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fokyo Praneša A pie N a u ją  Invaziją,
Tačiau Neišvardina Puolamos Salos
LONDONAS, birž. 26.— All-India. radijo  sakė ten girdė

tas japonų radijo  pranešim as sakęs alijan tų  jėgos ban
dančios išlipti saloje pusiaukelyje tarpe Okinawos ir  pa
čios Japonijos salų.

Tas Indijoje g irdėtas pranešim as k ita ip  neišvardino tos 
salos. Toje apylinkėje randasi Amami Oshima, Togara 
Gunto ir Yaku Shima salos.

(CBS sakė Londono rad ijo  raportavęs girdėjęs kitą  To
kyo pranešimą, kad “ alijan tų  invazijos laivynas iš 200 
laivų manoma bandys išlaipdininrus dviejose salose maž
daug pusiaukely ta rp e  Okinawa ir Japonijos.” )

Amami Gunto (grupė) randasi apie 300 mylių pietuose 
nuo Kyushu, toliausiai pietuose Japonijos salos. Yaku 
yra mažiau negu 100 mylių pietuose nuo Japonijos kranto.

Ankstyvesni japonų pranešim ai sakė Amerikos invazi- 
► jos armada iš apie 200 laivų buvo susirinkusi prie Oki- 
nawa.

B-29 Lėktuvai Daužė Japoną Fabrikus
WASHINGTON, birž. 26. 

—20-tos bombelių koman
dos štabas sakė vidutinė jė
ga B-29 lėktuvų šiandien 
pravedė napĮją a tak ą  an t ja 
ponų įmonių Honshu saloje 
Japonijoje.

GUAM. birž. 26.—Beveik 
500 B-29 lėktuvų, šiandien 
atakavo 10 lėktuvų ir  pa
būklų fabrikų Japonijoje. 
Tai buvo didžiausias skai
čius taikinių vienos misijos 
metu.

I Mustan^ lėktuvai iš Iwo

atgay

PIRMAS ŽYMUS PREZIDENTO VIEŠAS PASIRODYMAS

salos lydėjo bomberius, ku
rie prieš pietus numetė apie 
3,000 tonų bombų ant fab
rikų Ncgoya, Kagamigaha- 
ra, Osaka ir Akashi srityse.

Tokyo iš pradžių sakė as
tuoni B-29 lėktuvai buvo 
numušti ir  14 sužaloti, bet 
vėliau pakeitė skaitlines į 
16 num uštų ir  29 “ sunkiai 
pažeistų. ”

Visi taikiniai buvo anks
čiau užpulti ir  apmėtyti j t ryfi dingo. Nieko nesakyta 
sprogstančiom a r  padegan- ar Luvo kas sužeistas, 
čiom bombom. • — ------------------

Prezidento Kalba Baigė Konferenciją; 
i 59 Valstybių Pasirašė Naują Čarterį

SAN FRANCISCO, birž. 26.—Baigus jungtinių tau tų  
' čarterio pasirašymą, Prez. Truman šiandien po pietų kal
bėjo į konferenciją ir tuo užbaigė devynių savaičių tari-: 
mąsi.

Padėkojęs delegatams už jų darbą ir palinkėjęs jiem s 
laimingos kelionės į namus, Prezidentas pareiškė, kad ši 
diena gali būti labai reikšminga žmonijos istorijoje.

Perspėdamas didžiąsias valstybes, Prezidentas šakė “nė 
viena tau ta  negaus privilegijų, kurios būtų žalingos ki
toms tautom s.”

“Galingosios tautos neturi teisės dominuoti pasaulį— 
jos turi tik  būti atsakingos už vadovavimą ta ikai.” .

Anot Prezidento, čarteris užtikrina žmonių teisęs i r  
pagrindines Laisves, “ kurių .neatsiekus negalime tu rė ti 
pastovios taikęs ir  pasauliui apsaugos.”

Jis taipgi sakė, kad “praėjo laikas žodžiams ir  atėjo 
laikas veiksmams. Jėga tu ri būti vartojam a ne karui, bet 
taikos išlaikymui.”

Prezidentas sakė viliasi “pasaulis laisvų kraštų, pajėgs 
su Dievo pagalba sukurti pastovią ta iką.”

Prezidento Harry S. Truman automobilis lydi paradą daugiau negu 70 automobilių San 
, Francisco Market gatve. Tūkstančiai žmonių stovėjo gatvėse, norėdami pirm ą, kartą  pama- 
įty ti naująjį prezidentą. Truman dažnai šypsojo ir  juokėsi parado metu.

(Acme-Draugas Telephoto.)

'Japonai Nuskandino j Clare Luce Sako Tito Am erika Išgelbėjo  
US Laivą Prie Bornejos Įsteigė Savo Diktatūrą Angliją: Monfgomery

WASHINGTON, birž. 26. j WASHINGTON, birž. 26. WEISBADEN, Vokietija, 
—Laivynas pranešė, kad —Ats. Clare Boothe Luce birželio 26. — Feldmaršalas 
945 tonų minų suradimo (Rep., Conn.) sakė Marš. Montgomery pareiškė gru- 
laivas Balute nuskendo Bor- Tito Jugoslavijoje įsteigė pei Amerikos karininkų ir 
nejos apylinkėje, iš priešas- “žiaurią ir slegiančią” ko- karių, kad Anglija 1941 me- 
ties priešo veiksmų. Iš 100 munistinę diktatūrą. Ji sa- tais stovėjo prie laipto galo 
įgulos narių šeši žuvo ir  | k ė :

AMERIKOS LĖKTUVAILondon Lenkai Smerkia N aują Rėžim ą! vėl aižė borneja

“Tito režimas veikia 
žiauriau negu by kuri 
fašistinė-nacinė dikta
tūra, kurių nugalėjimui 
vakarinės v a l s t y b ė s  
stojo karan.’’
Ji pavadino Tito “ nieku 

kitu kaip tik  Stalino išties-
LONDONAS, birž. 26. -  i iaikinoji vyriau.  I MANILA, birž. 26 ,-D au-

Lenkijos vyriausybė L o n d o - lybg buvo sudfl.ry ta  ^ aB. giau negu 150 lėktuvų '  iš 
įnę šiandien davė visoms ali- kv(jje praeitą  savaitę_ -r  - io_ Gen

mis dienomis tvarkosi Var- I išnešė kitą, didelę ataką ant vlJa buvo greit susovieti 
pareiškimą, | guvo]e jg paskelbs nau. j Balikpapan srities rytinėj | zuota> istisos klases gyven

ją jį sąstatą. Į  tą  valdžią j Bornejoj 
įeina bent penki lenkai ne iš

MacArthur komandos ta ranka, ’ ir sakė Jugosla-1 flVVIU MlCKUl/Ct šoavraibv. AL a lų - .
jantų vyriausybėms 
riant Rusijai 
kuriame sakė “ taip vadina 
moji tautinės vienybės lai
kin.-ii Lenkijos vyA<c ...ybo y a rgoJVOS lenkų grupės.
(Varšuvoje) y ra  netesėta.”
I Londono režimas sakė jis Londono lenkai pavadino 
perves savo galią vien tik  naująją  adm inistraciją “ ne- 
vyriausybei, kuri bus suda- tikra, valdžia užkarta ant 
i ryta laisvos Lenkijos žemė-i lenkų tautos, kuri dabarti
ne, pasėkoje Lenkijos žmo- niu laiku yra po svetimos priėjimo prie kranto, bet 
Įnių valios išreiškimo lais- Į arm ijos ir svetimos politinės pridūrė, kad “nebuvo pašte 
| vuose rinkimuose. policijos okupacija. ’ ’ beta išlipimo ženklų. ”

tojų išnaikintos, ir Romos 
Tokyo raportas, laikyda- ^ ^ a lik ų  Bažnyčia yra  la- 

masis teigimų apie greitą į blausiai mėgiamas persekio-
invaziją Balikpapan srityje, 
sakė “maždaug 30 alijantų 
karo laivų dabar bombar
duoja uostą.” Priešas taip
gi sakė minos išvalomos iš

jim o  objektas.”

Butas Prašo Atidėti 
Brettcn Woods Tarimu
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8 iki Halm ahera salų, su-

liivežiotojai Neklauso Unijos, Oficialų

WASHINGTON, birž. 26. 
—J.A. Valstybių 
Butas šiandien prašė Sena
tą  atidėti Bretton Woods 
pasiūlymo svarstymą, kad 
duoti progos giliau išstudi-Rapor

tai iš Bari sakė “ nežinomi juoti planą, 
daug išve- asmenys” užėmė Minervino I Butas sakė turi būti duo- 

•garažus,
stewardui

ir  nebūtų galėjusi atsilaiky
ti be Amerikos pagalbos.

Montgomery sakė: “Pri
pažįstu. Mes buvome išsi
baigę ir  tuomet jūs atėjote 
su  ištiesta pagalbos ranka/’ 

Montgomery kalba baigė 
ceremonijas, kurių metu 100 
amerikiečių gavo atžymęji- 
mus..

IŠKILMINGAI PASIRAŠĖ
SAN. FRANCISCO, birž. 26.—Karui a r taikai priklau

sant nuo jų  plunksnų pabrėžimų, 50 tau tų  delegatai šian
dien nuvyko į vėliavomis iškabintą konferencijos audito
riją  pasirašyti naująjį jungtinių tzu tų  čarterį ir  tuom et 
išklausyti Prezidento Trumano pirmos didesnės kalbos 
dėl Amerikos užsienio politikos.

Pasirašymo ceremonija buvo pradėta 11 vai. ry te  (Chi- 
cagos laiku). Pirmasis pasirašyti buvo Kinijos Dr. V. K. 
Wellington Koo, kuris lydėjo 153 delegatų procesiją į au 
ditoriją. Oficialai spėjo, kad pasirašymas iš viso užsitęs 
apie astuonias valandas.

Paskutinę minutę padarytas pakeitimas pastatė konfe
rencijos šaukėjus ir  Prancūziją pirmose pasirašytojų ei
lėse, o Amerika, kaipo šeimininkas,, pasirašys 50-je vie
toje.

PENKI ORGANIZACIJOS DALINIAI 
Čarteris numato sudarymą penkių didžiųjų organizaci

jos dalinių:

INVAZIJOS KRIZE h  Bendrą seimą—sudarytą iš visų narių  tautų, su teise

SUZUKI KALBA APIE

diskusuoti ir daryti rekomendacijas visais su  ta iką 
26 ,-P rem . Suzuki šiandien j musijusiais reikalais.
pranešė Japonijos žmonėms, Į g  Apsaugos tarybą—iš 11 tautų, į kurią -visuomet įeina

SAN FRANCISCO, birž.

kad prieš juos stovi m ilži-' “  didieji kraštai—Amerika, Rusija, Anglija., K inija ir  
niška invazijos .krizė, ir pa- Prancūzija—ir šešios mažesnės valstybės, kurios bus sei- 
reiškė, kad “ dabar laibas mo parinktos. Taryba įgaliota veikti išvengimui karo a r  
nutarti Japonijos imperijos atsteigimui tvarkos, bet vien penkiem didiesiem vienbal- 

Prekybos I likimą.’ ’ s įa į susitarus.
Pirmą kartą, Suzuki pri- ...................  . , ..w xQ Socialinė ir ekonominė taryba—iš 18 seimo parinktų 

tautų. Jos užduotis ugdyti ekonominį gerbūvį ir ger
bimą žmonių teisių visose tautose.

pažino, kad kova už Okina- 
wa pralaimėta.

