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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perisi? 
from the earth.”/

—Abraham Lincoln'
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Invazija Balikpapan Srity: Tokyo Radijo
Sutiko Leisti Pasitraukti iš Lygos;

52 Senatoriai už Čarterio Priėmimą
SAN FRANCISCO, birž.

23. — Delegatai 50 jun
gtinių tautų šiandien vien
balsiai sutiko leisti by ku
riai tautai pasitraukti iš 
naujos tautų lygos, kuomet 
tik ji neišlaikys taiką ar 
padarys tai “teisės ir tei
singumo” sąskaiton.

Buvo manyta, kad Rusi
jos delegacija priešinsis to
kiam čarterio surašymui, 
bet Ambasadorius Gromy- 
ko pareiškė, kad jo vyriau
sybė, po 48 va’andų doku
mento studijavimo Maskvb- 
je, užgyrė jo tekstą.

Nė vienas delegatas neat
sistojo prašyti priimti Len
kijos delegaciją į pasaulio 
taikos organizaciją. nors

ABILENE PARADAS EISENHO1VER PAGERBIMUI

Mylios ilgumo flotų paradas atvaizduoja Gen. Dwight Eisenhower jaunystę ir Dick- 
son apskr., Kansas, istorija, parade Abile ne. Kas. didžiąja aikštę. Abilene yra Gen. 
Eisenhower gimtinė, ir gyventojai iškilmi ngai paminėjo savo karo herojaus grįžimą.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Maskvoje vakar pranešta, 
kad susitarta dėl perorga
nizavimo Varšuvos vyriau
sybės.

VVASHINGTON. birž. 23..
■ — Penkiasdešimts du iš 96 
. U. S. Senato narių yra pa- 
, siruošę balsuoti už Sa n 
Francisco apsaugos čarterį. 
Iš viso apklausinėta 75 se-

1 natoriai.

Tie kurie sakė balsuos 
užgyrimui — drauge su 
penkiais, kurie sakė gal 
balsuos “taip” — sudaro 
nepilnai reikalingą skaičių 
ratifikacijai. Reikia dar 
septynių senatorių užgyri- 

1 
j mo.

Alijantai Pripažins Maskvos Lenkus
LONDONAS, birž. 23. — 

Maskva ir Londonas ši?n- 
dien pranašavo, kad Ameri
ka ir Anglija mes Londono 
lenkų vyriausybę ir pripa
žins naują “laikiną tąųti- tog 
nės vienybės Lenkijos vy
riausybę.”

Rusai sakė. Maskvoje su
darytoji vyriausybė greitu rut, rusų sudaryto režimo 
laiku išvyks į 
Manbma ten šią savaitę bus 
paskelbta naujosios vyriau
sybės sąstatas.

Maskva pranašavo, kad 
Stanislaw Mikolajczyk, bu
vęs Lenkijos vyriausybės

o. Londone premjeras, bus vi
ce premjeru naujoje vy-. 
riausybėje. o Min. Pirmi
ninku bus Eduard Osubka- 
Moravvski. Maskvos sudary-

> Liublino vyriausybės 
premjeras.

Manoma Boleslavv Bie-
, . __

Varšuvą, prezidentas, taps nariu pre- 
' zidijumo, kuris užims pre
zidento viettą. Laukiama 
pranešimo ar Wincenty Wi- 
tos, liaudininkų partijos 
galva, apsiims dalyvauti 
naujoje vyriausybėje.

ĮJS Lėktuvai Atakavo Japonus Kinijoj
CHUNGKING, birž. 24.- 

— Skrisdami virš dideli; 1,- 
350 my’ių orinį frontą Ki
nijoje, Amerikos lėktuvai 
vakar ir užvakar atakavo 
japonų tvirtoves nuo • Indo 
Kinijos iki Mandžiurijos 
sienos. Pietvakarinėj Ho- 
nan provincijoj kiniečiai 
pavarė 2.000 priešo karių iš 
jųi pozicijų. a

Kiniečiai matomai daly
vauja aršiose kautynėse, 
Liuchow priemiesčiuose, 400 ( 
mylių šiaurryčiuose nuo Į 
Chungking, kur anksčiau 
buvo U. S. aviacijos bazė. 
Anot kiniečių komandos, 
vienas kiniečių dalinys jau 
įėjo į tą miestą.

Kautynėms atsinaujinus 
Honan provincijoje kinie- i
čiai atsiėmė du svarbius teismo.

punktus 12 ir 14 mylių 
šiaurėje nuo Sichwan, 390 
mylių šiaurryčiuose nuo 
Chungking. Kiniečių spau
džiami, japonai pasitraukė 
Sichwan link.

(Su-

. lig
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Japonai Sako Buvo 'Bandyta' Išlipti; 
110 Lėktuvų Puolė Balikpapan Sritį

MANILA, birž. 24. — Japonų radijo pranešimai sakė 
alijantų jėgos ‘bandė ’ išlipti Balikpapan srity, šiaurry
tinė j Japonijoj, ir teigė, kad japonų jėgos tuos bandy
mus atmušė.

Priešas taipgi sakė 120 Amerikos lėktuvų atakavo Ba
likpapan sritį.

Gen. MacArthur štabas kol kas nieko nesakė apie iš
lipimą toj srityje, nors jau žinoma, kad japonai dažnai 
padaro pirmuosius pranešimus apie alijantų išlipimus.

Zonas Vokietijoje
12-TOS ARMIJŲ GRU

PES ŠTABAS, Vokietija, 
birž. 23. — šiandien pra
nešta, kad 45 Amerikos di
vizijos (' 
pasiliks tame krašte 
pacijos armijoje.

Nė viena tų divizijų 
matoma persiuntimui 
ir bent aštuonios jau pris
kirtos prie okupacinių jėgų.

Amerikos Komunistai
Paniekino Browderi

NEW YORKAS, birž. 23. 
—Amerikos komunistai, at- 
steigdami komunistinę par
tiją, kurią Earl Browder 
prieš 18 mėnesių pavertė į 
“politinę sąjungą,” buvo 
atstatytas iš komunistų 
pirmininkystės kuomet rau
donieji paskyrė jo vieton 
trijų asmenų sekretoriatą, 
kuris valdys partiją iki 
seimo liepos 26, 27 ir 28 dd.

I

dabar Vokietijoje

nenu-
kitur,

Gubernatoriai Prašo 
Racionavimo Reformos

VVASHINGTON, birž. 23.
— Atstovų rūmai, suki’ime 
prieš OPA, nubalsavo pa
vesti maisto kontrolę kabi
netui, tuomet užgyrė vienų 
metų pratęsimą kainų kont
rolės akto.

Tuo būdu maisto tvarky
mo programas pavedamas 

I ūkio sekretoriui.

ir mano 
valdyti

padėtis 
politinių

MINIOS ITALIJOJE 
UŽMUŠĖ 16 FAŠISTŲ

ROMA, birž. 22. —
laikyta) — Įpykusius mi
nios šiaurinėj Italijoj 
praeitas 24 valandas užmu
šė 16 įtariamų fašistų, jųi 
tarpe kelias moteris.

Alijantai ir italai autori
tetai susirūpinę dėl saugu
mo tūkstančių italų, kurie 
šiaurinės Italijos koncent
racijos stovyklose laukia

per

KARO BIULETENIAI
—Gen. H. H. Arnold sakė Amerikos lėktuvams jau pri

stigo taikinių Japonijos miestuose.
—.Japonai Kvvangsi provincijoje. Kinijoje, smarkiai 

priešinasi. Kiniečiai vis dar atakuoja japonus Liuchow 
srityje.

—Belgijos Karalius Leopoldas sakė jis vis dar rūpi
nasi naujos valdžios sudarymu ir ruošiasi grįžti į Belgiją.

—Prie Amerikos vakarinio kranto rasta prisėtų japonų 
padirbtų minų.

Australai Užkariavo Tarakan, Šeria
MANILA, birž. 24. — 

Australiečiai kari? i užka
riavo Tarakan aliejaus sa- 

; lą. o kitos australų jėgos, 
pasivariusios 26 mylias 
šiaurvakariniu Bornejos 
krantu, okupavo Šeria alie
jaus miestą.

Šeria užėmusios jėgos to be jokios opozicijos, 
susijungė su kita jėga, kuri miestas buvo 
išlipo toliau pakrantėje ir griautas.

' užėmė Miri aerodromą 25 
mylias toliau.

Šeria yra vienas dviejų 
didžiausių aliejaus gamybos 
centrų šiaurvakarinėj Eor- 
nejoj. Sekanti yra Miri 
tis.

Raportai sakė Serija

sri-
i

i

japonų

kri-’ 
bet 
iš-

NEW YORKAS, birž. 23. 
— Sakydami kitose apylin
kėse 90 nuošimčių mėsos ir 
paukštienos civiliams yra 
iš ‘‘juodos biržos,’’ 13 gu
bernatorių rekomendavo žy
mius pakeitimus valdžios 
kontrolėje, kad išvengti 
maisto programo iširimo.

Gubernatoriai rekomen
davo. kad raudoni punktai 
būtų vartojami vien tik mė
sai; OPA rūpintųsi vien 

, maisto reikalais; kad viena 
1 valdžios agentūra būtų pas
kirta tvarkyti maisto prog
ramą.

ŠV. SOSTO MISIJA
LANKYS STOVYKLAS

LONDONAS, birž. 23.— 
Frankfurto radijo praneši
mas sakė šv. Sosto misija 
išvyko iš Italijos vakar ap
lankyti 
racijos 
tikslas 
kunigų 
nešimo, 
vykioje
giau negu 1.200 kunigų.

Vokietijos koncent- 
stovyklas.
yra sužinoti 
likimą. Anot 
vien Dachau 
buvo įkalinta

Misijos 
apie 
pra- 
sto- 
dau-

Britai Susimušė su
50 U. S. Negrų Karių
HULL, Anglija, birž. 23. 

— Vienoj užeigoj šiame 
mieste amerikiečiai negrai 
kariai ir britai civiliai su-• 
simušė, ir 50 policininkų jė
ga buvo reikalinga juos nu
marinti. Anot raporto^ vie
nas civilis buvo surk’au su- 

1 žeistas.

Greit Sujungs Jėgas Cagayan Klonyje
MANILA. birž. 24. —

Mechanizuoti Amerikos pės
tininkai, pasistūmėję 11 my
lių šiaurėn per Cagayan 
klonį šiaurrytinėj Luzon, 
pasiekė punktą 20 mylių 
nuo suėjimo su filipinie
čiais partizanais, kurie kau
jasi su japonais aplink Tu- 
eguegara.

