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GELZKELIEČIU UNIJOS ATIDĖJO STREIKĄ
Valstybės Sekr. Byrnes Sugrįžo iš 
Paryžiaus, Išdavė Trumanui Raportą
VVASHINGTON, geg. 19. 

— Valstybės sekr. Byrnes 
vakar sugrįžo j Washingto- 
ną iš Paryžiaus ir per dvi 
valandas raportavo Prezi
dentui Trumanui apie nevy
kusią, “keturių didžiųjų” už
sienių ministrų konferenciją 
Paryžiuje.

Senatoriai Vandenberg 
(R., Mich.) ir Connally (D., 
Tex.) grįžo kartu su Byrnes. 
Vandenberg, kuris parodė ne 
pasitenkinimo dėl konferen
cijos eigos, sakė jis kaJbės 
tuo reikalu senate pirma
dieny.

Connally sakė jis mano an
tradieny senate kalbėti apie

Komunistai Grasina 1 Miestus Kinijoj; 
Valdžios Kariai Ruošiasi Ofensyvai

ir Tientsin, 
Šiaurės Ki-

ŠANGHAJUS, geg. 18. — 
Nežiūrint naujų U. S. gen. 
Marshallo pastangų užbaig
ti Kinijos civilį karą, čia. 
gaunami raportai pasakojo 
apie naujas kautynes ir ka
riuomenių judėjimus šiau
rėje. Kiniečiai kofhuništai 
gręsia Peiping
du didžiausius 
nijos miestus.

Mars.hall tarėsi su Cbou 
En-lai, Kinijos Nr. 2 komu
nistu, ir spėjama jog ameri
kietis vėl bandys suvesti cen
trinės valdžios, komunistų

U.S. Patiekė Jungtinėms Tautoms 
Savo Raportą Apie Franco Rėžimą

NEW YORKAS, geg. 18. 
— Amerika šiandien patiekė 
Jungtinėms Tautoms plati} 
raportą, kuris, anot infor
muotų sluoksnių, turi “labai 
svarbių’’ informacijų apsau
gos tarybos komisijai na
grinėjančiai Franco Ispani
ja

Nepasakyta kas tame ra
porte yra.. Didesnė dalis me
džiagos jau buvo anksčiau 
paskelbta, bet informantas 
sakė prie jos pridėta dau
giau naujos medžiagos apie 
Franco, negu komisija iki 
šiol ga.vo iš kitų šaltinių.

Iranas Nepasiruošęs
Sakyta raportas apima Vo

kietijos turtus ir vokiečius 
Ispanijoje, Ispanijos karo 
potencialą, Franco pastan
gas įsiskverbti i Amerikos 
respublikas ir Franco rėži
mo reagavimą santvkiuose 
su Amerika. Komisija turi 
iki geg. 31 d. baigti tvrinė- 
jimą Lenkijos kaltinimo, 
kad Franco yra pavojus pa
saulio taikai.

Irano premjeras Gha.vam 
pranešė sekretoriui Trygve 
Lie. kad Iranas patieks ta
rybai raportą apie Rusijos 
kariuomenės pasitraukimą iš 
Azerbaidžiano “ka.in tik bus 
.galima tai padarvti’’, tuo 
duodama suprasti, kad ne-

Paryžiaus konferenciją. A- 
not jo, nors konferencija 
“neatliko visko, kas buvo 
tikėtasi,” ji padėjo pagrin
dą laukiamam susitarimui 
dėl sutarčių, kuomet bus vėl 
sueita birželio 15 d. 
Raportuota Byrnes mažiau 

pesimistiškai nusiteikęs ne
gu kiti diplomatai dėl nepa,- 
vykimo sudaryti taikos su
tartis. Italijai, Suomijai, 
Vengrijai, Rumunijai ir Bul
garijai. Byrnes prašė Ame
rikos biznierius komentuoti 
dėl valstybės departamento 
paruošto šešių punktų pro- 
gra.mo atgaivinimui tarpti- 
nės prekybos.

ir demokratu lygos atstovus 
krūvon Nankinge.

Ruošiasi Atsiimti
Kautynės vyksta Jehol, 

Hopei ir šantung provinci
jose, kur komunistų jėgos 
banda perkirsti valdžios su
sisiekimo linijas į Mandžu- 
riją.

Atrodo nacionalistai ruo
šiasi didelei ofensyvai, ku
rios tikslas yra atsiimti ko
munistų užimtus Mandžuri- 
jos miestus, kaip Chang- 
chun.

| bus galima patiekti raporto 
j geg. 20 d., kaip' apsaugos 
i taryba buv0 norėjusi.

Iranas Tiria Rusijos
Armijos Pasitraukimą
LONDONAS, geg. 19. — 

Tehrano radijo pranešimu, 
keturių asmenų specialė mi
sija vakar pasiekė Tabriz, 
Azerbaidžiano sostinę, ištir
ti ar rusų kariuomenė jau 
išsinešdino iš tcs provinci
jos Šiaurės Irane.

Katalikai Laimėjo 
Rinkimus Olandijoje

AMSTERDAM. Olandiia, 
geg. 18. — Galutinei davi
niai vakar dienos rinkimu 
parodo, kad katalikų partija 
gavo 1 466,510 balsu ir lai
mėjo 32 vietas žemutiniuose 
seimo rūmuose, arba dau
giau negu by kuri kita ola.n- 
diečių partija.

Socialisto premjero Scher- 
merhorn vadovaujama vy
riausybė atsistatvdino. ir 
spėjama iog dr. Gari Rom- 

įme, kataliku pa.rtiios vadas,
S bus pakviestas sudaryti ko
alicine valdžią. Karalienė 

IWilhelmina prašė išeinantį 
kabinetą tarnauti kol bus su
daryta nauja vyriausybė.

FORD MAIN STREET — PRIIįŠ IR PO

VVASHINGTON, geg. 18, — Pildant Prez. Trumano 
prašymą, gelžkeliečių unijų vadai šiandien atšaukė 4 va
landai po pietų nustatytą streiką tik kelias minutes pirm 
negu turėjo įvykti streikas. Tačiau, dėl neskubaus pra
nešimo darbininkams apie streiko atidėjimą penkioms die
noms iki ketvirtadienio, didelių miestų geležinkelių stoty
se įvyko didelės suirutės.

VISKAS ATLIKTA PER VALANDA

Prezidento prašymas paliaubų, unijos priėmimas pra
šymo ir pranešimas apie streiko atidėjimą visi buvo pa
daryti per mažiau negu vieną valandą laiko.

Didžiausias ginčas skiriąs unijas ir geležinkelius yra 
2 centai valandai. Gelžkeliečiai nori bent 18 centų valan
dai pakėlimo, o geležinkeliai siūlo 16.

Streiko Sumišimas Trukdė VažinėtiFord Motor Co. Rcuge fabriko Detroite “Main Street” atrodė šitaip darbininkams 
išeinant normalėse sąlygose, kairėje, ir kaip atrodė po to kai anglies streikas, dalių 
trūkumai ir transporto suvaržymas privertė užsidaryti. (Acme Telephoto).

Rusai Tebereikalauja 
Išduoti Tremtinius

NEW YORKAS, geg. 18. 
— Pasiruošiant UN ekono
minės ir socialinės tarybos 
suėjimui šeštadieny, įvyko 
kitas skilimas tarpe Rusijos 
ir vakarinių valstybių, šį 
kartą dėl valdžios atstovų 
paskyrimo į socialių reikalų 
komisijas, ir dėl karo trem
tinių ir bėglių grąžinimo į 
jų kraštus.

Rusija teigia, kad karo 
kriminalistai, kurie vadina
si tremtiniais turėtų būti 
grąžinami, bet vakarų vals
tybės sako jau yra tam rei
kalui taisyklės, o kiti trem
tiniai ir bėgliai neturi būti 
priversti grįžti.

Lenkija Suareštavo 
27 'Sukilėliu Vadus'

VARŠUVA, geg. 18. — 
Lenkijos valdžios praneši
mu, slaptoji polic”" 
kratą nacionalistų partijos 
štabe Sandomierzo ■ apskri
tyje, ir surado naują pože
mio priešvaldišką organiza
ciją, kuri gauna, tiesiogines 
“Londono“ instrukcijas ata
kuoti demokratinius vadus.

Suareštuota 27 asmenys 
ir suimta spaustuvė ir daug 
ginklų.

Politinės žudynės tęsiasi. 
Du lenkų darbininkų vadai 
buvo nušauti. Apsaugos po
licija sakė likvidavo gaują 
“banditų” miške prie Rad- 
zyno.

Laivai Veža Balkanų 
Žydus Palestinon

HAIFA, Palestina, geg. 18. 
— Fede ir Finiee, bėglių lai
vai vežą 1,014 Balkanų žydų 
iš Italijos į Palestiną, buvo 
matyti šį vakarą 35 mylias 
nuo šio uosto, ir tikėtasi jie 
iki vidurnakčio atplauks. 
Valdžios pareigūnai pasiųs 
tuos bėglius į tam tikras 
stovyklas.

Laivai buvo sulaikyti La 
Spezijoje ištisą mėnesį.

Keli Asmenys Sužeisti
Riaušėse Argentinoje
BUENOS AIRES. geg. 18. 

— Keli asmenys buvo su
žeisti ir daugiau negu 100 
buvo suareštuoti šį rytą su
sirėmime tarpe policijos ir 
darbiečiu partijos demons
trantų Cordoboje. Demons
trantai protestavo prieš Cor- 
doba provincijos naująjį 
gubernatorių Argentino Au- 
chter.

Sužymės Amerikiečius, 
Kurie Padėjo Japonijai

TOKYO, geg. 18. — Gen. 
MacArtbur šiandien jsakė 
Japonijos vyriausybei suda- 
rvti sąrašą Amerikos pilie
čių, kurie karo metu prašė 
Japonijos pilietybės, įstojo 
į Japonijos karinę tarnybą 
arba tarnavo japonų vai-1 
džios agentūroms. Visi taip 
dar*ę automatiškai nustbrjo 
Amerikos pilietybės.

SAN FRANCISCO, geg. 
19. — Gen. Eisenhower lėk
tuvu atvyko čia vakar po 
plačios kelionės po Pacifiką 
ir Japoniją.

CIO Pakėlė Duokles, 
Seime Kumščiavosi

ATLANTIC CITY, N. J., 
geg. 18. — CIO prez. Philip 
Murray per 10 minučių plak
tuku daužė stalą, kuomet 
per debatus dėl duoklių pa
kėlimo iš $1 iki $1.50 mė
nesiui įvyko muštynės. Liu
dininkai sakė muštynės įvy
ko kuomet kairieji pradėjo 
užkabinti antikomunistus, 
ypatingai dėl Inland plieno 
liejyklos, Hammond, Ind., 
reikalų.

Plieno darbininkų unijos 
seimas galų gale nubalsavo 
pakelti duokles iki $1.50.

Japonai Protestuoja 
Dėl Maisto, Yoshida

TOKYO, geg. 19. — Japo
nijos kairieji suorganizavo 
masinį maršavimą į impera
toriaus palocių reikalauti 
daugiau maisto. Virtinės ei
lėse matėsi plakatų “šalin 
su Yoshida!” nukreiptus 
prieš konservatyvą premje
rą, kuris parenka naują vy
riausybę.

