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ANGLIAKASIAI NEKLAUSO U.S.. NEINA DIRR
Ar Vyksta Civilinis Karas Persijoje? 

Rusai Rūpinasi Rinkimais Francijoje
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Kaip ir buvo galima lauk
ti, Persijoje iš naujo prasi
dėjo neramumai. Ar tai jau 
karas? Kas pagaliau yra už
puolėjas? Azerbaidžianiečiai 
praneša, kad juos užpuolė 
persų kariuomenė, gi Tehra- 
nas tvirtina nieko nežinąs, 
ir karo veiksmai galėjo kil
ti dėl azerbaidžianiečių susi-

dug krašte “tvarką.” Mas
kvos agitatoriai pradėjo tuoj 
vesti propagandą, kad Azsr- 
baidžianas turi nuo Persijos 
atsiskirti ir pasiskelbti au
tonomine respublika, o vė
liau jau ir sovietiška. Per 
Kalėdas “demokratai” paė
mė valdžią ir žinomas S3.vo 
prosovietiškais jausmais Pi- 
shevari sudarė naują vy
riausybę.

Bet tuo viskas nepasibai
gė. Azerbaidžiano klausimasrėmimo su persų patruliais

Šiaip ar taip Persijos- ^)rjvo iškeltas j tarptautinę
Azerbaidžiano pasienyje vyk 
sta rimtos kautynės. Iš vie
nos ir kitos pusės yra trau
kiama kariuomenė ir į mūšį 
jau paleistos patrankos ir 
minosvaidžiai. Per pirmąsias 
dienas jau buvo priskaityta 
keli šimtai aukų, o taip pat 
nemaža, belaisvių buvo pa
imta vienoj ir kitoj pusėj.

Azerbaidžianc Įvesta 
Mirties Bausmė 

Azerbaidžiano vyriausybė, 
kuri mėgsta save vadintis

areną. Iki tam laikui buvu
sios Persijoj sąjungininkų 
kariuomenės turėjo evakuo
ti šį kraštą, bet nežiūrint, 
kad anglai ir amerikiečiai 
savo kariuomenes atitraukė, 
rusai, priešingai, pradėjo 
stiprinti garnizonus.

Jau tada buvo manyta, 
kad naujas pasaulinis karas 
įsiliepsnos šį kartą Persijo
je. Rusai “daužė” durimis 
konferencijoje, bet pagaliau 
nusileido ir savo kariuome
nę evakuavo, bet... jie pali-

TRUMAN GAUNA STREIKO BAIGIMO PRANEŠIMĄ

Senato sekr. Leslie Biffle pertraukia Prez. Trumano kalbą bendram kongreso posė
džiui, paduoti Prezidentui notą pranešant apie gelžkeliečių streiko baigimą. Preziden
tas tuo metu prašė įstatymo prieš streikus. (Acme Telephoto.)

UN Rodo Noro Išbraukti Irano Bylą; 
Dėl Skirtumų Su Rusais Kils Ginčų

“demokratiška,” paskelbė vi
,S.a™ bombą ‘sudegaSiu

dagčių ir visą laiką atmosįvedė mirties bausmę už ma
žiaus) nusikaltimą prieš 
krašto saugumą.

Matomai ‘ ‘demo kratai” 
nėra dar visiškai saugūs ir 
bijo, kad gali viduje įvykti 
sukilimas. Tik maža sauje
lė žmonių, su rusų pagalba, 
paėmusi Azerbaidžiane val
džią, stengiasi visai atsiskir į 
ti nuo Persijos ir prisijungti 
prie Rusijos. Tuo tarpu liau
dyje yra daug šalininkų, ku

NEW YORKAS, geg. 27. 
—Raportuotai jog noras iš-

ko kažką. Jie paliko' nespro- branjkti Irano bylą iš UN 
apsaugos tarybos dienotvar-

fera buvo įtempta.
Atsitraukdami iš Persijos 

rusai paliko vietiniams gy
ventojams savo ginklus, ap
ginkluodami kurdus ir azer- 
baidžianiečius iki dantų. Jie 
paliko fortifikacijas, jie pa
liko taip pat ir savo agita
torius, kurie prisidengę tu
ristais ar panašiai, tęsia 
propagandinį darbą azerbai-

kės nuolat didėja.
Dar nepasakyta kada ta

ryba vėl susirinks.
Stettinius Sutiks 

Šiandienai numatyta suė
jimui vien tik ekonominės 
ir socialinės tarybos ir ap
saugos tarybos komisijos 
nagrinėjančios skundą prieš 
Ispaniją.

Nuosprendis Prieš 
Veterano Darbo Teisę
WASHINGTON, geg. 27.— 

Vyriausias teismas šiandien
Stettinius Jr. artimi šaltiniai 6 prieš 1 nutarė jog vetera- 
sakė jis veikiausiai sutiks nai neturi “virš-senioriteti- 
uždaryti Irano bylą, jei pa- nės” teisės atgauti savo 
dėtis nepasikeis pirm tary
bos suėjimo. Raportuota jis

prieškarinius darbus. Nuta
rimas buvo padarytas Abra- 

esąs patenkintas, kad visa į ham Fishgold byloje. Fish- 
sovietų kariuomenė yra išė- gold teigė, jog einant Selec-
jusi iš Irano.

Numato Ginčų
Atrodo taip pat, jog ap

saugos taryba gali barti Ru
siją už boikotavimą tų po
sėdžių, kuriuose buvo svars-

tive Service aktu jis turįs 
gauti bent metų darbą savo 
senoje darbo vietoje — nors 
tai reikštų atleidimą neve- 
terano darbininko su dides
niu senioritetu.

’ tyta Irano reikalas. Gali 
U.S. delegatui Edward R. 1 būti, kad bus reikalaujama

* siųsti faktų tyrimo misiją į
diktatūrą, kurie nori lais-rie vra linkę nasilikti ir tn- 'džianiečių ir kurdų tarpe.

liau su Persija. Kadangi šį kartą neramumai Per-I ves, kurie nenori, kad jų na-
sijoj prasidėjo kaip tik prieš mai ir ūkiai būtų nusavinti, 
UN saugumo komisijos po- 1 taip kaip yra daroma “ko- 
sėdį, kuriame turėjo būti iš- į monistinėse respublikose, 
spręstas Persijos klausimas. , Jei iš 24 milijonų balsuoto-
Gal šie kariški veiksmai ati- jų 11 milijonų atsirado, ku

rie pasakė “stop” raudona-

Iraną.
Kitas ginčas gali būti dėl 

lenkų gen. Bor sveikinimo, 
kurį padarė tarybos pasekr. 
J. B. Hutson. Rusija ir Len
kija smarkiai protestavo 
prieš Bor sveikinimą.

veik kiekvienas gyventojas 
yra ginkluotas, tai toks dvie
jų politiškų nuomonių pasi
dalinimas lengvai gali iš
šaukti civilinį karą.