U. S. 37-tos divizijos ka
riai žygiuoja šiaurėn pagal

+

San Juan

artinda-
Kiangan

Cagayan klonį iš 
į Balasig pusę.

Šeštoji divizija, 
masi prie japonų
bazės klonies pakrašty už
tiko stiprią japonų opozici
ją.

Rytuose nuo Manilos 38- 
ji divizija užėmė Pavacin ir 
Masola kalnus, kurie buvo 
skaitomos japonų tvirtovė
mis.

Karalius Vis Mėgina 
Sudaryti Vyriausybę

BRIUSELIS, birž. 24. — 
Belgijos Karalius Leopol
das. kuris dar laukia Aus
trijoje. pareiškė. kad jis 
bando sudaryti naują vy
riausybę Belgijai 
grįžti Belgijon 
kraštą.

Pačioj Belgijoj 
. palengvėjo, nors
vadų manevrai laikomi pas
laptyje. Manoma, tačiau, 
jog jie palaikys koalicinę 
vyriausybę iki kol rinkimai 
galės būti pravesti už mė
nesio kito.

I —

Okinawoje Užmušta 
Virš 105.496 Japonai 
GUAM, birž. 24. — Adm. 

Nimitz štabas pranešė apie 
užmušimą 8,000 daugiau 
japonų, pakeliant japonų 
nuostolių Okinawoje skai
čių iki 105,496. Tūkstanti
nis japonų pasidavimas pa
kėlė pasidavimus iki 6,932,

Priešo lėktuvai ketvirta
dieny ir penktadieny ataka
vo Okinawa, ir japonų radi
jo sakė jie nuskandino ar ; 
sužalojo daugiau negu 20 
Amerikos laivų, bet Adm.. 
Nimitz pranešė tik apie 
dviejų laivų nuskandinlmą. I

FBI Suareštavo Du 
Ispanus Naciu Šnipus 

PHILADELPHIA, Pa., i 
birž. 23. — Ispanai jūrei
viai Emilio Ipes Cazaux. 
Hernandez, 27, ir Pablo Ne- 
so Legarreta, 33. buvo su
areštuoti kaipo nacių šni
pai.

FBI šefas John F. Seara 
sakė jie įišmugeliavo ant 
savo laivų pranešimus, ku
rie būdavo perduodami na
ciams Ispanijoje.

i

KALENDORIUS
Birželio 25 d.: 

h ei mas; senovės: 
nas ir Bainutė.

Birželio 26 d.: ! 
ir Šv. Povilas; 
Jaunius ir Viltautė.

ORAS
Giedra ir šilta.

Lakūnai Sudaužė 69 japonų LėktuvusĮ

US lakūnai sudaužė 69 jap 
į IWO JIMA, birž. 24. —
Mustang naikintuvai vakar 
sunaikino 69 japonų lekiu-

rado tris savo lėktuvus, bet 
lakūnai buvo išgelbėti, 

sunaikintų priešo lėktu- 
i ore, 

buvo sudaužyta ant že
mės ir 14 gal sužalota ore 
ir ant žemės.

vus aerodromuose šiaurėje 
nuo Tokyo.

Pridėjus tą skaičių prie 
59 japonų lėktuvų, sunai
kintų ketvirtadieny ir penk
tadieny virš Okinawa, prie
šas per tris dienas prarado 
128 lėktuvus.

Amerikiečiai iš Iwo pra- rodromo pastatus.

I

f Dvi bangos rakietas šau
dančių lėktuvų taipgi ata
kavo Shimodate ir grįžę la
kūnai sakė jie išgriovė ae-

Smerkia Nuteisimi
12 Lenkų Maskvoje

VVASHINGTON, birž. 24.
— Amerikos Lenkų Kong-

Japonijos istorijų- resas vakar sakė rusų nu- 
 je nėra buvusi tokia krizė, teisimas 16 suimtų lenkų 

it i> anruirmi- kokia dabar stovi Prieš trJ‘ITALIJOS PREMJERAS tą,” pareiškė Imperatorius
DDAČĖ VIPMVPČC Hirohito savo žmonėms. Jo 
rKAjt VlLnTutj pranešimas’ buvo padarytas

ROMA. birž. 24. — Nau- ryšium su kalba apie per-
jasis Italijos 1
Ferrucid Parri vakar savo 
inauguracinėj kalboj atsi
šaukė į Italijos žmones vie-

NĖRA BUVĘ TOKIOS

KRIZĖS: HIROHITO
SAN FRANCISCO, birž. 

23. u

i

Premjeras vedimą visų valdymo teisių

Šv. Vil-
Mantmi- ningai veikti Italijos atsta

tymui ir vengimui minių 
šv. Jonas veiksmų vykdinti “teisin- 

senovės:į
I
gumą.” .

Parri pareiškimas buvo 
pirmas italų atsišaukimas, - 
kuris neprašė alijantų pa
galbos.

imperatoriui.

Karo Ministras Korechi- 
ki Anami tuoj po to sakė 
savanorių aktas, kuris įsi
galiojo vakar dieną, parė
dė įsteigimą savanorių kor
puso, ’ kuris sudaro pagrin
dą galutinei pergalei.”

yra “nuteisimas geriausių 
Lenkijos požemių žmonių... 
mirčiai sovietų kalėjimuo
se.”

Kongreso pirmininko Ro- 
zmarek vardu išleistas pa
reiškimas sakė tų lenkų nu
teisimas yra ‘ ‘sulaužymas 
principinių tarptautinės tei
sės dėsnių.“ Pareiškimas 
sakė pasaulis turi reikalau
ti paliuosavimo “tų kanki
nių, kurie gali būti išgel
bėti vien tik pasiliuosavi- 
mu iš Rusijos.”

Split by PDF Splitter
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įdomios Žinios

į Apie Australijos Lietuvius
MŪS KORESPONDENTAS PAS SYDNEY LIETU
VIUS. SUSIRINKIMAS.

nuo valgių ir gėrimų. Ir ko 
tenai nebuvo!.. Už tokį gra
žų paruošimą, garbė pri
klauso Mr. ir Mrs. Keller- 
tams. Visi Sydney lietuviai 
dėkoja šiems maloniems žmo 
nėms.

Siunčiu vėl keletą žodžių 
iš užu jūrų-marių apie Aus
tralijos lietuvius.

Ką tik grįžau 
lietuvių koloniją 
Paduodu šiandien
tų mano įspūdžių gautų vie
šint pas Sydney lietuvius.

aplankęs 
Sydney. 

žiupsnelį

SYDNEY APIE
10 LIETUVIŲ

Prie vaišės stalo teko kal
bėtis visokiais klausimais. 
Pasirodo, kad iš Sydney lie
tuvių yra apie 10 vyrų Aus
tralijos kariuomenėj. Augus 
tų sūnus net leitenantas. 
Daugumas jų yra New Gui- 
nea ir šiaurės Australijoj.

Sydney randasi apie 650 
mylių į pietus nuo Brisbane. 
Taigi esant tokiam dide’iam 

- nuotoliui, šios dvi lietuvių 
'kolonijos tarp savęs tik laiš 
kais susisiekia ir tik retais 
atsitikimais vieni pas kitus 
nuvažiuojam. Man teko ke- 

• liauti apie 22 valandas aus- t 
.trališku ekspresu.
“ <

PAS LIETUVIŲ DRAU
GIJOS PIRMININKĄ

Nuvažiavus, mano pirmas 
atsilankymas buvo pas An
taną Baužą — Australijos 
Lietuvių Draugijos pirmi
ninką. Turiu būti labai dė
kingas Mr. ir Mrs. Bauža už 
malonų priėmimą. Po drau- 

, giško pasikalbėjimo gerb. 
, pirmininkas papasakojo a- 
‘ pie draugijos veikimą, pa
rodė draugijos inventorių, 

.knygyną ir net “cash”. Pa
sirodo, kad draugija gan ge
rai veikia.

Bendrai kalbant apie Bau- kevičius. Atidaromąjį žodį 
žų šeimą, tai yra susipratu- pasakė pirmininkas Bauža.

1 si katalikiška, lietuviška šei- pabrėždamas kad “šis kur- 
ma. Pats Bauža yra buvęs pių sunešimas specialiai su- 
Lietuvos savanoris — vir- 
šyla. Jis didžiuojasi tuomi. 
Anot jo, ir dabar jis neat
sisakytų stoti vėl į lietuvių 
kariuomenės eiles ir ginti 
Lietuves laisvę.

i

Bendrai visi lietuviai Syd
ney yra gerai prasigyvenę, 
ne taip kaip Brisbane, kur 
daugumas yra karo pabėgė
liai. Baužai turi nemažą 
grocer-shop. Marciukevičius 
yra taxi driver ir turi kelis 
savo taxi-cabs. Kuodis turi 
‘‘drive yourself cars” busi- 
ness. Skėrys ir Vėdrinaitis 
turi siuvimo dirbtuvę. Bra
zauskas — karvių ūkį ir t.t.I I
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas pras i d ė j o 
Lietuvos himnu, kuri pianu 
pagrojo Leonardas Marciu-

r r

Jaunystė ir susitraukusi 
senatvė negali sykiu gyven
ti. — Shakespeare.

Sekmad. pagal sutartį.

LIETUVIAI

£

E

( 
F

F

Maso 22 metų praktikavimas 
jfisų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

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

vak.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Phone YARDS 1378
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

Ofiso Tel.........VTRginia 1886'
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

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

Tel. HEMloek 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.

DRAUGO
— Paminėti —

25-tųjį PIKNIKAVIMO SEZONĄ 
Sekmadienį, Liepos (July) 8t? d., 1945 m.

— VĖSAME IR GRAŽIAME —

BERGMANAS GROVE, No. Riverside, III

Jau sueina lygiai 2o metai, kai Draugo Administracija ren
gia piknikus įvairiuose. Chicagos apylinkės daržuose. Tai pa
minėsime šį svarbų jubiliejų su dideliu vasariniu pikniku gra
žiame ir vėsame BERGMAN’S GROVE, prie 24tos ir Desplaines 
Avė., No. Riverside, III. Sis daržas yra pilnas atminčių nevienam 
Chicagos lietuviui. Tai rezervuokite Liepos 8d., 1945m., “Draugo” 
Piknikui, paminė j ant 25 metus piknikavimo.