Iš viso eisenoje dalyvavo 
apie 100,000 japonų. Ameri
kiečiai kariai Tokyo ir Yo- 
kohama srityse budėjo 
prieš maištavimą.

Vėliausių Žinių Santrauka
— Ispanijos valdytojas Franco pasakė kalbą, kurio

je jis kaltino Prancūziją už ispanų respublikiečių kanki
nimą, ir sakė Rusija deda pastangų užvaldyti pasaulį.

—Dideli vė&uiai praūžė per kelis miestus Texas ir 
Lonisiana valstybėse. Texase užmušta du asmenys.

—Traukiniai Chicagoje ir kituose dideliuose centruo
se vakar jau sugrįžo į normalų vaikštinėjimą.

— Dėl jo administracijos sukritikavimo, Lebano prem
jeras Sami Essoih atsistatydino iš savo pareigų.

— Buvęs ambasadorius Anglijai Joseph P. Kennedy 
Chicagrtįe sakė Amerika nenori sekti Anglijos pavyzdį nu-
savinime privačios pramonės nes tai pažaboja visą laisvę. Burgettstovvn, neleisti

u- , « i priešingus angliakasius savo- Valstybes sekr. Byrnes s, vakar,, per ra<HW aiškins į„tomobiliajs6 "užblokaduo-
Amerikai apie ministrų konferencijos nepasisekimus. Visi trafiką 
tinklai transliuos jo kalbą.

Atnaujino Derybas su Geležinkeliais;
Unijų Vadai Paklausė Truman Balso

WASHINGTON, geg. 19. — Gelžkeliečių unijų virši
ninkai šiandien atvažiavo iš Clevela.ndo, pildant valdžios 
prašymą, ir po pietų vėl užvedė derybas su geležinkelių 
atstovais išaiškinimui skirtumų, dėl kurių unijos skelbė 
atidėtą, streiką.

Didelis sumišimas rapor
tuotas iš beveik visų didelių 
geležinkelių centrų šeštadie
nio vakare, kadangi streika- 
vimag 250,000 gelžkeliečių— 
nustatytas 4 vai. po pietų— 
buvo atšauktas tik kelias 
minutes pirm nustatyto lai
ko.

Sutrukdymas išsiuntinė
jimo pranešimo vietiniems 
lokalams padarė nepatogu
mų tūksta.utiems keleivių, 
kadangi didžiuma trauki
nių įgulų atsisakė dirbti kcl

Truman Padėjėjai Tariasi su Kasėjais 
Dėl Minkštos Anglies Kasyklų Ėmimo
WASHINGTON. geg. 18. 

— Šiandien raportuota neo
ficialūs pasitarimai tarpe 
Prez. Trumanui artimų val
dininkų ir John L. Lewis ir 
jo United Mine Workers u- 
nijos atstovų. Minėta, k ".d 
tai yra žingsnis į valdžios 
paėmimą minkštos anglies 
pramonės '

By koks paėmimo veiks
mas, tačiau, veikiausiai bus 
atidėtas kol į Washingtoną 
sugrįš vidaus reikaJų sekr. 
Krug, kuris, kaipo kieto ku
ro administratorius, vado
vautų valdžios operavimui 
kasyklų,

Nori Užtikrinimo
Raportuota jog adminis

tracija bando išgauti užtik
rinimą, kad angliakasiai 
dirbs valdžiai, kol vyks de
rybos dėl naujos darbo su
tarties.

Lewiso streiko paliaubo- 
baigsis šeštadienio vidurnak
tyje.

Uždarė 8 Kasyklas; 
iššaukta Policija

PITTSBURGH, geg 18 —
Pennsvlvanijos valstvbės 
policijai buvo išakyta pat
ruliuoti vieškelius aplink

ORAS
’ trafiką. Ūkanota. Vėsiau. Saulė
Įsakymas, išleistas po ra- įteka,, 5:28; leidžiasi, 8:08.

negavo oficialaus pranešimo. 
2,700 Išėjo Streikuoti

Los Angeles mieste 2,700 
darbininkų Los Augeles 
tarpmiestinių geležinkelių 
išėjo ant streiko beveik va
landai, tuo palikdami suvirs 
5,500,000 asmenų be kelia
vimo priemonių.

Sumišimas taipgi paveikė 
traukinių vaikštinėjimą New 
Yorke; Chicagoje; Bosto
ne; Hcuston, Tex.; Louis- 
ville, Ky.; ir kituose mies
tuose.

portų, kad sukilėliai tr ikdo 
važinėjimą, sustabdvdami 
angliakasius grįžtančius į 
darbą Lewis’o paliaubų įsa
kymu, ir kad jie stabdė ang
lies vežimus. Tie “ sukilėli?A’’ 
uždarė kitas aštuonis s dide
les kasyklas, tuo būdu per 
tris. dienas iš viso uždaryta 

( 32 kasyklos.I —.---------------

AFL Nori Griežtesnio
Nusistatymo Link Rusu
VVASHINGTON, geg. 18. 

— American Federation of 
Labor vykdomoji taryba iš
leido pareiškimą, kuriuo 
sakė Amerika turi aiškiai 
susikalbėti su Rusija, kuri 
“vartoja agresijos būdus... 
prs.nlėsti savo įtaką ir domi- 
naciią Azijoje ir rytinėje 
Europoje,” ir reikalavo, kad 
Amerikos valdžia reikalau
tų, “jog Rusija prisilaikvtų 
savo karo meto pasižadėji
mų pagrįstų Atlanto čarte- 
riu“.

KALENDORIUS
Gegužės 20 d.: Šv. Ber

nardinas Sienietis; senovės: 
Augmantė.

Gegužės 21 d.: šv. Felik- 
1 sas ir Šv. Valensas; senovės: 
Vaidevutis ir Vydminė.
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Lietuva Nenori Mirti

Ji Atkurs Nepriklausomą Valstybę
IŠVIETINTIEJI PRAŠO PAGALBOS. J. SAVAICIO 
ATPASAKOJIMAS KOMUNISTŲ IR NACIŲ TERO
RO LIETUVOJE.

jo doktrinai, atsisakymas areštuota visa eilė inteligen- 
stoti į karą ir politiniai ben-' tijos — profesorių, mokyto- 
dradarbiauti su Vokietija, jų, vadų ir t.t. ir ištremta 
nežiūrint jos pakartotinų į Vokietiją.
reikalavimų, išš’ikė žiaurių 
represijų iš vokiečių pusės.
Pažino lietuviai nacių kalė- Nauja tragedija užklupo 
jimus ir koncentracijos sto- Lietuvą 1944 metų liepos vi- 
vyklas, ir daugiau kaip 100,- duryje, kai Lietuvos žemė-

lygos buvo nepaprastai sun- kad jie nebuvo ir nenorėjo artinasi galas, tai buvo no- 
kios. Tą pat, ką vokiečiai, būti komunistais. Jie bėgo ras traukti toliausiai į va-

NAUJA TRAGEDIJA

(Tęsinys)
IŠNAIKINIMO PRADŽIA

mirs sušaudymo nekaltųjų 
Preveniškio koncentracijos 
stovykloje žmonių. Pavyz- 

Bolševikų okupacijos kad džiui, kada jau vokiečių nar 
ir trumpas pirmasis laiko-' ciai krito savo draugams bol
tarpis, kuris tęsėsi ligi Hit
lerio susikirtimo su Stalinu 
lietuvių tautos egzistencija 
buvo visai sudrumsta: reli
ginis, kultūrinis, socialinis, 
ekonominis ir politinis tau
tos gyvenimas buv<> iš pa
grindų sugriautas. Tačiau 
iškalbingiausią tų nelemtųjų 
metų teroro liūdymą visų 
pirma sudaro žmonių nuos
toliai: tūkstančiais lietuviai 
buvo žudomi, metami į ka
lėjimus ir vežami į tolimas 
Sovietų Sąjungos sritis. Vien 
tik per tris dienas, nuo 14 
iki 17 birželio, 1941 metais, 
buvo deportuota apie 40,000 
žmonių, visai neatsižvelgiant 
j amžių, užsiėmimą ar svei
katos stovį. Jie visi, vaikai 
ar seniai, vyrai ar moterys, 
be maisto ir be vandens bu
vo sugrūsti į gyvulinius va
gonus ir uždaryti. Ir ne vie
nas tų nelaimingųjų sutiko 
mirtį dar Lietuvos geležin
kelio stotyse, kuriose tie 
žmonių prigrūsti vagonai iš
stovėdavo po kelias dienas. 
Gi tų, kurie tuo metu gyvi 
išliko, likimas nežinomas. 
Pripuolamai į Lietuvą at
klydę labai negausūs tų iš
vežtųjų laiškai rodo, kad 
vyrai buvo uždaryti privers
tiniems darbams į koncen
tracijos stovyklas, moterys 
išsiųstos į fabrikus ar ko
lektyvius ūkius, o vaikai at
skirti nuo tėvų ir atiduoti 
į sovietiškas prieglaudas.

Visa tai buvo ne kas ki
ta, kaip Sovietų Sąjungos 
nuspręsto Baltijos tautų iš
naikinimo pradžia. Ir tikrai, 
sovietų rėžimui Lietuvoje

ševikams į kailį ir raudo
nieji turėjo apleisti Lietuvą, 
tuomet gaujos NKVD ko
munistų atvyksta į Preve- 
niškių koncentracijos sto
vyklą ir pirmuosius sušau
do tos stovyklos sargus, jų 
žmonas ir vaikus. Tada iš
rikiuoja per penkis šimtus 
kalinių ir juos sušaudo vie
toje. Garsiame Rainių miš-

000 jų buvo deportuota į 
Vok i e t i j ą priverčiamiems 
darbams! Tačiau visi šitie 
bandymai nė kiek nesuma
žino lietuvių pasyvaus pasi
priešinimo. Didžiųjų vakarų 
demokratijų mažoms valsty
bėms ir mažoms tautoms 
suteikti daug kartų laisvės 
pažadai stiprino lietuvių tau 
tos pasiryžimą tęsti iki ga
lo nelygią kovą savo lais
vei ir nepriklausomybei at
gauti.

Vokiečių kerštas prieš lie-
kelyje • buvo nukankinti lie-ituvių tautą augo. Lietuviai
tuviai visokiomis priemonė- kovoj0 visokiais būdais. Štai 
mis: šutinami kopūstų ką-, pavyzdžiui netoli Švenčionių 
tile; lupama oda; kardais žuvo du pikti vokiečių-nacių
išmaišomi viduriai; plauna
mi liežuviai ir t.t. Tai buvo 
baisios dienos visoje Lietu
voje.
DŽIAUGSMAS VIRTO 
AŠAROMIS

Ar reikia stebėtis, kad ka
ras toks baisus, bet tose Lie
tuvai baisiose dienose, ka
da trenkė vokiečių kanuo- 
lės į Lietuvoje besia.učian- 
čius bolševikus, lietuvis nu
džiugo. Ar lietuvis nudžiu
go, kad naujas karas arti
nasi?! Ne. Jis nudžiugo, kad 
artinasi galas tam raudona
jam siautimui. Nors vėliau 
apsivylė, nes naciai buvo ly
giomis su raudonaisiais en
gėjai ir persekiotojai.

