, ir inti- 

^mavo, kad britų pinigai ir 
į ginklai akstino sirijiečių 
, kovą prieš prancūzus.

i Gubernatorių Suėjimas
VVASHINGTON, birž. 9. 

— Prezidentūra sakė Prez. 
Trumanas gal vyks į meti
nį gubernatorių suvažiavi
mą liepos 2-4 dd„ Mackinac 
Island. Mich. Konferencijos 
komitetas pakvietė Prezi
dentą kalbėti.

KALENDORIUS
Birželio 11 d.: Šv. Barna

bas; senovės: Dainius ir 
Skirgėlė.

Birželio 12 d.: Šv. Jonas 
iš Fakundo; senovės: Uosis 
ir Rūta.

ORAS
Dalinai apsiniaukus. Ne

bus didelės atmainos.

Tito Sutiko Ištraukti 
i Savo Karius iš Trieste

VVASHINGTON, birž. 9.
— Marš. Tito nusileido va
karų alijantams šiandien 
dėl Trieste problemos, ii’ 
sutiko ištraukti savo ’-.a-i
riuomenę iš to uosto.

Valstybės Departamentas 
pranešė apie tą susitarimą, 
kuris skaitomas dideliu lai
mėjimu Amerikai ir Angli
jai, kadangi tas užtikrina 
Anglijos-Amerikos jėgoms
atidarą susisiekimą su Aus
trija.

Apsauga yra Pagrindas 
Taikai, Sako Churchi
LONDONAS, birž. 9. — 

Min. Pirm. Churchill sakė 
pasaulio viltys taikai re- 

‘ miasi ant apsaugos organi
zacijos sudarymo, bet jis 
įspėjo britus, kad Anglija 
turi pasilikti stipri ir “pa
siruošusi kovoti laisvė? gy
nimui.” Churchill pareiškė, 
kad taikos pagrindas turi 
būti “neišardoma" vienybė 
tarpe Anglijos, U. A. Vals
tybių ir Rusijos.

Sako Hopkins Išgavo 
16 Lenkų Paliuosavimą 

NEW YORKAS, birž 9. į *
— Parvžiaus radijo rapor
tas sakė Harry Hopkins 
‘‘išgavo iš sovietų paliuo
savimą 16 suareštuotų len
kų.”

Hopkins, Prez. Truman 
asmeninis pasiuntinys Mas
kvai, grįžta namon po ke
lių pasitarimų su Stalinu

SAN FRANCISCO, birž. 10. — Tokyo radijo sakė Ja
ponijos seimo atstovai priešinasi Premjero Susuki pasiū
lymui suteikti jam diktatoriaus galę. Dėl tos priežasties 
pratęstas seimo nepaprastas posėdis.

600,099 Nacių Karo Belaisvių Darbams
VYRIAUSIAS SĄJ-KŲ nai vartojimui belaisvių at- 

ŠTABAS, Paryžius, birž. 9. statymui išgriautos Europos 
į — Pulk. Robert J. Gili miestų bus pagrįsti Ženevos 
pranešė, kad Amerikos ar- konvencija.
mijos iš 2.852,000 suimtų Pranešta taipgi. kad apie 
nacių belaisvių Europoje pa- 18 nuošimčių visų belaisvių 
silaikys 600,000 jų įvai- bus paleisti ir siunčiami 
riems darbams. namon dirbti kasyklose,

Kitas 200,000 iki 250.000 ūkiuose, transporte ir kitur, 
belaisvių bus pavesta Pran- Taipgi bus paleista moterys 
cūzijai darbam? šiame kruš- belaisvės ir suvirš 50 m. 
te. amž. vyrai, kurie neįtaria-

Gill pabrėžė, kad visi pla- mi kaipo karo kriminalistai.

Rusai Sako Hitleris Apsivedė, Pabėgo
BERLYNAS, birž. 9. — Gen. Bezariit, rusų ko- 

Marš. Žukov, Berlyno nuga- mandierius Berlyne, sakė 
lėtojas, sakė Adolfas Hit- jis manąs, jog Hitlerį? yra 
leris apsivedė su Eva Braun pasis’ėpęs kur nors Euro- 
dvi dienas pirm Berlyno poje. “gal Ispanijoje pas 
kritimo, ir meilužiai gal Franco,” ir pareiškęs, kad 
būt lėktuvu paspruko iš amerikiečiai ir britai turės 
Berlyno. dabar jį surasti.

Anot Žukov, Hitlerio la- MADRIDAS birž. 9. —
i

vonas nerastas, nors Berly- Ispanijos valdžios pareigū
ne rusai rado keletą lavonų, nai šiandien užginčija rusų 
kurių drabužiai buvę atžy- teigimą, kad Adolfas Hitle- 
mėti Hitlerio vardu. ris yra Ispanijoje.

Galima Kara Pralaimėti - Gen. Patton
/ <-

LOS ANGELES, birž. 9. galima jį palaimėti.” Jis 
‘— Susilaukę triukšmingų ragino amerikiečius “pra- 
ovacijų iš apie milijono kaitų ir pinigais” remti ne- 
žmonių minios, Gen. Geor- palyginamą Amerikos mili- 
ge S. Patton Jr. ir Lt. Gen. tarinę jėgą.
James H. Doolittle pasakė Gen. Doolittle darė pa
trumpąs kalbas miesto ro- siūlymą: ‘‘sudarykime dvi 
tušėje. komandas —namų ir fron-

Savo ka'boje Gen. Patton to. Jūs pristatykite reikme- 
i perspėja, kad “šis karas nis ir laivus... mes atliksi- 
įtik pusiau baigtas, ir dar me kas reikia.”
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Iškarpytas Laiškas iš Šiaulių
Gegužės pabaigoje viena 

San Francisco lietuvių šei
ma gavo gana įdomų laišką 
iš Lietuvos. Laiškas keliose 
vietose cenzorių iškarpytas. 
Iš laiško turinio, jie spėja, 
kad buvo minima, kas atsi
tiko su vienu giminaičiu 
Kauno gimnazijos mokyto
ju ir kita inteligentiška šei
ma. Matyt buvo pasakyta, 
kad jie buvo bolševikų nu
žudyti. arba ištremti į Sibi
rą. Laiškas buvo užregis
truotas Šiauliuose 1944 m. 
gruodžio 20 d. Visos ant- 
spaudos rusiškos ir pašto 
žekle’iai rusiški; ženklų už
lipdyta už vieną rublį ir 30 
kapeikų. (Apskai č i u o k i t 
kiek dienų turėjo dirbti, kol 
pašto ženklelį nusipirkus vie 
nam laiškui ’).

Kadangi laiškas 
lietuviams, ypač 
kiams būtų įdomu 
tyti. jį čia visą patiekiame:

“Brangieji!

Visų pirmiausia sveikina
me su Naujais Metais ir lin
kiu viso geriausio nuo Vieš
paties Dievo Tamstų gyve- tai iš eilės tris vakarus ru 
nime. Ja, brangieji jau daug 
laiko praėjo, kai mes vienas 
nuo kito gavome laiškus. 
Per tą laiką prisiėjo nema
žai visokių negerumų per
gyventi. Net visoki mažmo
žiai užsimiršo, o kurios žaiz
dos širdyje didelės buvo ir 
yra ne visiems įdomios.

d. Tuo laiku mūsų kraštas 
beveik daug nenukentėjo. 
Šiauliuose sudegė apie de
šimt pastatų ir žmonių au
kų buvo apie 50. M it tada 
Raudonoji Armija neišsilai
kė. Vokiečiai iki Šiaulių at
vyko per 4 d. (birželio 26 
d.). Jie čia praėjo, kaip koks 
vėsulas ir paliko okupantų 
valdžią.

Nuo 1941 m. birželio 26 d. 
iki 1944 m. liepas 14 d., ne
žiūrint to, kad vokiečiai tu
rėjo užėmę Rusijos didelius 

rusų orlaiviai at-

visiems 
šiauliš- 

pasiskai-

i

į plotus, 
skrisdavo į Lietuvą ir ap
mėtydavo bombomis Vilnių. 
Kauną ir kitas vietas, bet 
Šiaulių nekliudė.