(
Remkite Amerikos Raudo- 1 

nąjį Kryžių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą, aklą gauaame gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
ižegzaminuotl jas moderniškiausių 
metodu. kuri% motetas

suheOrtl.
n paitiui—

,1Uti Jta.uiptm«.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAJL 0523, CMteago

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

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

TeL YARd s 4641

J. RIMDZUS
PHYSIO - THERAPY

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Ava.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visą dieną

DAKTARAI

Buvo keletas susirinkimų ' 
suruošta ir pas kitus lietu
vius: Augustus, Marciukevi
čius ir Baužus. Visur matė
si lietuviška optimistiška 
dvasia.

Jis turi gražiai išauklėtą 
šeimyną — dvi dukteris ir 
sūnų. Beviešint pas jį vy
resnioji duktė Irena palinks
mino visus piano muzika — 
gražiomis lietuviškomis ir 
angliškomis dainomis. Nors 
Irena dar jaunutė 14 metų, 
bet tikras “specas” piano 
muzikoj.

A. Baužos iniciatyva bu
vo sušauktas lietuvių bend
ras susirinkimas ir party. 
Jis įvyko Mr. ir Mrs. Kellert 
namuose. Susirinko apie 30- 
žmonių — jaunų ir senų, vy- 

; rų ir moterų... Viskas lietu- 
: viškoj dvasioj. Pirmiausia 

susirinkome prie lietuviškai 
paruošto stalo. Stalas lūžo

NAUJA OPEROS 
ŽVAIGŽDE

šauktas kun. J. Tamulio at
vykimo proga į Sydney”. Jis 
nuoširdžiai sveikino atvyku
sį.

Kalbėjo ir kiti lietuviai, 
Skėrys. Augustaitienė. Kuo
dis. Buvo pabrėžta daugiau 
dirbti Lietuvos naudai ir 
specialiai suintensyvinti Lie 
tuvos šelpimo reikalą. Įdo
mu kad Mr. Kuodis pasiūlė 
nupirkti žemės sklypą ar
čiau miesto centro ir įkurti! Škotijos ir kitų Anglijos 
pastovų lietuvių namą, taip 
kaip kad estai ir latviai yra 
padarę.

Užbaigimo žodį pasakė 
pats Mr. Kel’ert. Jis apibu
dino trumpą draugijos isto
riją ir iškėlė tuos sunkumus, 
kur jam bebūnant iždininku 
reikėjo nugalėti. Jis pabrė
žė, kad dabar iždas esąs ge
roj tvarkoj ir nemaža pini
gų tenai esą. Jis pasiūlė per 
kun. J. Tamulį pasiųsti svei
kinimus Brisbane lietuviams.

Po kalbų sekė šokiai ir’ 
kiti pasilinksminimai. Su 
pakilusia lietuviška nuotai
ka apie 11 vai. vakaro sve
čiai išsiskirstė.

i

Į

Birutė Ramoškaitė, iš 
Hartford. Conn., šiomis die
nomis yra patekusi tarp lai
mėtojų Metropolitan Operos 
varžytinių šį pavasarį, šiuo 
laiku Birutė turi vi°ą eilę 
koncertų didesniuose mies
tuose.

I

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

l

ATVAŽIAVĘ IŠ ANGLIJOS 
IR ŠKOTIJOS

Bendrai kalbant apie Syd
ney lietuvius, reikia pasa
kyti, kad daugumas jų yra 
atvažiavę prieš Didįjį, Karą ’

vietų. Keletą šeimų tik iš 
pačios Lietuvos. Nors dau
gelis jau daugiau kaip 20 
metų Australijoj bet jie 
rai kalba lietuviškai gal 
rie iš jaunųjų pradeda 
neigti lietuvių kalbą.

ge- 
ku- 
pa-

Praleidus dvi savaites jau 
kiam Sydney lietuvių tarpe, 
reikėjo grįžti namo į Bris
bane. Jeigu kada nors tek
tų Sydney lietuviams skai
tyti šiuos mano žodžius, tu
riu pareikšti kad esu visiems 
dėkingas už jų tokį malonų 
priėmimą ir tariu 
nuoširdų ačiū.

visiems
K.J.T.

Remkite R. Kryžių.

r?

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN

%

(Alešauskas)
Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

(paskolos 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
I ai pigesnį nočimtį — ha krnnSut

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD. .......... TeL CANaI 88M
BEN J. KAZANAUSKAS, RaStfarinka*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniai* pagal autartį.

bse BE

4

-s '■ -v----------
STASYS LITWINAS SAKO:

K Ti H 12 Tai Geriausias Laikas Pirkti 
Ali — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytą Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS—
PROGRAMA

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.:MlDway 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.

Gyvenimas ar mirtis pri
klauso nuo liežuvio.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place
Tel. REPublie 7868

Res. 6958 So. Talman Ava,
Res. Tel. GROvehill 0617
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Maj-ąuette Road

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

Tek CANaI 0257
Rez. Te!.: PROspect 665S

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. simkus
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 85th 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 

Offiee Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.; REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

.Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!
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HELP W A N T E D
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — MOTERYS

*T)R.trGAS” HELP WANTED 
ADVERTISIMG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 94S8-9489

HELP WANTED — VYRAI

AUTOMOBILIŲ PLOVĖJŲ 
PATYRUSIU — ATSAKOMINGŲ 

6 NAKTIS Į SAV.
PASTOVŪS DARBAI 

2129 VV. NORTH AVĖ.

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO D ALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid

i

I Karo Pramonė I

ATYDA!
★ ★

Naktų Darbinikams
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

SCREW MACHINE OPERS.
BENCH ASSEMBI.ERS 

GRINDERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

THE PYLE
Na+ional Co.

1334 N. Kostner A v.

★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

► COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

BALTO .METALO LTE.JTKO ir Pa
gelbininkų išsimok’nimtii. Pi’no ar 
da'iniu laiku. Aukšč!au«ia mokestis. 
MONROE SALES. 1217 AV. Monroe 
St.. Tel.—Monroe 1167.

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

Darbas Dienomis
MONROE COIL CO. 

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

Svarbus išauklėjimas, o ne rasė
Rašo: Dr. Margaret Mead
Kas mes esame, labai ma

žai turi bendro su mūsų kil
me ar rase, tai daugiau pri
klauso nuo mūsų išmoksli
nimo, nuo mūsų tėvų, nuo 
išauklėjimo, giminių ir gy
venimo aplinkumos. Labai 
svarbu tai įsidėmėti. Žmo
gaus ypatybės: bemoksliš- 
kumas. neramumas, taupu
mas, žiaurumas, švelnumas, i 
gobšumas, kuriuos mes daž
nai rišome su rasiniu pa
veldėjimu, nėra rasinės ypa
tybėj, bet ouklėjimo išdava. 
Pakeisk auklėjimo būdą ir 
aplinkumą 
išnyks.

Kūdikiai, 
skirtingom 
tie skirtumai 
prigimtis, nes tokius pačius 
skirtumus rasime kiekvie- į 
noje rasėje ar rasinėje gru
pėje. Tie prigimti skirtumai 
turi mažiau reikšmės negu 
išauklėjimas: tėvų pamoki
nimai namie, mokykloje ir 
žaidžiant gatvėje. Dauguma 
žmogaus ypatybių paveldė
tos. ne fiziškai, bet socialiai.

ir tos ypatybės

tiesa, gema su 
prigimtim, bet 

nėra rasinė

I

1

imk vaikus iš tos aplinku
mos ir auklėk juos padorio
je aplinkumoje ir sąlygose, 
vaikai bus kitoki. Vaikų 
protingumo tyrinėtojai at
rodo, kad blogų tėvų vaikai 
apgyvendinti gerose šeimo
se, turi daugiau patėvių y- 
patybių, negu savo tikrų tė
vų. Civilizuoto tėvo ir neci
vilizuotos motinos vaikas, 
paliktas gyventi tarp neci- 

; vilizuotų žmonių, turės neci
vilizuoto žmogaus ypatybes; 
tas pats vaikas išauklėtas 
civilizuotų žmonių tarpe, 
gali net su atsižymėjimais 
baigti aukščiausius moks
lus. Kai kurie žmonės turi 
gerų pusių, kiti turi blogų. 
Palankios ir geros gyveni
mo ir auklėjimo sąlygos ga
li sulaikyti blogąsias puses,! 
o blogos auklėjimo sąlygos 
gali sulaikyti vaiko primin- 
tus gerus palinkimus ir su
laikyti jų išsivystymą.

1

I
I 
į 
i

MUS PREZIDENTAS OLYMPIJOJ

PIPE MACHINE OPERATORIŲ 
IVAREHOUSE DARBININKŲ 

Pastovūs darbai dabar ir 
po karo.

SAUNDERS & CO. 
2509 W. Cermak Rd.

-TYPIST-
High school giri will be considered. 

Good working conditions and pay.

APPLY AT ONCE
BONIFIELD BROS. 

TRUCK LINES 
JEFFERSON HAY

Jeigu tėvai nesąžiningi ir 
palinkę į kriminalizmą, jų 
vaikai užaugę toje aplinku
moje. taip pat turės tuos 
pačius palinkimus, bet at-

VYRAI KR MOTERYS

VYRŲ 
MOTERŲ

Lc-nsvies Mašinų Darbams 
Svarbioie Pramonėje su 

Po Karo Progomis 
Produkcijos Bonai

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

MILLED SCREVV PRODUCTS 
COMPANY

2016 W. Lake St.

IIELP WAVTFD — MOTERYS

MOTERIS FINISHER
Dirbti vyrų ir berniukų drabužių 
krautuvėje. Paskutinė Finisher 
išdirbo čionai 25 metus.

EAER BROS. & PRODIE 
3959 W. Madison St. 
Tel. — KEDzie 5215

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

PRIE LENGVU VALDŽIOS 
DARBŲ

A H N E L L 
AWNING CO.