Kaip praneša iš Tabrizo, darys komisijos dalyviams
kad ten vyksta net eatviu !akls’ kad Persi3°j nėra, visai jam fašizmui, tai ar galima 

y . . % '. ?!ramu kad nor« rusai ir na- tuos žmones vadinti penkta-
linis karas? Sunku dabar ’įtraukė, bet jie tebekasa
pasakyti, nes joks užsienio tunel* po pamatais’ niošda 
žurnalistas į Azerbaidžiano

Rusai Nervcajasi Dėl 
Prancūzijos Rinkimų

ja kolona?
Maskva išleido net ukai-

teritoriją neįsileidž i a m a s. 
Rusai pirmoj eilėj pa.sisten- j 
gė ant persų-azerbaidžianie- 
čių sienos “nuleisti geležinę 
uždangą.” Buvę Tabrize 
amerikiečių žurnalistai ap
kaltinti šnipinėjimu, kad jie 
norėjo padaryti uždraustų 
vietų nuotraukas ir dabar 
jiems uždrausta iškelti koją 
iš miesto.

Amerikos konsulas Persi
joje patarė visiems Ameri
kos piliečiams apleisti Azer- 
baidžianą, nes ten nebesą 

l jokio saugumo.
Sprogo Sovietų Palikta 

Bomba...
Azerbaidžianas yra. kal

nuota šalis, bet turtinga ge
ležies ir vario kasyklomis, 
javais ir naftos šaltiniais.

mies ją visai susprogdinti... ‘ s4 patardama prancūzams 
balsuoti už komunistus. Ko
munistai gal ir paklausys to

Maskvos Pakalikai 
Valdo Lenki# Bor

NEW YORKAS, geg. 27. 
—Gen. Tadeusz (Bor) Komo 
rovvski, Lenkijos karinių jė
gų viršininkas, šiandien sa-

Už kelių dienų prancūzai 
rinks naują parlamentą ir 
naują vyriausybę. Kokia ji 
bus? Respublikoniška ar kc- 
munistinė? Nekurie užsienio 
laikraščiai dabar reiškia 
apie tai savo nuomonę, bet 
sovietų spauda paskutinėm 
dienom pradėjo varyti kaž
kokią' propagandinę kampa
niją prieš prancūzus, kurie 
pasisako prieš komunistus.

Rusijoj laikraščiai ir ra
dijas yra valstybės, ta,d ši 
kampanija yra visai oficiali.

Maskvos radijas prancū
zus demokratug vadina “re
akcionierių ša.ika,” penkta-

“ukaso,” nes iki šiam laikui, kė Lenkija yra “valdoma 
jie visad klausė Stalino bal- ’ Maskvos agentų, kurie, pasi-
so iš Kremliaus mečetės, bet 
tikrieji prancūzai nusistatę 
ir šį kartą komunizmui pa
sakyti ne.
Dovanotuose Rūbuose Rado 

10 Tūkstančių Dolerių
Amerikiečiai aukodami rū 

bus kartais nepasižiūri ka.s 
palikta kišenėse, o kada jau 
rūbai išsiunčiami į Europą, 
sunku besurasti tą švarką, 
kuriame savininkas užmiršo 
savo piniginę.

Štai nesenai Belgrado apy
linkėje vienas jugoslavas 
ūkininkas Miloch Mirkov 
gautame iš UNRRA švarko

ja kolona ir fašizmo šakni- kišeniuje rado 10 tūkstančių 
mis, kurios būk dar neišny
ko Prancūzijoje. Kokie nai-

dolerių ir įvairių vertybės 
popierių. Ūkininkas buvoštai dėlko rusai tiesia į šią

provinciją savo gauruotas ’ vūs gali būti Maskvos radi-
rankas. i jo klausytojai girdėdami vi- j rius ir pinigus nunešė UN-

Pereitų metų rudenį rusai į sus tuos priekaištus 11 mili- RRA komitetui prašydamas

tiek sąžiningas, kad popie-

remdami sovietų durtuvais, 
įvedė komunistinį rėžimą 
prieš tautos norą.”

Jis sakė sovietų kariuo
menė atima žmonių maistą, 
o Rusijos slaptoji policija 
terorizuojai gyventojus ir iš- 
deportuoja tuos, kurie drįs
ta pasipriešinti.

Rusai Lavins Lenkus
LONDONAS, geg. 27. — 

Maskvos radijas sakė Rusi
ja ir Lenkija ruošiasi vyk
dyti projektą, kuriuo Lenki
jos kariuomenė bus Rusijos 
apginkluojama ir laivinama. 
Einant sutartimi, Maskva 
taip pat siųs maisto reikme
nų ir žemės ūkio mašinerijų 
Lenkijon. «

ORAS
Dalinai ūkanota. Nebus

pasiuntė tenai savo skait-, jonų prancūzams, kurie pai- j surasti aukotoją ir pinigus. didelės atmainos. Saulė teka 
lingą kariuomenę, kad įve-^sisakė prieš komunistinę • jam grąžinti. Vyt. Arūnas 1 5:21; leidžiasi 8:16.

'Yra Vilties' Greit Baigti Streiką; 
Senatas Prieš Truman'o Programą

VVASHINGTON, geg. 27.—Šen. Barkley (D., Ky.), po 
pasikalbėjimo su Prez. Trumanu, raportavo jog yra vil
ties greitam užbaigimui minkštos anglies kasėjų streiko.

IJMW paliauboms išsibaigus šeštadienio naktį, Prezi
dentas pasikvietė Lewisą į Baltuosius Rūmus vakar va
karą, bet neišgavo streiko paliaubų pratęsimo. Tik keletą 
ke-.syklų šiandien veikė.

Kuro administratorius Krug beveik visą dieną tarėsi 
s j Lewisu, bet iki vakaro neraportavo susitarimo.

FAŠISTINĖ PRIEMONĖ’ PRIEŠ DARBININKUS

AFL prez. Wm. Green šiandien išėjo prieš Prezidento 
Trumano prašytą įstatymą streikų suvaldymui, pavadin
damas jį “fašistiniu žygiu” vedančiu į, vergiją. CIO au
tomobilių darbininkai pavadino jį “anti-demokratišku.”