Suvaldė G a is ri Arsenai
DENVER. Colo.. birž. 26.

CHICAGO, birž. 26.—Ne- landom, 
žiūrint nepriklausomos Chi- To pasėkoje
caęos išvežiotojų unijos vai žiotojų atvyko į garažus, Murge, 40 mylių vakaruose | ta  laiko interesantams iš
dybos į s a k o m o  nariam s grįž ! bet laukia savo stewardų nuo Bari, ir kad jį apsupo | studijuoti abiejų Kongreso j—Rocky Mountain arsenale
ii į darbą, daugelis išvežio- ' įsakymo. italai ir alijantai kariai. | komitetų apžvalgas. | kilęs gaisras buvo šiandien
rh>jų nepaklausė ir  neina į ! K ariai vis dar vairuoja | ' ‘užgesintas. Ten gaminama
i darbą. Apie 75 unijos parei- 1 sunkvežimius. Policija gavo I  I l I f l lA U /  IfU lA n ilC  j Pa<^eS a n č io s io s  bombos nu-
t&ūnų reikalauja, kad strei- kelis raportus apie trokų iVIllICvICII LIUvllUW J Q | / v I IU j  įmetimui Japonijoje. Gais-
Hs tęstųsi iki kol bus išpil- J sustabdymą, bet sakė nebu- i CHUNGKING, birž. 2 6 . - ,  . 2. . m u | ras apdegino du pastatus ir

Ryti reikalavimai aukštes- vo girdėti apie išvežiotojų Nau,am pasivarvme i'š šiaur n‘eclai uzeme Tapucheng, į k e Įįs  prekinius vagonus.
j#ei algai ir  trum pesnėm  va- i užpuolimą. vakarių pusės, kiniečių jė- aStU°nlaS. “ ylla.S,. T ^ 8

I v- - , I nu° Liuchow, o k it i dalin iaigos užėmė punktą tris my
lias nuo Liuchow. Kiti ki
niečių daliniai vis dar kau- 
jasi su japonais, kurie laiko 
aerodromą tiek pat mylių į 
pietus nuo miesto.

Iš šiaurės žygiuodami į

A Globos taryba—iš lygaus, skaičiaus m andatų turinčių 
ir neturinčių valstybių. Ši taryba prižiūrės valdymą 

žmonių pavestų tarptautinei globai ir  saugos jų  sociali-'
nes, ekonomines ir  politines teises.

C Militarinio štabo komitetą—sudarytą iš penkių didžių
jų valstybių štabų viršininkų, š i bus aukštoji koman

da kuri klausys apsaugos tarybos. įsakymų.

Lėktuvai Nuskandino 18 Japonų Laivų
MANILA, .birž. 26.—Gen. nius ir  du vėju varomus lai- 

įMacArthur pranešė, kad A- vus pietvakariuose n u o  
į^erikos lakūnai, puldami į Hong Kong, bei keturis pa

kraščių laivus Pontianak
srity  prie Bornejos. Dešimt-1 Liuchow, buvusią U. S. 14-

Saikino tris  japonų preki- Į as nudėtas prie Indo-Kinijos. | tos aviacijos jėgos bazę, ki-

nieciai

KARO BIULETENIAI
— Gen. MacArthur pranešė, kad australiečiai okupavo 

Leicheng priemiesčiuose, 11 slovas karai.,- senovės: GE-1Bornejos Miri aliejaus laukus, o Luzon japonai naikinami 
mylių į šiaurvakarius. DIMINAS ir Norgaila. ĮCagąyan klonyje.

į Birželio 28 d

susirėmė su priešo jėgomis
KALENDORIUS 

Birželio 27 d.: Šv. Vladi-

Šv. Leo- 
R a n g is  i r

— Japonų propaganda Kinijoje sako japonai užėmė. 
San Francisco ir žygiuoja į New Yorką ir YVashingtoną.

—Tokyo radijo vis dar kalba apie alijantų laivų ir  lėk
tuvų bombardavimą Bornejos Balikpapan rajono.

—Feldmaršalas Montgomery pranešė, kad Anglijos 2-ji

Dar kitos Kinijos jėgos nas; senovės: 
perėjo per Liu upę šiaurva- Taugėla. 
kariuose nuo Liuchow ir 
veikia rytiniam upės kran- į ORAS
te. I Ūkanota. Po pietų lietus. 1 arm ija buvo likviduota1 ir  jos kariai pasiųsti namo.
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Sibiran Tremtinio

Pasakojimai Apie Sovietų Tvarkos 
Baisenybes

(Pabaiga)
BAISUS PASITYČIOJIMAS

Šitoje stovykloje buvo ke
li tūkstančiai lietuvių, tarp 
jų  keli ministeriai: berods 
teisingumo min. Šilingas, 
susisiekimo, ir kiti kurių pa
vardžių nebeatsimenu. Ka

pai keli žydai iš Lietuvos. 
į Su jais bolševikai elgėsi taip 
pat žiauriai ir juos maltre- 
tucdavo ant kiekvieno žings
nio.

TRAUKO KRYŽELIUS 
NUO KAKLO

Būdavo tokių scenų, kad
dangi jie buvo vyresnio am- žiūrint j jas sunku buvo ti 
žiaus, tai jų į darbus miš- keti, kad gyvenam XX am- 
ke nesiųsdavo, o palikdavo žiuje. Jei sovietų karys pa- 
stovykloje takams šluoti, matydavo pas ką nors ant
grindims plauti, išeinamo
sioms vietoms valyti, in
dams plauti ir  t.t.

IŠ TARDYMŲ NEGRĮŽTA

Prie įmanęs miegojo gene
rolas Sprangauskas (?). Iš

kaklo kryželį a r šventą pa
veiksliuką, tai tuojau jį nu
traukdavo. Atmenu kaip vie
nas senukas su ašaromis 
prašė palikti jam kryželį, 
bet “bojec’’ (sovietų karys) 
taip smarkiai patraukė už

NAMIE PO KETURIŲ METŲ ibūtų gavę 600 gr. ir taip 
vadinamai geresnės sriubos; 
be to, 300 gr. cukraus į mėn.

Per visą mūsų ten buvimo 
laiką neturėjom nei vienos
dienos laisvos.

Apleidus stovyklą prie 
Kansko sutikau šeimas iš 
Latvijos. Vėliau Kirgizijoje 
sutikau daug žydų iš Lietu
ves, kurie svajojo grįžti į 
Lietuvą; į tokią Lietuvą, 
kokia ji buvo prieš karą .; 

I Turiu pažymėti, kad visi tie I 
Į žmonės turėjo nešti tas vi- 
1 sas. kančias be jokio jiems 
| nurodyto nusikaltimo. Ko- | 
(dėl pasaulis tyli? B.

Po keturių metų gen. D. D. Eisenhower grįžo namo į 
Abilene, Kansas. Jaunųjų dienų draugas Jonės Gal’ahan 
janl įteikia miesto “raktą”. (Acme-Draugas telephoto)

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik rleniĮ porą akly raunam e gy
venim ui. Saugok ite  Jas, leisdam i 
išegzam inuoti ja s  m oderniškiausia  
m etodu, kuria m okslas

Paieškomi Asmenys:
Balandos, Mathew, Jonas, 

ir Pijus, kilę iš Vilkaviškio 
apskr. (?) ir gyvenę New 
Yorke bei Čikagoje.

Belenauskai, Juozas ir Se
verinas, Amerikoje pasiva
dinę Bielanowski ar Bęla- 
nowsky, į Ameriką išvykę 
1924 metais, ir  gyvenę Pitts- 
burgh, Pa. apylinkėje, kur 
turi farmą. Severinas Bele- 
nąuskas lankėsi Lietuvoje 1 
1938 metais.

Buivydą, Jonas ir  Juozas, 
kilę iš Utenos apskr., Vy
žuonų valse., prieš karą at
vykę iš Brazilijos ir gyvenę 
Čikagoje.

noma dar ir pavarde Jaku- 
bowska, kilusi iš Bazorių 
kaimo, Alytaus apskr.

Karkliai, Majkė, Jurgis, 
Juozas ir Antanas, visi gimę 
Amerikoje.

Ieškomieji ar apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82 n d Street 
New York 24, N. Y.

arba
Consulate of Lithuania 

30 N. LaSalle Street
Chicago 2, UI.

A>

A®
pAT'

pradžių jaunas ir energin-1 grandinėlės, kad net krau-l 
gas,* mums išvažiuojant iš Į jas įg kaklo pasipylė. Kokia Į 
stovyklos jis buvo visai su-i desperacija matėsi ant se- 
nykęs. Prižadėjau jam papa- Į veido! Ši scena pada- i 
šakoti jo šeimai apie pasku- j rg į mus tokio įspūdžio, kad 
tinęs jo gyvenimo valandas. jjgą laiką negalėjom jos už- |
Kaip pasirodė, jisai nesu- mįršti
klydo ir  puikiai nujautė ar
tėjantį galą, nes buvo išvež
tas į tardymus iš kurių jau 
nebegrįžo. Kartu su mumis 
buvo taip pat pik. Kaunas
— Vilniaus miesto komen
dantas, Kormanas — Rasei
nių apskr. viršininkas; be 
to labai daug kitų apskr.