9349 S. Western Avė.

Negalima įsivaizduoti motinos džiaugsmo pamačius sa
vo sūnų, kurio vardas paliko garsus visam pasaulyje, 
parvykusį namo. Tai motinos gen. D. D. Eisenhowerio. 
Stovįs užnugaryje yri generolo brolis Milton. (Acme- 
Draugas telephoto)

MOTINOS DŽIAUGSMAS

Žmonės dažnai daro klai
dą ma/iydami, kad jeigu vie- 

i na ar kita žmonių grupė tu-, 
ri vienodas ypatybes, jų gy
venimo būdas yra prigimtas 
ir tas būdas eina iš kartos 
kartai. Imkim pavyzdžiui žy 
dų vaikus, kurie turi gabu
mą greitai išmokti svetimas 
kalbas. Aišku, tas gabumas 
nėra prigimtas ir ne rasinė 
ypatybė, nes žydai nėra tau- ; 
ta. Gabumas išmokti kalbas 
neturi nieko bendro su žmo
gaus kilme. Tai nėra net 
asmeninė prigimta ypatybė. 
Tas gabumas išmokti kal
bas atsirado dėlto, kad tie 
vaikai, būdami dar labai 
maži, jau žinojo, kad pa
saulyje yra daugiau negu 
viena kalba ir jų tėvai kele
tą jų moka.. Jie moka tas 
kalbas dėlto, kad gyvenimo 
istorijoje jie turėjo taip daž
nai bastytis po pasaulį ieš
kodami vietos, kur pripažįs
tama žmogaus teisė. Tie pa
tys žydų vaikai, 
tokiose šeimose, kur 
ma tik viena anglų 
tik tą vieną kalbą ir 
tų. Galėjimas išmokti 
galėjimas yra grynai išauk
lėjimo reiškinys.

išauklėti 
kalba- 
kalba, 
mokė- 
ar nę-

GIRLS OR VVOMEN
Exnerience Unnecessary

General Office Duties 
Some Typing 
No Saturdays 

Permanent

MILCOR STEEL CO. 
4301 S. Western Blvd.

MERGINŲ
ABELNIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
Geros Valandos. Gera Mokestis

W. M. CARQUEVILLE CO.
125 W. Ohio St.

TARNAIČIŲ patyrusių mažam fur- 
nišiuotam apartamentinlam name. 
Pašto \us darbas.
6236 S. H.UIPER AVĖ., Tel. PLA- 
za 9852.

FOR SALE — REAL ĖST ATE:

PARSIDUODA; — 2 Betų 5 ir « 
kamlMirių medinis namas su plytų 
mūriniu beisnientii. didelis atikas, 
pcviaiis šiluma. lotas 10 pėdų pla
tonai). 3 karams {ramdžius. Atsišau
kite — 4149 W. 24th PLACE, ant
ram aukšte. 

I

P VRSIIH'ODA: — 2-jų aukštų mfi-I 
rinls namas. Cicerojc. Parkliolm" ra
jone. Namas geram.- stovyje. Kiek
vienas aukštas apšildomas atskirai. 
Sąlygas sužinosit telefonu: — C'K'E- Į 
KO 1130.

Teisybė, tai prakilniausias 
dalykas, kurį žmogus gali 
užlaikyti. — J. R. Lowell. j

Draugiškas ĮSPĖJIMAS 
ŽMONĖMS SUVIRS 40
Kada laikinis užkietėjimas įvyksta, ne
varginkite savo gastro*vidurių sistemą, su 
aštriais vaistais. Gaukite palengvinimu 

, švelniu, maloniu būdu — su Garfield Ar
batėle. Tai mišininis daržovių laocatyvas )
ir mėgiamiausias per pusę šimtmečio. Duo
du. lengvų, vidurių išvalymų., kuris žmonėms 
virš 40 metų yra reikalingas. Pagelbės ir 
jums jaustis geriau, atrodyti geriau, taipgi 
ir dirbti geriau. Atsargiai: Var- 
tokit pagal nurodymų.
10c. 25c, 50c. pas vaistininkų.
DYKAI BANDYMU PARKUS!
Prašyk dykai pakelio —
4 podukams. GARFIEI.D 
TEA CO.. 313 41st St..
Brooklyn 32. N. Y , Dept. K-55

FOR GENTIE 1ELIEF F10M IRTEtNAL SUIttISHESS
GARFIELD TEA

Mon. C. Wallgreen, Washington valstybės gubernato
rius, sveikina atvykusį trumpo poilsio prez. Truman (de
šinėje). (Acme-Draugas telephoto)

ra nė religinė ypatybė, nes vaikas gali būti geras, taip 
tėvai ir vaikai yra tos pa
čios tikybos. Negali būti nė ti blogas. Viskas priklauso 
prigimtis, nes tų vaikų tė
vai yra geros kilmės, gero 
būdo, jie mokėjo prisitaiky
ti naujai gyvenimo aplinku
mai. Tai kame gi priežas
tis? Žinoma, tai grynai so
cialinio išauklėjimo išdava. 
Tėvai, patys užaugę kitokio
se gyvenimo sąlygose ir ap
linkumose, patys nors išmo
ko prisitaikyti naujoms gy
venimo sąlygoms, nemokė
jo savo vaikų išauklėti nau
jose sąlygose 
se, kitokiame

geros kilmės vaikas gali bū-

, nuo auklėjimo, gyvenimo są
lygų ir aplinkumos. Jeigu 

, nauja gerų, švarių ir tau- 
I pių žmonių grupė apsigy
ventų nešvarioje, apleistoje 
ir nykstančioje apylinkėje, 
negalima uakyti, kad tų žmo 
nių vaikai bus geri. Vienin
telis būdas išauklėti gerus, 
švarius, taupius ir protin
gus žmones yra rūpintis, 
kad kiekviena karta turėtų 
geras progas mokytis, la- 

1 vintis ir auklėtis į gerus 
žmones, o ne skirstyti jas į 
rūšis, kilmes ir spalvas.suprasime įs-

ir aplinkumo 
pasaulyje.

Kada mes 
auklėjimo svarbą ir vaid
menį gyvenime, tuomet pri
pažinsime, kad tų naujų, at
vykusių iš Europos. įvairių 
grupių ir tautybių Ameri
kos piliečių vaikai, kurie gy
vena vargingose aplinkumo
se ir kurie izoliuoti nuo ki- 
sias žaidimo aikštes ir ki
tų, turi gauti ne bet kokį, 
bet geriausią išauklėjimą, 
geriausias mokyklas, geriau 
tas vaikų auklėjimo prie
mones, kur jie, be įgyto iš 
tėvų mokslo ir auklėjimo 
galėtų išmokti apie moder
nišką gyvenimą Amerikoje. 
Taigi, kaip blogos kilmės

1

I

Kalba, kurią žmogus var
toja ir akcentas arba tar
mė, taip pat yra grynai auk
lėjimo padaras. Pav. japo
nų vaikas išauklėtas gerai 
angliškai kalbančioje šeimo
je, angliškai kalbės labai 
gerai, o amerikiečio vaikas 
išauklėtas japenų šeimoje, 
kalbės gerai japoniškai. Kal
ba, kuri dažnai labai arti
mai rišama su rase ir tau
ta, taip pat yra grynai so
cialinis paveldėjimas.

Pastebėtina, kad tarp dau 
gelio kitataučių, atvykusių 
iš užsienio ir apsigyvenusių 
Amerikoje, užsienyje gimu
sių vaikų tarpe, yra labai 
mažas nuošimtis palinkusių 
į vandalizmą ir kriminaliz
mą. Tas pats pastebima tarp 
vietinių amerikiečių, atvy
kusių iš kaimų ir apsigyve
nusių miestuose. Tuo tarpu 
tų pačių žmonių vaikų vai
kai, jau gimę miestuose, tu
ri kur kas didesnį palinki
mą į vandalizmą ir krimi
nalizmą. Kodėl? Aišku, tai 
nėra rasinė ypatybė. Tai nė-

I

Kemode^nJ
r

U?

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ IR UŽDEKIT 
MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING—
90 lb.—2n<l Roll ..................x S 1.60
Brick Siding—Roll S2.15
Heavy Brick Siding ............. 36.95

Ketvirtainė pėda.

n-ROf PILNA PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako—Lentų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikaŲnga namį taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalant 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvį kartpe’ntcrj

ALBF.RT LIMBER * SI PPI.Y 
COMPANY 

3800 SO. UEsTF.RN AVĖ.
Tel. T.AFAYETTF. 2101

JOS. F. BUDRIK

i

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

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

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

. ------------------------------------ -----------------«

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE - 
KREIPKITĖS PAS MUŠI

★ ★ ★

JAUNAVEDŽIAI, JUS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

Turime labai geros rūšies motery kailiukų, kailiukais pa
puoštais ‘eloth’ 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
p

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDE8
• BU1TO

• GIN
• VYNO
• KORDIAEŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Split by PDF Splitter
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Dėmesio Svarbiam Atsišaukimui
Amerikos Lietuvių Taryba pastaruoju laiku gavo iš 

Europoje veikiančio Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto visą eilę atsišaukimų ir labai svarbių memo
randumų. Vieną iš tų atsišaukimų dedame šios dienos 
dienraščio laidoje. Dedame jį taip, kaip yra parašytas, 
nuo savęs tik antraštes pridėdami. Su kitais iš VLIK 
gautais raštais turėsite progos vėliau susipažinti.

Kaip matysite iš šio atsišaukimo, lietuvių tauta te
bėra kupina ryžtingumo dirbti ir kovoti dėl savo tei
sių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Ji pasitiki, kad 
jai į talką toje kovoje ateis Amerikos lietuviai. Apie 
tai neabejojama. Ir teisingai. Patriotingieji Amerikos 
lietuviai, susijungę į Amerikos Lietuvių Tarybą, nuo 
pat Lietuvos okupacijos (1940 m. vasaros) vieningai 
darbuojasi, kad padėti Lietuvos žmonėms išsilaisvinti. 
Turint galvoj šio momento svarbą ir lietuvių tautos 
vadų atsišaukimą, savo pastangas turime keleriopai 
padidinti. t \ ,

★

Vokietijos Jaunimas Ir Naciai
Vokietijos kardinolas Faulhaber pasikalbėjime su 

laikraštininkais atpasakojo nacių žiaurumus ir pabrėžė: 
“Naciai pasigrobė vokiečių jaunimą pačiose jo susifor
mavimo dienose, jį pagoniškai auklėjo ir žala jam yra 
padaryta labai gili. Mes turime pradėti iš naujo ir at
statyti jame religiją”. Naciai jaunimą stengėsi ati
traukti ne tik nuo bažnyčios, bet ir nuo tėvų įtakos.

Dėl to nacių užsimojimo Vokietijos vyskupai ir ka
talikų organizacijos griežčiausiai protestavo ir kovojo. 
Dėl to daug vyskupų, kunigų ir pasauliečių katalikų 
vadų naciai nukankino: laikė kalėjimuose, koncentra
cijos stovyklose arba išžudė.
★
Kiekvienu naujai nupirktu U. S. karo bonu mes pa

dedame savo karo vyrams triuškinti priešo jėgas ir 
greitinti pergalės himėjimą. ,
★

Pavergtosios Lietuvos Žmonių Balsas
BROLIAI IR SESERS!