Brotherhood of Raihvay Trainmen prez. A. F. Whitney 
pakartojo savo pareiškimą, kad jis pavartos $2,500,000 
unijos pinigų, kad nugalėti Prez. Trumano kandidatūrą į 
prezidentus 1948 metais.

REPUBLIKONAI SENATE PRIEŠINASI

Prez. Trumano rėmėjai senate jam pranešė, kad jie 
bandys prastumti įstatymą nukreiptą prieš streikierius, 
bet republikonai senatoriai pradėjo vajų žymiems pakei
timams tame akte.

Šen. Downey (D., Cal.) prądėjo karštus argumentus 
prieš ‘‘diktatorišką įstatymą.” Prie jo prisidėjo ir kiti 
senatoriai, demokratai ir republikonai.

Kietos Anglies Sutartis i“
Išsibaigs už 3 Dienų

NEW YORKAS, geg. 27. j I • PakAltj SviGStO 
—Belikus tik keturiom die- I LCIJ r<IRCIII JVIOIU,

Pieno ir Sūrio Kainas

areštuota 267 asmenys.

Siamiečiai Raportuoja
Prancūzų Įsibriovima

BANGKOK, Siamas, geg. 
24.— (Sulaikyta) — Siamo 
valdžios sluoksniai raporta
vo, kad 200 prancūzų karei
vių šiandien įsilaužė į šiaur
rytinę Siamo sritį, pereida
mi Mekong upę iš prancūzų 
Indokinijos. Sakyta prancū
zai okupavo Thabo ir veria
si Nong-Khai link.

TORONTO, geg. 27. — 
Maždaug 5.000 jūreivių bu
vo iššaukti streikuoti šian
dien, kuomet Kanados jūrei
vių unija parėmė vajų trum
pesnėms valandoms įsaky
mu “visiškai sustabdyti” ju
dėjimą visų Kanados ežerų 
ir pakraščių laivų.

Belikus tik keturiom die 
nom iki išsibaigia darbo su
tartis, kietos anglies kasyk
lų savininkai ir AFL-UMW 
atstovai šiandien bandė su
sitarti, kad išvengus 75,000 
Pennsylvanijos kietos ang
lies kasėjų streiko.

Kaip ir minkštos anglies 
kasėjai, kietos anglies kasy
klų darbininkai laikosi nusi
statymo, “nėra sutarties, ne
dirbame.”

WASHINGTON, geg. 27.— 
Valdžia pasiruošusi leisti 
pakelti kainas vieną centą 
už kvortą pieno, 10 iki 12 
centų už svarą sviesto, ir 
apie 5 centus už svarą sūrio.

Informaatai sakė nutari
mas padarytas dėl javų ir 
šaros kainų pakilimo, ir dėl
to, kad kongresui priešinan
tis negalima pravesti naujų 
subsidijų maistui.

Rochester M. Gręsia „ . „ , _ .
Visuotinis Streikas įKanų Skundų Taryba 

rochester. n.y., geg. j Rekomenduoja Lygybe
27.—AFL vadai parėmė sa
vo grąsinimą bendram strei
kui, paruošdami ultimatumą 
miesto vadovybei dėl 12 die
nų ginčų ryšium su unijos 
organizavimo darbu viešųjų 
darbų departamente.

AFL taryba sakė CIO ir 
AFL unijos nariai bus iš
šaukti streikuoti. Iki šiol

WASHINGTON, geg. 27.— 
Armijos kareivių skundų 

į taryba šiandien raportavo 
karo sekr. Patterson apie 
išnagrinėjimą pokarinių 
skundų. Tyrimo komisija, 
vadovaujama Įeit. gen. Ja
mes H. Doolittle, pasiūlė 
ištisai pertvarkyti dabarti
nius skirtumus algose, pakė-

ginčas išardė miesto gatvių limuose, furloguose, dekora- 
—------------- ------------------------------------------------- cjjoge įr maįgte ir rekomen-

Vėliausių Žinių Santrauka
Kinijos centrinės valdžios kariuomenė veržiasi šiaurėn. į kelti armijos vadovybės 

galimai naujai kovai su komunistais Charbine, Mandžuri- standardą.
joje. U.S. gen. MarsnalI ruošiasi naujoms deryboms.

—Alijantai pasirašė sutarti su Šveicarija, kuria einant
Šveicarija, perleis jiems pusę laikomo nacių turto.

FRANKFURTAS, geg. 27 
—Krikščionių socialinė są
junga laimėjo vakar dienos 

—Tęsdamas maisto apžvalgos darbą, Herbert Hoover rinkimus beveik visuose 38
vakar matėsi su Meksikos Prez. Camacho ir kitais valdi, 
ninkais. Hooveris greitu, laiku vyks j Pietų Ameriką.

—Illinois valstybės prekybos komisija susirinko Chica- 
goje pasitarti dėl naujų anglies streiko pavojų. Dar neži
nia ar bus reikalinga vėl apriboti elektros vartojimą.

—Prekybos sekr. Wallace, pasisakydamas už paskolą 
Anglijai, pareiškė, kad Amerika turės paskolinti pinigų 
ir kitoms valstybėms, jeigu nenorima suskaldyti pasa-di.

—Patikimi šaltiniai raportuoja jog du U.S. karininkai 
yra Danijoje, kur tariasi dėl galimybių išgavimui ilgame
čių sutarčių išnuomavimui U.S. bazių Greenlandijoije.

balsavusiuose miestuose, pir 
mieji rinkimų daviniai rodo. 
Komunistų partija laimėjo 
tik 47 iš 1,025 vietų.

KALENDORIUS
Gegužės 28 d.: Šv. Augus

tinas; senovės 
Biržė.

Gegužės 29 d
Magdalena iš Paeeos; seno
vės: Didonis ir Viksvė.

Augis

šv. Mari ja

ir
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Prakalbų Vakaras
Gerai Pavyko

Wafcerbury, Conn. — Ge
gužės 19 d., vietinės Lietu
vių Terybos pasidarbavimo 
dėka, suruošta prakalbų bei 
dainų programa “Nemuno” 
svetainėje. Programą pradė
jo L. N. Klubo pirm. Tarnas 
Matas. Sutartinai dainavo 
Šv. Juozapo parap. choras.

Kalbėjo Lietuvos gen. kon 
sulato attache A. Simutis, 
ALT Pildomojo K-to įgalio
tinis mokytojas Jurgis Sa- 
vaitis ir tremtinis Kastas 
Klibas. Visi trys kalbėtojai 
labai įdomiai nušvietė Lie
tuvos gyventojų ir lietuvių 
tremtinių vargingą bei liūd
ną padėtį.