Šiemet vokiečių valdžia
: pranešė Lietuvos gyvento- 
i jams. kad iš miestų į kai
mus išvežtų savo šeimas, 
nes rusai, galėsią miestus 
bombarduoti. Be abejo, be
veik visas miestas paliko 
tuščias. Žmonės į kaimus iš
vežė šeimas, baldus ir ge
riausius daiktus. Kai sulau
kėme 1944 m. liepos 19 d.■i

įs 
kas

reikės šiek tiek para- 
apie karo baisenybes, 
mūsų tėvynėje du kar- 
karas siautė, o dabar 
ramybės neturime, ne- 

kad nuo mūsų

Ką gi, brangieji, jums 
Dietų vos padangės,
jums būtų įdomu. Žinoma, 
gal 
syti 
Mat 
tus 
dar
žiūrint to. 
frontas pasitraukė 130 km. 
Jums tas žinoma, kad rusai 
su vokiečiais pradėjo ka
riauti 1941 m. birželio 22

ŽYMUS AMERIKOS GENEROLAS NAMIE

EE

Generolas Gearge S .-Pat ton, komendantas Amerikos Trečiosios Armijos, tansų 
pertas, ir brilijantinis kovų vadas, parvykęs namo. Bedford, Mass., aerodrome jį pa
sitinka žmona ir sūnus, kadetas We.st Point. (Acme-Draugas telephoto)

sai bombardavo Šiaulių mie 
s tą, po vieną ir po pusantros 
valandos... (trys eilutės cen
zūros iškirpta), bet frontas 
arte j 6 mūsų, ir kai rusai 
prisilinko arti Šiaulių ir vo
kiečiai. matydami, kad ne
atsilaikys, tai jų kariuome
nė traukėsi, o specialios pa
ruoštos jų bandos ėmė de
ginti likusius miesto pasta
tus. Kas savo namus ėmėsi 
gesinti, tai buvo vietoje nu
šauti. Tai matote, mieli prie 
teliai, kaip jie atsidėkojo už 
valgytą per tris metus mū
sų duonutę, mėsą, sviestą, 
kiaušinius, grietinę ir pieną.

Bet, žinant, kad jo dvi žmo
nos jau mirė ir antru kartu 
namai sudega, aišku, ką jis 
turi mintyje). Liepos 26 d., 
kai visas miestas degė, tai 
ir mano namai bei kas buvo 
likę namuose sudegė, o rug
piūčio 18 d. mūsų kaime vi
sus daiktus išvogė, mes su 
žmona buvome mieste, o tė
vai (cenzūros iškirpta), bet 
negalėjo... (cenzūros iškirp
ta), ant savęs, o rugpiūčio

18 d. to, ką (cenzūros iš
kirpta), nes buvo karšta. Da 
bar su darbiniais drabužiais 
ir avalyne šiek tiek apsirū
pinome. Duonos ir užtenka, ; 
gauname normas (taigi, tu
ri užtekti!), žodžiu, kol kas 
bado ir šalčio nematome. Vis 
tas nieko, tik mes vieną ne
laimę turime, nes nežinonje, Į 
kur mūsų duktė Julytė ran
dasi. Prieš bombardavimą, 

(Nukelta į 5 pusi.)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
ai pigesnį iraošžmtį — be komišine 

PAS

%

Sužeistieji Kareiviai 
Perka Bonus

VVashington — Iždo Ka
ro Finansų Skyrius buvo 
painformuotas, kad New 
Caatle Armijos Oro bazėje, 
netoli Wilmington, Dela-

ware, į kurią sužeistieji at
gabenami lėktuvais, visi at
vykusieji ligoniai perka bo
nus arba mokėdami grynais 
pinigais, ar pagal Armijos 
paskirtą planą. (OWI)

Platinkite Draugą
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STASYS LTTW1NAS SAKO:
H "R K "R Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VnDnn — visokios rūšies namams 
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — JLnsuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento —- Srutų 
Visokios Rūšies Iusularijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
V amzdžių ir tt.

3$

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 vaL pp.DR. VAITUSH, OPT

t 
t

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati- 

1 taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak.

Daugely 
mos be

i

i

3E-
4-

3Š

LIETUVIAI DAKTARAI

Man, kaip visuomet, taip 
ir dabar “pasisekė” (Laiš
ke rašytojas kabučių ant 
žodžio pasisekė, nepadėjo.

3®

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2262 W. CERMAK RD. .......... Tel. CANal 3881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas J

Sekmad. pagal sutartį.

atsitikimų akys atitaiso- 
akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Phoae YARDS 1378
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

Būkit Malonūs
J

Ofiso Tel.........VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

IUAPGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WH FC - 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.,

KVIEČIAME^ 
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ . 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ £

BE

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

LjE 3E

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

• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTU. H 

“Lietu tUUlm
AydnkAe”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

ifl!

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

AND
LOAN ASSOCIATION 

or chicago

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!

SAVO AKIMS!
Tik vieną, porą, akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių rsgfijl—s anekMas 
gah .rateOrtU _________

prtrlnkhne aktnhf, lnote praMfr* 
na visų aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avense

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, CUeago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. nu.

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. na
iki 7:00 p. m.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZIUS,
PHYSIO - THERAPY
19 Metų Patyrime

4649 So. Ashland Ava.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

r?

Pirkite
Karo Bonų

šios Paskolos Yra Daromos — 
Statybai. Demontavimui, Refinansavimui —— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ! 
Pasinaudokite Žemoms Nuošimčių Kainoms. 

TAPKUE FINANSINIAI NEITIIKLAI SOMI! 

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi $5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an In- 
suraiH-e < orporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINĖ {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

t s '

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
įaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.
--------- 4-----------------------------------------------

Alkoholis — laimės griū 
vėsiai.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDway 2880

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place
Tel. REPublie 7868

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
Res. Tel.: MIDway 2880

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

Tel. CANal 0257
Rez! Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. - 
vakarais—tik pagal sutartį 

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEV’erly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

i
Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo — 

pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

Split by PDF Splitter
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HELP W A N T E D Švento Kazimiero Akad emijos Abiturientės 1945 m.

S “DRAUGO” A
DARBŲ SKYRIUS Jjg

HF.LP WANTED — MOTERYS

rDRATGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TflL RANdolph 9488-9489

HELP VANTED — VYRAI

pakuotojų ir išsiuntėjų 
Prie aukštos rūšies kotų ir siūtų 
išdirbėiu. Pb karo pastovūs 
bai. Puikios darbo sąlygos.

MORRY SILVER CO.
337 S. Franklin St.

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

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

dar- Karo Pramonė.

PORTERIO 
GERA MOKESTIS 

MORRY’ SIT.VF.R CO. 
337 S. FRAKLIN ST.

MEN
PERMANENT EMPLOYMENT

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
NO CUT—BACKS

LAY—OFFS
engaged in manufact-

BELL TELEPHONE
NO

Company 
uring new textile bags.

Essential Industry

COMPANY

NO EXPERIENCE NECESSARY

GOOD STRARTING WAGES 
PERIODIC INCREASES

Free Health, Accident 
and Life Insurance.
PAID VACATION

EMPLOYMENT OFISAS 
MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

REIKIA

CENTRAL 
BAG & BURLAP CO.

4513 S. VVESTERN BLVD
LATHE IR MILLING 

MAŠINOMS OPERATORIŲ
Turi mokėt" skaityti blue-prints ir 
suruošti savo set-ups. Pastovūs 
darbai.

Cameron Can Machinery Co. i 
240 N. Ashland Avė.

MERGINOS
Prie Abelnų Ofiso Darbų

TURI MOKĖT KALBĖTI 
LIETUVIŠKAI.

Patyrimo Nereikia. 
Atsišaukit

KEISTUTIS SAVINGS 
& LOAN ASS’N. 

3236 S. Halsted St.

DVIEJŲ MOTERŲ
PAKUOTI KAVĄ

Lengvi nuolatiniai darbai. Gera 
I mokestis. Laikas ir pusė virš 40
| vai.

2010 W. LAKE ST.,
VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJAS AR VIRĖJA
VASARINIAM REZORTE 

ENARD’S RESTAURANT 
1168 N. MILVVAUKEE AVĖ.

Tel. — Ht'Mboldt 5614

MOTERY reikia dirbti prie aukštos 
rūšies kotų ir siūtu kaino Pritaikin- 
totos ir Peržiūrėto jos. MORRY SIL- 
VER CO., 337 S. Franklin St.

E

Į
 FOR SALE —- RE AL ĖST ATE:

ARSIDTODA — KAMBARIU NTO- I 
AVIMO NAMAS — 23 kambariai. ! 

‘igos atneša S 107.00 j savaitę. Ran- ’ 
Šasi 340-42 W. 65th St. Kaina —

■ *15,000. Kreipkitės j — ASHLAND I J REALTY <«.- MORTGAGE — 6311 S. i
Aslilajid Avė., ar pašaukit Mr. Bart- į 
kiis — PRO^pect 0308.

MOTERŲ IR MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. 
Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

Dieną ar naktj darbas.
MONROE COIL CO.

2659 W. 19th ST. 3rd FL.
Tel.—BIShop 7226

PARSIDUODA
MAŽAS GAMYBOS BIZNIS
Gera pokarinė 
ypatoms. Cash 
vakarais.
BITtersvveet 8570 Apt. 212

proga tinkamoms
$2,000. Pasaukite

B I L L E R
UNDERHOOD SANFOLD

Prie freight natvrimu. Pastovus 
darbas

CONSOLIDATED FREIGHT 
COMPANY

3200 Archer Avė. VIRG. 1430
_

Išimami iš Apyvartos

Prancūzija Pasiuntė
Lėktuvų Dėl Lavai

VVashington — Kainų Re- 
galiavimo Įstaiga savo pra
nešime nurodo, kad jos Pi
nigų Apsaugos Skyrius su
laikė plėtimąsi milžiniško 
kiekio padirbtų ar pavogtų 
racijonavimo punktų, kurių 
kiekis buvo pakankamai di
delis, kad galėtų sužeisti ar 
gal ir visai sunaikinti raci
jonavimo sistemą kai kurio
se apylinkėse.