MOTERIS 'IŠEINA 
IŠ PROTO

Kelis kilometrus nuo mū
sų buvo moterų darbo sto
vykla. Laimingu būdu mano 
žmona pateko ir dirbo ten 
kartu su kitomis lietuvaitė
mis. Darbas buvo toks pat,

viršininkų, karininkų, poli- W  ir mūsii' toks Pat ir 
1 valgis. Su kai kuriomis mo
terimis buvo ir vaikai. Po

cininkų.
ŽIAURUS ELGESYS

Su lietuviais bolševikai el-

tiems, kurie yra buvę Rusi-' NEATLIKAI NORMOS, 
joj ir matė visą bo’ševikų) NEGAUSI MAISTO
žvėriškumą ir cinizmą. Kas Kiek vėliau sutikau kelis

I ;vieną, kartą yra buvęs Ru- lenkus, kurie papasakojo, j 
sijoj, tas ten niekad savo kad stovykloje žiemą gyve-1 
noru nebegrįš, nes bevelys nimag pasidarė dar sunkes- 
mirti, kaip į šį V rojų” grįž-.nis ir mirtingumas pasiekė į 
ti. negirdėto skaičiaus. Niekas

I AMNESTIJA

kelių mėnesių juos betgi a t
plėšė nuo motinų ir išvežė.

gėsi blogiau, kaip su  len~|*Viena motina dėl to net iš . 
kais, kurių buvo" apie šim-1 proto išėjo, 
tas. Daugelis lietuvių nemo-j BEVELYS MIRTI, KAIP 
kėjo rusiškai. Bolševikai va-11 “ROJŲ” GRĮŽTI 
dindavo juos “smetoniniu-.
kais, kraujageriais, buriu J  *vykiai’ kurie ivykdavo 
jais".’* Su mumis buvo taip 1stovyklose isivaizduotini tik

Kada mane taip vadina
mos “ amnestijos” dėka pa- 
liuosavo, turėjau palaukti 
dar pora. mėnesių, kol iš
laisvins mano žmoną. Apsi
gyvenau kolchoze, kelis ki
lometrus nuo stovyklos, tad 
galėjau ir toliau sekti jos 
gyvenimą. Tenai prasidėję 
apklausinėjimai ir nuteisi
mai: 8-10 metams darbo sto
vykla. Visi atrodė kaip šmė
klos. Veiduose matėsi bega
linis liūdesys ir rezignacija. 
Prasidėjus vokiečių-rusų ka
rui, visi tikėjosi, kad užims 
Maskvą, įvyks revoliucija ir 
ateis bolševizmo galas. De
ja, visi klydo.

negalėdavo išpildyti nusta
tytos normos ir todėl labai 
blogai maitinosi, nes nuo 
normos atlikimo pareidavo 
maisto kiekis. Jei jų tarpe 
būtų buvę “stachanovcai”, 
tai, vietoj 400 gr. duonos,

TEOFILIUS VEŽIS
BATŲ TAISYMO DIRBTUVĖ 

(Shoe Repair Shop). 
Persikėlė nuo

4506 So. Washtenaw Avė. į: 
4436 So. Fairfield Avenue

99 MK7TAI rA'l'IJUMB

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

K am pas 18-tos
Telefonas: CANAL 052S, Ohteago 

OFISO VALANDOS:
P irm ad,, A ntrad., K etv irta  d ir 

P e n k ta d . —  9:30 ik i 12 :00  i r  nuo  
1 :30  ik i 8:30 v a k a re .

SeStad. —  9:30 ik i 12:00 i r  n u o  
1:30 ik i 7:00 v a k a re .

TeL YARds 4641

J. RIMDZUS
PHYSIO - THERAPV 
19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Av®.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Šeštadieniais visą dieną

P A S K O L O S
D A R O M O S

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni waoŠimU — Įįe kom ians 

PAS

DIDYSIS ' D R A U G O "  PIKNIKAS
MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

— P a m i n ė t i  —

25-tąjį PIKNIKAVIMO SEZONĄ

Sekmadienį, Liepos (Juiy) 8fą d ., 1945 m.
— VĖSAME IR GRAŽIAME —

BERGMAN'S GROVE, No. Riverside, III.

★ ★ ★
Piknike dalyvaus DR. SI

MONAITIS su lietuviu magi- 
ku PRINCE ZOMBI, ir ki
tais stebuklų darėjais.

Atvykite ir matysite ne
regėtų, negirdėtų, ir netikė
tinų dalykų ir stebuklų, ku
rie bus daromi prieš jūsų: 
akis!

★ ★ ★
Magikas, Prince Zombi

Jau sueina lygiai 25 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 atnftnčių nevienam 
Chicagos lietuviui. Tai rezervuokite Liepos 8d., 1945m., “Draugo” 
Piknikui, paminėjant 25 metus piknikąvimo.

2262 W. CERMAK RD. . . . TeL CANaI 8899
BEN J. KAZANAUSKAS, RašttafakM

STASYS LITVVINAS SAKO:
< H T5 H T5 Tai Geriausias Laikas Pirkti JU/YDZin.."- VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” — —  GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos sy-

3 S

dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — PEelstėrlo — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjos Materiolo — Štormo Langų 
— Kombinacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board—- 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

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

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

K L A U S Y K I T E . .
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS“™
Iš Radio Stoties

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

Tel.
Res.

Taipgi Pašiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMŲ, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.

i ?

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

N am us
Form as

AB

Automobilius

ALC.ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

L I E T U V I A I  D A K T A R A I
Ofiso TeL . . . .  VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS DR. P. ATKOČIŪNAS

0JFR

SCf
I

PA

T
N

1334
BAI.TC 
geibi nii 
fla’in in  
3fOXK< 
St.. Tel

YIPJS
WAR

Pa:

-"'S.
251

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. EMILY Y . KRUKAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. LAFayette 0094' 

Jeigu Neatsiliepiama—
-gaukite: KEDzie 2868

.  VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet

ir nuo 0 iki 0 vaL vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DANTISTAS
1446 S. 49th Conrt, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais
.' ' ir  Penktadieniais 

Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais, 
i r  šeštadieniais

Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Šaukite— 
Rėš. TeL: MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

, vai. popiet i r  nuo 7 iki 8:30 vai, vak. 
j Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 0122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Plaoe 
Tel. REPublio 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t  
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ry to  iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V . A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

YARds 5921 
: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Len«
Svj

1

VYRA
MOTEB

MILLE

s v ,
DIRI

VY
M Aštt

SI

P I

Ree. 6958 So. Taiman Avė* 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMODAIIB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuettejtoad

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

DR. STRIKOLiS
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 sutarti 

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
a r ti  47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDUtIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

Bon
1

P O R  SJ
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*aram  
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" D R A U G O ”  A  
DARBŲ SKYRIUS gjg

-pRATOAS" HELP W A NTED  
įDVERTIsriG DEPA RTM ENT

127 No. Drarborn Street 
TeL RANdolpb S4S8-948*

flFI.P WANTED —  VYRAI

automobilių p l o v ė jų
fATYRUSIŲ — ATSAKOMTNGŲ

fi NAKTIS I SAV.
PASTOVŪS DARBAI 

2129 W. NORTII AVĖ.

A T Y D A !
★ ★

Naktų D arbin ikam s
JCFRET LATRE OPERATO RIŲ 
p ’GINE LATHE OPERATORIŲ 

SCREW MACHINE OPERS.
BENCH ASSEMBLERS 

GRINDERS
PAPRASTŲ DARBININKŲ

THE PYLE 
National Co. 

1334 N. K ostner A v.
MI-TO METALO LTEJTKO Ir P a- 
(riblnlnku i&slmok<nlmui. P l’no ar 
rta’in iii pliku. AukSč'nuMn m okestis. 
MONROE SALES, 1217 W. Monro© 
St. TfL—Monroe 1107.

PIPE MACHINE OPERATORIŲ 
WAREHOUSE DARBININKŲ 

Į Pastovūs darbai d ab ar i r
po karo.

SAUNDERS & CO.
2509 W. Cermak Rd.

VARAI IR M OTERYS

V Y R Ų

M O T E R Ų
I Lengvies M ašinų  D arbam s 

Svarbioic Pram onėje su
Po Karo Progom is 

I Produkcijos Bonai
VYRAMS —  55 V  AL. Į  S A V . 

MOTERIMS —  45 VAL. f SA V . 

MILLED SCREW PRODUCTS
COMPANY 

2016 W. Lake St.

SVARBIAI K A R O  
DIRBTUVEI R EIK IA

VYRŲ IR MOTERŲ
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

STOCK VYRŲ IR 
DŽENITERKŲ '

PRIE VISŲ S IF T Ų
Bonai D irbant N aktim is 

Patyrimo N ereikia

ATSIŠAUKITE

BELDEN M F G . C O . 

4625 W. V an  B u ren  s t
patyrusių m ažam  fur- 

I auluotam apartamentinlniu nam e.
HastouK darbas. .
•JO S. HAKPER AVĖ., Tcl. PLA- 
»  9852.

POR SALE —  R EAL ĖST ATE:

C I C E R O
[ * 2 apartmentv NAMAI

*•***/ kambarių. a p d e n g ti  p o rc in i,
inauli uotas stogas, stokeria. 2 

r**11'1 Šoniniu įvažiavimu garudžius.
I *1. 500.

laki. e . shtpley  co .
F TEL. —  H O L L Y O O V R T  8 600

JARHdVODA: — 2-Jų aukštų mfl- 
**&•* narna*. Ciceroje, Parkholm e ra-

Namas gerame stovyje. Kiek- 
Į**14* aukštas apšildomas atskirai. 
!*T8*a sužinosit telefonu: —  CICE
RO 1110.

H E L P W ANTED —  MOTERYS

Dženi+orkų
Valymo Darbai Dėl

M O T E R Ų
VISOSE MIESTO DALYSE 

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

K aro P ram onė
★ ★

Dining Room 
Pagelbininkių

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS

MOTERIMS
.. S tree t Floo r

309 W. VVASHINGTON ST.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

P R IE  LENGVŲ VALDŽIOS 
DARBŲ

A H N E  L L 
AWNING CO.

9349 S. Western Avė.
GIRLS OR WOMEN 

E.vpericnce Unnecessary 
General. O ffice D uties 

Som e Typlng 
N o Saturdaya 

Perm anent

MILCOR STEEL CO. 
4301 S. W estern Blvd.

M oterų ir 
M erginų

Pilno laiko darbam s vaisių pro- 
cesavimo dirbtuvėje. Dykai ligo
ninė. Pastovūs darbai. Gera mo
kestis. D irbsite adresu —  191 h ir 
Rockvvell St. A tsišaukite adresu— 

STANDARD FRUIT 
PROCESSING CO.

401 N. PAULINA ST.

Mano 4 D id ieji Užgirs
M asinį Nacių Teisimą
LONDONAS, birž. 26. — 

Čia manoma keturių didžių 
jų  valstybių atstovų konfe
rencija, prasidėjusi Londone, 
g reit užgirs Amerikos planą 
masiniam teisimui Vokieti
jos didžiųjų karo kriminalis- 
tų.

Po uždaro posėdžio Ang
lijos, Amerikos, Rusijos ir 
Prancūzijos atstovai sakė 
“ buvo susitarta  dėl reika
lingumo kuogreičiausiai baig 
ti darbą.”

Sako Karalius Nusitars
Dėl Savo Abdikacijos
BRIUSELIS, birž. 26. — 

Lt. Gen. W alter Ganshof 
Van Der Meersch, karaliaus 
patarėjas, šiandien sakė,jis 
nebandys sudaryti naują 
vyriausybę, ir pareiškė nuo
monę, kad karalius 48 va
landų bėgyje padarys ir pa
skelbs galutinį nutarimą dėl 
abdikacijos, klausimo.
’ Van Der Meersch sakė 
Leopoldas sušaukė apie 30 
aukštų politikierių iš Briu
selio ji savo štabą Austrijo
je, norėdamas ištirti didumą 
opozicijos jo grįžimui.

Pirkite tose krautuvėse,
| kurios skelbiasi “Drauge”

Pirkite karo bonus ir štam
pas.

SALDUS MIEGAS, NIEKO NEG IRDI, KAS NETOLI DEDASI

Išvargę kovose Amerikos kariai (10-sios Armijos) Oknaw a saloj, gilesnėj duobėj, netoli fronto sudribę saldžiai 
miega, nors netoliese kanuolės žemę drebina, kulkosvaidžiai tarška, mirtis aplink siaučia. (Acme-Draugas teleph.)