Chorui ir visam progra
mai sumaniai vadovavo vie
tinės Lietuvių Tarybos pirm. 
komp. A. J. Aleksis.

Tą vakarą aukų gauta se
kančiai :

Po $10 aukojo: T. Matas, 
A. Tukis.

Po $5: dr. S. Sapranas, 
dr. P. Vileišis, P. Motiečius, 
D. Matas, B. Račas, A. Šam- 
baris, B. Karpavičius, P. Gu
diškis, Mrs. Šimolynss, M. 
Verbyla, Kantautas (iš An- 
sonia), Ona Norkevičiūtė ir 
A. J. Aleksis.

Po $2: K. Kulas, A. Ur- 
činas, M. Valuskas, V. Ro- 
mažas ir L. Pranskietis.

Po $1: J. Augis, E. Mažu- 
lauskienė, F. Baukas, D. Au- 
gust2uskienė, A Friend, J.

ry Vaičius, J. Kalenauskas, 
P. Aleksandravičius, J. Po
vilaitis, Magdė Raudis, M. 
Zailskienė, M. Kašėtaitė, J. 
Andrikis, D. Lusas, B. Kal
vaitis, M. Mikaitis, M. Sta
nulienė, P. Krugelis, J. Vais-

PHILA. ŽINIOS KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS
TorontoMIKE I)R. SIEDLIKAS

Gegužės 21 d. teko gauti 
pranešimas iš Šenadoriaus, ‘AUŠROS” CHORO 
kad ten savo namuose šir- KONCERTAS 
dies atakos užkluptas gegu- Geg. 18 d. nors vakare 
žės 18 d. mirė dr. Stanislo- prieš koncertą buvo pradė- 
vas T. Siedintas, tėvas mūsų j? lyti ir iš toliau važiuojan- 

kas, Giedraitienė, J. Zabele- jr.u pagarsėjusios kovotojos tiems buvo nepatogu, bet su-1 giama kitas lietuvių para
kas, J. Kvaraciejus, S. Kai- plunksna už Lietuvos laisvę sirinko gana geras skaičius das tarptautiniam festivalui.

Po šio koncerto dabar 
choras pradeda

Geležinkeliečiai būtų 
badavę

“Aušros’’ Perry, Fla.

Antradienis, geg. 28, 1946

turėję badauti. Prekybos Są- 
■ junga buvo nutarus nepar
duoti maisto streikuojan
tiems geležinkeliečiams.

Jei geležin- Krautuvninkai pareiškė: jei
rengtis į Hamiltono miestą, j keliečiai būt nepaklausę pre-j geležinkeliečiai liovėsi pris-
šimtmetinį nuo įsikūrimo ju
biliejaus paminėjimą, kuris 
įvyks pirmą savaitę liepos 
mėn. Be choro, dar yra, ren

zidento ir toliau streikavę, tatyti maisto, tegul patys jo 
šio miesto streikininkai būtų negauna.

ritis, F. Shopis, P. Lubinas,
J. Šurkas, P. Kuzminskas, 
J. Jenkeliūnas, K. Petraus
kas, V. Vitkus, J. Lesūnai- 
tis, P. Drevinskas, J. Lesū- 
naitis, A. Jurevičius, A Fri
end, C. J. Lauryn, A. Var- 
kalas, K. Saklauskas, J. Ulo- 
zas, M. Stangas, J. Kirvi- 
laitis ir Pajaujis.

Svetainėje a.ukų surinkta 
$164.30. Įžangos ir kitokių 
upajamų gata $189.15. Iš vi
so susidarė $353.45.

Aukas rinko ir šiaip dar
bavosi : Marcelle Andrikis,
J. Bernotas, M. Bekerienė, 
Mary Bra z a u s k a s, Alice 
Cherna.uskas, Mary Fortier, 
M. Girdzijauskienė, J. Jakš
tas, P. Jokubauskas, M. Ka- 
rinauskienė, M. Kašėtaitė, 
Helen Lauryn, A. Maraulie- 
nė, Vera Mažeika, Aldona 
Mažuke itis, Nellie Mešku- 
nas, Stefanija Sapranas, A. 
Šambaris, Nellie Totilas, M. 
Zailskienė, J. Žemaitis ir ki
ti.

Aukų rinkėjos yra paste
bėjusios, kad užrašinėjant 
vardus yra įvykę klaidų. To
dėl jas pastebėjus, prašome 
pranešti vietinės Lietuvių 
Tarybos valdybai. Visi ne-

Girdis, F. Mažulaitis, L. Di- , tikslumai bus noriai atitai- 
rėnas, M. Stankevičienė, C. ! syti.
Petraitienė ( A. Orantas, P.} Visiems aukotojams, kal- 
Steponavičius, J. Mickaus- bėtojams, dainininkams ir 
kas, L. Simutis, A. Devenis, 1 darbuotojams už Lietuvos 
E. Janužis, Mrs. Medelins- laisvę kovotojai bei varge e- 
kas, B. Bauba, J. Lazauskas, santieji lietuviai tremtiniai 
Mrs. V\ itort, J. Ažunsris, O. bus nuoširdžiai dėkingi. 
Kankalienė, M. Saukas, Ma- AIDAS

Veiklūs Vakarų lietuviai
PIRMOJI KOMUNIJA sė valgius ir saugojo mažės-

Omaha, Nebr. _ Gegu-!nius vaikučius Pavojų, 
žės 12 d. 31 vaikutis priėmė GRAŽŪS PAVEIKSLAI 
šv. Komuniją pirmą kartą • GegužŽ8 24 d buTO labai

Pranės-Mariutčs Siedlikai-
tės.

Pranešdamas visuomenei 
tą mums liūdną žinią, sykiu 
pareiškiu širdingiausią už
uojautą likusiai šeimai: žmo 
nai ir dukroms-našlaitėms 
Pranei ir Martinai ir jo mo
tinai Pranciškai Siedlikienei.

Kazys Vidikauskas

kun. J. 
Iowa.