PARYŽIUS, birž.
Vyriausybė šiandien prane
šė, kad Prancūzijos lėktu
vas dabar yra Barcelcnoje 
tam, kad grąžinti Pierre 
Lavai į Prancūziją stoti 
teisman už krašto išdavys- 

; tę kolaboruojant su naciais.

Britai Kariai Užėmė 
Kalaw Stotį Burnoje

Gaudymo metu, surasta 
šešios spauzdinimo mašinos- 
kitais dviem atvejais, nusi
kaltėlius suareštavus, suras
tos gatavai paruoštos spauz- 
dinimui lentelės. Užgrobus 
minėtąsias spauzdinimo ma
šinas. lenteles ir didžiulį 
kiekį apsaugos popierio bei 
suareštavus nusikaltėlius, 
labai sumažėjo panašios rū- 
šieg nusikaltimų, ypatingai 
gazolino štampų srityje.

(OVVI)

CALCUTTA, birž. 9. — 
Britai kariai, besivydami 
japonų jėgas Thailando 
(Siamo) link, užėmė žemu
tinių Shan valstybių kalnų 
stotį Kalaw, 95 mylias piet
ryčiuose nuo Mandalajaus.

Pietuose, britai kariai nu
žygiavo daugiau negu 19 
mylių rytuosna nuo Toun- 
goo, kur jie užtiko prieše 
ugnį.

Alkoholis 
kapinynas.

jaunatvės

PIRKITE KARO BONUS! Į Platink “Draugą”.

Iš kairės į dešinę: Elizabeth Bindgen, Loraine Bizak, Phyllis 
Bock ir Anne Bosnak. Žemiau: Joana Budrytė, Catherine Caha- 
lane, Anne Marie Carney ir Catherine Carroll.

Iš kairės į dešinę: Teresė Akavickaitė, Liliana Balkiūtė, Bar
bara Bandyk ir Laurina Berevi čiūtė. Žemiau: Dolores Biubkiū- 
tė, Regina Benaitytė, Clare Bara nek ir Theresa Bianco.

Iš kairės į dešinę: Kathleen Casey, Elena Cibulskytė, Betty 
Jane Davern, Elizabeth Dluhy. žemiau: Alma Dūmais, Frances 
Eckert, Eleine Fellios ir Sara Marie Flanagan.

Iš kairės į dešinę: Genevieve Geraghty, Dorothy Ginski, Ma
ry Granaham ir Julijona Greičiūtė, žemiau: Rita Grišiūtė, The
resa Harty, Martha Hoffman ir Mary Jeager.

ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ PHILA., PA.
RESOLUTION : Lithuanian refugees and 

portees from territories 
eupied by the Armed Forces 
of the United Statės'and the 
United Kingdom to territo
ries occupied by the Soviet 
Union be immediately stop- 
ped;

2) That the military oc- 
eupation of the territory of 
the Republic of Lithuania 
be placed under the super- 
vision of the Inter-Allied 
Ccntrol Body;

de- 
oc-unanimously adopted by the 

Philadelphia Branch of The 
American Lithuanian Coun- 
cil on the occasion of the 
celebration of the twenty- 
fifth Anniversary of Lithua
nian National Assembly held 
at St. George's Auditorium, 
Salmon and Venango Sts., 
Philadelphia. Pa. on May 
20, 1945.

WHEREAS the Govern
ment of the United Statės 
of America continues to re- 
cognize the sovereignty of 
the Republic cf Lithuania; 
and

WHEREAS all successive the rules of warfare; 
declarations by the United . .XT .. , . . ... ., 4) That the citizens ofNations beginning with the
~ .. , „ : Lithuania who were deport-Declaration at Moscow as ,

„ rp . , v .. : ed to the U. S. S. R. in 1940 >a<«well as Teheran and Yalta , ,
. ,, ,, - and 1941 be released and ___

3) That the soviet admi- 
nistration in Occupied Lith - - 
uania proceed in accordance 
with international law and- 
the rules of warfare;

At the šame time. we> so- 
"lemnly protest against the 
reported reign of terror in- 
augurated by the Soviet Ad- 
ministration in Lithuania. 
more particularly against 
bloody reprisaJs, the confis- 
cation cf private property, 
the deportation of its citi- 
zens, the supression of their 
religioug freedom and their 
individual human rights, 
and herewith again appeal 
_______________________ _v__ ' 

Sėk gerus darbus; saldūs 
atsiminimai augs iš jų.

Kard. Newman

ASTH M A
RAŠYKIT DYKAI IŠBANDYMU 

DĖL PASU TYMO
.JEI KENTI NUO BRONCHIAL 
KOSULIO. nuo kosulio, 
mo—rašykit crreitai dėl 
kos.Bo- Kašto I '-bandymui 
vadinamų ’bevilties” 
prašom atsikreipti.
NACOR—742-B, Mate

I

repeatedly reaffirm the prin-• 
ciples of the Atlantie Char-1 
ter; and

VVHEREAS it is a well lief Agencies be given full 
known policy of these Unit
ed Statės to intercede in the 
saving of human lives and 
the alleviation of the suffer- 
ing of peoples being liber- 
ated from all oppression, .

N0W. therefore be it and 
it is hereby resolved that- 
the Phila. Branch of The 
American Lithuanian Coun-i 
cil urgently appeals to our 
Government. pending the re- 
establishment of National 
Representative Government 
of the Republic of LĮthua- 
nia and without prejudice, 
to thę sovereign rights cf 
the people of Lithuania, to 
intercede now with the Go
vernment of the Soviet U 
nion.

permitted to retum home;

5) That the American Re-

facilities to extend relief to 
the inhabitants of Lithua- 
nia, and, pending their re- 
turn home, also to the Lith
uanian deportees in the So- 
viet Union.

PRAŠALINKITE

GALVOS SKAUDĮ!
Su vienu Garfield Galvos Skaudžiui 

Milteliu

RAMTNANČTTT palenrvlnlmnl kanki
nančio raivo* skaudėjimui nuo įtem
pimo šiai* karo laikais, mėcinkitr 

Garfield Galvos Skaudėjimo Miltelius. 
Greita* palengvinimas jums I
dažnai tik po vieno milte- 
lio. Kainuoja tik 2 V ui 12. 
10c ui 4 do«UM. Jūsų mm**- 
finėse. (Atsargiai: Vartok pagal 
nurodymą).

RnAykH PYKAI IA- 
PASIIYVUI OarPeld 
Galvos Skaudėjimo 
Miltelių — taipgi dėl 
Gu-rfield Arbatos, nuo

nikletėjfmo. nikitnmų ir “išvalymui vidu
rių.” RAŠYKIT:
CAiHnB TU Ci._ it M . HM B, lt. M K-S3

1) That repatriation of GARFIELD"

i to the 
United 
and to 
at this

ASTHMA 
alsavimo, čiaudv- i 
drąsaus Be-Rizi-
Pasiūhmo. Taip Į 

asmeny. ypatinga i j
rife Bidsr..
Indiannpolis 4, Ind. ■

Didžiausia Lietuviu
Jevvelry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
į auksinius ir si- 

dabrinius daiktus
už Jums Prielna- 

'jk 4 mas Kainas!
■A I Be to, turime
UE didelį ir gerą pa-

/ sirinkimą Muzik-
^1^4 ališkų instrumen-
njK tų. Muzikos Kny-
lT ffų, Stygų, Re-

kordų ir kitų Mu- 
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEMELRY — MUSIC

14216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Government of the į 
Statės to intervene 
protect their rights 
time.

Dabar vyksta 7-tos karo 
paskolos vajus. Pirkite karo 
tonus, padėkite greičiau 
baigti karą su Japonija.

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE — 
KREIPKITĖS PAS MUS!

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

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

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

Namus
Formas

AR

Automobilius

AL C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051
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♦y- THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
3334 Soatk OaHey JLve. Chicago, HHnols

Published Daily, except Sundays,
r by the

UTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
Amember of the Catholic Press Association 

^8.00. 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 t.............. .....................................................................
Pusei metų ...-............... .. ... ............... ..
Trims mėnesiams > 
Dviem mėnesiams . 

t Vienam mėnesiui ..

$7.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75 '

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .....................................................................................
Pusei metų ...............................................................................
Trims mėnesiams ............................................................. ..

.Dviem mėnesiams ..............................................................
Vienam mėnesiui . ............................................. . ..................

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

I 
niai kalbėjo Anglijos premjeras Churchill, būtent: “...pa
prasti ir garbingi tikslai, dėl kurių mes įstojom į karą 
neturi būti nubraukti į šalį” ir kad “totalitarinės ar 
policinės vyriausybės neužimtų vokiečių užpuolikų vie
tą...”