OOOOOO labdarybe OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ. 

4557 So. Wood Street. Chicago, Illinois

Labdarių Centro 
Susirinkimas

Šį vakarą, 7:30 valandą 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje, įvyksta Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos centro 
valdybos, direktorių, komi
sijų ir  visų kuopų atstovų 
Susirinkimas.

.Šio vakaro susirinkimas, 
tiesa, yra paprastas, mėne
sinis, tačiau jis bus įdomes
nis ir  svarbesnis negu kiti 
eiliniai susirinkimai.

Neužmirškime, kad gegu
žės mėn. 30 cL mūsų orga
nizacijos gyvenime buvo di
delė diena. Pravedėme sėk
mingą rinkliavą! šv. Kazi
miero kapinėse, turėjome 
gausingą pikniką Vytauto 
darže. Tų visų darbų rezul
tatų  dar negirdėjome. Suži
nosime susirinkime.

Ta pačia proga centro val
dyba prašo atitinkamų ko
misijų ir  kuopų paruošti a- 
pyskaitas ir jas atsivežti į 
susirinkimą. Juo smulkme- 
niškesnės bus apyskaitos, 
juo bus įdomesnės.

Išklausius pranešimų iš 
buvusiųjų sąjungos darbų, 
turėsime paplanuoti apie a- 
teities veiklą. Kuopos turės 
pradėti rengtis, prie rudeni
nio išvažiavimo labdarių ū

VOKIEČIŲ SOSTINĖ V ALOMA NUO GRIUVĖSIŲ

Diena iš dienos eina intensyvus Berlyno gatvių valymas nuo griuvėsių, kad prasidė
tų  trofikas ir  grįžę jo gyventojai pamatytų, kaip atrodo miestas ir jų namai po karo. 
(Acme-Draugas telephoto)

NATHAN
KANTEB“Llctuvtfkae
Sydakaa”

kyje. Prieglaudos statybos 
komisija, kuri šiuo laiku y- 
r.a pati svarbiausia komisija 
mūsų organizacijoj, rapor
tuos susirinkime, ką ji lig- 
šiol! Įiuveikė ir  ką mano 
veikti netolimoje ateityje.

Tad, visus labdarius aiž- 
kviečiame. į šio vakaro su
sirinkimą.

Labdarių Sąjungos 
Centro Valdyba

Atsilygina Už Nebu
vimą Piknike

Visi, kurie dalyvavo lab
dariui tradiciniame piknike 
Vytauto darže, yra užsipel
nę padėkos, nes jie savo at
silankymu parėmė senelių 
prieglaudos statybos reika
lus. Bet ypač verti pagar
bos ir padėkos tie mūsų tau
tiečiai, kurie “atsilygina” 
už tai, kad negalėjo atvyk
ti ' į pikniką. Vienas iš to
kių yra West Side (Aušros 
Vartų par.) biznierius-foto- 
grafas Adomas Zalatorius. 
Kadangi biznio reikalai jam 
neleido atvykti į pikniką, 
todėl jis lietuvių senelių 
prieglaudai paaukojo visą 
dešimkę. Ačiū jam! Ld.

PIRKITE KARO BONUS!

I Labdariu Pikniko  
I Virtuvės Pelnas

Ona Jasparienė, Labdarių 
Sąjungos centro sekretorė 

j ir pikniko restorano vedėja, 
i džiaugiasi tikrai dideliu pel
nu, padarytu pikniko resto
rane. Turbūt Vytauto, darže 
restoranas niekuomet nėra 
uždirbęs tiek daug, kiek už
dirbta labdarių piknike. Pra 
nešame, kad iš * restorano, 
atmokėjus visas išlaidas, 
pelno buvo $812.50. Tai re
kordinė suma!

Restorano vedėja dėkoja Į 
Šv. Kazimiero Rėmėjų Dr-1 
jos 5 skyriui ir Labdarių I 
Są-gos. 8 kuopai už visoke-Į 
riopą pagalbą. Ačiū ir J. I 
Balniui už duoną.

K. Sriubienė praneša, kad 
rinkliava Šv. Kazimiero ka
pinėse gerai pavyko. Surink
ta graži pinigų suma. Ačiū 
rinkėjoms.

Laikykime Pacifiko 
Salas: Gen. Arnold

HONOLULU, birž. 25. — 
Gen. H. H. Arnold, armi
jos aviacijos jėgų viršinin
kas, spaudos konferencijo
je stojo už laikymą eilės 
Pacifiko salų bazių ,tam, 
kad užtikrinti Amerikos 
apsaugą Pacifike.

Jis. sakė mūsų erinė jėga 
turi būti .pozicijoje išnešti 
atakas prieš by kurį agre
sorių, kuris galėtų mums 
grąsinti.

Dėmesiui Philadel- 
phijos Tėvynainiu

Birželio 17 d. Lietuvių Mu 
zikalėje svetainėje įvyko pra 
kalbos šio miesto politikos 
reikalais. Sykiu buvo nepa
miršti ir Lietuvos vadavimo 
reikalai, nes buvo platina
ma pulk. J. Petraičio para
šyta knyga, dabar angliška
me vertime vadinama: “Lith 
uania Under The Sickle And 
Hammer; apie kurią rašė jas 
A. Vaičiulaitis ‘Darbininke’ 
22-rą gegužės tarp kitko ir 
taip išsireiškia: “Clevelande 
padaryta graži pastanga pul 
kininko J. Petraičio atsimi
nimus išleidžiant anglų kal
ba duodant naują antraštę: 
“ Lithuania under the Sickle 
and Hammer”. O gale jis

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS M U ŠI

JAUNAVEDŽIAI, JOS 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 specialybe.

Turime labai geros rūšies moterų 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. Y ards 2588

Mrs. K. P . Dziubak Ir Duktė, savininkės

10,000 BONKŲ
•  DEGTINES •  GEN
•  BRANDE8 •  VYNO
•  RUM’O •  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCM1S KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O NARCH  
L Ip Ų O R  

STORE
3529 So. Halsted SL 
Phone: YARDS 6054

J priduria dar ir  taip: “Ne- 
(žiūrint nuomonių skirtingu- 
, mo, reikia sutikti, kad šios 
i knygos leidėjai ir  vertėjai 
; atliko tikrai reikalingą xlar- 
! b ą”.

Tad mums belieki ją  tik 
, dabar platinti naudai Lietu- 
I vos, padovanojant ją  angliS- 
: kai kalbančiai šviesuomenei.

Kaip dabar teko sužinoti, 
j tai pulk. Petraičio knygų da- 
Į bar jau yra galima ir vietoj 
įsigyti — pas K. Žemaitį, 

j 1201 Green St.; pas. P. Pū
ką, 609 N. 12th St. Kaina 

I $1.00. K. V.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEWELRY 

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, i r  daug k itų  na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
W aterproof Laikrodėlių ir  t .  t . 
Šių dalykų galite įsigyti an t 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL.. 1000 kil.. nedėlios vak.-9:S0 
WHFC, 1460 k.. Ketvergo vak..-7:00

1,000 Housfon Mėsos 
Krautuvių Užsidarė

HOUSTON, Texas, birž.
1 |į — Beveik 1,000 mėsos 
tou tuvių buvo uždarytos, 
^trą dieną protestuodamos 
Prieš virš nustatytų urmo 
tonų ėmimą ir  privertimą 
toi nereikalingų da-’ykų, 
kad gauti mėsos.

Platinkite “Draugą”
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• Advertising in “Draugas” brings best results.
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Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—pastų:
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Dviem mėnesiams   1.50

^Vienam mėnesiui .........................................   .75 *
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Pasaulio Taikos Organizacija
SAN FRANCISCO KONFERENCIJAI UŽSIBAIGUS

Vakar su atitinkamomis iškilmėmis ir Jungtinių Val
stybių Prezidento H arry S. Trumą no kalba baigėsi San 
Francisco konferencija, tęsusis per du mėnesius ir  da
vusi jungtinių tautų  taikos arba saugumo organiza
cijai čarterį arba konstituciją.

Nėra jokios abejonės, kad tarptautinės taikos orga
nizacijos idėja yra ir graži ir kilni. Negalima besi
džiaugti jog užsimojimais atsteigti pasaulyje teisingą 
taiką ir  ją  pastoviai palaikyti.

Kad taika būtų teisinga, visos taiką mylinčios tau
tos turi būti laisvomis .imnepriklausomomis ir, kaipo 
tokios, turi būti jungtinių tautų lygiateisėmis narėmis. 
San Francisco konferencijos priimtasis čarteris tuos 
gražius ir teisingus tikslus plačiai ir gana gerai apima.

AR VISOMS TAUTOMS TARNAUS ČARTERIS?
■ bj- ’ i -Mes neabejojame, kad visos, tos tautos, kurias iš 
nacių išlaisvino anglai ir  amerikiečiai, bug atstatytos 
laisvomis ir  nepriklausomomis ir kad joms visoms bus 
mėginami pritaikyti jungtinių tautų čarterio dėsniai. 
Bet, kaip bus ’su tomis tautomis, kurias Sovietų Ru
sija  “išlaisvino” ?

Juk Lietuva, Latvija, Estija turi tokią pat teisę į 
laisvę ir  nepriklausomybę, kaip Belgija, Olandija Luk- 
semburgas, a r  kitos. Bet kodėl pirmosios trys tebėra 
prispaustos ruso militąfine ir  politine letena, o kitos 
trys yra laisvomis? "Kodėl tokios išimtys ligšiol yra 
daromos? A r taip bus ir  tuomet, kuomet jungtinių tau
tų čarteris paskirų, valstybių bus ratifikuotas ir Įgy
vendinamas? Jei taip būtų, tai tarptautinė taikos or
ganizacija būtų be reikšmės, popierinė. Jei ji dalintų 
tautas į kelias rūšis, ji laužytų savo čarterį, ji išsta
ty tų  pasaulį į naujų karų pavojų, ji pasidarytų nau
jai iškylančių imperialistų įrankiu.

TAIKOS SĄLYGA

Kol didysis mūsų sąjungininks — Sovietų Rusija; 
savinsis svetimas teritorijas ir kol ji neišsižadės nau
doti jėgos politikos savo įtakai plėsti, tol nebus gali
mumų įgyvendinti jungtinių tautų čarterį visa pilnu
ma. O jei čarterio tik kai kurie paragrafai tebus tai
komi prie pokarinio pasaulio gyvenimo, nebus atsteig-* 
ta  teisinga taika. Ir  jei taika nebus teisinga, nebus ir 
pastovi.

Pagaliau, tikriau ir tinkamiau bus galima, vertinti 
San Francisco konferencijos produktą — jungtinių tau
tų  čarterį, kai įvyks taikos konferencija ir kai visos, 
valstybės, ypač didžiosios, turės aiškiai pasisakyti, ar 
jog tą  organizaciją rems. visų tautų gerovei, a r  ją  pa
vartos tik  savo naudai.

suotini rinkimai, po kurių krašto politinis gyvenimas 
galės eiti normaliu keliu.