Tikroji tautos valia tepa- 
sireiškė 1941 metų birželio 
22—26 dd., kai visa tauta 
sukilo prieš sovietinius už

SS karininkai, kurie nuolat 
siautė toje apylinkėje. Na
ciai paskelbė, kad už du na
ciu jie nukaus tūkstantį a- 
pylinkęs gyventojų,. Ir jie 
pradėjo žudymą. Kas buvo 
pirmas sutiktas tas buvt> į- 
skaitytas į eilę ir nužudy
tas.

Ypatingas, nacių kerštas 
krito ant žydų. Žydams bu
vo įsakyta prisisiūti Dovydo 
žvaigždę ant pečių ir prie
šakyj ; jiems buvo nevalia 
eiti šaligatviais ir nacis su 
žydu galėjo elgtis kaip jam 

• patinka, nors ir nušauti. 
Taip Lietuvoje žuvo per du 
šimtu tūkstančių žydų.

Kai naciai Lietuvoje pa
norėjo suorganizuoti Lietu
vos SS pulkus ir lietuviai 
tam pasipriešino, tuomet na
ciai paskelbė griežtą lietu
vių persekiojimą ir jų moks-

grobėjus. Tuo metu buvo,10 ir kultūrinių įstaigų už- 
sudaryta nauja Lietuvos vy->da‘rym^ ir išnaikinimą. Bu-

je susidūrė sovietų ir nacių 
jėgos ir kai raudonoji ban
ga, smarkiai įsisiūbavus, iš 
naujo užplūdo lietuvių so
dybas. Vokiečių kariuomenė 
pasitraukdama degino viską, 
kas tik pakliuvo po ranka, 
ir daugybė miestų, mieste
lių buvo visai sugriauta. Du 
sykius buvo nusistojęs fron
tas Lietuvoje, ir kiekvieną 
kartą tiek vokiečiai, tiek so
vietai evakuodavo gyvento
jus iš tų vietų, į kurias vėl 
ateidavo priešas. Tokiu bū
du daug tūkstančių lietuvių 
buvo vokiečių prievarta iš
kraustyti į vakarus. Sykiu 
su karo belaisviais jie buvo 
verčiami dirbti kautynių zo
nose, kuriose gyvenimo są

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

riausybe, į kurią įėjo viso 
krašto patriotinės grupės. 
Ta vyriausybė tuojau pas
kelbė nepriklausomos Lietu-

sugriuvus, buvo rasti nep?.- i 7°sv įkūrimą ir
liesti slapti dokumentai, ku- i ?ohev:k,akojo rezuno pana.- 

_ Kinimą.
Deja, pirmąją okupaciją 

sekė kita, vokiškai-naciška 
okupacija. Vokiečiai tuojau 
panaikino atsikūrusią ją Lie
tuvos vyriausybę ir įvedė 
zokišką administraciją, ku
rios žiniai pavedė “General- 
bezirk Litauen”.

vo uždaryti abu universite
tai, aukštosios mokyklos, iš
griauta dalis Lietuvos En
ciklopedijos, išnaikinta lie
tuvių tautosakos rinkiniai,

į Vokietiją ne dėl ko kito, karus, kad ten pakliūti bri- 
kaip tik dėl to, kad kitur ne- j tų ir amerikiečių rankose, 
buvo kur bėgti ir kad Vo-'Tuo būdu Vokietijon depor- 
kietijoj jie tikėjosi rasti, tavimų, evakuavimų ir bė- 
prieglaudą. Ypač kai jau tu-' girnų pasekmėje suplaukė a- 
vo jaučiama, kad naciams pie 200,000 lietuvių,

darė ir sovietai su į jų ran
kas pakliuvusiais lietuviais.
DAUGELIS BĖGA 
Į VOKIETIJĄ

Nemaža lietuvių, vengda
mi išnaikinimo, kalinimo ir
deportavimo į Sovietų Są- tel. — YARds 5557. 
jungos gilumą, raudonojo 
teroro grąsomi, savo noru 
bėgo į Vokietiją. Keli tūks
tančiai iš jų jau 1940-41 me
tais buvo bolševikų tąsomi 
po kalėjimus vien už tai,!

DR. FRANK C. KWINN Būkit Malonus

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • •
68(13 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLIHOIS

Ofiso Tel. — Benvyn 8823 
Rez. Tol. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Saukite: Benvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pasai sutarti.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų 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
giausias klaidas. Specialė atyda 
^kreipiama į mokyklos vaikus.

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

vak. Sekinad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

: "ją'

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 8-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptlc Gydymas

Contoct Stiklui 
Stiklus Atnaujlnum

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virt Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12. 1 iki 5, 7 
Iki > — Seitad. — 10 lyte iki 6 vak Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečlad. uždaryta.

rie parodo, kad Maskva jau 
buvo išleidus dekretą depor
tuoti į tolimas Sovietų Są
jungos sritis apie 700,000 
lietuvių.
TERORAS AMŽIAMS 
ĮRAŠYTAS

Bolševikų teroro darbai 
liks ne tik lietuvių istorijo
je amžiams įrašyti, bet ir 
viso pasaulio civilizacija 
skirs raudonojo bolševizmo 
laikotarpiui vieną iš liūd
niausių pasaulinių įvykių. 
Lietuviai niekuomet nepa-

NACIŲ SIAUTĖJIMAS 
IR JIEMS KERŠTAS

Vokiečių okupacija lietu
vių tautai buvo tikras, kry
žiaus karas. Kietas lietuvių 
pasipriešinimas nacizmui ir

f
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Tloalogjgms 
U Mūs$ Dferbtuvfts

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime dideli pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenldntų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOS KAZIK—KAZIKAITIS

6

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10 METAMS 
$500.00 GYDYM0

POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandų 

APDRAUDA 
’IOOO.OO P0USAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

%

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri 11,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICII, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P.M. — Wednesdays: 9 AM. to 
12 Noon. — Thursdaya 0 A. M. to 8 P. M.

(Kvečinskas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 471 h Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:80 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Kome Colis in Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THreRAI’Y

936 West 63rd St.
HOURS: Daily 8—1 P. M. 
Saturdays • A. M. to 8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tRM hlbOS)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Res. TeL: MHhray 3880

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 vaL dieną.

SAVO AKIMS!
Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurtą regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cliicugo

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m 

Trečlad. Ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:0# p. m.

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPnbUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Šaukite: KEDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Bes. TeL: HEMloek 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Cuurt, 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.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartį)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 3-4 Ir 7-l» kasdi.a 

Išskiriant trečlad. Ir sskmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 8. Ashland Avė., 
ROOM S.

Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Rez. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.: ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tek CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečlad. ir Šeštadienio 

vaka.rw.ia ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
TeL REPnbUo 7868

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 9617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedeliomia susitarus

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

2408 VVest 63rd Street
VAL.: nuo T iki • kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

TeL CANal 0267

Rea. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS
1930 W. 1 llth St.
Tel. M1LLTOP O9W 

\ ataudus pa^al sutartį.

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reddencijog Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
VALtNDOS: nuo 2-4 ir B-8

Ofiso Tel.: PULI.MAN 1198 
Namu Tai.; PITI.I.MAM R7.TJ

Dr. A. Montvid, M.D,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 Wcst Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED Lietuviškojo Pasaulio Naujienos
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS $
“DRAUGAS" HKI.P WAXTED 

ADV KRTISING DEPARTM KNT 
127 No. Dearborn Street 
Tel. HANdolitli UISS-’JISU

HELP WANTED — VYRAI

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
M VIKTIVf-li: V'YltŲ 
l/oop Trankos Cnfrf rl'ole. Gera mo
kestis tiAinipos vulniulos. Pastovu
mas. dienomis, Seknuiil. ir šventad., 
nereikia dlrlili. Vikiui kuino- atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONNEL DEPT. Sixl FE.

164 VV. JACKSON BLVD.

CABINET MAKERS 
Prie

AUKŠTOS RUOŠIES DARBŲ 
48 vai. j savaitę. Pastovūs darbai.

WEST WOODWORKING CO.' 
310 N. Ada St.

HI.EP WANIED — MOTERYS LIETUVA IK TAUTŲ 
... .......................’ SĄJUNGA

Tautų Sąjunga (League of 
Nations) š. m. balandžio m. 
nustojo veikusi tuo vardu, 
bet gi savo pareigas ir sa
vo turtą perleido Suvieny
toms Tautoms (United Na- 

<tions). Tautų Sąjungos už
duotis: daboti tarptautinės 
taikos ir saugos patikrini
mą, dabar atiteko Suvieny
toms Tautoms. Nepaisant 
antrojo Pasaulinio karo, Tau

MERGINU
R A D I O

Šviesus, svarus ir 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

part of Finland have been I 
re-incorporated in Russia... Į 

Tokia pasisakymas skam- į 
bėjo dviprasmiškai ir jam 
buvo padarytas priekaištas i 
kad tai gali reikšti “appease- 
ment” Maskvos diktatūrai. 
Tą priekaištą Mr. Churchill 
atrėmė per savo privatinį 
sekretorių kuris pareiškė:

Mr. Churchill vvishes me 
to say that the statement 
on Baltic-Soviet rela.tions 
which he made in his ad-^ 

i dress in New York was sim-tų Sąjungos pareigų idėja' , * • Ii ply one of incontrovertible) 
į fact. Indeed, he was not pur-'

AUTO POLISHERS
Darbas ištisai metus. Gera mokes
tis ir malonios darbo sąlygos. Ma
tykite Mr. Riehl.

CADILLAC MOTOR 
C AR DI VISION

_______ 2025 E. 71 s-1 St.________

RAKANDŲ
PATAISYTŲJŲ

Pastovus darbas ir gera mokestis 
patyrusiam rakandų pataisytojui. 
Darbas iš lauko, Turi turėt karą. 

MATYKITE MR. MUKTI

L FISH
FURNITURE CO.
208 S. VVabash Avė.

REIKIA

ARTISTŲ
RANKŲ TAPYBAI

prie
VAIKUČIAMS RAKANDŲ 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

RAŠYKITE
paduodant kvalifikacijas ir paty- 
ūma sekančiai:

BOX S F. C. 614 
DRAUGAS 

127 N. Dearborn 
Chieago 2, III.

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA

FREIGHT HANDLERS 
SECTION DARBININKŲ

AtsišaukH 2-tram Aukšte 
433 VV HARRISON

94 CENTU

HELP AVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

D2ENIT ORK U
UŽDARBIS 721/j T VAL. PRADŽIAI 

77% I VAL. PO 3 MfcN.
82 I VAL. PO 6 MEN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL • 
TELEPHONE CO.

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue 
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

MERGINŲ 
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

40 iki 44 vai., į savaitę. 
Malonios darbo sąlygos
SUPERIOR GASKET 

PACKING * MFG. CO.
6130 S. LaSalle St.

MERGINŲ
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR ROBIN
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.

MOTERIŲ IR
MERGINŲ

AIRLINE COMMISSARY 
DEPARTAMENTE

21 iki 35 metų amžiaus. Aukštes
nės mokyklos mokslo. 40 vai.

savaitę. Geros darbo sąlygos.