Straipsnio pabaigoje pabrėžiama, kad dėl Municho 
susitarimų pasaulis labai skaudžiai nukentėjo. Ir dėl 
to Municho klaidos nebeturi būti kartojamos.
★

Muzikos Žurnalas
Išėjo iš spaudos “Muzikos Žinių” No. 2. Jame ran

dame kun. dr. J. Prunskio, komp. J. Žilevičiaus, N AP 
straipsniai ir nemažai žįnių iš mūsų muzikų gyvenimo 
ir veikimo. Aprašomi muzikų — Vlado Daukšos (Šv. 
Kryžiaus par., Chicagoj) ir Juozo Stulgaičio (šv. Tre
jybės par., Wilkes Barre, Pa.) 40 metų vargonininka
vimo tose pačiose parapijose sukakties minėjimai.

Toj pačioj laidoj pranešama, kad šiemet A. L. R. K. 
Vargonininkų Sąjungos seimas įvyks rugpiūčio 29 d. 
Chicagoj.

Užsieniuose: >
Metams ;.................................   $8.00
Pusei metų ....................  •.................... 4.50
Trims mėnesiams ............................  *. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.* 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Taika Be Priespaudos
POPIEŽIAUS ŽODIS PASAULIUI

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, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Komunistų Veikimo Kryptis ir Karas
Jau buvo gana plačiai rašyta apie tai, kad Maskva 

(netiesioginiai, bet per Paryžių) įsako Amerikos ko
munistams keisti nusistatymą.

“Newsweek” mano, kad toks besikeitimas komunis
tu nusistatymo gali prasidėti kėlimu streikų karo in
dustrijose. Tas pats laikraštis sako, kad Amerikos 
komunistų lyderiai, pasekdami Prancūzijos komunis
tus, mes bendradarbiavimą su kapitalistinėmis grupė
mis ir grįš atgal į klasių kovą ir revoliucinį sąjūdį. 
Pirmoje vietoje būsianti perorganizuota komunistų par
tija, kuri prieš porą metų buvo pasivadinusi Komu
nistų Politine Sąjunga.

Tie, kurie arčiau pažįsta komunistinį sąjūdį; mano, 
kad pirmo žingsnio darymas daug pareis nuo Sovietų 
Rusijos užsienių politikos krypties. Jei, sakysim, Ru
sija stos į karą prieš Japoniją, viso pasaulio komunis
tai rems sąjungininkų karo pastangas Pacifike. Jei ne, 
Maskva gali apšaukti tą karą imperialistiniu ir kapi
talistiniu ir dėl to atkalbinės savo pasekėjus nuo rė
mimo sąjungininkų karo reikalų Pacifike. Amerikos 
komunistai nuo streikų kėlimo gali susilaikyti tol, kol 
nebus aiškiai žinomos jiems Sovietų Rusijos intencijos.

Iš komunistų visko galima laukti. Juk visi puikiai 
atsimename, kaip jie sabotažavo Amerikos pastangas 
savo saugumą sustiprinti ir pagelbėti Didžiajai Brita
nijai vesti karą prieš Berlyno-Romos ašį. Kariaujan
čius prieš nacius (su kurių lyderiu Hitleriu Stalinas 
tada buvo geriausi bičiuliai) komunistai vadina impe
rialistais, militaristais ir kitokiais vardais. Tk kai pati 
Sovietų Rusija buvo užpulta nacių, komunistai apsi
vertė ragožium, savo nusistatymą per vieną naktį pa 
keitė.

Panašių “apsivertimų” iš komunistų galima ir da
bar laukti.
★

Atsiliepimas Apie ALT Memorandumų
Katalikų savaitinis žurnalas “America”, kuris laiko

mas, vienu rimčiausių žurnalų Jungtinėse Valstybėse, 
parašė svarbų editorialą apie Amerikos Lietuvių Ta
rybos įteiktąjį memorandumą San Francisco konferen
cijos dalyviams, Prezidentui Truman, vyriausybės, se
nato ir kongreso nariams, šis žurnalas' ALT raštą lai
ko rimtu ir tiksliu.

Editorialo rašytojas pamini, kad Jungtinės Valsty
bės ir Didžioji Britanija (pasekretoriaus Grew pareiš
kimas kovo 3 d.) niekuomet nepripažino Baltijos val
stybių užgrobimo, kurį Rusija įvykdė 1940 m. Rašant 
apie Prezidento Roosevelto padarytą pareiškimą (ALT 
delegacijai 1940 m. spalių mėn. 15 d.), kad... “klaida 
yra manyti, jcg Lietuva neteko nepriklausomybės ...Lie
tuvos nepriklausomybė tik laikinai yra padėta į šalį.” 
“America” klausia, kaip “laikinai“, pagaliau, toji Bal
tijos valstybių nepriklausomybė yrą atidėta į šalį. Ofi
cialių žmonių tylėjimas apie tų kraštų ateitį esąs ge
rokai įtartinas.

Žurnalo pastebėta ir ta tiesa, kad tasai faktas, jog 
Rusija buvo tuo kraštu, kuris “išlaisvino” Baltijos 
valstybes iš vokiečių, nedaro jai išimties nesiskaityti 
su Jaltos susitarimais.

Pacitavus memorandume paduotus reikalavimus Lie
tuvos ateities atžvilgiu, “America“ sako, kad tie rei
kalavimai ir pageidavimai, tai geriausias kelias, kuriuo 
einant galima išvengti tų pavoju, apie kuriuos nese-

Svarbus yra vyriausios Katalikų Bažnyčios galvos, 
Šv. Tėvo žodis. Kada jisai kalba, visas pasaulis atsi
dėjęs seka jo mintis. Taip ir turi būti, nes Popiežiaus 
žodis yra Amžina Tiesa pagrįstas, jo išreikštos min
tys taikomos visos žmonijos labui. Ir nekatalikiškasis 
pasaulis jau taip pripažįsta. Įvairiomis progomis Šv. 
Tėvas priminė pasaulio galiūnams, kad jų keliai žmo
niją stumte stumia karan. Tikrosios taikos dėsniai bu
vo viešai jo skelbiami, blogumai griežtai pasmerkiami.
TAIKA REIKALAUJA PASIŠVENTIMO

Štai, šio mėnesio pradžioje savo varduvių proga po
piežius Pijus XII tarė rimtą žodį kardinolams, draug 
ir pasauliui. Pradžioj pareiškęs džiaugsmo dėl karo už- 
sibaigimo bent vienoj žemės daly, šv. Tėvas, vienok, 
mums primena, kad taika — jei taip ją galima pava
dinti — esanti labai nepastovi, geriau sakant trapi. Ir 
dėl to tai taikai išlaikyti reikalingas nepaprastas visų 
kunigų ir tikinčiųjų pasišventimas: tik nesiliaujantis 
jų bendradarbiavimas, nuolatinės jų maldos užtikrins 
pasauliui pastovią taiką.
BAŽNYČIA IR NACIONALSOCIALIZMAS

Didžiausia Pijaus XII kalbos dalis yra pašvęsta Baž
nyčios nusistatymo prieš nacionalsocializmą išaiškini
mui. Ši biauri paklaida griuvėsiais pavertė pasaulį, ne
kalto kraujo upes išliejo. Tat, ir stato jisai’mums klau
simą:

“Kągi dabar matote? Jūs matote kokios esti tokios 
valstybės supratimo pasekmės, kurios praktikoje ne
paiso švenčiausių žmonijos idealų, kurios apverčia ne
palaužiamus krikščionių tikėjimo dėsnius. Visas pasau
lis šiandien pritrenktas rūpinasi jo paliktais griuvė
siais. Šiuos griuvėsius mes jau matėm kada jie buvo 
dar tolimoj ateity, ir reta§, mes tikime, su didesniu 
rūpesčiu sekė eigą, vedančią į neišvengiamą nupuo
limą.”

Toliau, remdamasis savo dvylikos metų artima pa
žintimi Vokietijos žmonių (tą laiką jis išbuvo popie
žiaus delegatu Vokietijoj) Popiežius pareiškė viltį, kad 
jie palaidoję nacionalsocializmo pagimdytą giltinę ir 
po kaltųjų nubaudimo galės pakilti į naują tvarkingą 
gyvenimą.
NACIZMO PASMERKIMAS

Šv. Tėvas mums primena, kad šventos atminties jo 
pirmtakūnas. popiežius Pijus XI garsioje savo encikli
koje, išleistoje 1937 metais — “Mit Brennender Sorge“ 
ryškiai iškėlė visus nacionalsocializmo blogumus ir 
griežtai juos pasmerkė. •

Popiežiaus raštas savo griežtais išsireiškimais — per 
daug griežtais, kaip ne vienas tuo laiku taip manė — 
sujudino žmonių širdis ir protus. Daugelis — net už 
Vokietijos sienų, kurie iki to laiko buvo užmerkę akis 
nesuderinamai nacionalsocializmo dėsnių su Kristaus 
mokymais, turėjo pažinti ir išpažinti savo klaidą. Dau
gelis — bet ne visi! kai kurie, net iš tikinčiųjų tarpo 
buvo savo nusistatymu apakinti arba politinių pato
gumų patraukti.