Paviršutiniai žiūrint, tai skamba labai gerai.
Bet pažiūrėkime giliau į dabartinę Lenkijos padėtį. 
Reikia turėti galvoje tą  faktą, kad Maskva jau  nuo 

seniai planavo paimti Lenkiją savo įtakon. To tikslo 
siekė sistematingai. J i apardė lenkų tautos vienybę, ji 
“ apstatė” anglų ir  amerikiečių diplomatus., kad juos 
palenkti savo pusėn.

Maskvos buvo didžiausias laimėjimas, kai ji įtikino 
Londoną ir  Vašingtoną pastum ti į šalį) londoniškę len
kų vyriausybę ir  jos vieton pastatyti tokią, su kuria 
ji galės daryti viską, ką tik norės. “Tautinės vienybės” 
Vyriausybė jokiu būdu tfęišdrys pasipriešinti nė vie
nam Stalino dekretui.

“RINKIMAI” IR JŲ  PASEKMĖS

Stalinas, turėdam as taip “ lanksčią” vyriausybę, leng
vai praves rinkimus Lenkijoje taip, kaip jo  planai rei
kalauja.

Reikia neužmiršti ir  to, kad šiuo metu Lenkijos vi
daus gyvenimas yra išardytas, sudemoralizuotas. Daug 
gerų lenkų patriotų naciai išžudė ir  ištrėmė, daug jų  
ir  bolševikai jau spėjo likviduoti. Rusijon ištremtųjų, 
aišku, atgal į Lenkiją negrąžins. K itur išvežtieji arba 
išbėgusieji tolmegrįš į savo tėvynę, kol jie nebus tikri, 
kad Lenkija bus laisva ir nepriklausoma. Dviejų oku
pacijų suvarginti ir  įbauginti Lenkijos žmonės, netekę 
savo vadų, lengvai duosis, suklaidinami.

AR ILGAI PASILIKS LENKIJOJ RAUDONOJI 
ARMUA?

Prie tų visų painiavų, laisvės suvaržymų ir  apsun
kinimų prisideda ir  raudonosios armijos buvimas Len
kijoje. Jei ji  iš ten bus ištraukta dar prieš rinkimus, 
tai dar būtų pusė bėdos. Bet, jei ji Lenkijoj ir  rinkimų 
metu pasiliks, rinkimuose ji turės, daug “įtakos” .

Kad raudonoji arm ija ilgiau pasiliks Lenkijoj, apie 
tai abejoti netenka. Viena, ji turės Maskvos interesus 
Lenkijoj apsaugoti, antra — pasiteisins, kad rusų oku
puotoji Vokietijos zona ir  jos kontroliavimas bei val
dymas reikalauja, kad susisiekimo ir  kariuomenės sto
vyklų, sumetimais. raudonarmiečiai negali būti .ištrauk
ti iš Lenkijos teritorijų.

Nepaisant kas ir kaip mėgintų analizuoti dabartinės 
Lenkijos politinę padėtį, jei jis bus teisingas, turės 
pripažinti, kad Maskva yra nusprendusi atsteigti Len
kiją ne tokią, kokios jos žmonių dauguma norėtų, bet 
tokią, kokios rusiškojo komunizmo imperialistiniai sie
kimai reikalauja. Stalinas eina prie to, kad Lenkija po 
šio karo būtų ne kitokia, bet sovietinė respublika.

INDĖNŲ GIMINĖS 
KUNIGAS

George L. White, O.M.I., 
šiomis dienomis įšvęstas į 
kunigus tos kongregacijos 
(Tėvų Oblatų) vyskupo. Jau  
nas, kunigas yra kilęs iš in
dėnų Mohawk giminės, gi
męs St. Regis indėnų rezer
vacijoj, 1918 m. (NC-Drau
gąs)

VAIDILUTE

TĖVIŠKĖ RO M ANA S
A N T R O J I  D A L I S

L A B O R E M U S

(Tęsinys)
Z

Berniukas nedaug tesu- 
prasdavo iš tų  kalbų, vie
nok klausydavos atsidėjęs, 
kol ne k a rtą  čia p a t ta rp  
suaugusių i r  ’ užmigdavo. 
Tuomet motinėlė nuvesda
vo jį į kitą, tam sų, kam ba
rį paguldyti. Tamsoje ūmai 
prisimindavo kalvę, k ibirkš
tis  ir  pasakas apie velnius. 
Pabusdavo baimė...

— Kalvis sako, jog gele
žies gabale esą p ik tų  dva
sių, kurios laksto kaip žie
žirbos... J is  muša geležį ir  
veja lauk velnią...

— Kalvis — melagis.... 
N ėra velnių, o iš įkaitin tos 
geležies try k šta  žiežirbos 
dėl to, kad' nuo kūjo su tren
kimo visuomet išskyla žie
žirbos...

Maskvos Planai Lenkijos Ateičiai \
TIE PLANAI JAU SENIAI VYKDOMI

Maskvoje parinkti kandidatai į “naują” Lenkijos 
“ ministrų kabinetą” vyksta į Varšuvą, iš kur bus pa
skelbtą, kaip Stalino “ išrinktieji” pasidalins savo pa
reigomis.

Amerikos ir Anglijos ambasadoriams Maskvoje, ku
rie “ gelbėjo” sulipdyti Lenkijai “ tautinės vienybės 
vyriausybę” pažadėta, kad netrukus Lenkijoj bus vi-

APŽVALGA
Lietuvos Tremtinių Gelbėjim o Problem a

New York Times bendradarbis Londone John Mac- 
Cormack praėjusio sekmadienio laidoje rašo apie iš
keltųjų iš savo kraštų  vargus Europoje. Straipsnio au
torius sako, kad ši y ra  viena iš sunkiausiųjų Europos 
problemų, kurią užsibaigęs karas ten paliko.

Keliose straipsnio vietose p. MacCormack mini ir  
Lietuvos tremtinius. Anot jo, milijonai žmonių, išbė
gusių arba prievarta, išvežtų iš savo krašto žmonių ne
gali arba nenori grįžti namo. Karas palikęs daug lie
tuvių besislapstančių Vokietijos pogrindžiuose. “ Ne
mėgimas sovietų santvarkos, taip pat y ra  motyvas, dėl 
kurio daug lietuvių, latvių ir  estų  benori grįžti ir  būti 
praryti taip, kaip jų  krašta i buvo p ra ry ti.”

Kitoje straipsnio vietoje rašoma, kad esą apskai
čiuojama, jog “ keli šim tai tūkstančių lietuvių, latvių 
ir estų, bet daugiausia lietuvių, arba bėgo nuo rusų 
arba vokiečių buvo išvežti į Vokietiją ir  jie nenorės 
grįžti.”

Yra rašoma ir  apie k itų  tau tų  trem tinių likimą, ku
ris taip jau y ra  skaudus.

Rašytojas MacCormack savo straipsniu paliudija per 
įvairius lietuvių ir  kitus šaltinius gautus pranešimus 
apie tai, kad vakarų Europoj šiuo metu vargsta keli 
šimtai tūkstančių lietuvių tremtinių, kurių likimas ne
paprastai skaudus ir  jų ateitis yra miglota. New York 
Times bendradarbis paliudija ir tai, kad tie  šim tai 
tūkstančių lietuvių atsisako grįžti į rusų pavergtą Lie
tuvą..

Lietuvos trem tinių problema ir  mus, amerikiečius, 
liečia. Vienu a r  k itu  būdu mes turim t rūpintis jų  liki
mu. Pirmoj vietoj mūsų BALF turės aprūpinti juos, 
bent laikinai, maistu, drabužiais ir  pastoge. Turėsime 
rūpintis ir  jų  ateitimi. Juk tai gyva lietuvių tautos 
dalis. Reikia imtis visų galimų priemonių, kad ji būtų 
išgelbėto. _

Septintosios U. S. karo paskolos bonų vajus baigiasi 
šeštadienį. A r jau  atlikome savo pareigą? A r pakan
kamai nusipirkome šios paskolos bonų? Jei dar ne — 
tai padarykime tuojau.

Rašo: P. P. č.

SUBMARINO IŠRADĖJAS

Praėjusio sekma d i e n i o 
laikraštyje trum pai praneš
ta, kad Simonas Lake mirė. 
Jis mirė birž. 23 d., po ke
lių mėnesių ligos, sulaukęs 
79 metų amžiaus.

Velionis buvo žymus žmo
gus, nes jis buvo submarino 
išradėjas. Simonas Lake ga
vo įkvėpimą skaitan t Julės 
Verne knygos “ T w e n t  y  
Thousand League’s Under 
the Sea.”

Simonas Lake paplugdė 
pirm ą savo išrastą  submari- 
ną 1892 m etais ir  per sekan
čius 20 metų nuoiatai geri
no daromus submarinus. Jis 
visam pasauliui p rirodė /jog  
submarinai gali sėkmingai 
veikti atviroje jūroje.

NE KARO TIKSLAMS

Iki pirmojo Pasaulinio 
Karo p. Lake buvo suorga
nizavęs nemažą subm arinų 
kompaniją ir  dirbo subm ari
nus viso pasaulio valsty
bėms.

Simonas Lake dirbo sub
m arinus ne karo tikslams, 
bet prekių perkėlimui ir  pa
našiems tikslam s. Jis netu
rėjo m intyje karų  laim ėji
mą submarino pagalba. A t
skiros valstybės prijungė 
torpedų vartojim ą subm a fi
nuose ir  1.1. Išradėjas norė
jo dirbinėti milžiniškus sub
m arinus vežti daug prekių 
ir  1.1., nes subm arinai gali 
išvengti audrų ir  k itų  gam
tos permainų.

JUNGT. VALSTYBĖS « 
NEPASITIKĖJO

1873 m etais vasario mė
nesį Vilniaus sto ty je  išlipo 
iš traukinio jaunas studen
ta s  ir, nedrąsiai į judančią  
minią. įsimaišęs, išėjo per 
trečios klasės salę Į; aukštai 
iškeltą sto ties rūm ų fasadą 
iš miesto pusės.

Triukšm ingai judėjo ties 
stotim  žmonės, vieni skubė
dami į traukinį, k iti į vežė
jus bei aikštę, iš kurios ša 
kojasi siauros gatvės.

M andagiai visų šalinda- 
masis, studentas nulipo pla
čiais laiptais. į akm ens g rin 
dinį ir, pora žingsnių paėjęs, 
sustojo dairydam asis.

P irm ą k a r tą  atsidūrė ta 
me mieste, kuriam e tyčia  
pakely į P eterburgą sustojo, 
norėdam as pam aty ti is to ri
nę Lietuvos sostinę, kur, jo 
manymu, glūdėjo jo m yli
mos Tėvynės dvasia. Su ja  
norėjo susipažinti, iš  jos 
troško pasisem ti d ar dide.s- 
nes meilės savo tau ta i, jos 
kalbai ir  jos vargui, k u rį 
gerai pažino.

nu tarė  p irk ti pirm ą subma- 
riną.