DELTA AIRLINES 
6210 S. Cicero Avė.

nežuvo: ją perėmė Suvieny
tos Tautos. Lietuva dar nė
ra išlaisvinta iš Sovietų Ru
sijos jungo; jos dar nėra 
Suvienytų Tautų tarpe. Bet 
Lietuva buvo Tautų Sąjun
gos nariu iki pat galo, todėl 
ir jai priderančios pareigos 
ir jai priderantis turtas da
bar randasi Suvienytų Tau
tų žinioje. Lietuva per savo 
delegatą Ženevoje yra rezer
vavusi savo teisę ir nėra. at
sisakiusi nei nuo savo tur
to, nei nuo savo vietos nau
joje Suvienytų Tautų Orga
nizacijoje. Lietuva ta teise 
pasinaudos .taip greit, kaip 
Atlanto Chartos ir Suvie
nytų Tautų principai prasi
dės vykdomi gyvenimam

MR. CHURCHILL 
PASIAIŠKINO

Savo kalboje Waldorf-As- 
toria Hotel, New York, N. 
Y. kovo 15, 1946, Mr. Wins- 
ton Churchill pasakė:

There is no reason why 
Russia should feel “ill-re- 
warded”... In the West the 
Baltic States and a large

porting to pronounce on the 
legal or moral aspects of the 
situation.

LIETUVOS JAUNOJI 
KARTA VAKARŲ 
EUROPOJE

Iš patikimo šaltinio suži
nota, kad okupuotose Vokie
tijos zonose suskaitoma vai
kų:

1—6 metų bent 8,500.
7—10 metų apie 5,000.
10—14 metų apie 3,500.

Taigi bendrai imant arti 17,- 
000. Jiems ypač trūksta ava
linės — kurpių, batukų, tuo 
tarpu kai suaugusiems, truk 
sta ir batų, ir baltinių. Ge
raširdžiai dėdės ir tetos, 
pirkdami savo vaikučiams, 
neužmirškite nupirkti antrą 
batelių porelę ir tremtinių 
vaikams. Siųskite juos į B. 
A.L.F., 19 Wesv 44th St., 
New York 18, N. Y. Iš ten 
batukai perbėgs per jūrą ir 
atsidurs prie jaunos mergai
tės ar berniuko lovukės kaip 
Jūsų dovana^.

ADMIROLAS SPORTAI’J A

U. S. laivyno admirolo 
Chester W. Nimitz mėgia
miausias sportas yra arklio 
pasagomis (horse shoe) žai
dimas. Prieš karą jis buvo

KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS
Toronto

Balandžio 26-tą d. įvyko 
“Dainos” grupės mėnesinis 
susirinkimas Grubevičients 
namuose. Nežiūrint blogo o- 
ro, vistik narių susirinko ne
mažai.

Susirinkimas vyko sklan
džiai ir tvarkingai. Iždinin
kė O. Užumeckienė pranešė, 
kad gautas laiškas iš buv. 
narės St. Batkienės kuria
me ji dėkoja visoms narėms 
už įteiktą jai dovaną ir su
ruoštas išleistuves/ ir siun
čia grupei $5 auką.

Taip pat buvo ir loterija. 
Iš stambesnių daiktų buvo 
aukota Griuskienės — stik
linis setas ir Jurcienės žy
dinti vasarinė gėlė.

Nors lietus sutrukdė ir 
nedaug tea.tsilankė žmonių, 
bet praleistas vakaras ge
roj nuotaikoj ir jaunimo 
smagiai pasišokta.

Pažymėtina, kad nors ir 
neatsilankė į šokius mūsų 
narė jaunoji profesionalė 
Bronė Bukovskaitė, bet ra
do reikalą atsiųsti $5 auką.

Taip pat niekad nepamirš
ta prisidėti su aukomis ir

Taip pat gautas laiškas mūsų vienintelis Toronte lie- 
iš Londono BALF Gelbėji- tuvis biznierius Grubevičius, 
mo Komiteto su keliais iš- ir šį kartą padarė nuolaidą 
vietintų lietuvių adresais J ant produktų $2.70 mažiau, 
kuriems reikalinga skubi Neatsiliko ir parapijos ko- 
pagalba. į mitetas, nuleisdamas už sve-

Ypatingas dėmusis atkreip tainę $7.00 mažiau, 
tas į esančią Danijoj bena- Visiems tiems, kurie pri- 
mę lietuvę Tamošauskienę, aidėjo su aukomis, užjaus- 
kuri randasi džiovininkų sa- darni sunkią padėtį mūsų 
natorijoj, o jos 6 metų sū- tautiečių benamių Europoje,
nelį globoja kiti benamiai 
lietuviai. Kelios narės susi
tarę nutarė skubiai pasiųsti

nenugalimas tam sporte. Šio-, pOra siuntinių tiems varg-
je nuotraukoj jis žaidžia su 
Notre Dame Universiteto 
futbolo treneriu Leahy. 
(Acme-Draugas telephoto)

YOU ARE THE 
RED CROSS!

YOU, through your local 
chapter.makeitpossible 

for the Red cross to help 
our servicemen, veterans 
and our own here at home. 
Give today!

YOUR RED CROSS MUŠT CARRY ON! GIVE!

“Dainos” grupės vardu, ta-: 
riu širdingą ačiū.

Visas pelnas skiriamas be
namių lietuvių Europoje nau 
dai. Ona Narušienė

PHILA. ŽINIOS
A. SMAILIŪTES PA
VEIKSLŲ PARODA

Kas iš vietinių, arba ir to
liau gyvenančių, lietuvių no
ri pamatyti gražių paveiks
lų, pieštų Adelės Smailytės, 
kviečiamas sekmadienį, ge
gužės 26 d., atsilankyti į jos 
studio adresu 845 Locust St.

K. V.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FI.OOR

309 W. VVASHINGTON ST.

Lehman Ragina Amerik 
Atsteigti Racijonavimą

—Buvęs UNRRA direkto
rius Hefbert H. Lehman 
šiandien ragino Ameriką 
tuoj atsteigti riebalų^ kvie
čių ir kaikurių pieno pro
duktų racijonavimą.

FRED. H. SCHAUB ENG. CO. 
Needs At Onee

TYPISTS
DICTAPHONE OPERATORS

GOOD SALARY
Time and Ųo over 40 hours.

Apply at

2110 S. MARSHALL
CALL MISS ROBIE 

CRAWFORD 6410

DŽENITORKŲ
DIRBTI NAKTIMIS

36 VAL. SAVAITE
Laikas ir pusė už visą viršlaikį. 
Unijos mokestis. Liberalios nuo
laidos privilegijos.

Atsišaukite
13th Fl. PERSONNEL OFFICE
HENRY C. LYTTON CO.

State & Jackson

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP RANKOJE

Dnrbas naktimis gera mokestis, 
šventsd. Ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ar mapiiotl. Pasto
vumas. Atsišaukite.
PERSONNEL DF.IT. 3rd FL.

164 W. JACKSON BLVD.

vyrai ir Moterys

REIKIA
PATYRUSIŲ SPRAYERS 

Taipgi
MOTERIŲ IR VYRŲ

Bendriems Dirbtuvės Darbams 
Patyrimo nereikia. 2 šiftai.

KEELER FINISHING CO. 
1624 S. Keeler

REAL ESTATE

ESt; PRIVERSTAS parduoti pusę 
biteei'iiės ir giT.semėsi Biznis išdirb
tas per daug meili. Kad ir nemokan
tį išninki ilsime. šaukite po 4 \al. pp. 
— G'ANal 3(182.

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se- 
neca.

j

ATYDA
Taisome

; REFRIGERATORIUS (
j SKALBIAMAS MAŠINAS IR Į

._________
jRENDUOJAME GRINDŲ! 
j TRINIMO MAŠINAS — j
j

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

I 6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073

2 DŽENITORKŲ
NAKTIMIS 

5:30 iki 11 Vak.
Anot Malonios lengvo darbo sąlygos. 

Lehman, bado krizė Europo-]^į“^ Mr p™ 
je ir Azijoje “tęsis bent iki |V. p. * a. 9 No. WABASI1 
geros 1947 metų dalies,” ir
racijonavimas yra vieninte
lis būdas užtikrinti atitin-, „. LOTAS PARSIDUODA — 30 v 123.karną maisto paskirstymą Į 7134 s. laiifieid Avė. Puiki vieta 
nnaanlini lietuviui pirkėjui. Arti visų patogu-
priSriunui. |mų MKS KAi’USlNSKJ, DKL 2107.

REAL ESTATE

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS ft LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
fe

i

TIKTAI

$150

l DIENĄ.

į benjamin mookė maliavų į 
1 IR VARNIŠŲ, taipgi —

MARTIN SENOVR MALIAVŲ 
IR VARNIŠŲ, ir —

KEM-TONE VALSl’AR.

Tm-inie Oraz.ų Pasirinkimą
19 iii m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE
PAINT & HARDV/ARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 > ji^

šams, motinai ir sūneliui į 
Daniją.

Po susirinkimo, kaip vi
suomet Grubevičiai pasižy
mėję vaišingumu, gražiai vi
sas pavaišino.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks gegužės mėn. 31 d. Z.
Užumeckienės namuose, 92 
O’Hara Avė.

Prašomos visos narės ir 
prijaučiančios tam kilniam 
darbui, atsilankyti.

★ '
ŠOKIAI

Gegužės 4 d. “Dainos” gru
pė buvo suruošuei šokių va- skaityk kokio nors 
karą su užkandžiais ir ka- saus žmogaus gyvenimo is-
va- . ... . tori ją ir stengkis ištraukti

Parengimo komisija iš jos pasimokinimo — O. 
Jure ie n ės, Užumeckienės, s Marden.
Buvskienės ir Grubevičienės _______
nemažai įdėjo darbo paruoš- Niekas nestovi žmonėms 
dama, bet viskas buvo labai i skersai kelio, išskyrus jų 
gera, svečiai liko patenkinti, j pačių tinginį. — Burke.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!
KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas 
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ -Tel. Olympic (Cicero) 1130

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

Šią pinigų sumą. KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
štamo reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

f

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chieago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos Tutina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ........................................................................... $7.00
Pusei metų .............................................................. .. .................. 4.00
Trims mėnesiams ......................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ......................................... ............... s 1.50
Vienam mėnesiui .......... ................................................ .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................ .  ..................................................... $6.00
Pusei metų .................................................................................. 3.50
Trims mėnesiams .........................  1.75
Dviem mėnesiams .................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................................................... .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

rr Keturi" Negalėjo Atrišti Mazgo
(“Keturių didžiųjų” konferencija Paryžiuje, nieko ne

pasiekusi, nutarė susirinkti birželio 15 d. Mūsų kores
pondentas Paryžiuje prisiuntė mums žinių apie pasku
tiniuosius pasitarimus. Tas žinias mes čia ir paduo
dant).