Mūsų pirmtakūno pateiktų faktų liudijimas juos ne
įtikino ir, dar mažiau, neprivertė juos pakeisti savo 
nusistatymą. Ar tai tik atsitiktinas dalykas, kad kai 
kuries vietos, vėliau daugiau nukentėjusios nuo nacio
nalsocialistinės sistemos, buvo kaip tik tos vietos, ku
riose enciklika., ‘Mit Brennender Sorge* buvo mažiau 
arba visiškai nepaisoma.

Toliau primenami visi nacių įvykdinti persekiojimai 
įvairiose užimtose šalyse. Ypač paminėtos lenkų kuni
gų kančios koncentracijos stovyklose. Nenutylėta ir 

, dėl skriaudų padarytų Olandijoje, Belgijoje, Prancū
zijoje, Luksemburge, Slovėnijoje ir Italijoje.

Jaudinančiais žodžiais nupiešti pačios Vokietijos ka
talikų iškentėjimai, pergyvenimai dėl tikėjimo.

Antroje kalbės dalyje seka įspėjimai ateičiai, apie 
kuriuos vėliau rašysime. Pranas Jaučius, MIC.

Rašo A. J. M.
BAISUS NUOSTOLIAI

Prieš kelioliką mėnesių 
skaitėme ir klausėmės apie 
tuos tūkstančius milžinų A- 
merikos ir Anglijos lėktuvų 
ir bombanešių, kurie dieną 
ir naktį tonų tonais bombų 
iš dangaus bėrė ugnį ir mir
tį ant Vokietijos miestų.

Šiandie gauname vis dau
giau smulkmenų apie bai
sius nuostolius, kuriuos šie 
bombų lietūs padarė ant Vo
kietijos miestų ir gyventojų. 
Šiomis dienomis gauta skau
di ir šiurpi žinia, jog iš 
12,000 katalikų bažnyčių 
Vokietijoje tarp 9.000 ir 10,- 
000 buvo arba visai sugriau
ta arba sunkiai sužalota. 
Kiek tai turto ir meno bran
genybių sunaikinta! Ims 
šimtus metų tik dalį to nuos- 
tęlio atitaisyti. Daug tos 
skriaudos niekad nebus ga
lima užlopyti. Kiek dar žmo
nių išžudyta!

Labai teisingai sakoma, 
karo laimėtojai yra ir pra
laimėtojai.

PURVAS VISUR KIMBA...
Sakoma, jei užtektinai 

drapstysi purvo, tai jo vis 
šiek tiek kur nors prikibs.

Kas libai panašaus šiais 
laikais darosi su modernine 
“literatūra“. Rašytojai, pa
sinaudodami šių dienų su
puvimu ir doroviniu pasilei
dimu. dalina publikai veika
lus, kurie kaip tik pataikau
ja žemesniems geiduliams. 
Mat, jau tokia šiandie pri
imta mada, kad norint būti 
“moderniu” ir “up-to-date”, 
norint kad knyga būtų po
puliari ir visų skaitoma, rei
kalinga gudriai primaišyti 
tokių skandaliukų, tokio 
purvo, kad sykiu pakutentų 
skaitytojo geidulius ir duo
tų tam tikro malonumo. Tas 
pats ir su daugeliu judamų
jų paveikslų, kuriuose gud
riai ir sumaniai vaizduoja
ma žemiausi ir pikčiausi mū 
sų šalies papročiai ir atsi
tikimai.

Iš tų veikalų — knygų ir 
paveikslų — kitų pasaulio 
kraštų žmonės sprendžia a- 
pie mus. Argi stebėtina, kad 
Amerika laikoma, divorsų, 
žudynių, gengsterių aukso 
šalis ?

Sutaupyta 52,000,000 
Kelionės Mylių

Washington — Karo Me
to Komitetas Suvažiavimų 
Reika'ams praneša, kad po 
paskelbimo suvažiavimų su
varžymų, per tris mėnesius 
sutaupyta virš 52 milijonai 
kelionės mylių. Laike vasa
rio. kovo ir balandžio mėne
sių komitetas gavo 1.088 ap
likacijas 
mams bei

šaukti suvažiavi
gilupiniams susi

rinkimams. Iš to skaičiaus.
pritarimą gavo 69, atmesta 
buvo 684 ir 335 leidimai iš
duoti susirinkimams, kurių 
suvaržymai nelietė. (OWI)

Skaitykite ir remkite 
“Draugą”.

VAIDILUTE * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
— Tai kam leidi tiek lai

ko vienam stypinėti?
— Ar aš leidžiu?
— Na, kaip gi...
Sumišo, nusijuokė ir ran

ką ant jo rankos padėdama, 
paguodė.

— Nebeilgai... pasveiks tė
velis... tuomet...

— Kuomet gi?.. Pasakyk 
mamai — kuomet...

— Pasakyk, bent žinosiu, 
ar būsi man marti ar ne?

— Argi abejoji, mamy
te?... Klemensai, iš kur toks 
klausimas? — lyg pabūgo.

Jis truktelėjo pečiais.
— Iš to, kad taip ilgai tę

si... Jau ir jam, dukrele, at
sibodo... Manai, aš nema
tau?

— Ach, mama! — supy
ko Klemensas: — Kam toji 
politika?

— Nepyk, jos atvirumas 
manęs neerzina.

— 0. aš nenoriu tų kalbų! 
Aš prašau mamos nesikišti.

— Tai dar?! — nustebo 
senutė ir sumišo.

Regina atsitraukė nuo su
žieduotinio, prisiglausdama 
prie Diugėlienės.

— Nekalbėsim su tuo pik
čiurna... Fi, koks negeras!.. 
Tėvelio liga sutrukdė sutar
tu laiku, per tą ligą pavar
gau, nieku nepasirūpinau, 
dabar atsigausiu, ir vėl ga
lėsim pamanyti.

— Regina, kuomet manai 
skirti vestuves? — paklau
sė griežtai, aštriai į ją pa
žiūrėdamas.

— Gal po Kalėdų, bet vė
liausia pavasarį. Labiau no
rėčiau pavasarį... žiemą ne
jauku, nepatogu.

— Gerai. — sutiko šaltai:
— tuomet aš išvažiuosiu li
gi pavasario į Vilnių.

— Ko?
— Ten pradės eiti pirmas 

lietuvių dienraštis. Noriu 
prisidėti prie tautos žygių 
ir, apskritai, noriu ką nors 
veikti, dirbti, nes įgriso man 
tasai tuštumas.

Surimtėjo: atrėmė rankas 
alkūnėmis į stalą ir, galvą 
ant jų padėjusi, nukreipė 
žvilgius pro langą.

— Ūmai, nei iš šio, nei iš 
to, į Vilnių, — nustebo mo
tina. — Ką gi tėvas pasa
kys?

— 0 kas tėvui?... Aš jam 
nereikalingas.

— Taip ir nereikalingas.
— Reikalingas, sakysi?..

Ar rūpėjo jam mano buvi
mas čia per tuos metus?

—Juokai tik!.. Ir čia, 
mat, kalbos! — pamojo se
nutė ir pakilusi išėjo.

— Tai jau nutarta? — 
pradėjo Regina.

— Dabar nutarta.
— Stebiuos... Nieko ne

minėjai... nieko nežinojau.
— Apskritai, juk nežino

jai nieko, kas mai^ rūpi... 
nieko žinot nenorėjai.

— Netiesa!.. Tik pasta
ruoju laiku, tėveliui susir
gus, gal niekas neberūpėjo.

— Ach, ir anksčiau... Ma
no idėjos ir mintys buvo 
tau gal tik pramogėlė, kaip 
ir mano jausmas.

— Kas? Tavo jausmas?
— Irgi pramogėlė...
— Klemensai!!?
Pašoko nuo kėdės, atsisu

ko į 'angą, atrėmė kaktą į 
šaltą stiklą.

Kurčia tyla atsistojo tarp 
jiedviejų. Klemensui pasiro
dė, kad ji tučtuoj pravirks, 
o to bijojo labiausiai, nes 
žinojo — jos ašarų nepa
kels, jos ašaros taps narko- 
zu, nuo kurio apsvaigs pro
tas.

— Įžeidžiau tave, Rėna... 
Atleisk, — prašė arti pri
ėjęs.

— Och. taip! — atsiduso 
nesijudindama.

(Daugiau bus)

———--=• >

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEVVELRY 

KRAUTUVE
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

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL.. 1000 kll„ nedSlios vak -9:10 
WHFC, 1460 k.. Ketverto vak.,-7:00

"klausykite
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS-™vrva m W PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KASRYTA: Nuo 8:45-9:15^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak. 
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
- Laidotuvių Direktorius Raportas iš ARD seimo 

priimtas. Džiugu, kad per į 
seimą sukelta aukomis $7,- 
00Q.

Iš raporto apie mūs drau
gijos buvusį pikniką pasi
rodė, kad piknikas davė pel
no $270.