Išradėjas mirė. neturte.
1934 m etais p. Lake pra- 

* leido m ilžiniškas pinigų su
m as mėginime iš trau k ti iš 
E a s t upės prie New Yorko 
nuskendusį b ritų  laivą *Hus- 
s a r \  kuriam e tu rėjo  bū ti be
veik 5 m ilijonai aukso. Tas 
laivas nuskendo 1780 me
tais. Bet už ta i  j i s  vos sau
ją  menkų pinigėlių tegavo.

Simonas Lake pasakoja, 
kad jam  ėmė 20 m etų i r  kai
navo net $1,000,000.00 įti
k in ti J. Valstybių vadovy
bę apie submarino vertybę 
ir  naudą. Rusija, Italija , Vo 
kiėtija, ir  A ustrija  buvo se
niai pirkusios submarinus, 
kai J. Valstybės galutinai

Nedidelis vaikas būdamas, 
pergyveno 1863 m etų suki
limą i r  m atė, kaip rusų val
džia persekiojo jo  tautiečių 
tikybą i r  kalbą. Pirmose 
Šiaulių gim nazijos klasėse 
tebesant, iš jo  buvo atimta 
motinėlės dovanota malda
knygė i r  į jos v ietą  pakišta 
k ita  — rusiškom is raidėmis. 
Jam  ir  jo  draugam s tekda
vo ne k a r tą  kęsti bausmę, 
skriaudą ir  pašaipą tiktai 
dėl to, kad jie  buvo lietu
viai. ,

K as jis?... Niekuomet ir 
nesvarstė. Iš p a t mažų die
nų kalbėjo tik  ta  viena kal
ba, iš motinos- lūpų išmoko 
tik  lie tuv išką maldą, iš se
nos abėcėlės tik  vieną raš
tą . Mokykloje išgirdo kito
kių kalbų, apie kitokias ti
kybas, 'iš  geografijos ir  isto
rijos mokslų /— apie kitas 
šalis ir  tau tas.

Skriauda pagimdo kerštą, 
p rievarta  — neapykantą, 
persekiojim as — apsigyni
mo instink tą. Taip atsitiko 
i r  jam , i r  jo  draugams. Dar 
gimnazijos paskutinėse kla
sėse pabudo skriaudos su
pratim as, pabudo meilė gim
ta ja i kalbai ir  prisirišimas 
prie savo žemės.

Peterburge susipažino su 
lenkų studentų patriotinėm 
draugijom , su jų kova dėl 
pavergtos tėvynės, su  jų i- 
dealais, siekimais. Tik jų 
idealai buvo jam  svetimi. 

(Daugiau bus)

D idžiausia  Lietuvių 
Jew e iry  Krautuvė

P ard u o d am e laikrodžius, laik
rodėlius, auksin iu s ir  deimanti
n iu s žiedus, rašom as plunksnas

i r  įvairius kitus 
auksin ius ir  si
dabrin ius daiktus 
už Jum s Prieina
m as Kainas!

Be to, turime 
didelį ir  gerą pa
sirinkim ą Muzik* 
a liškų  instrumen 
tų , Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir  r i tu  Mu
zikalių daiktų.

T aipgi ta isom e laikrodžius ir 
la ik rodėlius, žiedus, P lunksnas, 
ir  m uzikalius instinunentus..

JO H N  A. KASS
W ATCHM AKER 

JE W E L R Y  —  MUS1C 

4216 ARCHER AVENUE 
P h o n e : LA FA Y ETTE 3617

nARCUTIJ
V IE N IN T E L IS  AM ERIK O S L IETU V IŲ  K A SD IEN IN IS 

RADIO L A IK R A ŠTIS . —  ĮSTEIG TA S B A L . 11, 1933

WHFC -  ItiOkilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — P enk ta

dieniais nito 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso A dresas:

6755 So. W este rn  A vė., C hicago, IU.
Telefonas — GROvehill 2242
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prailgo" Jubiliejinis Piknikas

Minint 25 Metų Piknikavimą
GRAŽIAUSIOS VIETOS. — ĮDOMIAUSIOS PROG
RAMOS. — SMAGIAUSI PIKNIKAI. — TAI DIEN
RAŠČIO “DRAUGO’ ’ TRADICIJA.

Liepos-July 8 d., Berg- 
I ^ ’s Grove. Riverside, III., 
I įvyks pirmatinis šių metų 
į DRAUGO piknikas. Sis pik

nikas skiriasi nuo visų ki- 
h piknikų, nes šiais metais 
sueina lygiai 25 metai kaip i  dar, DRAUGAS rengia pik- 

I nikus. Per tiek metų pas či- 
I kagiečius pasidarė tradicija į gkaidingiausiai lankytis į 
Į “Draugo'’ rengiamus pikni- 
Į kus, nes jie linksmiausi, sma 

giausi ir Jaukiausi už kitus.
GRAŽIAUSIOS vaišes

I Senesnieji čikagiečiai ge
rai atsimena, kad per praei
tas 25 metus dnr. “Drau- 

i gas”, metai iš metų, vis 
stengėsi surasti gražias, tin- 

| karnas vietas piknikams. Per 
pastaruosius metus “ Drau
go’’ vasariniai piknikai Berg 

‘ man’s darže tapo vieni iš 
: populeriausių, pirma dėl vie
tos gražumo, vėsumo, tyro 
oro, o antra dėl lengvo pri
važiavimo iš visų miesto da
lių, kas ypač šiais karo me
tais visiems palengvins a t
vykti piknikan, kurs prama- 
tomas būti rekordiniu.

ĮDOMIAUSIOS
PROGRAMOS

Per tiek metų ‘‘Draugas” 
visuomet stengėsi parūpin
ti vis naujo talento piknikų 
programoms. “ Draugas” ir 
tuo gali didžiuotis ir di
džiuojasi, kad šiandien ran
dasi daug pasižymėjusių, ar-

pažintis su lietuviais iš kitų 
kolonijų ir iš tolimesnių 
miestų. Neturi rūpintis val
gių ar gėrimų atsivežimu, 
randa viską kuo puikiausiai 
pagaminta. Pasistiprinę ran
da progos išbandyti savo ! 
laimę traukimuose, žaidi
muose. Senus ir jaunus prie 
šokių salės traukia šaunus 
orkestras. Turintieji balsus, 
o kuris gi lietuvis neturi, 
tuoj susiburia traukti su
tartinai lietuviukas liaudies 
daineles. Kuo daugiau žmo
gus galėtų trokšti?
TAI JAU TRADICIJA

Taip ir šiais jubiliejiniais 
metais, visi trauks į Berg
man’s daržą. Nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro, skani 
bės ir  bruzdės tas daržas 
suvažiavusių čikagiečių į- 
prastu smagumu. Rezervuo
kite liepos-July 8 d., “ Drau
go” vasariniam piknikui 
Bergman’s Grove, Riverside. 
UI. NAP

P r a n e š im a i
Utenos klubo . susirinki

mas įvyks birželio 28 d., 8 
vai., - Vingeliausko svetainėj. 
Visi klubo nariai būkit. *

Valdyba

Marąuette Park. —ę- Liet. 
Vyčių 112 kuopos susirin
kimas bus rytoj, birželio 28

tistų,, lošikų, dainininkų, mu d-  val- vak-> parapijos
salėj. Šis susirinkimas bus 
svarbus, nes reikia ruoštis

zikantų, kurie savo pirmą 
progą pasirodyti sulaukė 
“Draugo” parengimuose. I r  Prie K of L Day ir seimo, 
šiais metais pasirodys lie-. 
tuvis magikas Otto Riauba, I 
žinomas kai^o Hindu kilmės 
Prince Zombi. Atvyksta su 1 
visu bagažu magikų trupė 
kuriai vadovaus dr. Simo-1 
naitis tikrai stebėtinai prog
ramai.
SMAGIAUSI PIKNIKAI

K iekv ienam e “  D r a u g o  ’ ’ 
piknike d a ly v ia i  s m a g ia u s i a i  
laiką p r a le id ž ia . U ž m e z g a

Kai gyvenimas tuščias, 
kaį ieškai ko artimaųs, imk 
į rankas gerą laikraštį, ar
ba gerą knygą.

MYKOLAS BONKA
Gyveno: .4035 S. M aplevood 

Avė., C h icag o , I ll in o is .
Mirė B irže lio  26d., 1945m .;

7:00 vai. ry te ,  s u la u k ę s  p u sė s  
amžiaus.

- Gimęs B ietuv-oje. K ilo  iš 
Ukmergės apskr.. K ovarsko p a 
rapijos, MockelŠkių kaiiiio . 

Amerikoj išg y v en o  30 u i. * 
P a liko  d id e lia m e  n u l iū d im e : 

artim us d ra u g u s  i r  p a ž įs ta m u s .
L a id o tu v ėm is  rū p in a s i  j.o a r 

tim as draugą#. J u o z a s  -S iu iano- 
nis.

P rik la u sė  p r ie  L ie t.  P i lie č ių  
D arbininkų P a š a lp o s  k l iu bo.

K ūnas p a š a rv o ta s  J .  1 .i Ule
vičiaus k o p ly č io je . 4348 S o u th  
C aliforn ia Avė. L a id o tu v ė s  j- 
vyks ketvirtad.. B irže lio  28d. Iš 
koplyčios 8.-'30 vai. n  tu  bu-« a t 
lydėtas į N e k a lto  P ra s id ė jim o  
Švenčiausios P a n e lė s ',  'M arijo s  
par. bažnyčią., k u r io je  Įv y k s  ge
dulingos pam aldos už  v e lio n io  
sielą. P o  p a m a ld ų  b u s  n u ly 
dėtas Į š v .  K a z im ie ro  k a p in e s .

N u o šird ž ia i k v ieč ia m e  v isu s  
gim ines, .d ra u g u s  i r  p a ž įs ta m u s  
daly v au ti š io se  la id o tu v ėse .

N uliūdę ' A rtim i D raugai ir 
Pažįstami.

L aid o tu v ių  d i re k to r ia i :  La- 
chavvlcz i r  Sūnui, te l . C A N al 
2515.

MOS PREZIDENTAS SAN FRANCISCO i rikos lietuvis. Jo tėveliai teitininkų draugovės dv. va-
(mirę) buvo žymūs Bridge- 

l porto biznieriai ir šv. Jur- 
I gio parap. parapijonai. Jis 
priklauso prie parapijos cho 
ro ir yra visų gerbiamas už 

I jo taktiškumą.
Šiems jaunuoliams suriš 

| rankas neatmezgiamu maz- 
I gu, kun. K. Barauskas, A-

das ir pirmininkas, birželio 
30 d., 4 vai. pp, šv. Jurgio 
bažnyčioje. O vestuvių puo
ta įvyks Moose Hali, 426 
W. 63rd St.