Česna iš Sioux City,

KUN. KIDYKAS VES 
NOVENĄ

Kun. Jonas Kidykas at
vyks pas mus vesti noveną 
į šv. Antaną, mūsų parapijos 
globėją. Novena prasidės 
birželio 5 d. ir baigsis 13 d., 
šv. Antano šventėje. Karo 
metu meldėmės, kad šv. An
tanas savo užtarimu saugo
tų mūsų karius nuo nelai
mių, dabar dėkosime jam už 
jo tėvišką globą.
PASIMIRĖ ONA 
BALKIENĖ

Po ilgos ligos persiskyrė 
su šiuo pas3.uliu Ona Bal- 
kienė (Yankauskienė). Ji čia 
buvo atvykus iš Brooklyn,
N. Y. Kol dar buvo sveika, 
ilgai darbavosi mūsų para
pijoj. Dieve, atlygink jai už 
visus jos gerus darbus.

Vietinis
Warszawa, Lenkija. — Ap- 

AR ŽINAI skaitoma, kad okupacijos
Kad Alaską nuo Rusijos, metu naziai visoj Lenkijoj 

skiria tiktai 56 mylios a.tvi- sunaikino mokyklų vadove-
ros jūros. • lių už 25 mil. zlotų.

, publikos, klausėsi ir “Auš-1 
I ros” choro ir stebėjos pada
ryta pažanga.

*
Galima pasidžiaugti, kad 

turime energingus ir tikrai 
pasiryžusius tam darbui rū
kytojus, kaip P. Motejūnas 
ir L. Pocius. Taipogi nega
lima pamiršti ir tų, kurios 
be .bendro choro dainų, daug 
paįvairino programą eolais, 
duetais ir t.t., kaip solistės 
Z. Užemeckienė, V. Jarašiū
naitė, E. Ivaškevičiūtė, due- 
tistės A. Mackevičiūtė, trio 
P. Pocienė, M. Parukevičiū- 
tė ir V. Jarašiūnaitė, vyrų 
solistas E. La Rose, (bend
ram chore nedalyvauja) ir 
pats L. Pocius puikiai pia- 

I nu skambinęs “Hungary 
Rhopsody”’ No. 2.

★

Baigiantis dainų progra
mai jauna mergaitė nuo M. 
Pocienės įteikė chorui bu
kietą gėlių, už ką choras 
reiškia nuoširdžią padėką.

★

Po to pamatėme, kad ir 
Lietuvos general. konsulas 
Grand-Suttie, choro ir bend
rai visų lietuvių geriausias 
prietelis, yra ir sakė jam 
nesmagu, kad pavėlavo: bū
ta apsirikimas su data.

Koresp. A. Augutis

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• » *
68(3 W. Cermak Road 

bkrwYn, muKois

Ofiso Tel. — Berovyn 8823 
Rot. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Knyęu vandalai

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:80 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

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 4-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. ir Sekmad. uždaryta.

TikMus Tyrimas 
Ortboptlc Gydymas

Contnct Stiklai 
Stiklus Atnaujimun

Nuo

OFISO VALANDOS:

I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:«0 rak.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų aklų gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

Dr. John J. Smelana
I. RIMDZUS, d. c. pf j j jme|ana jr
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA
Home Galis ta Indiana—

Phone WKNtworth 2527

PHYSIO THEBAPY

936 YVest 63rd St.
HOURS: Daily 4—4 e. M. 

Saturdays » A. M. to 8 F. M.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAIj 0523, Cliicugo 

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

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

SKELBKITBS “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI

savo gyvenime. Kun. Sen- 
ger atlaikė šv. Mišias, pa
sakė pamokslą ir išdalino 
šv. Komuniją.

VAIKŲ IŠVAŽIAVIMAS

Jrti nuo senovės mūsų mo
kyklos vaikai turi išvažia
vimą kur nors prie upės ar 
prie ežero. Šįmet buvo išva
žiavę prie Platte upės. Pats 
klebonas išvežė vaikus, nu
pirko valgius ir parvežė na
mo. Kun. Senger pamokino
berniukus žuvauti, o seselės j Žmonės artinosi prie Dievo 
su geromis moterimis patai-( stalo. Visus pamokslus sakė

gražūs paveikslai “Šv. Mi
šių auka” mūsų salėje. Pil
na salė buvo publikos ir vi
siems labai patiko. Mokyk
los vaikams paveikslai buvo 
rodomi popiet, o augusiems 
vakare.
METINIAI ATLAIDAI

MŪ3 bažnyčioj 4ū valandų 
atlaidai buvo gegužės pabai
goje. Per visas dienas alto
riai buvo paskendę gėlėse iš 
pačių parapijonų darželių.

10,000 BONKŲ
DEGTINES
3RANDES
RŪMO

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas1i

i

1TATHAN 
KANTER 

“Lietu vtškM
ftyrtukm"

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsled St. 
Phone: YARDS 6054

DR. YVALTER J. SYVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 YVEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan etate Banko.)

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

Ofiso Tel............VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Aveuue
LIGONIUS PRTIMA:

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

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 
Rot. Tel. KEPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagai sutartj.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tartas Virt 117,500,000. — Atsargos Fondas Virt 61.800,000-

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVJSION

4192 Archer Avė. TeL VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEYVICH, Pres. and Mgr.

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

f

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Rea. Tek: M10way 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S.

Ofiso Tel.: GROvehDl 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal mitartį.

Tel. — HEMlocli 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 YVest 63rd Street

▼AL: nno 7 Iki • kaa rakama. 
Dienomis tik pagal autartį.

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs II Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Raskite: BERVVYN 6200 

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YV. Marųuette Ild.
Ofiso Tek: PROspect 6446 
Res. Tek: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniam pagal nutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander j. Javois
(JOVAIŠAS) I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marųuette Kd.

(Dargia 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 043

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6156 So. Kedzle Avenue
tlLANDOB: nuo 1-4 ir 7-9 kandinu 

išskiriant trečlad. Ir nekinad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CU1MURGAS

2201 YV. Cermak Kd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečikd. ir Šeštadienio

vaka.in.ia ofisas uld&rytaa.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
Tek KEPubUc 7868

re*. CANal 0257
Rot. Tek: PROspect 665U

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Km. 6958 So. Talmaa Ava.
Res. TeL GROvehill 6617 
Offles TeL HJEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS: (

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

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 sutarti 

Į Office TeL YARds 4787 
Namą Tek PROspect 1930

Tek — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. H1LLTOP <>»»» 

t itlandu^ nutartį.