Nutarta kitais sumany
mais padidinti draugijos iž
dą. Dabar draugijos ižde 
randasi apie penki tūkstan
čiai dol. Jei visi prisidėsim 
prie sumanytų darbų, pasek
mės bus gražios.

A. Zakaras padarė prane
šimą apie parapijos pikni
ką, kuris įvyks birželio 17 
d., Vytauto parke ir prašė, 
kad draugija apsiimtų dar
buotis už baro. Apsiimta. Vi 
si draugijos nariai tą dieną 
darbuosis parapijos piknike. 
Menedžerium bus draugijos 
pirmininkas Jonas Berta- 
šius. A. Valančius

i

t

Adolfas G. Ivan (Ivanaus
kas), sūnus seno West Side 
biznieriaus Vlado Ivanaus
ko, grįžęs iš U. S. Laivyno 
tarnybos įstojo į Worsham 
College of Mortuary Science 
kur neseniai baigė laidotu
vių direkt. ir balzamavimo 
kursus. ' I

Jis dabar praktikuoja sa-i 
,vo profesijos sritį kartu su 
žmona Sarah Stephens Ivan, 
kuri taipgi yra laisniuota 
balzamuotoj a. Jo uošviai, 
Mr. ir Mrs. Harry A. Step
hens. taipogi yra laidotuvių!, 
direktoriai. Taigi, dabar vi
sa šeima, Adolfas, žmona iril 
uošviai mandagiai patarnau-■ se. Guadalcanal salose buvo 
ja visuomenei vadovaudami1 sužeistas 
vienai iš moderniškiausių 
laidotuvėms įstaigų vardu 
Stephens Funeral Home, ad
resu 7918 S. Park Avė. XXX

f
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karšta ir sausa. Ruduo irgi riausios kloties gyvenime ir 
sausas. Dabar sniego iškri
to ir pradėjo šalti. (Sakinys 
cenzūro iškirptas).

Daugiau nieko įdomaus 
neturiu, kas jums įdomu, 
paklauskite — atsakysiu.
Aš nuo 1941 m. vasario 15
d. tarnauju va’stybinėj pre
kyboj. Šiuomi ir baigiu lin
kėdamas Jums visiems ge-

B. A. LACHAWIC! 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pulk 1270 —Canal 251! 
Rez. teL: Commodore 5765

UŽĖMĖ PASKUTINI AERODROMĄ

J

J—

• ALFRED VASAITIS •
Skelbkitės “Drauge”

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

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJEI!

pasilieku laukdamas nuo jū
sų greito atsakymo ir daug- 
daug naujienų.

Su gilia pagarba,

Laikas jaunimo rožę pa
kerta ir gražiame veide 
raukšles išvedžioja.
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Sėstosios divizijos marinai užėmė didžiausį ir svar
biausi japonų aerodromą Qkinawa saloj. Japonai toj sa
loj nors dar Laikosi, bet jau skaito pralaimėta. (Acme- 
Draugas telephoto)
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OMON ELZBERG
9. 1945, 6:15

sulaukęs pusės amž. 

Lietuvoje. Raseinių 
parap.. Elėjų kaime.
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Sugrįžo is 
Kariuomenės

Šiomis dienomis į Chicagą 
sugrįžo lietuvis James Bart
kus, tris su puse metų iš
buvęs marinuose. Jis daly
vavo Salomons salose, Gua
dalcanal ir Tulagi kautynė-

iš 2 pusi.) 
išvažiavo į 
draugę ir

kaip balandžiai.j
Dabar pas mus sovietų 

valdžia, nuo 1944 m. liepos 
26 d. Jeigu gausite nuo mū
sų tą laišką, būkite geru-' 
čiai parašyti man adresus 
dėdės A. V. ir dėdės V. A. 
(Chicagoje), nes pas mane 
jų adresai sudegė, o man į- 
domu, kaip jie gyvena.

Laukiame švenčių, bet šie
met mums liūdnos bus šven-

I

Iškarpytas laiškas iš 
Šiaulių

(Atkelta 
liepos 15 d., 
maitiją pas
šiam laikui negrįžo. Vienas 
Dievas težino, ar pasimaty
sime. Tėvai abu dar gyve
na. Tėvas labai silpnai ma
to, nes baigė 80 metus, ma
mai 76 metai amžiaus, kad 
ir paseno, bet sau duoną tės, nes nežinome, kur mū- 
dar užsidirba. Abu gyvena sų Julytė randasi, nebus 
prie manęs, nes vaikų nė kam ir kur eglutės papuoš- 
vieno nebeliko. Edvardas ir ti. Vasarą buvo iki sv. Pet

ro šalta ir lietinga, © po to■

I

VINCENTAS
Mirė birželio 

vai. vak..

Gimė 
apskr. ir

Amerikoje išgyveno 43 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
nfoterį Marijoną, pO tėvais 
Danutė, sūn-ų. S/Ggt. Joną. V. 
S. Army, dukterį Oną. Žaleski 
ir žentą. Antaną, anūkus Do
nald ir Marianne, švogerį Pet
rą Danus, švogerką Agniešką 
Sharauskas ir jų šeimas, gimi
naitį Petrą Rimkų ir 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 
Campbell Avė. Tel. 
7893.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny. birželio 14 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo švenč. Paneles parap. baž 
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Sūnus.
Duktė, žentas, Anūkai, švoge- 
ris, švogerką ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
th-ony B. Petkus, Tel. GROve
hill 0142.

jo šeimą,

6816 So. 
REPubllc

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 

PHONE; 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

St. Casimir Monumenl

t
NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

į koją ir vienuo
lika mėnesių turėjo išbūti j 
ligoninėje. Sveikdamas ėjo į- 
vairias pareigas Seattle. VV a- neliai liko du vienu gyventi, 
shington. Dabar jaučiasi vi
sai pasveikęs, bet kariškoji 
vyresnybė jį rado nepakan
kamos sveikatos karo tar
nybai ir atleido namo. Jo 
patėvis ir motina, o taip pat 
ir jo sesutės Ona ir Agnės

i

Kazė gyvena Argentinoje 
(cenzūros iškirpta), Franė 
su vyru kur tai dingo, se- J

Piknikų Laikas - Dainos Laikas!
gyvena 7007 S. Maplewood 
Avė., Chicago 29. III. James; 
Bartkus dabar rengiasi sto- j 
ti į darbą ir drauge lankyti 
technikos mokyklą.

Iš Pusmetinio 
Susirinkimo

Cicero. — šv. Antano dr- 
gija laikė pusmetinį susirin
kimą birželio 3 d.

, Nors susirinkimas buvo 
šauktas atvirutėmis, tačiau- 
nedaug narių atsilankė. Kaž 
kodėl dabar nariai mažai 
kreipia dėmesio į draugijos 
reikalus. Reikia žinoti, kad 
nieks kitas mūs darbų ne
atliks, jei mes patys nesi- 
rūpinsim. Draugija šiuo me
tu narių turi 142. Jeigu nors 
pusė jų lankytus į susirin
kimus, daug galima būtų pa
daryti, daug nuveikti. Gi 
dabar sunku yra draugijai 
darbuotis. Kas tik būna nu
tariama, viskas kraunama 
ant valdybos pečių, nes nė
ra iš ko komisijos išrinkti. 
Kad draugija gerai gyvuo
tų, visiems nariams reikia 
susirūpinti ir darbuotis. Ga
lima būtų gauti ir naujų na
rių, tačiau ir tuo reikalu 
nieks nesirūpina. Mūs drau- 

t gija praeity buvo garsi. Vi
sur buvo žinoma. Visuomet 
yra prisidėjus prie gerų dar 
bų — veikimu ir aukomis, i 
Stokime pety: j petį, tai ir 
vėl viskas pasitaisys. Rei
kia daugiau gyvumo, tuo
met viskas seksis.

Šiame susirinkime nutar
ta nupirkti 7-tos Karo Pas
kolos boną už $100.

’ Nutarta rudenį -uru-ošti 
didelį parengimą.

Ligonių draugija šiuo me
tu turi tiktai vieną ir tas 
jau sveiksta.

Laiškai-kvietiniai < naujų 
kunigų, kurie mūs bažnyčioj 
laikys primicijas, būtent ku
nigo Montvilos ir kun. Jan- ; 
čiausko priimti ir nutarta 

'dalyvauti jų iškilmėse.

t
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Įsigykite Liaudies Dainų Rįnkįnį:

"VAI LĖKITE DAINOS
★

H

METINES MIRTIES SUKAKTUVES

pus-

Kaina, tiktai 75ci

i

I
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t Su užsakymais kreipkitės sekančiai —

i i

Pfc* CHESTER PARKER
(U. 'S. A. Paratrooper Division)

— Gyveno adresu: 4738 So. Honore Street —

Velionis žuvo Prancūzijoj Birželio 13d., 1944m., kovoda
mas už savo tėvynę ir už visų šalių laisvę; ten ir palaidotas.