Pradedant naują gyveni
mą, linkiu daug giedrių die
nų ir laimės šypsnių. ANA.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 8o. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 — Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

Skelbkitės “Drauge”

Atvykus prezidentui Truman į San Fnaneisco, aerodro
me jį  pasitiko Valstybės Sekretorius E. Stettinius, Jr. 
(centre) ir California gubernatorius Earl Warren (de
šinėj). (Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Skambės Vestuvių 
Varpai

Žymiems jaunimo veikė
jams: Benei VanČytei su Jim 
Petrausku.

B. Vančytė gimusi Chica- 
goje (Town of Lake). Ma
žytei esant tėveliai parsive
žė į Lietuvą. Ten užaugo ir 
lankė žemės ūkio mokyklą. 
Buvo veikli "Pavasarininkų’ 
organizacijos narė (Eržvil
ke) ir pasižymėjo scenos ga
bumais.

Į Ameriką sugrįžo “Ame
rican Legion” ’laivu 1940 
m., kuomet paskutinieji A- 
merikos piliečiai buvo išga
benami iš Europos. Čia be 
veikimo nerimo, nes tamp
riai buvo susigyvenusi su j

» Visi nariai ir taipgi no
rintieji įsirašyti prašomi at
silankyti. J. A. Vilkišius

Platinkite “Draugą”.

kilniomis idėjomis. Ji yra 
viena iš organizatorių Atei
tininkų draugovės ir tauti
nių šokių pirmųjų šokėjų. 
Daug darbo įdėjo ir laiko 
pašventė rengiant vakarus, 
nes užimdavo svarbiausias 
roles ir puikiausiai suvaidin
davo, o komplimentų be skai 
čiaus susilaukdavo. Nuosek
liai tvarko Ateitininkų drau 
govės “ serap book”.

J. Benės tėveliai ir brolis 
gyvena Čepaičių km., Erž
vilko valse. (Žemaitijoje).

Jim Petrauskas yra Ame-

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ IR UŽDEKIT 
MŪRINIUS SIDINGUS

roll roofing—
00 lb.— 2iwl R oll ................ 91.60
B rič k  ŠJding— R o ll $2.15
H eav y  B ric k  Siding . . . . . .  $6.95

K etvirtainė pėda,

TURIM  PILN Ą  PASIRINKIM U 
A -l

rūšies stako—-Lentų i r  N anuuns 
M ateriolo.

K am  reikalinga namą, taisyti. Mes 
d e d a m  la n g u s  i r  d u r is  i r  a p k a la m  
n a m u s  su  Insul B rič k  pop ierių . 
T u r im  V isok ios M aliavos N a m a m s 
M es tu r im  g e rą  lie tu v į kanpcntcrį 

ALBERT LUM BER & SUPPLY 
COMPANY

3800 SO. AVESTERN AVĖ. 
Tel. LA FAY ETTE 2101

/i1 m.

•  ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKIT TIESIOG 18 
ŽMONIŲ, KURDE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West l l l th  S t
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

6 3 3 5CEDERCREST

NULIŪDIMO VALANDOJE
kreipkitės prie

ANTHONY B.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

D U O D A M  P A S K O L A S  
A n t  P ir m ų  M o r g i č i ų

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMISĮNO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEB VISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATIOS 

O I CHICAGO

Virginia 1141
Prea. and Mgr.

POVILAS GRONSKIS 
(Gyveno 10452 S. Indiana Avė.)

Mirė Birž. 24 d., 1945, 8:15 vai. ryte, sulaukęs
Gimė Cbieagoje.
Paliko dideliame nuliūdime Seserį Vienuolę Kazimicrie- 

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 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 10452 So. Indiana Avė., 4'el. 
PULlman 6037.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienyje, Birž. 28 d. iš namų 
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:

B cąuo Vienuole,., Broliai ir Švogerkos. «
Laidotuvių Direktoriai Laehawicz ir Sūnai. Telefonai— 

PUL. 1270 — CAN. 2515.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W estern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finanssškam stovini prieinamas.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.
— 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 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir  Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone TABDS 0781

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Y a r d s  1 7 4 1 -2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

LACHA WICZ IR SUN AI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L  BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tek PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. L RIDIKAS
8354 8. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419
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G inklų kova  gatvėje

Detektyvas ir buvęs kalinys krito nuo 
kulku netoli vidurmiesčio

VYRAS IR MOTERIŠKE, BANDITO KAMPANIJONAI, 
BUVO SUČIUPTI AUTOMOBILIUJE. BANDITAS 
BĖGO GATVE IR ŠAUDĖ Į DETEKTYVUS

CHICAGO. — Vėlai birže-i va s susviravo ir  nukrito. Jis
lio 25 dienos vakare 
ir Hubbard gatvėse įvyko 
kova tarp  policijos ir ban
ditų. Vienas iš banditų nušo
vė detektyvą Morris Fried
man, 46 metų, 3825 Fulton 
str., kuris tarnavo 17 metų 
policijos skyriuje kaipo na
rys gaudyti plėšikus. O de
tektyvas Rudolph Friedl nu
šovė Lyman Stanton Hei- 
man, 37 metų, iš Detroit, 
buvusį kalinį, kurio armijos 
paleidimo poperiai rodo he- 
roišką jo tarnybą • šiaurės 
Afrikoje ir Sicilijoje. Jis bu
vo paleistas iš kariuomenės 
garbingai praeitais metais.

Friedman, su detektyvu 
Rudolph Friedl ir Sgt. Frank 
Pape, pastebėjo Heiman’s 
automobilį Clark gatvėje, 
tuojau pietuose nuo Illinois 
gatvės, keletą minučių prieš | 
susišaudymą. Heiman’s au- 
timobilyje buvo moteris ir 
kitas vyras. Jo automobilis 
važiavo į pietus, o policijos

Clark j tuojau ligoninėje mirė. 
ATSAKĖ UGNIMI

Friedl atsakė šūviu į Hei- 
mano ugnį. Heiman pasislė
pė už Cadillac automobilio, 
kuris buvo pastatytas šiau
rinėje Hubbard gatvės daly-1 
je, apie 30 pėdų nuo Clark 
gatvės. Ginklų dvikova pra
sidėjo, ir automobilis buvo 
kaipo apsauga dvikovinin- 
kams.

Abu laikės automobilio ir 
šaudė. Penkios 'kulkų skylės 
buvo išmuštos automobilio 
languose.

Staiga Friedl pamatė Hei- 
man’ą automobilio užpakaly
je ir  pašovė banditą per gal
vą. Nebūdamas tikras ar 
Heiman negyvas, Friedl pa
leido dar tris šūvius į jo la
voną.

KA PASAKĖ MOTERIS

JIE  MYLIMI KLAUSYTOJ^.. V agis be  širdies...

Penkių kareivių motina apiplėšta, kai 
ji gulėjo mirštanti gatvėje

JI BUVO PERBLOKŠTA TAXICAB. JI BUVO NEATPA- y  Knn> p P< cinikui. MIC. 
ŽINTA DAUGIAU KAI 12 VALANDŲ. NELAIMĖ Į pggerbti jo  vardadienio nro« 
ĮVYKO, KAI JI ĖJO APLANKYTI SERGANČIO j ga į r  atsisveikinti, bankie- 
BROLIO. j te, kuris įvyks birželio 29

----------- -----------------------  d., Syrena salėj, užsirezer-

Jūreivis Sužeistas 'vavD vi?aeils kuniCT' 8Dan'CHICAGO. — Kai motina 
penkių užjūrio veteranų gu
lėjo m irštanti. praeitą pirma
dienį Jackson blvd. ir Rock- 
well str. po automobilio ne
laimės, vagis paėmė jos ran
kinį deimantinį laikrodį, ku
rį penki jos kareiviai sūnūs 
nupirko praeitais metais.

Penkių karių motina vadi
nasi Mrs. Catherine ^Byrom, 
58 metų, 3930 W. Congress 
str.,

dos ir  organizacijų veikėjų, 
Karo informacijos ofisas Į biznierių ir  proftsi jonalų. 

birželio 25 dieną pranešė, r • .
kad jūrininkas Frank Peter x  Jonni Kass Prae*tą W  
Kasper buvo sužeistas. Jo ma4*e^i S*min®s lr au?ai 
tėvai gyvena 5113 Glęnwood i surpryzą. var įnių
avė Chicaeo Į nroga. J. Kass yra Bnghton

■' g  '_________  Į Park veikėjas, savininkas di-
. . . .  dėlės Jewelry Store adresu

Dingės rac ifike  Į4216 Archer Avė., ir specia-
listas laikrodžių taisyme.

sąuado
šiaurės.

automobilis vyko

KILO ĮTARIMAS
Detektyvams kilo įtari

mas, kai jie pamatė trejukę, 
ir  jie įsakė automobiliui su- 

I stoti. Bet automobilis apsi
suko palei Kampą ir nuva
žiavo Hubbard gatvės vaka- 
ruosna. Policijos sųuado au
tomobilis pasuko šiaurės 
Illinois gatvę, pasuko vaka
ruose į La Šalie gatvę ir pie
tuose į Hubbard gatvę.

Detektyvų automobilis, 
vairuojamas Fiedl, laiku at
vyko j  tarpskelį, kur buvo 
pabėgusių automobilis.

JIS  BĖGO GATVE

Tuojau Heiman’s automo
bilis sustojo, jis iššoko. Jis 
bėgo Hubbard gatvės rytų 
dalyje. Fiedl ir Friedman bė
go paskui jį: Pape, kuriam 
Friedl įdavė vieną iš savo 
revolverių/ laikė porą auto
mobilyje.

Kai Heiman priartėjo 
Clark gatvę, jis pamatjė, kad 
detektyvai jį vijos. Jis iš
traukė du ginklus iš savo ki
šenių, .32 caliber automatiš-1 SEATTLE, Washe — Vie- 

I  ką ir  .38 caliber revolverį, ir i name cab buvo rasta $500 ir 
pradėjo šaudyti į . detekty-1 už $15,000 brangakmenių, 
vus. Viena kulka palietė Tie dalykai rasti užpakalinė- 
Friedman’ui į pilvą. Detekty- Į je cab sėdynėje.

Automobilyje buvo du su
čiupti. Jie atpažinti kaipo 
Edward Erwin, kitaip vadi
namas Aloysious Rošinski 
ir  Al Ross, iš Pontiac, Mich., 
ir Mrs. Doris Grėgorson, 25 
metų, kitaip vadinama Lois 
Ross, keturių vaikų motina.

Mrs. Grėgorson pripažino, 
kad trys apiplėšė krautuves.
Ji pasakė, jog apiplėšimai
jiems davė $3,200. ■ • , , .. . . ... .. . , . ną, bet lis įos nenustebino,Policijos rekordai parode, | .