Konferencija vis dar tebetrypčioja vietoje. Ji eina 
ratu, grįžta atgal ir vėl atsisėda į savo kėdes. Visiems 
aišku, kad ministrams jau atsibodo Paryžius ir jie no
rėtų kuo greičiau išsiskirstyti, bet nė vienas nedrįsta 
pirmas pasikelti nuo kėdės.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumu. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

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

Lietuviu Muziejus
Visą šią savaitę, inimant ir sekmadienį, gegužės 26 d., 

ka.s vakarą Nekalto Prasidėjimo par. salėj, Brighton 
Park, vyksta lituanistikos paroda su prakalbomis ir 
paskaitomis. Paroda rengiama sąryšyje su didžiojo lie- 
tuvio-vys.kupo Valančiaus 75 metų mirties sukaktuvių 
minėjimu. Reikia, manyti, kad Chicagos ir apylinkių 
lietuvių visuomenė ta reta proga pasinaudos.

Parodą rengia prie ALRKF Chicagos apskrities su
daryta komisija, kuri rūpinasi surinkti lietuvių kny
gas, lietuvių laikraščių komplektus, plakatus, draugijų 
vėliavas bei visokias emblemas ir kitokius, dalykus, su
rištus su lietuvių veikla, kad juos apsaugoti. Jau la
bai gera pradžia yra padaryta. Patys nusistebėsite pa
matę daugybę retų ir vertingų eksponatų. Pamatysite 
net paties vyskupo Valančiaus parašytų ir išleistų kny
gų-

Amerikos Lietuvių R. K. Federacija jau nuo seniai 
rūpinasi įsteigti Lietuvių Muziejų ir jin krauti vertin
gesnes lietuvių senienas. Užuomazga jau padaryta. Fe
deracijos centras Bostone turi įsteigęs Centralinį Kny
gyną ir Archyvą, kuris turi patalpas ir sistematingai 
pradedamas tvarkyti. Prieš apie metus tuo reikalu ir 
Federacijos, apskritys Chicagoj susirūpino ir to pa
sekmėje jau ir parodą buvo galima surengti.

Tad, pradėtas geras ir svarbus darbas. Reikia, inicia
torius paremti, darbą praplėsti, kad greičiau susilaukti 
da vienos svarbios įstaigos — Amerikos Lietuvių Mu
ziejaus.

w r »
Tito, Stalino Mokinys

® Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Motiejus vis šoko ir šoko. 

Aišku, kad tik vienas gali būti nutarimas, atidėti Šoktų čia jiedu ilgai, ar greit 
konferenciją kitam kartui, gal tada bus lengviau galima šokį nutrauktų kitais sume- 
susitarti. Bet “Keturi” nenori “apvilti” visuomenės, jie
nori aplink save sudaryti tokią atmosferą, kad “vilkas 
būtų sotus ir ožka sveika”.
MOLOTOVAS GRĮŽTA PRIE PIRMYKŠČIŲ 
REIKALAVIMŲ

timais, taip labai suartėjof 
jie fokstroto sūkuryje, jei 
ne tas ištysusiu veidu vy
ras. Žinoma, ne jis pats, o 
jo aukšta padėtis ir stora 
piniginė turėjo sprendžia
mos reikšmės jo žmonos 
veiksmuose.

Kol sugrįžo Motiejus na
mo, laiminga šypsena vis 
dar tebebuvo jo veide. Jis 
vis dar tebejautė savo ran
ką ant nuogų savo partne
rės pečių. Įėjęs į butą, pri-

jau nebe tokia pilna, kaip 
prieš karą. Ant griuvėsių ir 
pelenų krūvos statomos nau
jos trobos. Tėvą su sena 
aukle nunešė į kapus šilti
nės epidemija, dar prieš vo
kiečių. Motina, kad ir liko 
gyva, jau nebuvo tokia spar
ti ir sveika, kaip anksčiau.

Šio pasaulio įstatymai ne
atsimaino, kol jų kas nors 
neatmaino. — Garfield.

REMKtTE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

“Keturi” vis negali užbaigti su Italija. Bandė ją pa
likti, bet ji per daug aktuali, kad galima, ją aplenkus, 
kitus klausimus spręsti. Rusai vis užsispyrę reikalau
ja, kad italai jiems sumokėtų 300 milijonų dolerių re
paracijų. Bet iš kur tokią sumą italai paims? Ministrai 
nutarė pavesti ekspertams ištirti italų turtingumo šal
tinius.

M. Byrnes, svarstant kolonijų klausimą, įnešė naują siminė nusibodusią žmoną 
pasiūlymą, kad visos italų kolonijos būtų paliktos po su paprastom suadytom ko- 
‘‘Keturių Didžiųjų” administracija, jie vėliau nutars,
kas su jomis darytina. Jei metų bėgyje nebus prieita 
prie susitarimo, tai UNO turės išspręsti šį ginčą.

Bet Bevinas pastebi, kad gal geriau iš karto būtų 
pavesti kolonijas UNO globon. Kiti ministrai tyli ir 
nepriima jokio sprendimo. Tada Bevinas. užsimena, kad 
anglai norėtų dalį Libijos, Cirenaiką, kuri yra prie 
Egipto sienos, turėti savo kontrolėje. Išgirdęs tai Mo
lotovas pašoko nuo kėdės:

— Jei taip, tai aš atsiimu užvakar duotą žodį, ir 
grįžtu prie savo pirmykščio reikalavimo, kad visas Tri- 
politainas būtų pavestas po rusų globa!

Ir tame klausime taip pat jokio susitarimo nepadarė.
ANGLAMS VOKIETIJOS OKUPACIJA BRANGIAI 
KAŠTUOJA

Po vienų metų Vokietijos okupacijos, anglai padarė 
apyskaitą ir rado, kad ji jiems kaštavo 80 milijonų 
svarų sterlingų. Jie galvoja išrinkti 50 milijonų iš vo
kiečių, tikisi dar kaip nors išspausti 20 milijonų, bet 
10 milijonų teks visiems anglams pasidalinti ii solida
rumo sumetimais sumokėti valstybės iždan.

Pasirodo, kad okupacija yra prabangos dalykas. 
“Times” apie tai rašydamas cituoja evangelijos žodžius:

“Atleisk kitam, nes tau tas daug pigiau atsieis”.

jinėm, nedažytomis lūpomis, 
senoviš komis suknelėmis. 
Koks tai kontrastas, paly
ginus su anomis elegantiš
komis poniutėmis baliniuo
se tualetuose, kurios savo 
išsinuoginimais kartais kino 
žvaigždes scenoje pralenkia. 
Kai jis intėjo j miegamąjį, 
langai jau šviesėjo. Aušo 
rytas. Nė nemetęs žvilgsnio 
į žmoną, nukrito jis į savo 
lovą ir užmigo nekalto kū
dikio miegu. Negirdėjo jis, 
kaip iš ryto sukilo vaikai 
ir prikėlė per naktį išvar
gusią, išsikamavusią, jo be
laukiant žmoną.

Kitą dieną po labdaringo
jo baliaus Marytė, kuri ma
tė baliuje Motiejaus elgesį, 
jautė reikalo padėti bevaliai 
seseriai ir nuėjo pas ją. Kiek 
pažaidusi su vaikais, kad su
prastų Danutės savijautą, 
nusivedė ją į kitą be vaikų 
kambarį ir, giliai žiūrėdama

Vokietija šiandien yra tokioj pat padėty, kaip buvo jai į akis, tarė:

MIKALOJUS MYKOLAS 
BARAUSKAS

Gyveno; 3808 S. Unon Avė.
Mirė Geg. 19d., 1946ni., 10:- 

30 ai. ryte, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Šiaulių, apskr., Radviliškc-s 
parap., Eibarišklų kaimo. A- 
nierikoje išgyveno 42 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Rozalija (po tėvais 
Rumbinaitė); sūnų Kazimierą;
2 dukteris Anastaziją ir Mor- 
tą; giminaičius Kazakauskas; 
dėdę Kazimierą ir Eleną Ka- 
slaluskus iš Kearny, N. J., ir 
daug kitą giminių Amerikoje.

Lietuvoje paliko uošvius Juo
zapą ii- Rozaliją Kuimbinus; 
švogerką Salomėją ir Juozapą 
Stasiūnus; švogerj Karolį ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 K. Li- 
tuanica. Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., Geg. 23d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtus į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duk

terys ir kitos Giminės.
Laid. direkt.: Antanas M. 

Phillips, tel. YAItds 4908.

Jugoslavijos diktatorius Tito, kaip rašo Herald-Ame- 
rican, yra ne tik Stalino mokinys, bet ir ištikimas jo 
agentas.

Kuomet Jugoslavijos žmonės didvyriškai kovojo prieš 
nacių okupacijos žiaurumus, tuo metu Tito gyveno 
Maskvoje ir mokėsi pas Staliną, kaip reikia naikinti 
savo politinius priešus, kaip žudymais ir teroru pri
versti žmones pasiduoti komunistų mažumai.

Tito gyveno Maskvoje ir tuo metu, kuomet Stalinas 
teisė sa.vo oponentus ir tie “prisipažino” esą kalti. Grį
žęs į Jugoslaviją Tito, kaip matome, tuos metodus sa
vo priešams panaudoja. Gen. Mihailovich, Tito oponen
tas, mat, jau “prisipažino” esąs savo krašto “išdavi
kas”.

Reikia, sau įsivaizduoti, kokias kančias kentė gen.
Mihailovich, kai jį kvotė kalėjime Maskvoj išmokslinti 
budeliai. Tokias pat kančias kenčia visi tie, kurie šian
dien yra Rusijos pavergti ir kurie bet kokiu būdu iš
drįsta pareikšti norą būti laisvais ir nepriklausomais pasiūlė, kad ši žiauri masinė žmogžudystė būtų išna-

Prancūzija po Napoleono pralaimėjimo. Ir tada. Vienos 
kongrese Talleyrandas išsiderėjo palankias sąlygas, nes 
buvo kaip ir šiandien daug laimėtojų, kurie negalėjo 
tarpusavy susitarti.

Šiandien vokiečiai tuo naudojasi ir jie laukia, kol nu
galėtojų kortos visai susimaišys. Sąjungininkai daro 
didelę klaidą, kad nepriima prancūzų projekto, bet pran
cūzai irgi yra kalti, kad jie neprisitaiko prie atomiško 
amžiaus ir Vokietijos klausimą nori traktuoti, kaip 
1919 metais lygiai taip, kaip 1939 metais jie pradėjo 
karą tomis pačiomis priemonėmis, kaip 1918 metais.

Amerikiečiai šiandien sutinka užleisti Saaro kraštą 
Prancūzijai. Tai yra didelis dalykas, nes Saaro kraš
tas yra stiprus savo industrija, ir anglių kasyklomis. 
Kodėl Amerika taip daro, kad išlyginus Vokietijos- 
Prancūzijos sieną ar dėl to, kad sustiprinus prancūzų 
pramonę, kuri būtų balansu tarp amerikiečių ir sovie
tų pramonės? Greičiausiai dėl paskutiniojo dalyko.
KAS YRA TIKRIEJI KATYN ŽMOGŽUDŽIAI?

Visi prisimena žiaurias Katyn žmogžudystes, kur 
tūkstančiai lenkų rado mirtį. Rusai kaltino tada vo
kiečius, kad tai nacių darbas, vokiečiai įrodinėjo, kad 
tai bolševikai padarę atsitraukdami iš Lenkijos ir ne
begalėdami išsivežti su savimi į katorgą vargšus su
imtuosius lenkus... Iki šiai dienai ši žiauri žmogžudystė 
buvo neaiški, kieno ji buvo papildyta.