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 Ir 6—8

Ofiso Tek: PULLMAN 1193 
Narna Tel.: PITl.I.MAM MTl

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

Wcst Town Bldg.
2400 YVest Madlson Street 
Ofiso Tek: SEEley 7330 
Rot. Tek: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 ikį 3 popiet; 6 iki 8 vsk«r|
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HELP WANTED KARIUOMENES SURPLUS”

“D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS t

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
AD V ERTISING DEPARTMENT 

127 No, Dearboin Street 
Tel. RANdolph UlbH-UlbV

HELP VVANTED — VYRAI

IMSI U PLOVĖJŲ 
VIRTUVĖJE VYRU

Ixxt|> liaukos cafeterijojc. Gera mo- 
kotis, trumpos vaisinius. Pastovu
mas, dienomis. Sekimui. ir fiventad., 
nereikia dirbti. Apninkamos atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONNEL DEPT. Srd FL.

164 W. JACKSON BLVD.

MOLDERIŲ 
Beneh ir Squeezer 

TAIPGI PADĖJĖJO 
AUtTII MM I’OINDRFUE 

ATSIŠAUKITE 

CAST PRODUCTS CO.
3016 W. MEDILL

HELP WANTED — MOTERYS

i. . . . . . . . . . .
MERGINU

R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. BACHUI
4204 Archer Avenue, Chlcaga

OC^XTCO(>CSXX

REIKIA
PORTERIO

Del West Side 

Išdirbinio Kompanijos 

• PASTOVŪS DARBAI

ATSIŠAUKITE

A. STEIN & CO
1143 W. CONGRESS

SPRAYERS
Patyrusių prie medinių rakandų. 
Pastovūs darbai, užtenkamai virš
laikio.

EUREKA FURN. MFG. CO.
5949 S. LOWE

AMERICAN 
C AN

C O M P A N Y
REIKIA

AUTOMATIC 
DIE SETTERS

TTTRI BŪT PATYRĖ PRIE MAC- 
DONALD & CANCO AUTOMATIŠKŲ 

STRIP FEED PRESŲ
Pastovūs Darbai

6033 S. WESTERN AVĖ.

REIKIA 
2 PUIKIŲ CUSTOM 

UPHOLSTERIŲ
Mes mokam aukščiausia ratą 

mieste.
15 IKI 20 VAL. VIRŠLAIKIO 
KAS SAVAITE MOKANT UŽ 

LAIKĄ 1B PI SŲ
švarus, sveikas ir lengvos darbo 

sąlygos.

8026 S. COTTAGE GROVE
HUDSON 2544

HELP AVANTED — MOTERYS 

REIKIA-
PUIKIOMS SUKNELĖMS

RANKIABAIGIŲ
ir taipgi Pinkers. Gera mokestis. 
Darbas nuolatiniai. •

MOUNTAIN HOME
SPORTSWEAR 

223 W. Jaekson Blvd.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENIIORKU
UŽDARBIS 72|4 I VAI,. PRADŽIA. 

7714 J VAL. PO 3 MP.N.
82 <4 J VAL. PO 6 MP.N.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS

STREET FLOOR

309 VV. WASHINGTON ST.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

94 CENTŲ

Motorola
CALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP RANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventsd. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ar mapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.

PERSONNEL DEPT. Srd FL.
164 W. JACKSON BLVD.

Dt l.R 2ml VIRĖJOS reikalingos va
sariniam rezorti*. Kainbarts, valgis ir 
alga. Ik’fereiMrs. Mrs. KOTORYNS- 
K A„ EDGFAVATER BEAUH HOTEL, 
Tvvin l.akes, Wi.se. tel. AVilmot 744.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

JAUNŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

IŠMOKTI SI’RINGSŲ AMATĄ 
Malonios darbo sąlygos, greitas 
įsidirbimas. Atsišaukite:

MAJOR SPRING & 
MFG. CO.

428 W. 38th St.

Nacių Jaunimo Vadas 
Dabar Smerkia Hitlerį

—Baldur von Schirach, bu
vęs nacių jaunimo vadas, 
šiandien tarptautiniam karo 
kriminalų teisme smerke 
Hitlerį kaipo “vyrą, kuris 
milijoneriopai vykdė žudy
nes.” Mesdamas savo anti- 
žydiškus pareiškimus, Von 
Schirach atsiprašė Vokieti
jos jaunimo už jų mokymą 
sekti Hitlerį.

VITAMINO B - NIACINAS
Prieš keletą metų, labai 

populiarinamas buvo sinte
tiniai padaromas Vitaminas 
B, žinomas kaip “Nicotinic 
Acid”. Vėliau, vaistų fabri
kantai pakeitė savo produk
to vardą, pavadindami jį 
“Niacin”. Mat pavadinimas 
“Nicotinic Acid” priminda
vo žmonėms apie tabake e-1 
santį nuodą nikotiną.

Žmonėms buvo kalamai į Į 
galvą, kad Niacinas yra vie
nas iš stebuklingiausių vita
minų, nes Niacinas “išgydo” 
įvairias odos ligas, ir “reu- 
matiškus skausmus”, ir “nėr 
vų bei proto ligas”, ir “gerk 
lės ligas”, ir“ skilvio sukri
kimus”, ir “apkurtimą” ir 
t.t. Kiekvienas fabrikantas 
visaip savo tavorą .gyrė, bet 
nei vienas nepasakė, kiek 
blogo gali tas Niacinas pa
daryti. O žmonės privalėtų 
ne pusę, bet visą teisybę ži
noti.

Kajd Niacinas pagelbsti tu 
rintiems Pellagros ligą, tai 
tiesa. Bet jei žmogus gyve
na normaliai ir maitinasi 
tinkamai, tai jisai tąja liga 
nesirgs.

Niacino randasi grūduose, 
kruojose, stambioje duonoje, 
bulvėse, morkose, kiaulieno
je mėsoje, ir jautienoje, ir 
paukštienoje, ir kepenyse, ir 
net mielėse. Žmogus kasdien 
valgydamas ar vieną, ar ki
tą iš čia suminėtų valgių, 
gauna savo kūnui pakanka
mai natūralaus Niacino. Tai
gi kam jam reiktų dar var
toti kokias ten dirbtino Nia
cino tabletes? Ar tai būtų 
sensas ?

Niacinas veikia į kraujo 
gysleles kaip “vasodilato- 
rius”. Kurie vartoja Niaci
no (Nicotinic Acid) table
tes, tai pajunta, kad veidai 
užkaista ir oda pasidaro 
karšta; o tai reiškia, kad 
kraujo gyslos prasiplečiai, 
nes Niacinas paralyžuoja 
gyslų sienelių toną. Be to, 
kartais nuo Niacino tablečių 
žmogui pasidaro ledaka ir 
vemia. Yra davinių, kurie 
parodo, kad jei žmogus per

ilgą laiką vartoja Niacino 
tabletes, nors ir mažomis do
zėmis, — tai gauna kepenų 
ligą (fatty infiltration ot the 
iiver), taipgi gauna ir inks
tų ligą, šlapume pasirodo 
kraujo.