A. a. Chester Barter gimęs Chicago, III. ir turėjo 23 
metų amžiaus kuomet žuvo.

Paliko dideliame nuliūdime: motiną Oną (po tėvais Venc- 
kaitė) ir tėvą Joną: seserį Lorraine Mikalausky ir jos šeimą; 
tetų Bertha Greiner ir jos šeimą; močiutę Uršulę Venckienę; 
dėdę Joseph Venckus ir jo šeimą ; dėdę ir krikšto tėvą Julio- 
ną Slizcki ir jo šeimą; dėdę Antaną Parkowski ir jo šeimą*; 
dėdę (Stanislovą Venckaitį ir jo šeimą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Liūdnai atminčiai mūsų brangaus ir mylimo sūnaus, bus 
laikomos 3-jos Šv. Mišios (su egzekvijomis) už jo sielą švento 
Kryžiaus parap. bažnyčioje (Town of Lake), ketvirtadienį, 
Birželio 14d., 1945m., 8:00 vai. ryte — visos kartu.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į šias pamaldas ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Chester Parker sielą.

O tu, mūsų mylimas ir brangus sūneli, ilsėkis Gailestin
gojo Dievulio globoj svetimoje žemėje. Mes laukiame tavęs 
bet nesulauksime, kol Dievas nepašauks mus pas tavę.

Nuliūdę lieka: Motinu, Tėvus, Sestio, Dėdės ir visos Giminės.

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

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

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

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTEKN AVĖ. • TEL: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Visi piknikieriai norės įsigyti mėgiamiausių mū
sų liaudies dainų rinkinį. Tegul visi dainuoja, prita
ria; visi žino melodijas, dabar mokės ir žodžius.

Tai yra daili kišeninė knygelė, turinti 220 
lapių, o dainų dainelių net 233.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
- Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansmoMn stovini prieinamas.

DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniam ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LĮTŪANICA AVĖ, Phone YABdt 1908

J. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA A VE TA LAF, 3572

P. J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET
_____________Telephone YARdg 141 p

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th 8T,________Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 28rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515
COMmodore 5765

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PUUrau 9661
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Pergyvenimai okeano dugne

Kaip jūrininkas tapo kataliku
NEŽINOMO PIKTADARIO

AUKA

JCRININKAS TAPO PRISPAUSTAS URVE, OKEANO 
DUGNE. KAI UŽGRIUVO URVAS, GELBSTINT 
LAIVĄ PEARI. HARBOR’E. 73 VALANDAS BUVO 
PRISPAUSTAS PLIENO SIENOS. BAIGĖS LAIMIN
GAI.

HONOLULU. — Būti pri
spaustam plienine sienele ur
ve, 60 pėdų žemiau pavir
šiaus, Pearl Harbore. per 73 
valandas, tikrai yra nemalo
nus patyrimas, bet jis baigės 
laimingai. Anų dienų urvo 
tamsa atnešė dvasinę šviesą 
Chief Petty oficeriui 
Thomas Brown’ui, iš 
land, Calif.

♦ ♦ ♦

ŠIANDIEN JAU 
KATALIKAS

Tikrai įdomu

Earl 
Oak-

Šiandien, po keturių mėne
sių pamokinimo tikėjimo tie
sų, Chief Petty Officer Tho
mas Brown yra katalikas.

“Tos dienos buvo malda”. 
— jis pasakė kapelionui, ku
rį jis pasirinko tikėjimo mo
kytoju. “Aš galvojau apie 
savo šeimą — žmoną ir tris 
vaikus, ir kaip aš turėčiau 
eiti kartu su jais į bažny
čią ir kaip rūpintis jų 

prakti- 
nu-

sąmoningas 
kad aš taip 
kataliku. Aš 

aš išliksiu

I

SAVANNAH, Ga. — “Pa
dorus” vagis, ištroškęs mė
sos, naktį atsilankė į William 
F. Mullis friėsos krautuvę. 
Vagis paėmė du gabalus 
kumpio ir paliko 82 centus 
ant stalo. Įsibriovėlis taip 
pat paliko krautuvės savi
ninkui raštelį, kuriame pa
rašyta: “Aš nebūčiau taip 
pasielgęs, bet aš labai norė
jau mėsos. Tu gali rasti pi- į 
nigus ant stalo, pilnai apmo
ku už mėsą”. Raštelyje pasi
rašė “Geras Draugas”.

Chicagos lietuviai kariai

Išlaisvinti iš nacių belaisvės
APIE JŲ IŠLAISVINIMĄ IŠ VOKIEČIŲ NELAISVĖS 

PRANEŠA KARO INFORMACIJOS OFISAS

informacijos ofisas 
10 dieną pranešė iš 
valstijos karių pa- 
kurie buvo išlaisvin-

Karo
birželio
Illinois
vardes.
ti iš vokiečių belaisvės.

Išlaisvintųjų karių iš ne
laisvės skaičiuje yra pvt. ■. Joseph Valonis gyvena 8010
Stanley Balzekas, jo tėvai1 Vincennes avė., Chicago.

Pennsylvania valstijos

Albert E. Lanfford. iš ______________
New York, kuris nežinomo ČIA PADUODAME LIETUVIŠKAS AMERIKOS KARIŲ 
piktadario nužudytas savo PAVARDES ARBA KURIOS ATRODO LIETUVIŠKOMIS 
namo prieangyje, kuomet jo 
žmona atsisakė matytis su 
atsilankiusiu. (Acme-Drau
gas telephoto)

Iš Michigan valstijos

Kareiviai išlaisvinti iš nelaisvės
t

Karo informacijos ofisas 
birželio 10 dieną pranešė iš 
Pennsylvania valstijos ka
reivių pavardes, kurie buvo 
išlaisvinti iš vokiečių belais
vės.

Rockford, III. lietuvis 
kur tai Pacifike

9000 S. Bell avė., 
(apie jį esame jau 
pranešę) ; 2nd lt.

gyvena
■ Chicago 
pirmiau 

į Anton Nikas, jo motina Mrs.
Helen P. Nikas gyvena 610 
Surf str., Chicago; Sgt. Ed- 
mund J. Valonis, jo tėvas

2nd LT. PETER VVISNESKI

X St. Rita High School 
šįmet baigė šie lietuviai: 
Wertelka Raymond Charles 
(Arts and Science), Baub- 
kus Donald Joseph, Jesulai- 
tis Jerome Theodore Phil- 
lips Anthony William ir Pet
raitis Stanley Paul (Pre-En- 
gineering). Pašta rasis (Pet
raitis) laisvomis valandomis 
dirba “Draugo” spaustuvė-
je. Auksiniu medaliu už ‘Ge- 

j neral Excelence’ per ketu
ris metus apdovanotas Char- 

! les Francis Prūsaitis.

religine (tikėjimo) 
ka. Mano paskutinis 
sprendimas ir 
veiksmas buvo, 
pat turiu tapti 
pažadėjau: jei
gyvas, aš tapsiu kataliku.

* X »

RAUSĖS PER PURVĄ

ČIA PADUODAME LIETUVIŠKAS AMERIKOS KAREI
VIŲ PAVARDES ARBA KURIOS ATRODO LIETU
VIŠKOMIS.

Karo informacijos ofisas 
pranešė birželio 10 dieną iš 
Michigan valstijos kareivių 
pavardes, kurie buvo išlais
vinti iš nacių nelaisvės.

Išlaisvintųjų kareivių iš 
vokiečių belaisvės skaičiuje 
yra Sgt. Vitos Sakalauskas, 

Oficieris 3° motina Mrs. Ursula Saka-

Išlaisvintųjų karių iš ne
laisvės skaičiuje yra: Cpl. 
James J. Kaminski, jo moti
na Mrs. Margaret C. Ka
minski gyvena 1328 E. 32nd 
str., Erie, Pa.; Sgt. Paul

 

Kutch, jo motina Mrs. So- 
phia Kutch gyvena Adrian. 
Pa.; T4 Anthony D. Kuzmic
kas, jo žmona Mrs Mary A. 
Kuzmickas gyvena Preston 
Hill, Girardville, Pa.; Sgt. 
Charles Maceinas, jo moti
na Mrs. Cassie Maceinas gy
vena 44 Market str., Inker- 
man, Pa.; Sgt. Peter J. Ze- 
dalis, jo tėvas Andrew Zeda- 
lis gyvena 324 Chestnut str., 
VVarrior Run, Pa.

4342 
Detroit.

J —

Nelaimė įvyko laike gelbė
jimo laivo, kuris explodavo 
Pearl Harbore.
Brown rausės per purvą po Suskas gyvena 725 Grosby 

str. NW., Grand Rapids,griuvėsiais, kai urve jį už
griuvo sunki plieninė siene
lė. Pakartotinos pastangos 
ištraukti jį ir kitus laivyno 
asmenis iš po griuvėsių ne
pasisekė.