Bet štai Niurembergo procese Geringo advokatas

grinėta teisme, nes vokiečiai nori įrodyti, kad jie ne
buvo dar tokie barbarai.

Į tai sovietų prokuroras pareiškė, kad Katyn įvykiai 
nieko bendro neturi su teismo procesu ir šis klausimas 
neturi būti čia iškeliamas.

Aišku, rusai bijo, kad vokiečiai gali turėti aiškių įro
dymų, nes jie pirmieji užtiko žmogžudžių paliktas la
vonus. O tokios žudynės niekam garbės nedaro...

Vyt. Arūnas

žmonėmis.
★

BAU Pirmininkas Pas Popiežių
Labai svarbu, kad Bendro Amerikos lietuvių Fondo 

pirmininkas dr. Juozas Končius, šiuo metu besilankąs 
Europoj, pasirūpino išgauti privatinę audienciją pas 
Jo Šventenybę Popiežių Pijų XII.

Kaip jau mūsų dienraštyje buvo paskelbta, BALF 
pirmininkas lankėsi pas Popiežių gegužės mėn. 15 d. ir
turėjo malonų pasikalbėjimą. Nėra jokios abejonės, kad “
Šventasis Tėvas domėjosi Amerikos lietuvių pa\»tango- yra suteikęs keleriopais būdais.
mis šelpti nuo karo nukentėjusius tautiečius. Pats Jo Taigi, galime džiaugtis, kad Šventasis Tėvas tiek 
Šventenybė, kaip puikiai žinome, yra labai daug gero daug palankumo rodo mūsų tautai ir kad laimina mū- 
padaręs karo parblokštai lietuvių tautai. Tą pagalbą sų darbus.

— Danute, dėl ko tu ne
išeini su savo vyru? Negali 
tu norėti, kad jis užsidarytų, 
kaip ir tu, tarp keturių sie
nų. Dėl ko gi tau neišeiti pa
sižmonėti? Juk tu tokia ne
buvai anksčiau.

Danutė akis nuleido. Jos 
akys neramiai ir betiksliai 
mėtėsi į šalis. Vėl pakėlė 
akis. Norėjo atsakyti savo 
paprastą “ar ne vis vien”, 
bet, sutikusi Marytės aštrų 
žvilgsnį, susilaikė ir, apsi
kabinusi seserįi už kaklo, 
sukrito graudžiu verksmu.

Mergaičikės, išgirdę mo
tiną verkiant, pribėgo prie 
jos ir, kaip katytės, glaudė
si prie šonų. Vyresnioji pro 
sieną girdėjo motinos su te
ta kalbą ir lengvai suprato 
motinos ašarų priežastį. Jau 
nesnioji glostė motinai vei
dą klausinėdama:

— Mamyte, ar tau ką 
skauda? Mamytuk, ar tu ne
mirsi?

Berniukas atrėpliojo pas
kui sesutes. Matydamas vi
sas keturias moteris ver
kiant, iš karto neįtikėdamas 
žiūrėjo tai į motiną, tai į 
tetą, pagaliau ir pats susi
graudino ir, prisiglaudęs mo
tinai prie kelių, pravirko ir
gi-

Grikšai nuolat įtraukė Da
nutę į savo draugystę. Tei
singiau pasakius, paėmė ją 
savo globen. Kad ištrauktų 
iš nervinančių ir kankinan
čių ją sąlygų, dar gegužės 
mėnesį nukraustė Danutę su 
vaikais į tėviškę.

Tačiau ir tėviškė dabar

A. A.
ANTANAS JABLONSKIS

(Tel. VIRginia 9081)

Mirė Geg. 19d„ 1946iii., 2
vai. ryte, sulaukęs senatvės.

Gimė Liotiuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tris sūnus — Stanislovą, Ju
lijoną ir Romaną; marčią Ma
ry; dvi dukteris — Vietoria 
Kilbukus, žentą Praneiškų; 
liernice Schade, žentą Harold; 
šešis anūkus; ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų, Palaimintos Lietiuvos il
simam) Daukanto draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje, 3319 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, Geg. 22d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų i.iis nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnak, Dukterys, 
Marti, Žentai, Anūkai ir vi
sos kitos Giminės.

Laid. direktoriai: Mažeika 
ir Evans, tel. Y A lt. 1138-39.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
00 11). — 2lld Roll .... $1.641;
Rrick Siding — Uoli ......... $2.15
Heavy Urk-k Siding ...... $0.95 Į

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-I
rūšies stako — Lentų Ir Namams 

Mateidolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių.

| Turim Visokios Maliavos Namams
į Mes turim gerą lietuvį karpenterį

ALBERT LUMBER & SUl’PLY 
COMPANY

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYEITE 2101

K1ARG1JTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC- 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

KVIEČIAMI |
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

10,000 BONKŲ
• DEGTINES •

4 3RANDES •
• RŪMO •

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N A R C H 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

UATHAN 
RANTER 

“Lietu viškM 
Žyduką*”

M

!pn (
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Sutelktomis Jėgomis | X.
Daug Galime! if“gum’ “°pai

Kiekvienas darbas organi-1 Seimas įvyks š. m. gegu- 
zuotai varomas neša žymiai! žės mėn. 26 dieną. Jei išsi-
geresnių padarinių, negu pa
skirai atliekamas.

Mes, lietuviai, džiaugia
mės ir didžiuojamės turį 
Chicagoje Šv. Kazimiero Se
serų vedamą akademiją, ry
tuose Vila Juozapo Marijos 
akademiją, kurios savo aukš 
tai pastatytu mokslu išgar
sino lietuvių vardą ir mūsų 
tautą aukštai iškėlė svetim
taučių akyse. Džiaugiamės 
seselių vedamomis Šv. Kry
žiaus ir Loretto ligoninėmis; 
džiaugiamės jų mokymu ir 
auklėjimu parapijų mokyk
lose, džiaugiamės jų darbuo
te mūsų parapijose. Bet kiek 
tas darbas reikalauja įtemp
tų jėgų ir pasiaukojimo ne 
visi pilnai suprantame. O 
kur pragyvenimas?

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija yra subū
rusi šimtus geraširdžių rė
mėjų, kurie, semdami jėgos 
ir patvaros iš To, Kuris sa-

gali tapk amžinu nariu pal
aukėdamas $100.00 į Aka
demijos Statybos Fondą ir 
įamžink savo vardą lietuvių 
mokslo įstaigoje.

Julė Urba, rėmėja

Labai svarbus Lietuvių 
Respublikonų Klubo susirin
kimas šaukiamas gegužės 22 
d., 8 vai., salėj adresu 6755 
So. Western Avė. Lietu
viams šis susirinkimas labai 
svarbus, respublikonų sąra
še turim lietuvį kandidatą į 
teisėjus. Reikia, jį išrinkti. 
Visi kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime.

A. Valančius

Iškilmingai Palaidotas
Town of Lake. — Geg. 15

PASKIRTAS VIRAININKT jdai”, “Milžino paunsksmė”, Vasario 19 d. suėjo 85 me- 
“Saulė ir smiltys ’, “Baisio- tai kaip rusų caro buvo pa- 
ji naktis”, “Radvila Perku- skelbtas baudžiavos panaiki- 
nas”, “Aitvaras teisėjas” re- nimo manifestas.
dagavo “Dainavą” ir yra pa- Vasario mėn. suėjo 50 me-' 
rašęs keletą veikalų iš teatro tų paskutiniam Nepriklau- 
ir literatūros istorijos.. ' somos Lietuvos užsienio rei-

Charles H. Buford, vice 
prezidentas Chicago, Mil- 
waukee and St. Paul ir Pa
cific Gelžkelių operacijų 
skyriaus, prezidento Truman 
paskirtas nacionaliniu gele
žinkelių bosu. (Acme-Drau- 
gas)

Lietuviams atmintinos 
dienos
New York (LAIC.) — Sau

sio 1 d. 10 metų nuo mir
ties Lietuvos rašytojos O. 
Pleirytės-Puidienės. Ji pasi
rašydavo Vaidilutės slapy
vardžiu ir yra parašiusi “Au
droms siaučiant”, “Gyveni
mo Akordai”, “Kada Rauda

Vasario 10 d. suėjo 60 me
tų kaip Amerikoje išėjo pir
mas numeris “Vienybės Lie
tuvninkų.

Vasario 16 d. suėjo 25 me
tai, kaip įsteigtas Lietuvos 
karo muziejus Tai buvo lie
tuvių tautos šventovė, ku
rią bolševikai išniekino.

Vasario 16 d. suėjo 60 me
tų poetui Paparoniui-kun. 
Šmulkščiui.

kalų ministeriui Juozui 
Urbšiui, kurį bolševikai, tuoj 
po įsiveržimo, į Rusiją. Apie 
jo likimą nieko tikro neži
noma.

Kovo 1 d. suėjo 30 metų 
nuo pirmojo pasaulinio karo 
metu Berre (Šveicarijoje) į- 
vykusios lietuvių konferenci
jos.

Kovo 15 d. suėjo 20 metų 
nuo mirties rašytojos Laz-

. dynų Pelėdos — Sofijos Pši
biliauskienės.

Kovo 21 d. buvo 25 metų 
1 sukaktis nuo mirties poeto 
Margalio-kun. J. šnapščio.

Kovo 21 d. savo amžiaus 
70 m. sukaktį šventė pralo
tas J. Narjauskas, Dantės
J=~

“Dieviškosios Komedijos” į 
lietuvių kalbą vertėjas.

Gegužės 15 d. sueina 40 
metų kai pradėjo Suvalki
joje veikti garsioji liaudies 
švietimo draugija “Žiburys” 
(dabar bolševikų sulikvi- 
duota).

d. iškilmingai palaidotas a. 
a. A. Shedis, plačiai čia ži
nomas.

Bažnyčioje atgiedota eg- 
vo meile visus stiprina, ne- zekvijos ir atlaikyta trejos 
nuilstamai darbuojasi ir sten šv. Mišios. Be to, klebonas Siela ir Tėviškė 
giasi medžiagiškai padėti se- kun. A. Linkus pasakė pri- 
selėms jų veikloje. taikintą pamokslą. Per šv.

Šių metų šaukiamas ARD Mišias giedojo pa.ts varg. V.
Daukša. Dariaus-Girėno pos- „
tas 271 atidavė paskutinę Sausio 20 d. suėjo 30 metų

seimas turi prieš akis du 
didelius ir opius bei būtinus
reikalus.. Vienas, tai ko grei-' pagarbą savo nariui, 
čiausia sukelti fondą, kad1 Velionis buvo pirmojo pa
būt galima parsitraukti še- saulinio karo veteranas. Iš 
šias tremtines Šv. Kazimie- karo grįžo gyvas, vienok pa- 
ro seseris iš Vokietijos, ku- laužta sveikata ir ilgą laiką 
rios šaukiasi pagalbos ir pa- į sįrguliavo. Kadaise buvo uo-

I

sigailėjimo. Antras, būtinas 
reikalas statyti akademiją,

Sausio 5 d. suėjo 30 metų 
nuo mirties garsiojo lietuvių 
kompozitoriaus C. Sasnaus
ko.