Taigi su Niacino tabletė
mis atsargiai. Niacinas kar
tais gali labai pakenkti svei
katai. Be daktaro patarimo, 
neverta: Niaciną vartoti.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas M. Y. — Nie
kas neužsigema kurčias. Kur 
tumą gauna daugelis kūdi
kystėje, dažniausia po škar- 
laitinos. Yra atsitikimų, kad 
net paūgėję vaikai ir išmo
kę kalbėti, kai apkursta po 
škarlatinos, negirdėdami ki
tus kalbant užmiršta kaip 
kalbėti ir užauga nebyliais.

Atsakymas A. K. — Pleu- 
ritis, reiškia uždegimą plė
vės, kuri padengia plaučius. 
Priežastis dažniausia būna: 
krūtinės sutrenkimai, arba 
infekcija. Rūšių būna: sau
sasis, šlapiasis, pūliuojantis, 
aštrusis, lengvasis, chroniš
kas ir t.t. Ne kiekvienu at
veju rteiškia, kad žmiogus 
tuberkuliozę. Kartais taip, 

I bet dažniausia tad ne.

Lietuvos Konsulato 
Chicaųoj Paieškojimai

Andruškevičius Pranas, sūnus 
Agotos ir Juozo.

Ansier Frank (Pranas Anšiū- 
ra), iš Šakių ap., gyveno Okla- 
honioje.

Aseiiai, Juozas ir Vincas, iš 
Marijampolės, gyveno Ne\v Vorke.

Aušiūra Pranas (Frank Ansi
er), iš Šakių ap., gyveno Oklaho- 
moje.

.Kaktytė Teodora, iš Telšilų ap., 
gyveno Chicagoje.

Bakueionytė Palionija, iš Uk
mergės apskr.

Baleaitė Marijona, iš Tauragės 
aps., gyvena t'hieagoje.

Baltmiškis Kazimieras, iš Plun
gės vai., Telšių ap., gyveno New 
Yorke ir Kinsistone (Kingstone?).

Bandzinas Antanas (Anton 
Benzin), gyveno t'hieagoje.

Baranauskas Petras, iš Sedos 
Mažeikių aps.

Baranauskaitės, Pranė ir Anas
tazija, pavardės po vyrais neži
nomos, gyvena t’hieagoje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

...
RENDUOJAME GRINDŲ 

TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150

Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi — 
MARTIN SENOCR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir — 
KEM-TONE VALKPAR.

Turime Gražy Pasirinkimą, 
1946ni. SIENINES POPU .ROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMloek 8262

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINOS ft LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON. 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.

Daugiau kai penki tūkstančiai kariuomenės automobilių ir “trailers” sustatytų Port 
Hueneme Navai Base, Kalifornijoj, šis “surplus” dabar išparduodamas. Pirmenybę 
gauną kariai-veteranai. (Acme-Draugas telephcto)

Baubi ienė-Sn vieką i tė Veronika, 
duktė Jono, iš Kelmės, Raseinių 
aps., gyvena Alintau (Allen- 
town?).

Bernotas (Rarnett) Kazimieras, 
iš Ukmergės, gyveno Flizabeth, 
N. J.

Biekšai, Petras (sūnus Jurgio); 
•Jonas (sudus Motiejaus); Juozas 
(sūnus Jono); Mateušas (sūnus 
Simo), iš Valkininkų vai., Trakų 
apskr.

Biekšaitės, Marė (duktė .Tono) ; 
Domicėlė (duktė Motiejaus); ir 
Poliu. Liginrskienė (duktė Tamo
šiaus), iš Valkininkų vai., Traku | 
apskr.

Bobelis Petras, gyveno Balti- 
more, Md.

Certorius Karolius, iš Mnrijnm- 
polės, gyveno New Yorke.

Dabravolskienė-Silknrtytė Bar
bora, gyvena t'hieagoje.

Daukšienė-Mctus Ona, gyveno 
l’ottsville, Pa., apie 1936 m. per
sikėlė j Philadelphia pas vaikus.

Dundulis Juozas, sūnus Alek
sandro, iš Šiaulėnų.

Dykas Kazimieras, gyvena Chi- 
eagoje.

Gečai, Pranciškus ii- Zenonas, 
iš Plungės viii., Telšių aps.. gy
veno Nevv Yorke, t'hieagoje ir 
Kingstone.

Gečas Kazimieras, sūnus Pran
ciškaus, gyveno Superior, \Yis.

Giedraitis Kazimieras, gyvena 
C'hieagoje.

Gobužas Juozas, sūnus Antano, 
iš Leliūnų vai., gyveno (’hieagoje 
ar Brooklyne.

Grigaitė J., iš Panevėžio ap., 
gyv. Philadelphijoje, ari,ii jos dvi 
dukterys.

Grigienė-Dudaitė Kazimiera, gy 
vena C'hieagoje.

Gudas Jonas, sūnus Domininko, 
iš Šimonių valse.

Giikienė-Šukytė Petronėlė, duk
tė Stasio, iš Panevėžio aps., gy
veno t’hieagoje.

Gumbelevičiūtė, iš Pasvalio v.. 
Biržų apskr.

Jakučioniai, gyvena t'hieagoje.
Janulis Ignas, iš Yaduokliių 

vai., gyvena t'hieagoje.
Januševieius Jonas, iš Pašviti

nio vilk, gyv. t'hieagoje.
Jesaitienė-Muekevieintė Ona, iš 

Naumiesčio. Baigė dantisterijos 
mokslą, gyveno t'hieagoje.

Jesulionienė-Šukytė Ona, duk
tė Stasio, iš Švainikų, gyvena 
Chicagoje.

Junkūnas (Yunkun) Kazimie
ras, iš Ukmergės, gyv. t 'aini ridge. 
Miiss.

Juodienė-Barausknitė Elena, gy 
vena t'hieagoje.

Juška Leonardas, sūnus Vinco. 
25 mt., iš Šakių aps., gyvena 
Hartford, Conn.

Juškaitė Natalija, luktė Vinco 
30 mt.. iš Šakių, gyveim Bart 
ford, Gonn.

Kiinapeckai ai1 Knnnpcskai. mi
rusios Agn ieškos Kiinapeekienės 
šeima. Agnieška buvo kilusi iš 
Panevėžio aps.

Kasčiukaičiai, Antanas ii' Pra
nas, gyveno Delroit, Mieli.