Lietuvių tauta, pirmosios bolševikų okupacijos žiau
riai prievartauta ir naikinta. Hitlerio Vokietijos ket
verius metus plėšta ir varginta, vėl Sovietų okupuota. 
Mūsų tautos dalis, bolševikinio siaubo vejama, krauju 
plūstančia širdimi paliko savąjį kraštą ir svetur gy
vena vargo dienas. Apie 350 tūkstančių lietuvių įvy
kiai išbloškė į Vokietiją, tik keli šimtai tegalėjo pa
siekti Švediją. Ką dabar gauna pakelti Lietuva bolše
vikų, okupantų naguose, tebūtų lietuvių tautos trage
dijos pradžia, jei mūsų kraštas liktų ilgam metui So
vietų okupuotas.

Mes neištvertume nesuklupę likimo mums skirtam 
vargų kely, jei kiekvieno lietuvio širdy neberusentų 
negęstančios vilties liepsna — vilties į mūsų laisvą, 
nepriklausomą, šviesią ateitį. Nors ir smurtininkų min
džiojami, mes dar tikim, kad Vakarų demokratija, su
dorojusi hitlerinę Vokietiją, nesustos pusiaukely ir už
tikrins visoms laisvę mylinčioms tautoms, didelėms ir 
mažoms, teisę laisvai kurti ir tvarkyti savo gyvenimą. 
Tik iš Vakarų mes laukiame veiklios pagalbos savo ko
voje dėl laisvės, nepriklausomos, demokratiniais pa
grindais, atkurtos Lietuvos. *

LIETUVIŲ TAUTA KUPINA RYŽTINGUMO KOVOTI
Bet šiuo momentu lietuvių tautos padėtis yra neįsi

vaizduojamai skaudi ir sunki, šio karo kruvinų įvykių 
būvyje Lietuvos reikalas lyg ir pradeda būti antraei
lis ir rečiau minimas. To reikalo nutylėjimas lemiamo
se pasaulio viršūnėse, kur svarstomi kiti panašūs klau
simai, skausmu varsto kiekvieno lietuvio širdį. Mes 
nenorime pasiduoti nevilčiai. Lietuvių tauta tebėra ku
pina užgrūdyto pasiryžimo kovoti dėl savo laisvės iki 
galutinio laimėjimo. Bet kaip tik šiuo lemiamu momen
tu mums yra reikalinga galingųjų demokratijų pagal
ba, reikalinga pažadinti jų sąžinę ir gerą valią, kad 
neduotų įvykti dangaus keršto šaukiančiai neteisybei

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, visą lai
ką budįs Lietuvos reikalų sargyboje, vadovaudamas 
lietuvių tautos kovai su jos mirtinais priešais, — ir 
šiuo laiku daro viską kas tik galima, kad žadintų di
džiųjų demokratijų vyriausybėse ir visuomenėje gyvą 
ir veiklų susidomėjimą mūsų ateitimi. Mus gaivina 
Didžiojo J. A. V. Prezidento Franklino D. Roosevelto 
atmintis ‘ir jo paliktasis politinis testamentas, žadąs 
žmonijai geresnę Ateitį. Mes tikime, kad su velionies 
Roosevelto vardu susijusi Atlanto Charta ir jo prokla
muotoji žodžio laisvė, laisvė savaip garbinti Pasaulio 
Kūrėją, laisvė nuo skurdo ir laisvė nuo baimės, — o 
tatai teįmanoma tik savoj nepriklausomoj valstybėj, — 
bus taikoma ir lietuvių tautai.

TAUTA ŠAUKIASI MŪSŲ — IŠGIRSKIME JOS 
BALSĄ! ffg

Pati lietuvių tauta Tėvynėje, prislėgta pergalės ap
svaiginto bolševizmo letenos, ir toliau veda žūtbūtinę 
partizaninę kovą su okupantu. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas žino, kad ir didžioji mūsų išei
vija Jungtinėse Amerikos Valstybėse, nuolat gyven
dama Tėvynės vargais ir jos siekimais, visą laiką yra 
veikli kovojančių lietuvių dalyvė. Bet dabar mes gy
vename lemiamos reikšmės valandą.

Broliai ir Seserys! Padvigubinkit ir patrigubinkit sa
vo pastangas. Per savo organizacijas, savo susirinki
muose, masinėmis peticijomis šaukitės J. A. Valstybių 
Prezidento ir vyriausybės pagalbos suvereninei demo
kratinei Lietuvai atstatyti. Nepailsdami kelkite mūsų 
reikalą plačioje Amerikos visuomenėj ir jos spaudoje. 
Darykite visus galimus žygius demokratinėse sąjungi
nėse valstybėse ir jų vyriausybėse, kad ir jos paremtų 
bolševikų užimtą Lietuvą. Mums artėja dvyliktoji va
landa. Darniai, vieningai, atidedami į šalį tarpusavius 
ginčus, įtempkime visas mūsų jėgas laisvai Tėvynei 
atgauti.

PRAŠO DUONOS, RŪBŲ, PASTOGĖS
Ir dar vienu skaudžiu reikalu Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi į Jus, Broliai ir Se
sers. Padėkite vargan patekusiems tautiečiams. Pakan
kamai vargo yra pačioje Lietuvoje, bet ten jį “globo
ja” Sovietų Čekistas, neprileisdamas prie jo nieko, net 
pagalbos ranką tiesiančio. Bet dar skaudesnė yra pa
dėtis tų, kurie bėgdami nuo bolševikinio maro, atsi
dūrė svetur, ypač alkstančioje ir skurstančioje Vokie
tijoje. Daugelis jų, kelyje ar Vokietijos miestas bom
barduojant, netekę paskutinio ryšulio, per pusmetį nu
sidėvėję iki skarmalų, priversti dairytis kasdienio duo
nos kąsnio, dažnai nustoję sveikatos, toliau neištvers, 
jei laiku nebus jiems ištiesta pagalbos ranka. Dešimte
riopai skaudesnė yra padėtis tųjų, kurie tik dabar. Va
karų kariuomenėms parbloškus hitlerinę Vokietiją, išė
jo laisvėn iš kalėjimų ir baudžiamųjų stovyklų. Išėjo 
nors džiaugsmu nušvitusiais veidais, dažnai žiūrėję mir
čiai į akis, bet išbadėję, iškankinti, liguisti ar galutinai 
nusilpę, visai nudriskę. Jų neužmirškite ir skubėkite 
su pagalba, nes Evangelijos žodžiais, kas greit duoda, 
dvigubai duoda. Esame visko reikalingi: maisto, dra
bužių, apavo, baltinių, vaistų ir pinigo.

Nesibijokit. kad Jūsų mylinčios širdies duota ir čia 
atsiųsta auka bus netinkamai sunaudota. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas dabar yra J. Ameri
kos .V. kariuomenės užimtoj Vokietijos daly. Jam dar
be padėti yra pakviestos dvi lietuviškos organizacijos: 
Lietuvos Raudonasis Kryžius ir Lietuvių Sąjunga. Mes 
esame tikri, kad sąjungininkų karinė vadovybe, įver
tindama lietuvių tautos įnašą į kovą su priespauda ir 
tiranija, rems Vyriausio Lietuvos IŠiaisfrinimo Komi
teto ir šių lietuviškųjų organizacijų veiklą.

SVEIKINA MUS PAVERGTOS TAUTOS VARDU/
Amerikos lietuviai visais Lietuvai kritiškais momen

tais visuomet mokėjo parodyti didžiausio pasiryžimo 
ir duosnumo. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas neabejoja, kad ir šiuo Lietuvai lemiamu metu 
Jūs, Broliai ir Sesers, visa siela suprasit ir atjausit 
visų mūsų milžinišką atsakomybę prieš mūsų tautos 
ateitį ir kiekvienas atliksite savo pareigą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina 
jus, Broliai ir Sesers, išvargintos ir kovojančios lietu
vių tautos vardu.

Vyriausias Lietuvos Ištetfsvinnran Komitetas 
1945 mėty gegužės mėnuo.

Rašo: A. J. M.

PAVOJUS KRAŠTUI...
Apskaičiuojama, jog po 

karui šioj šalyj dėl įvairių 
priežasčių, penketai milijo
nų moterų teks gyventi be 
vyrų. Reiškia vedybinių me
tų moterų skaičius žymiai 
aukštesnis už tam. lygiai vy
rų skaičiui.

Už tokią padėtį nėra vi
sai kaltas karas. Jau seniai 
vedybinių metų vyrų, skai
čius buvo žymiai aukštesnis 
už vedybinių metų moterų 
Skaičių. 1930 m. buvo 1,125.- 
000 per 21 m. turinčių vyrų 
perteklius, o 1944 m. jau 
buvo 33,000 moterų pertek
lius. Skaitant moteris tarp 
18 iki 45 m. amžiaus ir vy
rus tarp 21 ir 50 m. am
žiaus, yra milijonas ir pusė 
vyrų trūkumas, t. y. mote
rų perteklius.

Tokiose sąlygose, yra la
bai didelis pavojus, kad ga
li žymiai nupulti gimimų 
skaičius, o dėl to — viso 
krašto galutinis išmirimas.

Vienintelis išsigelbėjimas 
tai Katalikų Bažnyčios moks 
las apie moterystės šventu
mą ir šeimos kilnumą. Jei 
žmonės sektų Bažnyčios dės
nių apie gimdymo kontrolę 
ir gausingų šeimynų kilnu
mą, tai gimdymų skaičius 
neabejotinai pakils ir kraš
tas bus išgelbėtas nuo sau- 
žudystės.

Greitos, skubotos vedybos 
dėl to labai pavojingos, ka
dangi jos dažnai greit su
traukiamos. Prisilaikymas 
Bažnyčios mokymų apie mo
terystės kilnumą, šventumą 
apsaugos mūsų kraštą nuo 
daugelio nelaimių, nuo do
ros susmukimo ir pastatys 
kraštą ant tvirtų pagrindų.

★ ★ ★
GUDRIAI DAROMA...

Daugeliui gal atrodo keis
ta, kad kai kurie šios šalies 
laikraščiai taip plačiai per
spausdina Maskvos laikraš
čiuose tilpusias žinias ir 
straipsnius, kuriuose šv. Tė
vas ir Katalikų Bažnyčia 
šmeižiama® ir puolamas.