JONAS EUDEIKIS, Senior
Mirė Gegužės 18d., 1946m., 12:40 vai. popiet, sulaukęs ži

los senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žagarės parap., 

Klikolių kaimo. Amerikoje išgyveno 60 metus.
Paliko dideliame nubudime: tris sūnus — Joną F. ir jo mo

terį Emiliją ir jų dukterį Dorothy Jakubs^ Juozapą, Antaną, 
ir jų šeimas; penkias dukteris — Julia Zimont, jos vyrą Dr. 
Antaną Zimont; Oną Masla; Emma Šūkis; Bertha Lauraitis; 
Paulina Forsberg, ir jų šeimas; 22 anūkus, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 4605 So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadieny, Geg. 22d. Iš koplyčios 9:00 

vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

MAZEIKA«EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

lūs ir veiklus narys L. Vy
čių 13 kp., skaitydavo ka.ta-

didinti vienuolyno patalpas ūkišką spaudą, dalyvaudavo 
ir t.t. Yra ir kitų reikalų, ur remdavo parengimus. Žo-
kurie bus iškelti seimo me-, 
tu. Stokime į talką, tieski- 
me pagalbos ranką, o tikre
nybe virs mūsų norai ir troš
kimai.

Tikimasi, kad duosnioji vi
suomenė giliai atjaus šiuos 
kilnius reikalus ir sulyg ga
limybės parems ARD seimą 
ir tuo pačiu Šv. Kazimiero 
seseris. Kviečiame į seimą, 
jei negalite atvykti, malonė
kite prisiųsti auką — ARD 
seimas, 2601 W. Marąuette 
Road, Chicago 29, Illinois. 
Tegul šis seimas susilaukia 
kuo daugiausia paramos. Vi
sos aukos bus sunaudotos 
pasigailėjimo darbams įvyk-

džiu, buvo pavyzdingas. Bro
lienė Magdalena Šedienė, pas 
kurią ilgus metus gyveno, 
ligoje prižiūrėjo. Omega

PLATINKITE “DRAUGĄ”

nuo mirties didelio lietuvy
bės žadintojo Suvalkijoje — 
Prof. P. Kriaučiūno.

Vasario 2 d. suėjo 60 me
tų Lietuvos rašytojui, poetui 
Baliui Sruogai. Jis yra pa
rašęs “Dainų poetikos etiu-

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

Nulūdę:— Sūnai, Dukterys, Marčios, 
visos kitos mūsų Giminės.

Žentai, Anūkai ir

Informacijoms skambinkite — YARds 1741.

NULIŪDIMO VALANDOJE
' 'H

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
(B ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo Mnų, atdaru 

Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip aun 
ku yra ramiai sddėtt. Ir kaip 
nakties metu negalima (erai 18sl- 
mlefrot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
EEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžiu ialsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagalbia Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias tais-

daa. Vartokite JI Irgi skaudlema 
nudegimams, SąSų Ir sutrfiklmų 
pražallnlmul, Ir kad palengvinti 
Csorlasls niežėjimu. Atvėdina va
dinamu Athlete’s Foot degimu ir 
aležėjlmg, sustabdo jo plStlmąal, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
•Utrūklmo tarp pirštų; geras U 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo lšblrlmams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

EEGULO OINTMENT parsi
duoda po li.oo, ir l.oo,

Siųskite Jūsų lfoae? Orderi tie
siog 1:—

LEG U LO
1941 No. Pula.ski Rd. 

Bent n Chicago »«■ III.
Arba galima gauti STEM PHAR-
MACY, 4847 W. 14th St.. Cice
ro 50. Illinois.

JONAS WAITKUS
Gyveno adresu 2700 W. 43rd St., telefonas VIRginia 3153.
Mirė Geg. 18d., 1946m., 5:50 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Žarėnų parap., 

Paminės krūmo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Eleną (po tėvais Glaa- 

kauskaitė); dukterį Eleną ir žentą George Kriz; sūnų Capt. 
Joną, M. D. (U. S. Army); seserį Suzaną Stasulis ir jos vyrą 
Fortūnatą ir šeimą; dėdienę Jievą Gladkauskienę ir šeimą; 
dėdę Kazimierą Ginejt ir šeimą; švogerį Povilą Daubarą ii 
šeimą; ir daug kitų giminių, draugų r pažįstamų.

Priklausė prie Jaunų Lietuvių Amerikos kllūbo.
Kūnas pašarvotas namuose: 2700 W. 43rd St. Laidotuvės 

įvyks trečiadienį, Gegužės 22d., 1946m. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Pane
lės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka:— Žmona, Dūk''?', Žentas, Sūnus, ir visos 
kitos mūsų Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liulevičius, tel. LAFayette 3572.

ONA DEVEIKIENE
(MOTINA)

Gyveno 1429 So. 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė Geg. 18-tą d., 1946m., 6:30 valandą ryte, sulaukusi 

žilos senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Klovainių par., 

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko liūdinčius: dukterį Viktoriją; tris sūnus — Petrą, 

Antaną ir Kazimierą, jų žmonas, anūkus, ir pro-anūkus. Lie
tuvoje paliko dukterį Veroniką Dambrauskienę ir jos šeimą.

Priklausė prie Apaštalystės Maldos Draugijos.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th 

Avė., Cicero, III. Loiidotuvės įvyks trečiadienį, Geg. 22d., 
8:30 vai. ryto, iš koplyčios į švento Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti velionei paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę Lieka:— Sūnai, Dukterys ir visi kiti Giminės.
Laidotuvių direktorius: A. B. Petkus, tel. Townhall 2109.

PETKŲ

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
. Telefonas TOYVNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, II.
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

Jūsų finansiškam stovini prieinamas l

NARIAI:

0 h I o a g o ■

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANGŲ 
Patarnanjam 
d i e n ą ir n a k t J

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335“

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 Ketvirtai. 
8 vai. vak.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 YV. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J ZOLP
1646 YVEST 46th St.___________ Pitone YARds 0731

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. YVESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 YVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PCLInian UG61

/
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Vėl paaugėjo . , •

Ištremtųjų Lietuvių Spaudos Fondas
AUKOTOJAI DŽIAUGIAS GALĮ PRISIDĖTI PRIE PA

KĖLIMO UŽDANGOS LIETUVIAMS 1ŠTREMIME, 
KAD JIE PAMATYTŲ, KAS DEDASI LIETUVIŠ
KAM PASAULY. BET ŠIMTERIOPAI DŽIAUGIAS 
TIE, KURIE GAUNA “DRAUGĄ”.

Iš kitur:
V. Makauskas (iš Hillno- 

cket, Maine) $4.25. J. Gradis 
(iš Spring Valley, III.) $5, G. 
Atkočiūnas (iš Arlington, N. 
J.) $1, M. Pangonienė (iš 
Detroit, Mich.) $1, J. Barti- 
rinkas (iš Elizabeth, Pa.) 
$4, J. Kubertavičius (iš Ma- 
hanoy City, Pa.) $5, A. Do- 
vidauskas (iš St. Charles 
III.) $5, Z. žekienė (iš Wau- 
kegan, III.) $1, P. Pazerec- 
kienė (iš Waukegan, III.) 
$1 ir John Miller, iš Glen- \ 
coe, III.) $2.
DAUGELIS IŠTIESĘ 
RANKAS

Administracija gauna la
bai daug laiškų iš įvairių 
Europos vietų nuo pabėgu
sių, arba ištremtų lietuvių, 
kurie sako, ištiesę rankas į 
Chicago laukia mūs dienraš
čio “Draugo”.

_ *__
Vienas Chicago lietuvių 

dienraštis nesenai rašė, kad 
laikraščius galima siųsti tik 
į Švediją. Administracija ne- 
siteirauja, kur minimas dien
raštis yra įleidžiamas, bet 
“Draugas” pasiekia lietuvius 
Italijoj, Vokietijoj, Prancū
zijoj, Šveicarijoj, Švedijoj,: 
Danijoj, Norvegijoj, Belgi
joj, Anglijoj ir net tolimoje 
Indo-Kinijoj.

_ *__
Kad Draugas, pasiekia 

šiuos tremtinius ir plačiai 
tarp jų yra skaitomas, liudi
ja gaunami laiškai ir iš ki
tų stovyklų, prašantieji

Ištremtųjų Lietuvių Spau
dos Fondas, kurį įsteigė 
“Draugo” administracija 
tam, kad būtų galimybės pa
siųsti dienraštį lietuviams 
karo, komunistų ir nazių iš
blaškytiems po visą pasaulį, 
kad jie žinotų, ką jų ir Lie
tuvos laisvės reikalais vei
kia Amerikos lietuviai, vėl 
paaugo naujais geradariais. 
Administracijai malonu yra 
viešai juos paskelbti. Iš Chi
cago aukojo sekantieji:

J. Pumputienė $b, A. Pa- 
keltis $2, D. Klionas $2, E. 
Domkiutė $10, F. Pocius $10, 
J. Jagminas $5, Katauskienė 
$1, S. Benedett $1.

Unltlzed Plaunarųa Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klljonkės (Oil Cloth>. Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26tE ST.
Near Drake Avė.

Oppoalte Lurle Bros. Storo 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Ataakomln- 
grus Maliavotojus ir Popieruotojus.

E

DIET7RA3TTS DP-ATTGAS, CHICAGO, TT7CTNOTS

jiems siuntinėti lietuvišką, 
katalikišką dienraštį arba 
ieškantieji Amerikoje savo 
giminių.

Aukojantiems Spaudos 
Fondui už pilną meto pre
numeratą ($8.00) bus pasiųs 
ta vardas ir adresas asmens, 
kuriam bus užprenumeruo
tas dnr. “Draugas”.

Kurie norite suteikti iš- 
vietintiems, arba 
siems nuo komunistų ir na 
zių lietuviams didžiausio 
džiaugsmo, prisidėkite prie 
to fondo. Garvę laikraštį ir 
skaitydami pavardes tie lie
tuviai niekuomet neužmirš 
savo geradarių.

Dabar yra rimtas reikalas. 
Stokite į eilės remiančių 
Tremtinių Spaudos Fondą ir 
siųskite savo aukas tan Fon- 
dan, dnr. “Draugo” adresu.

Kita proga patieksime iš
traukas iš laiškų prašančių 
siuntinėti “Draugą”.

Kas Girdėt^ 

Chicago j e

Pateko į bėdą

Pirmadienis, geg. 20, 1946

Tiek kariuc
bedarbiu

Robert L. Gordon, Illinois 
valstybės Darbo Direktorius, 
praneša, kad savaitėje, pasi
baigusioje gegužės 11 d., be
darbių karo veteranų buvo', ^SI TRYS 
77,082, iš to skaičiaus 35,447 
Chicagoj, ir jiems, einant

Bruno Vogt ir jo žmona 
Locadia, gyv. 3247 S. Ken- 

pabėgu- (more Avė., pateko į bėdą. Fe- G. I. Bill of Rights, išmokė-
deraliai agentai susekė, kad 
jie buvo priglaudę ir paslėpę 
vieną vokietį karo belaisvį, 
pabėgusį iš Grant Stovyklos, 
balandžio mėnesį. Palaikę 
kiek laiko pas save, jie be
laisvį r.uvežė darbui į vieną 
farmą Wisconsin valstybėje 
meluodami, kad tai pabėgęs 
nuo karo ir atvykęs į Ame
riką Vokietis. Vogt yra kilę 
iš Lenkijos.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy 
nę nuo pražūties!