Mich.; pfc. Leonard J. Savit- 
skie, jo motina Mrs. Pauline 
Savitskie gyvena 
Larchmont str.,
Mich.; pvt. Joseph Shaltis, 
jo motina Mrs. Anna Shaltis 
gyvena 10230 Cardoni, Det
roit, Mich.; T5 Walter S. Ku
ras, jo žmona Mrs. Sonja Ku
ras gyvena 3401 Gilbert str., 
Detroit, Mich.

Iš šeimos gyvenimo

Žmona nušovė savo vyrą...
ŽMONA PASISLĖPĖ RŪBŲ KAMBARIUKE, KAI ATSI

SAKĖ NUO KELIONĖS. ANKSTI RYTA PASIGIR
DO BALSAI IR PASKUI MIRTIS.

FORTH WORTH, Tex. —
25 metų amžiaus moteris

NORĖJO KRIKŠTO
iš bandymų išgel-Vienas

bėti smarkiai prispaudė ofi- 
cerio Brow’s kūną. Apsaky
damas pergyvenimą, jis pa
sakė: “Aš norėjau prašyti 
per telefoną, kad man at
siųstų kapelioną. Aš galvo
jau apie faktą, kad niekada 
nebuvau pakrikštytas, ir aš 

. jaučiau, jog mirtis artėja 
prie manęs. Aš norėjau būti 
pakrikštytas.”

* >f. *

IŠ SKAISTYKLOS Į TIK
ROJO TIKĖJIMO DANGŲ

Po trijų dienų nepasise
kimo, narai (divers) paga
liau praskynė sau kelią po 
plieno gabalu ir išgelbėjo 
oficerį Brown, kur dar ken
čia nuo šlaunies sužeidimo.

“Tai buvo kaip skaistyklo
je”. — jis pasakė apie savo 
baisų patyrimą. — “bet šis 
patyrimas atvedė mane į tik
rojo tikėjimo dangų.”

Apie šį įvykį teko sužinoti 
birželio 3 d., 1945 m.

I

(

Laisvas
Karo informacijos ofisas 

birželio 10 dieną pranešė, 
kad iš vokiečių belaisvės bu
vo išlaisvintas Sgt. Sanley 
A. Dubis, jo sesuo Mrs. Mary 
Kopczynski gyvena 2542 So. 
7th str., Milwaukee, Wisc.

I

birželio 8 dieną pašovė mir
tinai savo vyrą, 30 metų, jų 
name, netoli Benbrook. po 
valandos, kai jos vyras su
grįžo iš vaišių su 19 metų 
amžiaus raudonplauke mote
rimi.

Mrs. Velma Gilbreath verk
dama pareiškė W. T. 
Truck’ui, deputy šerifui, kad 
jinai pašovė savo vyrą Gor- 
don W. Gilbreath su .22 ca- 
liber šautuvu. Vienas šūvis 
tik buvo paleistas, kulka įė
jo į Gilbreath’s dešinę pusę 
ir perplėšė didžiąją arteriją. 
Mrs. Gilbreath pasakė, kad 
jis beveik tuojau mirė

★ ★ ★

Parker, 
padėjė- 
pasakė,

2nd Lt. Peter Wisneski gi
mė 1920 m., sausio 16 dieną, 
Kewanee, III. Baigė Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, Rock- 
frd, UI., ir aukštesnę mokyk
lą (high school).

Jis į Dėdės Šamo kariuo
menę savanoriu išvyko 1943 
m., rugpiučio 9 dieną. Prieš 
vykstant į kariuomenę, Pet
ras baigė Alabama universi
tetą ir gavo chemijos inži-! sūnus Julius yra TT. Pran- 
nerio laipsnį.

★ ★ ★
Jis buvo pakeltas į 2nd Lt. 

laipsnį, ištarnavus kariuo
menėje keturis mėnesius. 
Petras apsivedė būdamas ka
riuomenėje. Jis dabar ran
dasi kur tai pietų Pacifike.

2nd Lt. Peter Wisneski 
priklausė prie Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos ir 
Saldž. Jėzaus Širdies draugi
jos, mokyklą lankydamas 
patarnaudavo šv. mišioms.

Jo tėvai. Mykolas ir Uršu
lė Wišniauskai gyvena 1111 
Loomis str., Rockford. III.

Jis parašo tėvams dažnai 
laiškus.

Pareiškime Bill 
apylinkės advokato 
jui, Mrs. Gilbreath 
kad jinai pasakiusi savo vy
rui birželio 7 dieną, kad ji 
vykstanti svečiuosna į Okla- 
homą. Vietoje išvykti į Ben- 
brooką. ji pasakė, jinai iš
traukė savo automobilį iš 
garažo ir paskui sugrįžo na
mo, ir pasislėpė rūbų kamba
riuke.

★ ★ ★
Žmona pasakė, kad ji iš

girdusi balsus anksti birže
lio 8 dienos ryte ir pastebėjo, 
kad jos vyras parsivedė rau
donplaukę į namus. Vieną 
valandą vėliau ji įsitikino 
jos buvimu, ir paleido mirti
ną šūvį, — ji pasakė.

■

I

Laukia...
LONDON. — 25.000 britų 

moterų, kurios ištekėjo už 
amerikiečių kareivių, laukia 
progos atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

X Teresė Akawick, duk
tė Birutės ir Juliaus Aka- 
wick, savininkų groserio 
krautuvės 2303 West 23 St., 
šįmet baigia šv. Kazimiero 
Akademiją ir jau įsiregis
travo Mundelein Kolegijon; 
pasirinko chemiją. Akawick

ciškonų vienuolyne, Cleve- 
land, Ohio, ir ateinančiais 
metais baigs kunigo moks
lus. Primicijas žada turėti 
savo gimtinėje parapijoj, 
Aušros Vartų bažnyčioje.

X Albert Chilenskas" iš 
Brighton Park. vienas Til- 
den Technical High School 
studentų, išlaikė kvotimus 
Army Specialized Training 
Reserve programai, ši ka
riuomenės mokslo šaka duo 
da progos jaunuoliui du me
tus lankyti Kolegiją pirm 
negu šaukiama į karinę tar
nybą.

X Antanas Rimdžius, Ci
cero biznierių sūnus, Karo 
Departamento praneš imu, 
yra sužeistas Okinavva Sa
loj. Motina dabar laukia 
parvežant namo—i Jungt. 
Valstybes. Rimdzienė gyve
na adresu 1343 S. 48 Ct., o 
biznio adresas 4913 W. 14 
Street.

CHICAGO. — Cab vairuo
tojas Mylės Enright, 52 me
tų, važiavo Illinois Centrai 
greituoju traukiniu, bet grei
tasis traukinys nesustojo 
prie 39-tos gatvės. Enright 
patraukė traukinio stabdik- 
lį, nes jis norėjo išlipti prie 
39-tos gatvės, ir traukinys 
sustojo aną dieną. Bet En
right tuojau buvo areštuotas ra mokyklos fakulteto iš- 
specialaus geležinkelio agen
to. kuris tada važiavo.

Ir Enright pateko teisman. 
Ten jam buvo uždėta $10 pa
bauda ir $10 už netvarkingą 
elgesį.

Greitai bėgo... bet
SPRINGFIELD. III.

Nursės ir daktarai uždusę

■ ■ ■

X Dolores Glebauskas, 
3005 W. 38 St. ir Virginia 
Badžius, 3138 W. Pershing 
Rd.. dvi iš dešimts Kelly 
High School baigiančiųjų y-

rinktos kaipo iš gabiausių 
moksle ir žymiausios studen 
tų veikloje.

X Febronija K1 i kūn as, 
duktė J. ir J. Klikūnų. senų 

■West Side gyventojų, kurie 
nesenai išsikėlė į Berwyn'ą. 
šįmet baigia šv. Kazimiero 
Akademiją ir jau įsiregis
travo Mundelein Kolegijom

bėgo žemyn, kai kas tai pa
telefonavo, kad Memorial li
goninės biznio ofise gimė 
penki — ąuintuplets!.. Jie 
rado sumišusią stenografę. 
kuri atrado katę su penkiais 
naujai gimusiais kačiukais 
ant jos stalo, rašomos maši
nėlės kompartmente.

Kai sėdėjo prie upės
CHICAGO. — William An- 

derson. 15 metų, 10317 į 
Avenue O, buvo pašautas į 
kairią koją, birželio 8 dieną, 
kai jis sėdėjo Calumet upės 
pakrantėje, 102nd str. Polici
ja pasakė, kad kulka grei
čiausiai buvo paleista me
džiotojų kaiminystėje.

X Prof. K. Pakštas, Chi
cagoj pasakęs keletą kalbų 
salėse ir per radio. vakar 
išvyko į St. Louis, kur šeš
tadienį ir sekmadienį kal
bės Lietuvos šelpimo reika
lais.

X Algird J. Žitkus, kurio 
žmona Elena gyvena Johet, 
III. (123 Comstock), Karo 
Departamento prane š i u, 
išlaisvintas iš vokiečių ne
laisvės.

X Catherine Zaur (Zau- 
ra?) namuose. 1937 So. 48 
Ct., Cicero, įsibriovę vagys 
surado ir išsinešė paslėptus 
$195.
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