Žymus laikrašt i n i n k a s 
Paal Mallon pabrėžia, jog 
tas komunistų šioj šalyj ty
čia daroma, kadangi komu
nistai sistem aringai pavar
toja visa kas tik žmonėse 
galėtų sugriauti pasitikėji
mą, vieningumą.

Komunistai žino, jog kiti 
laikraščiai perspausdins jų
jų šmeižtus ir užpuolimus 
prieš Šv. Tėvą ar Bažnyčią. 
Tas. žinoma, žmonėse sukels 
nepasitikėjimo, sugriaus vie
nybę. Tas visa bus didžiau
sia komunistų naudai pro
paganda, ir dar tas visa 
jiems nemokamai ateis. Ko
munistams nėra reikalo mo
kėti pinigus laikraščiams, 
kad šie patalpintų komunis
tų šmeižtus ir melus prieš 
katalikus. Jie žino, kad tik 
užteks tai atspausdinti sa
vo laikraščiuose, o kiti iš 
ten pasiims.

Todėl šios šalies laikraš
čiai, jei tikrai gerbia tiesą

VAIDILUTE * * *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

? KUR NEMUNAS BANGUOJA

ANTROJI DALIS

LABOREMUS

Jei po amžių kada skau
dūs pančiai nukris,

Ir vaikams užtekės nusi
blaivęs dangus,

Mūsų kovos ir kančios, be 
ryto naktis

Ar jiems besuprantamos 
bus?..

Maironis
PROLOGAS

Vienodoje laukų lygumo
je, tik kur-ne-kur beržynė
liais kaip žolynais papuoš
toje, driekėsi ilga Medinių 
sodžiaus gatvė.

Iš abiejų šalių spoksojo į 
gatvę trobų langai ir stogų 
kraigai, nes visi namai sto
vėjo galais į gatvę atsukti 
ir buvo beveik vienodi: vi
si šiaudais dengti, po vieną 
kaminą ant stogo ir po du 
nedideliu langeliu, kuriuos 
puošė arba gėlių augmenė
liai, arba bespoksančių vai
kų veideliai. Tiktai margi 
darželiai ties kiekviena tro
ba ir dideli, gražiai išdroži
nėti kryžiai šalia vartų į- 
vairino monotonišką so
džiaus reginį, teikdami jam 
ypatingos poezijos ir jauku
mo. J

Viduryje sodžiaus visi na
mai didesni, aukštesni, —- 
su erdviais kiemais, su or
namentuotais aukštų klėčių 
prieklėčiais, tvartais ir il
gais klojimais, už kurių 
kluonai ir rėžiais išbraižy
tos, toli nubėgančios dirvos.

Čia valakininkų sodybos, 
stambesniųjų Medinių kai
mo gyventojų ūkiai; čia 
trobos su svetainėm, su vai
sių sodais, tarp kurių styp
so aviliai. O iš abiejų so
džiaus galų glaudžiasi var
gingesnės ir aprūkusios tro
belės. — trobelninkų lūšne- 
nės, kur viename gale gy-

ir žmoniškumą, nesiskubins 
tuoj spausdinti kiekvieną 
prasimanytą, nepamatuotą 
pareiškimą, ypač melus ir 
šmeižtus, tokioj spaudoj, ku
ri tyčia siekia išgriauti A- 
merikos idealus.

TEOFILIUS VĖŽIS
BATU TAISYMO DIRBTUVE 

(Shoe Repair Shop) 
Persikėlė nuo 

4506 So. Washtenaw Avė. j: 
4436 So. Fairfield Avenue ’

vena žmonės, antrame jų 
laikomi gyvuliai.

Anksti rytais, dar saulei 
netekėjus, sodžių pažadina 
gailus kerdžiaus ragelis, bir
bindamas raliuojančią me- 
liodiją. Sulig tuo aidu pa
bunda kiemai, atsiliepdami 
karvių mykimu, avių blio
vimu. atskirų žmonių bal
sais, ir iš visų vartų grū
dasi į gatvę marga gyvulių 
banda, traukdama į bendras 
ganyklas.

Atgyja sodžius, sukrusda- 
mas prie kasdienių darbų: 
čia ištraukdamas į pievas, 
čia į dirvas maitintojas, iš 
kurių atskrenda vyturių čiul 
bėjimai ir artojų dainos.

Pavasario ir vasaros me
tu sodžius gyvesnis, žiemą 
— tylesnis. Užtat šeštadie
nių. sekmadienių vakarais 
skamba dainos per ištisus 
metus, suburdamos gyven
tojus į vieną artimą šeimą.

Viename sodžiaus gale y- 
ra kalvė. Ties jos plačiai 
praviromis durimis sustoja 
ne kartą vežimas bei raite
lis; čia mėtosi vienas kitas 
ūkio įrankis, o iš vidaus gir
dėti rankinių dumplių šnypš 
timas ir trumpas, skardus 
kūjo bildesys.

(Daugiau bus)

Support

the War

Effort
3uy Bonds

T

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

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

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

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

JOHN A. KASS 
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

t

rUARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kiiocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9.30 

valandos vakare.
ENTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė.,

BE

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
tai būdu prisidėjo prie pik
niko pavykimo.

Seselių malda bus kiekvie
nam geradariui nuoširdi pa
dėka.

A. Snarskienė, pirm.

Trumpai Iš 
Town of Lake A.t ilsis dešimtį sykių daugiau, 

negu randasi gyvųjų.

Šv. Vardo draugija pasta
rame susirinkime, apsvars
čius bėgamuosius reikalus, 
išrinko naują valdybą: dva
sios vadas kun. S. Adomi- 
nas, pirm. J. Masla, vice 
pirm. J. Rimkus, rašt. E. 
Služevicz, ižd. Jonas Zale- 
vas.

Draugija gerai gyvuoja. 
Darbuojasi parapijai ir 
darybės srityje. Be to. 
pamiršta ir kareivių iš 
parapijos; jiems siunčia 
raštelį ir dovanų.

Linkim draugijai ir 
liau taip darbuotis.

Koresp.

lab-
ne-

šios
laik

to-

Brighton Park. — Biznie
rių Janušauskų dukrelė Ber
nice jau antras mėnuo kaip, 
atostogauja Kalifornijoj. Ne 
nori grįžt į Chicago. C.

Pranešimai
Dariaus-Girėno Lietuvių 

Kareivių Motinų klubo mėn. 
susirinkimas įvyks birželio 
26, 7:30 vai. vakaro, Da
riaus-Girėno svetainėje. Vi
sos narės kviečiamos pribū
ti laiku. Valdyba

i

POVILAS GRONSKIS
Gyveno 10542 S. Indiana Avė.

Mirė Birž. 24 d., 1945, 8:15 vai. ryte, sulaukęs 31 m. 
Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nubudime Seserį Vienuolę Kazimierie- 

tę, M. Annunciatą, 4 brolius, Joną ir jo moterį Mikaliną, 
Antaną ir jo moterį Marijoną, Pranciškų ir jo moterį So
fiją, Juozapą ir jo moterį Stanislavą ir jų šeimas ir daug 

X
S. Indiana Avė. Tel.

kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas namuose 10542

PUL. 6037.
Laidotuvės Įvyks ketvirtadienyje,

8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į Visų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. "

Nuliūdę:

Ses,uo Vienuolė, Broliai ir Švogcrkos.
Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai. Telefonai— 

PUL. 1270 — CAN. 2515.

Birž. 28 d. iš namų

Dar sykį pažymiu, kad ei
nantis per “Draugą” roma
nas “Tėviškė” yra žavėjan- 
tis. Jis, mano manymu, pra
lenkia visokius “altorių še
šėlius”. “Draugo” skaityto
jai, nepraleiskit nei vieno 
numerio neperskaitę romano 
“Tėviškė”. A. P.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skeelbiasi “Drauge”.

A

Pirk; bonus
i

B. A. LAOHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

j Skelbkitės “Drauge”

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

se-

Paieškojimas Iš 
Europos

Stasys Ruibis paieško
serų gyvenančių Chicagoje 
ar kitur Amerikoj — Salo- 
mės ir Genovaitės Ruibyčių 
arba krikšto motinos Juo- 
zapos Rašinskienės. gyvenu
sios West Pullmane. Stasys 
Ruibis yra gimęs West Pull
mane. Tėvas Vincas, motina 
Salome Dūdaitė. Kilę iš Kra
žių valsčiaus, Grumblių kai
mo. Ieškomieji asmenys pra
šome atsiliepti į kun. A. Ki
dyką, S.J., Šv. Kazimiero se
serų kapelianiją, 2601 West 
Marąuette Rd., Chicago 29, 
III.

|

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
__________________________________ _ I

Apylinkės ūkininkai kor- 
nus jau pasėjo. Orui atšilus, 
atrodo, gerai augs. Lietaus 
šįmet čia yra užtektinai, tai. 
gal, bus geras derlius. Grū- 

vyšnių bus vidutiniai, 
visai

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

ALENA NAGEVICIENE
Mirė Birželio 23d., 1945m..

11:40 vai. vak., sulaukus 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo 
Telšių apskričio. Amerikoje iš
gyveno apie 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Barborą, ir žentą Joną 
Clarke; ir kitas gimines, drau
gus ir pažjstamus.

Priklausė prie Tretininkų 
draugijos.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioje. 718 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks trečiadie
nį. Birželio 27d. Iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėta į 
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. P-o 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Žentas
visos kitos Gimines.

Laidotuvių direktorius: 
M. Skudas, tel. MONroe 3377.

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Cpl. Raymond (Ray) Pi- 
lipaitis, Air Corp tarnyboje, 
šiuo laiku randasi Ascen- šių, 
sion Tsland. kuri guli tarpe Obuolių, atrodo, bus
Brazilijos ir Afrikos, Atlan- mažai, 
to vandenyne. Sala, 30 ket- ) 
virtainių mylių, turi virš 
300 užgesusių vulkanų. Sa
los paviršius padengtas la- i 
va. bet kas stebėtina, jog 
auga palmės. Gyventojų tu
ri keletą šimtų. Klimatas 
sveikiausias visam pasauly
je. Paukščių ten veisiasi į- 
vairių. Salą yra atradę is
panai penkioliktam šimtme
tyje, spėjama, Ascension! 
(Kristaus įžengimo į dangų) 
dienoje. Dėlto ir pavadinta' 
tuo vardu. (Šias žinias ė-Į 
miau iš žurnalo “Life”).