Gražūs atgarsiai

Kolumbo Vyčių Illinois suvažiavimo
SUVAŽIAVIMAI GRIEŽTAI PASISAKĖ UŽ PALIUO- 

SAVIMĄ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ IR SAUGUMĄ 
SAVO KRAŠTO.

Springfield, III. — Per dvi 
dienas (gegužės 13 ir 14) 
Illinois sostinė turėjo 400 
šviesių, kultūringų svečių— 
Kolumbo Vyčių (Knights of 
Columbus) delegatų, suvažia 
vusių į 49-jį metinį tos or-

skaitydamosi save “laisvės, 
brolybės ir lygybės” šalimi, 
paliuosuotų iš vergijos vi
sus karo metu okupuotus 
kraštus ir atstatytų jų ne
priklausomybę. Gi savo kraš
to vyriausybei pasiuntė rei-

ganizacijos Illinois valsty- • kalavimą, kad suvaržytų Vi- 
bėje seimą, kurį atvyko pa-' šokį perversminį komunistų 

veikimą, kuris neša didžiau
sią visam kraštui nelaimę.

Suvažiavimas State Depu
ty perrinko Raymond F. 
Gleason, iš Park Ridge, III. 
Kitų metų suvažiavimui vie
ta parinkta Quincy, III.

sveikinti ne tik vietos vys
kupas James A. Griffin, bet 
valstybės gubernatorius D.
H. Green, Valstybės Sekre
torius Edward J. Barrett, ir 
Springfield’o mayoras Kapp.
STIPRI REZOLIUCIJA

Tarpe kitų rezoliucijų, ku
rias seimas vienbalsiai pri
ėmė, yra rezoliucija, adre- j višką spaudą katalikas save 
suota Sov. Rusijai, kad ji,1 žudo.

Baisus yra darbas save 
žudyti. Skaitydamas bedie-

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

ta $1,727,120 pensijos iš tos 
sumos $748,930 atsiųsta į 
Chicago.

Vis tiek $5 bausmės
Henry Crouse, 2240 N. 

Central Park Avė., pateko į 
teismą už bučki. Jis pabu
čiavo Miss M. Petty; 3246 
LeMoyne Avė.; visai jam ne
pažįstamą.

“Delko taip elgeisi?” pa
klausė teisėjas.

Crouse vietoj atsakyti tik 
pečiais patraukė Tuo tarpu 
Miss M. Petty paraudo ir 
truputį nusišypsojo.

“A, suprantu”, tarė teisė
jas, “bet vis tiek $5 baus
mės”. i

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams- Reikmenys — Inaulnotų Plyti, ISvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnifilo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmėm, 
Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

RAšles Insnliacljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Piaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI’
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-toe vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet. 
įjfr"11 4- —4- ----- 4-—-------- --

1

Lietuvaite laimėjo

American Conservatory of Music 
Kontestą

TEISĖJAI PRIPAŽINO, KAD SYLVIA 
SABONIS-McELROY TOBULIAUSIAI IŠPILDĖ 
LISZT’O “CONCERTO IN E FLAT MAJOR”.

Gegužės 11 d. American 
Conservatory of Music 
(Chicagoj) buvo suruošus 
piano kontestą, kuriame da
lyvavo 57 žymiausi pianistai 
iš šešių vidurvakarinių val
stybių. Jų tarpe buvo viena
tinė lietuvaitė Sylvia Sabo
nis-McElroy, duktė žinomų 
muzikų ir scenos meno mė
gėjų Kąsto ir Leokadijos 
Sabonių.

Kontestininkams buvo pa
skirti skambinti šie veika
lai:

Jaunos dienos 
neprotingos

“Jaunos dienos neprotin
gos” yra pasakęs Maironis 
vienam savo eilėraščių. Ir iš 
tikrųjų.

Atvykus Chicagon Frank 
Sinatrai ir paskelbus, kad jis 
“krunys” Chicago teatre, 
daugelis jaunimo iš pat va
karo atsistojo prie tikietų 
langelio, kad pirmiausiai pa
tekus į vidų.

Ant rytojaus prieš atida
rysiant teatrą reikėjo tvora 
pastatyti ir policiją iškviesti 
tvarkos žiūrėti. Susigrūdime 
viena aštuoniolikos metų 
mergina net apalpo.

Kas yra tas Sinatra? Tai 
paprastas jaunuolis išgarsė
jęs savotišku dainų bambėji
mu (niūniavimu) ir iš to pa
tekęs į kino artistus.

Galėjo įvykt
šiurpi nelaimė

įves, Wis. — Netoli šio 
miestelio, kaip paprastai, į 
šalutinius bėgius buvo į- 
trauktas Chicago and North 
Western Linijos prekinis 
traukinys einąs į pietus, kad 
davus kelią greitajam kelei
vių traukiniui.

Praūžus “400” streamlai- 
ner’iui, brekmenas davė sig
nalą prekiniam traukiniui ei
ti, bet traukniys nesijudino 
iš vietos. Pasirodė, inžinie
rius E. Trebier, 60 m., iš 
Waukegan, prieš valandėlę 
buvo miręs širdies liga.

“Concerto in E Fiat Ma- 
jor” — Beethoven.

“Concerto in A Minor” — 
Shuman.

“Concerto in E Fiat Ma- 
jor” Liszt.

★

Kiekvienam concerto bu
vo paskirta po 19-ka kon- 
testininkų. Kiekvieną con
certo kontestininkai skam
bino po tris sykius. Po pir
mo skambinimo iš 19-kos iš
rinkta po septynis. Po an
tro skambinimo — po tris. 
Po trečio skambinimo — po 
vieną ir šie buvo finalistai. 
Paskambinus ketvirtą sykį, 
visi trys teisėjai (Clarence 
Eidam, Vitaly Schnee ir 
Hovvard Wells) vienbalsiai 
pripažino, kad visais atžvil
giais tobuliausiai skambina 
Sylvia Sabonis-McElroy.

★

Apie Sylvia Sabonis-Mc
Elroy daug galima būtų ra-

Įvairios Įdomios
SF. ŽINIOS

Viesulas praėjo

Kas 11 sekundų
nauja gyvybė

Washington, D. C. — cen
zas rodo, kad pernai Jungti
nėse Valstybėse kas 11 ir 
pusę sekundų gimė kūdikis. 
Tuo būdu kas valandą gy
ventojų skaičius didėjo 154 
žmonėmis. Dabar Jungtinės 
Valstybės gyventojų turi 
140,500,000.

Sylvia McEIroy 
Bet užkas pasakius,syti

kad ji nuo pat mažens pra-
| dėjo lavintis piano ir iki šiol 

Vedybų praeitą metą buvo ! X™ laimėjus ir diplomų, ir
viena kas 20 sekundų, o mi
rimų kas 22 ir pusę sekundų.

Bendrai, praeitą metą gi
mimų buvo 2,743,900, vedy
bų 1,600,000 ir mirimų 1,- 
396,000.

Nėr čia alaus, 
važiuok į Hawaii

Norris City, III. Į Ruožu 
per pietrytinės Illinois val
stybės dalį praėjo viesulas 
(tornado). Labiausiai nu
kentėjo Norris City, Thomp- 
sonville, West End ir kiti _ _U- S’ Vidur-
miesteliai, taipgi Marion, Pac'flk,o Ka.ro Stabaa Pranc- 
Kentucky valst. Žuvo vienassa' 3° žinioje kariuome- 
asmuo, o 12 sužeista. Me-± sandeliuose yra 2.400,-
džiaginiai nuostoliai nemaži. alaus, kuris, kai-
____________ po karo liekana, bus perleis-

n-.,,-,,-.,,—__ _ ... tas ei vii iams.

Didžiausia Lietuviu paffon ti|tas
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
-odSHus. auksinius ir deimanti 
-dun Medus, ratomaa plunksna*

1 r (vairius kitur 
auksinius ir si 
dabrinlus daiktu? 
ui Jnms Prieina 
man Kalnas!

Be *o turlm< 
dideli ir gera pa 
sirinkima Muzik 
allSku instrumen 
tu Murikoe Knv 
»U Stvtni Re 
kordu ir kitų Mu
zikaliu daiktu

Taipgi taisome laikrodžius Ir 
’aikmdMIns žiedus Plunksnas 
’r muzikaliu* instrumentus

JOHN A. KASS
WATGHMAKER 

jfwftrv _ trrrsur

4216 ARCHER AVENTE
Phnner LAFAYETTE MII

Herford, Vokietija. — 1,- 
480 pėdų naujas tiltas per 
Cologne upę, pastatytas bri
tų, bus pavadintas Patton 
tiltu atminimui Amerikos 
genijaus. karvedžio gen. 
George Patton.

Negavo pašiūrės,
įstojo į armiją

Los Angeles, Calif. — Ira 
A. Gilmore ir jo žmona su
rado geriausį būdą išėjimui 
iš gyvenamųjų namų krizės. 
Negaudami niekur nomuoti 
namo, abu įstojo į kariuo
menę.

Kas išnaudoja pasitaiku- 
sią jam progą, tas beria grū
dus, kurie atneš jam ir ki
tiems vaisių. —

O. S. Marden

aukso medalių ir stipendijų. 
Didžiausią stipendiją ji buvo 
gavus Colorado valstybėje, 
kuomet gyveno su savo vy
ru, kapitonu Amerikos ka
riuomenėj. Ten konteste ji 
laimėjo stipendiją į vieną 
žymiausių piano studijų.

★

Sylvia Sabonis - McEIroy 
pastarasis laimėjimas neša 
garbę netik jai, jos vyrui ir 
tėvams, bet tai pat visiems 
lietuviams. Po šio kontesto 
jai atsidaro progos pasiro
dyti ne tik lietuviams, bet 
ir svetimtaučiams; ji įeina į 
radio artistų tarpą, į Chica
go Symphony Orchestrą ir 
birželio 18 dieną ruošiamam 
koncerte, Orchestra Hali, ji, 
Sylvia Sabonis-McElroy. pa
kartos tą patį veikalą-Liszt’o 
“Concerto in E Fiat Major”.

★

Obuolys nuo obels netoli 
krinta, sako lietuvių priežo
dis. Sabonių šeimoj ne viena 
Sylvia paveldėjus tėvų atsi
davimą muzikos menui. Jau
niausias Sabonių sūnus 
Richard’as yra kupinas am
bicijos ne tik pralenkti savo 
seserį, bet net tapti žymiu 
lietuvių kompozitorium, šiuo 
metu jis jau lanko konser
vatoriją. L. Sabonienė ne tik 

1 yra vargonininkė, gera cho- 
1 ro vedėja, Šv. Juozapo pa
rapijoj, So. Chicago, bet ir 
žymi smuikininkė virtuoze. 
Kastas Sabonis yra plačiai 
žinomas dainininkas ir var
gonininkas Visų Šventųjų 
parapijoj, Roseland’e.