Mr. ir Mrs. James E. Jordan, kurie žinomi milijonams 
radio klausytojams ir kino teatrų lankytojams kaipo 
“Fibber McGee ir Molly” buvo pagerbti katalikų karo 
veteranų organizacijos. Jie buvo pagerbti už švarų juoką 
ir  tikrą kilnumą, kurie yra tautos stiprybe. Jiems buvo 
įteiktas pasižymėjimo ženklas birželio 19 d., Hollywood, 
laike jų pasirodymo per radiją. (Draugas-NC. foto) 

Grįžęs iš karo

Norėjo nustebinti žmonų, bet...
KAREIVIS GRĮŽĘS IŠ KARO SUŽINOJO APIE ŽMONOS 

MIRTI. JIS NORĖJO PAMATYTI JA BESIJUO
KIANČIA, BET RADO KAPĄ...

ROCKFORD, III. — Sgt. 
Philip J. Campbell, 34 metų, 
birželio 24 dienos vakare bu
vo namie. Jis grįžo iš 4 me
tų karo ir norėjo netikėtu 
savo grįžimu nustebinti žmo-

kad Heiman ir 
buvę kaliniai.

Erwin yra

Skubėjo 3 ,000 prie te
lefono; o kalbėjos 100

LONDONAS. — Daugiau 
kaip 3,000 amerikičių karei
vių skubėjo prie telefono 
kalbėtis per Atlantiko liniją, 
savaitės gale, kai buvo ati
daryta pirmą kartą priva
tūs pasikalbėjimai nuo 1939 
metų. Tik 100 šaukimų bu
vo gauta per pirmas 24 va
landas. Pasikalbėjimas kaš
tuoja $12.

Apie tai teko sužinoti bir
želio 25 dieną.

Rado brangenybes

o tik sužinojo skaudžią tra 
gediją.

♦  ££• ♦

Karo veteranui, Afrikos, 
Sicilijos, Italijos ir Prancū
zijos karo frontų, . čia buvo 
pasakyta, kad jo žmona 
Ruth, 35 metų, lavonas su
daužytas buvo rastas birže
lio 18 dieną eleveitoriuje, ku
ris veda į šaunų jos darbda
vio Cecil Robbell apartamen
tą. .

*  *  ♦

Jis nebuvo girdėjęs apie 
žmonos mirtį ir skubėjo iš 

I traukinio į namus. Policinin
kas George Albee pranešė 
liūdną žinią Sgt. Campbell’ui, 
kai policininkas jį rado prie 
namo.

“Aš negaliu tam tikėti” — 
jis pasakė. “Tai išgalvota. 
Aš ėjau jos nustebinti. Ji tu
rėtų nusijuokti.”

Pirkite karo bonus ir štam
pas.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

šios Paskolos , Yra Darom os —  
Statybai, Rem ontą v im t i  i. R efinansavim ui —  
ANT LENGVU MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI 
Pasinaudokite žem om s Nuošimčių Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE m ūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojamj Ir ligi $5.000.00 ap- 
drausti per Federar Savings and Ixian In- 
siiranee Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR  ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE ĮSTAIGA.

— 47 Metai Sėkm ingo Patarnavim ol —

Karo informacijos ofisas
kuri buvo permūšta birželio 25 dieną paskelbė, j X BALF Chicago apskri- 

taxicab, 6 y Į .  iš ryto, kai ji jkad ggt Albert A Yokubo- ties išvažiavimas, praeitą 
nis dingo (missing) Pacifiko sekmadienį sutraukė nema- 
karo lauke. Jo motina Mrs. | lietuvių. Svarbesnes kal

bas pasakė P. Grigaitis ir 
Lietuves konsulas P. Dauž- 
vardis.

ėjo aplankyti sergančio bro
lio Patrick Sullivan, 2629 
Jackson blvd.

NEGALĖJO ATPAŽINTI...
Kadangi'vagis paėmė taip 

pat Mrs. Byrom’s rankinuką, 
kuriame buvo pinigų, racio- 
navimo knygėles ir kiti a t
pažinimo poperiai, jos lavo
nas gulėjo kauntės iavonįnė-.r. . « , , . •- . .. / .v , . , . ikad pfc. Samlael Vitas mirė netas imsis iniciatyvo« na-įfe neatsisauktas daugiau' .5, , _ . L  . , ,  , F
r  ■ I i j »» I z \  r Y i n r i n n  I r r o r b r i  ■»■■»».« T.1 — ■

kaip per 12 valandų. Tik po į 
to, kai šeimos nariai kreipės 
į policiją vėlai £o pietų, 
jiems buvo nurodyta lavoni-

Mary M. Paciunas gyvena 
80 Valley str., Port Carbon, 
Pa.

M irė Pacifike
Karo informacijos 

birželio 25 dieną

X Estelle Daukšas iš Bri- 
ghton Park yra viena stei
gėjų OCD vieneto bloke tar- 

ofisas I ne S. Oamnbell, S. Artesian, 
pranešė, | W. 39 ir W. 40 gatvių. Vie-

j Pacifiko kare. Jo motina . gerbti tris  iš. to bloko jau-
Mrs. Sophia Vitas gyvena | nuolius, žuvusius kare. 
Mingo Jungtfon, Pa.

Kulka smilkinyje
NAUJAS PREZIDENTAS

Scan T. O’Kelly, naujas 
Airijos prezidentas. Jis yra 
katalikas. Jo instaliacija bu
vo atžymėta šv. mišių auka, 
kurią atnašavo kardinolas 
MacRory, Armagh arkivys
kupas ir visus Airijos pri
imąs.

Užėjo šalčio banga 
Argentinoje

Pirmiausia atpažino Mrs. 
o .. o v t- ' ROCHESTER, Minn. —Ruth Sullivan savo brolienę, j .v _  .
T.T 4. i -d  » i įLarry Roe, 4 metų, iš Fair-Netrukus Mrs Byrom s lavo-1 j  - » ..............
nas buvo atsišauktas jos vy- field- Mont- buv0 P r u t a s  
ro James, 6J. metų, Surface I smilk*ni’2kaj1.
Lines motormano, kurį atly
dėjo jų  duktė Ann, 19 metų.

1 draugas žaidė su šautuvu. 
Vaiko padėtis nėra bloga.

Ir paskui paaiškėjo, kad va- 
gis pačiupo Mrs. Byrom’s 
laikrodį ir rankinuką.

Taxicab vairuotojas Mi- 
chael Laurie, 34 metų, 3492 
Lexington str., buvo sulaiky
tas klausinėti.

Paraginlt savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsisa
kytų “Draugą”.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
,pj££j __CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

BUENOS AIRES. — Ar- 
gentinėos sostinė, beveik be 
kuro aliejaus .šildymo šią 
žiemą, kenčia vieną iš di- 

į džiausiu šalčio bangų istori
joje. Birželio 23 dieną Bue
nos Aires buvo 24 laipsniai 

i temper atūros, žemiausia per j 
dvidešimts vienerius metus.

Vagys paėmė už 
$21,100 vertės

CHICAGO. — Už $21,000° 
vertės prekių buvo povogta 
iš dviejų biznio, namų, 725 S. 
La Šalie str., — buvo pra
nešta birželio 25 dieną poli
cijai.

Didžiausi nuostoliai buvo 
Torex Manufacturing kom
panijoje, trečiame aukšte. 
I Vagys pavogė 633 porų odi
nių piniginių (billfolds), už 
I $15,000 vertės. Iš Pritchard 
IStationery kompanijos, gir
iniame aukšte, vagys paėmė 
įvairių dalykų už $6,000 vėr- 
tės.

Pasiūlė bananų
PHILADELPHIA, Pa. — 

Kai kostumeriai prašė vištų 
Oscar Feinstein’s paukščių 
krautuvėje, birželio 22 die
ną, buvo jiems pasiūlyta ba
nanai Feiristėin pareiškė, 
jog jis per paskutinį atsilan
kymą paukščių sandėlyje 
galėjo gauti — bananus.

104 metų amžiaus

CHICAGOS NAMO NAUJAS  
VIRŠININKAS

Kun. A. Miciūnas, M. I. C.,

X Louis S. Daknis, iš Bri- 
) ghton Park, šiomis dieno- 
mis Great Lakęs Navai sto
vykloj baigė iūriniukvstės, 
militarės jroankštos ir bend- 

! rą  jūrų 'procedūros kursą. 
į Jo tėvai gyvena adresu. 4203 
) S. Campbell Ąve.

X Darius-Girenas postas 
jau planuoja paminklą lie
tuviams iš Chicago ir Cook 
apskr. karo tarnyboje. Pa
minklas greičiausiai bus sta
tomas parko ^aikštėje tarp 
bulvaro ir Western Avė., 
priešais posto eūmus. Karei
vių vardai vis dar plaukia.

X L. Vyčių 36 kp. ir Šv. 
Vardo draugi)jos iniciatyva, 
liepos 13-tą šaukiamas Bri- 
ghton Park bendras tėvu ir 
jaunimo susirinkimas para
pijos salėn pasitarti savo 
jaunimo reikalu. Susirinki
me bus iškelta visa eilė o- 
pių klausimui, kurie liečia 
mūs jaunimo dabartį ir a- 
teitįj. ,

Išlaisvintas
Karo informacijos ofisas 

birželio 25 dieną pranešė, 
kad 2nd lt. Edward A. Bars- 
ditis buvo išlaisvintas iš vo
kiečių nelaisvės. Jo žmona 
Mrs. Willa Marie Barsditis 
gyvena 530 Haverhill str., 
Pittsburgh, Pa.

Skaitykite “Draugą”

X Lesi y Marknnis yra ve
dėja Kelly High School stu
dentu. -orkestro. Jau antri 
metai, kai Jonės Commercial 
High School kviečia šį or
kestrą dalyvauti mokyklos 
mokslo meto baigimo prog
ramoj.

X Antanina Leščinskienė, 
iš Bridgeport, žymi ir nuo
širdi visų katalikiškų ir lab
daringų organizacijų rėmė
ja, nepamiršta kas metinės 
tradicijos — kaip praeityje, 
taip ir šįmet Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos pik
nikui, kuris. įvyks liepos 22 
d.? Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos” darže, aukojo $̂ 5. 
Apart to, A. Leščinskienė, 
jei tik aplinkybės leis, pasi
žadėjo su dideliu būriu sa-

žurnalistas—laikraštininkas. J ^ rd ž ia t  dk
<<T • n | ti į pikniką. Nuoširdžiai ae- 

' * 1 ko j am maloniai geradairei 
už auką ir paramą.

G R A N D  R A P ID S , M ich .—
Eldoras L. Bush mirė turė
damas 104 metus amžiaus.
Jis jautės gerai įr buvo svei- t 
kas, tik prieš dvi savaites į
susirgo, ir šiomis dienomis i Tėvų Marijonų kongregaci- 
mjrg i jos Chicagos namo nauju vir-

. ______ šininku paskirtas. Jis yra
baigęs Marąuette universite- 

|te, Milwaukee, \Visc., aukš- 
mokslus, ir yra gabus I

260,000 minų
LONDONAS. — Daugiau Į tus 

kaip 260,000 britų jūros mi
nų buvo pasėta visose karo 
apylinkėse, laike penkių me
tų karo, — pranešta birželio 
24 dieną.

Jis redaguoja 
“Draugo” redakcija ir skai 
tytojai linki geriausio pasi 
sekimo naujose pareigose. Pirkite karo bonus'