Šv. Onos (lietuvių) 
pi jos kapinės baigias 
pildyti lietuviais.

ir

S.

j

t:

para- 
prisi- 

Jose jau

A

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

PETKUS

Dėkojam
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų Chicago aps
krities išvažiavimas pereitą 
savaitę puikiai pavyko.

Rėmėjų, geradariu, užjau
čiančių seselių darbus. ir 
rėmėjų darbuotę atvyko iš 
įvairių kolonijų.

1 skyr. darbavosi prie gė
rimo: A. Leščinskienė, M. 
Ambutienė, J. Pukelienė.

2 skyr. vaišino kugeliu: 
E. Širvinskienė, S. Jucienė, 
Grybienė. Keršulienė ir ki
tos.

. 3 skyr. vaišino “hot dog- 
sais”; E. Gedvilienė, B. Ci- 
cienienė.

4 skyr. naminiais priesko
niais ir pyragaičiais: V. Ra-
davičienė. Gudžiūnienė, Ur- _______________
bonienė.

Kitur darbavos: M. Kon-! Sėk gerus darbus; saldūs 
drotienė, O. Martinaitienė, atsiminimai augs iš jų. 
Lazdauskienė. Kard. Neivman

Dėkojame dovanų aukoto- I 
joms: M. Kondrotienei, M. Į 
Katauskaitei, laikrodininkui 
A. Petkui, M. Ambutienei.

Džiugu buvo matyti pik
nike mūsų vadą pralotą M. 
Krušą. Dėkojam klebonams: 
kun. A. Linkui, kun. M. 
Švarliui, kun. V. Černaus- 
kui ir Šv. Jurgio parap. ku-, 
nigams už skelbimą mūsų 
išvažiavimo bažnyčioje, dien 
raščiui “Draugui”, “Margu
čiui” už kvietimą; žodžiu vi- 
siems-oms, kurie tik kokiu

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

t

i

JUOZAPAS J. GRISH, Sr. (GRISIUS)
Gyveno 4240 So. M ells St.

Mirė Birž. 22 d., 1945 m., 2:50 vai. pp. .
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., lytuvenų pa

rapijos. E imančių kaimo.
Amerikoje išgyveno 54 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 5 sūnus Adv. Juozapą J. ir 

marčia Monica, YVaiter R. ir marčią Marie, Joną ir marčią 
Evelyn, Petrą, Raymond ir marčią Bernice; dukterį Oną 
Hannon ir žentą Bemard; 14 anūkų ir 2 pro-anukus, bro
lio dukterį Elzbietą Viliunas, jos vyrą Juozapą ir jų šei
mą ; sesers sūnų Joną Meškauską, švogerj Simoną Šilgalį 
ir jo šeimą (Kewanee. III.) ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Dominiką, seserį Oną 
Gudmaniene ir jų šeimas.

Priklausė prie Simono Daukanto dr-jos ir prie Šv. Izido
riaus Artojaus dr-jos (South Chicagoje).

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

Laidotuvės įvyks antrad., Birž. 26 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
jvvks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Duktė, Marčios, Žentas, Anūkai, Pro-anu- 
kai ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. M. Phillips. tel. Yards 4908.

I

i

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEE U. 8. GOVEBNMENT SUPEBVISION

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEVVICH,

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K O MM INO

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 finansSkam stoviui prieinamas.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Pre*. and Mgr.

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

AMBULANCEi
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

NARIAI 
Chicago* 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asodadjoa

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

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

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyklt 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb- 

' tuvę sekančių adresą:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

4605-07 S. Hermitage 
Avenue .

Yards 1741-2

4330-34 S. California
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.________Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARds 1188-39

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

Phones: CAN ai 2515
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10X21 8. MICHIGAN AVE. Tel. PULlmu 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
434g 8. CALIFORNIA AVE. Tel. LAF, 8572

P. J. RIDIKAS ’

8354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
Telephone YARd* 1419
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Iš teismo salės

Įdomus atsitikimas su siuvėju ■ a a

KAIP PATEKO Į TEISMĄ JURGIS IR PUSĖ TUZINO 
GYVAČIŲ. KURIOS BUVO UŽMERKTOS STIKLI
NIAME INDE ŽINOMA. INDE BUVO DEGTINĖ. 
JEI JURGIS IŠGERTŲ GYVAČIŲ SUNKOS 
TUOTŲ JAM $200

KAŠ-

CHICAGO. — Esate girdė
ję. kad kai užpilama degtinė 
ant gyvačių, susidaro tam 
tikra sunka (juice), kuri var
tojama kartais kaipo vaistai.

Bet Jurgiui Paskey. 67 
metų, 420*N. Springfield av.. 
kitą kartą kaštuos $200. jei 
jis išgers gyvatės skystimė- 
lio-sunkos (juice).

Birželio 20 dieną pasirodė 
teisme Paskey, švelniai atro
dąs mažas siuvėjas, jo supy
kusi žmona Barbora, ir stik
linis indas, kuriame buvo pu
sė tuzino gyvačių, užmerktų 
degtinėje.

Mrs. Paskey nusiskundė, 
kai jos vyras geria likerį iš 
indo, pasak jos pasakymo jis 
įpratęs tai daryti per 10 me
tų. jis pasikeičia į “laukinį 
žmogų”, kuris grąsina ją už
mušti ir sudeginti jų namą.

Jos marti Mrs. Emilija 
Gritis tai patvirtino.

Paskey pareiškė, kad jis 
vartoja gyvastės skystimą iš 
lauko tik dėl mediciniškų 
tikslų. Su tuo skystimu jis 
gydo reumatizmą ir neuritis, 
— jis tvirtino.

“Ką, žmogus turėtų būti 
be sąmonės gerti tokį daly
ką (stuff)”. jo advokatas 
Vincent G Ponic pareiškė.

Paskey, mažai susierzinęs 
dėl to viso trukšmo, prašvi
to, kai jis pradėjo pasakoti

kaip jis su maža lazdele eina 
gaudyti gyvačių.

Teisėjas paskyrė jam še
škus mėnesiuo išbandymą, 
kad jis negertų “tokio miši
nio”, ir taip pat negaudytų 
gyvačių. Jei sulaužytų iš
bandymo pažadą, Jurgiui 
kaštuotų $200 pabaudos. — 
teisėjas pareiškė.

Tačiau nėra draudžiama 
jam išgerti paprastos whis- 
ky, — teisėjas Luczak paste
bėjo. 1 *

įvairios ^Įdomios

....ŽINIOSU- ■ —

Visai sugriautos
LONDONAS. — 56 kata

likų bažnyčios buvo visai su
griautos Malinęs arkivysku
pijoje, Belgijoje, laike karo, 
pasak pranešimo Londone.

Svarstoma
VATIKANAS.—Yra 

Stoma, kad Šv. Antanas 
Padua būtų pripažintas Baž
nyčios daktaru.

svar-
iš

Išlaisvintas lakūnas

JAUNYSTEI PRISIMINTI

r

U. S. kareiviai

Išlaisvinti iš vokiečių nelaisvės

Pirmadienis, birž. 25, 1945

I
•*»

Po keturių metų, parvykus namo gen. D. D. Eisenhower, 
jo jaunystės draugai išvadino pažaisti futbolo, kaip jie 
yra žaidę studentavimo metu. Futbolininko uniformoj vy
riausias sąjungininkų karo vadas sutiktas didžiausiomis 
ovacijomis. (Acme-Draugas telephoto) j

ČIA PADUODAME KAREIVIŲ LIETUVIŠKAS PAVAR
DES ARBA KURIOS ATRODO LIETUVIŠKOS

____________________________________________

Franklin laivo herojus 
Chicagoje

Lt. Cmdr. Joseph O’Calla- 
han USNR, iš Boston. 
Mass.. Franklin lėktuvnešio 
kapelionas, didelis herojus, 
atvyko į Chicagą birželio 23 
dieną.

į Kunigas Joseph O’Calla- 
han labai daug prisidėjo 
prie lėktuvnešio Franklin iš- j 
gelbėjimo, kai japonai nu
metė bombas į laivą, Pacifi
ke, kovo 19 dieną.

Kunigas O’Callahan reko
menduojamas dėl Congres- 
sional Medai of Honor už 
paprastą pasižymėjimą.

Karo informacijos ofisas 
birželio 24 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių pavardes, kurie bu
vo išlaisvinti iš vokiečių ne
laisvės.

Išlaisvintųjų iš nelaisvės 
kareivių skaičiuje yra šie vy
rai: pfc. Edvvard Kuczynski, 
jo motina Mrs. Josephine 
Kuczynski gyvena 3910 33rd 
str., Detroit. Mich.;* pvt. 
John Durisko, jo 
Mrs. Anna Durisko 
124 Spearman avė.. 
Pa.: T5 Casimir J.

X Nikodemas Širvinskas, 
Brighton Park veikėjas ir 
Federacijos 19 skyr. pirmi
ninkas, dirbtuvėj susižeidė. 
Gydosi namie, 4541 S. Rock- 
well St.

Pukelaitė, šv. 
Akade m i j o s, 
Pa., studentė.

motina
gyvena 
Farrell, 
Tumas,

jo motina Mrs. Catherine F. 
Tumas gyvena 816 Irving 
str., Vandergrift, Pa. ne-

Mokslo metai baigti...

Džiaugsmas baigės tragedija
Išlaisvinti kariai

■ II

Meilės darbai
ST. LOUIS. — Čia katali

ku labdarybe išleido 1944 
metais $4,922.891. teikiant 
žmonėms pagalbą.

Vėl norėtėų susirašinėti a a a

SGT. JOHN MONTVVILL DABAR RANDASI ANGLIJO
JE. 6 MĖNESIUS IŠBUVO NACIŲ BELAISVĖJE

Sgt. John Montwill, lietu-
»

vis lakūnas, rašo laišką iš, 
Anglijos. Jis laiške rašo, kad 
šeš'us mėnesius išbuvo vo
kiečių nelaisvėje, nesenai 
grįžo į Angliją is vokiečių 
belaisvės (jis laišką rašo ge
gužės 30 d.. 1945 m.)

Sgt. John Montwill dabar- 
t:nis adresas yra šis: 
F /Sgt. Montvvill J., 704317. 
27. Hull Road. Blackpool, 
England.

Parašė knyga

MYKOLIUKAS IR JERONIMAS IŠĖJO IŠ MOKYKLOS. 
JIE ĖJO NAMO PALEI UPĘ. VAIKAS ĮMETĖ KITO 
VAIKO KNYGAS į UPĘ KAI NORĖJO IŠGELBĖTI 
KNYGAS, VAIKAS PASKENDO UPĖJE.

sesuo Mrs

Paskutinė mokslo metų 
diena. Ir Mykoliukas Be- 
macka, 1538 Chesnut str., ir 
Jeronimas Gburek. 935 N. 
Ashland avė., abu šešių me
tų ir Peabody pradžios* mo
kyklos pirmojo skyriaus stu
dentai, 1445 Augusta blvd., 
džiaugės nauja laisve.

Jie išėjo iš mokyklos su 
kitais vaikais pietų metu, 
žaidė kurį laiką mokyklos 
kieme. Jie nešės savo kny
gas. popierius ir kitus daik
tus, sudėtus maišeliuose. Jie 
užsimetė maišelius ant pečių 
ir ėjo iš mokyklos namo. Jie 
atsisveikino su mokykla iki 
rudens.

tarė. “Aš tau jas grąžinsiu”.
Mykoliukas pasilenkė pa

krantėje; Staiga jis dingo.
Jeronimas laukė keletą 

minučių. Upės paviršius bu
vo ramus. Paskui, staiga su
pratęs. Jeronimas nubėgo 
ant tilto, kur jis verkdamas 
papasakojo tilto prižiūrėto
jui kas įvyko.

Karo informacijos ofisas 
birželio 23 dieną pranešė, 
kad Sgt. Edward J. Kasper 
buvo išlaisvintas iš vokiečių 
belaisvės. Jo
Marie Rogers gyvena 5010 
So. Marshfield avė., Chica
go. Taip pat buvo išlaisvin
tas Sgt. Edward A. Kaslas- 
kas„ jo motina Mrs. Anna 
Kaslaskas gyvena 44 N. Ri- 

! ver

Mirė jūreivis
Karo informacijos ofisas 

pranešė birželio 23 dieną, 
kad jūrininkas, firenjan lcl., 
USNR. Anthony Peter Ma
tukas mirė. Jo žmona Mrs. 
Helen Markley Macukas gy
vena 2 E. 113th str., Chico- 
go.Į

str., Plains. Pa.

Sgt. John Montvvill rašo 
laiške, kad jo lėktuvas buvo 
pašautas virš Vokietijos pra
eitais metais, bet jam pasi
sekė iššokti parašiutu.

Sgt. John Montwill norėtų 
vėl susirašinėti su pažįsta
mais ir draugais, iš Ameri
kos ir Kanados, bet jis netu
ri dabas jų adresų.

OLANDIJA. — Utrecht 
arkivyskupas Johannes De 
Jong parašė knygą apie ka
talikų kovas Olandijoje 
prieš nacius, laike nacių oku
pacijos Olandijoje. Greitu 
laiku ši knyga bus atspaus
dinta 

i

ĖJO UPĖS PAKRANTE

Kai jie pasiekė Division 
gatvės tiltą, maži vaikai su
stojo viduryje tilto ir pažiū
rėjo į vandenį. Ir paskui jie 
nuėjo į pakrantę.

Staiga Mykoliukas pačiu
po Jeronimo knygų maišelį, 
pamosikavo ir numetė į upę. 
Jeronimas gailiai pravirko.

“A. ką tu čia
Mykoliukas ramina, 
senos knygos jau 
Tau jų nebereikia, 
baigės”.

Iš Jeronimo akių
liejos. Gal būt knygos buvo 
nereikalingos. Jis dar norėjo 
jas turėti.

Gerai”,

SARGAI RADO LAVONĄ

Tilto prižiūrėtojas James 
Cullin pašaukė policiją ir pa
krantės sargus, kurie ieško
jo upėje Mykoliuką, po va
landos Mykoliuko lavonas 
buvo surastas. Ga;srinin- 
kų departamento gaivinimo 
sąuadas dirbo gyvai, bet gy
dytojas Taylor pranešė, kad 
Mykoliukas miręs. Jo moti
na Elena sukrito, kai ji suži
nojo, kad jos sūnus pasken
do.

Gavo rožančių...
ROMA. — Popiežius 

jus XII birželio 22 dieną pri
ėmė audiencijoje Frank Si
natrą. Popiežius jam pado
vanojo rožančių ir suteikė 
popiežiaus palaiminimą.

Pi-

Sužeistas jūreivis
Karo informacijos ofisas 

birželio 23 dieną pranešė, 
kad jūrininkas, Ensign, 
USNR, John Paul Yotka bu
vo sužeistas. Jo tėvai Mr. ir 
Mrs. Arthur Yotka gyvena 
313 Pittsburgh str., Spring- 
dale. Pa.

Platinkite Draugą

PASKUTINIS ATSIŠAUKIMAS! 
DĖL NEVARTOJAMU 

ELEKTRINIU ŠALDYTUVU

verki”, — 
“Šios 

negeros.
Mokslas

1 vaiky motiną užmušė 
pečius

|

Išdirbėjams vis dar būnant užimtais karo reik
menų gamyboje, trūkumas elektros prietaisų pa
siliks kritiškoj padėtyje dar per kiek laiko. Mo
terims. kurios dirba prie karo darbų ir taip pat 
prižiūri savo namus, vis bus reikalinga elektri- 
kinių šaldytuvų, dulkių valytojų, skalbyklų, pro
sų, toasters ir kitų darbo taupymui prietaisų.

ašaros

MOLINE. III. — Mrs. Al
be rt Castens, iš East Moline, 
septynių vaikų motina, mirė 
birželio 22 dieną nuo nude- 
g;mo, kurį gavo birželio 21 
dieną, kai jos name pečius 
sprogo — explodavo.

Tad, būkite patriotini dalininkai. Surinkite vi
sus elektros prietaisus kuriuos nevartojate ir 
iškaskite juos i Karo Štampas pas jūsų elek
tros prietaisų krautuvininką. Jis taipgi priims 
senus, sugedusius prietaisus, nes tankiai pasi
taiko, kad jis gali ir juos pataisyti.

MykoliukasSkaitykite “Draugą

i

I

Šios Paskolos Yra Daromos — 
Statybai, Kcmontai imui. R<-finansavimn| 
ANT LENGVŲ MĖNESINI V IŠMOKĖJIMU? 
Pasinaudokite Žemoms Nuošimčių Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEI’KIKT.AUSOMI!

TAI'PYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi S5.OOO.OO ap
drausti per Federal Savings and Ix>ap In- 
suranee Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA DIETUVTV 
FINANSINĖ IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo?
Pirkite 

Karo Bonų

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

Gavo nėr nosį...
CHICAGO—Richard Gib- 

bons, 17 metų, jaunamečių 
gengės vadas, buvo nuteis
tas ilgam terminui kalėji
man už moterų užpuldinėji
mą.

Eugene Messmore, 16 me
tų, buvo nuteistas taip pat 
ilgam terminui kalėjiman už 
moterų užpuldinėjimą.

■

Atminkite, jūs pagelbėsite tam, kuriam labai yra 
reikalingas toks prietaisas... ir Karo Štampos 
pagelbės laimėti karą.

iric Ąppliances

$wap!^e

Vėl atidarytas
NEW YORK. — Čia gau

ta žinia, kad Nijmegen kata
likų universitetas, Olandijo
je, vėl atidarytas. Minimas 
universitetas buvo uždary
tas beveik du metus. *

PASTABA: Commonwpalth Erllson 
Kompanija neperka vartotų įrankių 
vėl pardavimui, bet tik tnaJonlai 
pagelbsti Chicagos «Krautuvlnlnkatns 
Alame patriotinlaem plane.

C0MM0NWEALTH EDISON
COMPANY

X Teresė 
Pranciškaus 
Pittsburgh. 
jau parvyko atostogų pas
tėvus. Nelinksma jai, kad 
namie rado dar sergantį tė
vą. ¥]

X Aleksandra Urbonavi
čius, iš Dievo Apvaizdos pa
rapijos. sunkiai serga Šven
to Kryžiaus ligoninėj. Ji y- 
ra žymi rėmėja visų mūs 
mokslo ir labdaringų įstai
gų-

X Pfc. Robert Tumasonis, 
sūnus buv. “Draugo” red. 
Petro Tumasonio kurs d a- 
bar gyvena savo ūkyje. New 
Lisbon. Wis., rašo iš Vo
kietijos ir praneša, kad ten 

į susitikęs su daugeliu lietu
vių, kurie buvo nacių atga
benti priverstiniems dar
bams.

I

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskr. tradicinė diena, (K of 
L Day) liepos 4-tą bus Vy
tauto parke. Be bendro pa
silinksminimo. bus išpildyta 
ir patriotinė programa. Šį
met tą dieną parke bus ke- 

i ’ios naujanybės, apie kurias 
vėliau pranešime.

X Joną Mazeliauską, seną 
bridgeportietį ir vieną ve
teranų Keistuto Savings and 
Lcan Ass. direktorių tarpe, 

' tos bendrovės valdyba ir di
rektoriai pagerbė vardinių 
proga. Puota buvo Maze- 
liauskų namuose, 3259 So. 
Union Avė.

X Sesuo M. Gabrielle (Ma 
zeliauskaitė) Šv. Pranciš
kaus Kongregacijos, birže
lio 22 d. atvyko pas motiną 
Marijoną Mazeliauskienę. 
Marąuette Park, pas dėdę 
J. Mazeliauską, Bridgeporte, 
paviešėti seserystės 25 me
tų jubiliejaus proga. Jubi
liatė yra mokytoja aukštes
nėj mokykloj, Grand R.apids, 
Mich.

X Prano ir Uršulės Gudų, 
7320 So. Talman Avė. du 
sūnūs Fabijonas ir Gauden- 
tas gerai progresuoja, o nuo 
jų neatsilieka nei duktė Au
gustė. Fabijonas tebemoky- 

f tojau j a Šv. Tarno Militari- 
nėj Akademijoj. St. Paul, 
Minn. Šių metų akademijos 
leidinyje jisai šitaip apibu
dintas: “His successful ef- 
forts to enliven hig English 
classes coupled with his pa- 
tience and understanding 
make Lieutenant Gudas one 
of the most popular instruc- 
torg in the Academy”. Gau- 
dentas, tarnaujantis aviaci
joj teletaipistu, patekęs In
dijon, į vieną mėntsį pakel
tas į korporalus; Augustė, 
tarnaujanti Army Transpor- 
tation ofise, sudarė planą 
pagerinti ofiso sutvarkymą. 
Vyriausybė tą planą pripa
žino tokiu geru, kad suma
nytojai iškėlė pagerbtuvės, 
nufotografavo ir įteikė če- 

, kį sumoj $100.00.
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