Katz-Andruškevičiūtė Elena, 
duktė Agotos ir Juozo Andruš- 
kevieiių.

1 Kazėnas Ignas, iš Pasvalio, gy
venęs Panevėžy ir Biržuose, o 
Amerikoje Binghomtone.

Kazėnas Vincas, 1930 m. buvo
Lietuvoje.

Klnsauskas, Stasys ir Mvkolas, 
gyvena Philadelphia ar Frank- 
fort.

Kondrot Pranas, gyvena Cle- 
velande.

Kraučiūnienė-Tamkaitė Ona. iš 
Kelmės,- gyvena. C'hieagoje. Turi 
dukras Gendrūtą ir Julijaną.

Krnuledienė-Rooienė Ona, Šen- 
kvtė arba Timpaitė, iš .Vainuto. 
Gyvena t'hieagoje.

Krivinskas Jonas, apie 65 mt . 
iš Šakių, turėjo tabako ūki Hart- 
ford, Conn. apylinkėje.

Kulieša Boleslovas, sūnus Adol
fo ir Kuliešaitė Elena. Iš Pane
vėžio aps., gyvena C'hieagoje.

Laiškūnienė-Šukytė Viktorija, 
duktė Stasio, iš Smilgilų valse., 
gyvena Chicagoje:

Lebrikaitės, Julijona, Kazimie
ra ir Paulina, dukterys Julijono 

( ir Marijonos Baužaitės Letbrikų.

f

Gyvena t'hieagoje.
Ieškomieji asmenys arba apie

juos žinantieji prašom: skubiai 
atsiliepti j

Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Chicago 2, Illinois

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC
. REFRIGERATION , 
į 6528 S. Ashland Avė. į

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 i

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesina Jums 
stf Dft-

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!
iš Mū btavės

%

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkftjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

Šią pinigą sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VĖ yra pasiryžusi išdalinti VTRTEMS 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 
ISlaidų. pagal O. I. Bill of RIghts patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Rinkimai Ir "Rinkimai"
Praėjusį sekmadienį, Vokietijoj (amerikiečių zonoj) 

įvyko savivaldybių rinkimai. Nepaisant to, kad komu
nistų partija vedė stipriausią ir sistematingiausią agi
taciją, ga.vo mažiausiai balsų. Tos partijos lyderiai, 
kaip pranešama, esą labai nusiminę, nes, mat, Maskva 
dėl to gali užsirūstinti.

Daugiausiai balsų gavo Krikščionių Socialinė Sąjun
ga., kurią rėmė katalikų organizacijos. Nors prieš ją 
buvo vedama didžiausia agitacija, tačiau ji išėjo laimė
toja. Antroje vietoje yra socialdemokratų partija.

Pažymėtina., kad paskutiniuoju laiku įvairiuose rin
kimuose vakarų Europoj daugiausiai balsų gauna krikš
čioniškosios partijos ir socialdemokratai.

Ir Čekoslovakijoj įvyko “rinkimai” praėjusį sekma
dienį. Buvo renkami atstovai į parlamentą. Iš pirmųjų 
pranešimų galima numanyti, kad didmiesčiuose komu
nistai daugiau balsų bus surinkę. Bet dėl to stebėtis 
netenka, nes Čekoslovakija yra Maskvos agentų domi
nuojama ir rinkimai nebuvo laisvi. Ten spauda yra 
cenzūruojama ir nekomunistiškų organizacijų veikla 
yra suvaržyta. Rinkimiį metodai nedaug kuo tesiskyrė 
nuo rusiškųjų, bolševikiškųjų. Sovietų Rusijoj, kaip ži
noma, visi yra verčiami balsuoti už vieną, komunistiš
ką kandidatų sąrašą. Čekoslovakijoj, tiesa, buvo ke
lios partijos, bet balsuoti turėjo visi. Nebalsavusieji 
bus baudžiami.

Be to, panaudota dar viena sovietinė priemonė: prieš 
pat rinkimus per Čekoslovakiją gabenta gausingos Ru
sijos armijos. Tas turėjo sudaryti “teigiamos įtakos” 
į to krašto žmones balsuoti Maskvos naudai... už ko
munistus.

★
J. M. Patterson

Gegužės mėn. 26 d. mirė garsus laikraščių leidėjas 
J. M. Patterson, sulaukęs 67 metų amžiaus. Jisai leido 
didelį, dienraštį New Yorke “The News”. Velionis bu
vo artimas giminaitis “The Chicago Tribūne” leidėjo 
Robert McCormick.

Kadangi “The News” New Yorke ir Tribūne Chica- 
goje vedė vienodą politinę liniją ir aštriai kritikuo
davo demokratų partiją ir vyriausybę (ypač velionį 
Prezidentą Rooseveltą), todėl labai dažnai tiedu vardai 
(Patterson ir McCormick) būdavo minimi pozicijos (de
mokratų) spaudoj ir prakalbose prieš rinkimus. Tokiu 
būdu tiedu vardai ir jų dienraščiai ir būdavo plačiai 
išgarsinami, išpopuliarizuoti.

Didelis Užsimojimas
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijos seime, 

įvykusiame praėjusį sekmadienį, visu rimtumu iškel
tas naujų, atskirų akademijai rūmų statybos klausi
mas. šiam tikslui įsigyta nemažas žemės plotas atšalia 
šv. Kazimiero vienuolyno Chicagoj) ir daromi planai. 
Kadangi šis reikalas yra nepaprastai svarbus ir dide
lis, todėl seimas nutarė atitinkamomis priemonėmis 
krs.iptis į plačiąją visuomenę prašant paramos. Pačia
me seime padaryta nebloga statybos fondo pradžia: 
sukelta virš astuonių tūkstančių dolerių.

Nėra abejonės, kad tai yra didelis užsimojimas. Bet, 
žinant katalikiškosios visuomenės duosnumą ir rėmėjų 
darbštumą, sumanymas bus įgyvendintas.

★
Neužmirškime ketvirtadienį, gegužės mėn. 30 d., būti 

Vytauto parke, LabdariųiSąjungos piknike.

Kravčenko Atskleidžia Rusijos Pereito Karo 
Paslaptis

Rašo dr. J. Prunskis 
(Tęsinys)

Besistengdamas toliau išblaškyti klaidingus sovietų 
propagandos dūmus, ypač apie Baltijos kraštų reika
lingumą Rusijai sienas garantuoti, Kravčenko tvirtina:

— Nei Lenkijos išprievartavimas, nei Baltijos kraštų 
pagrobimas užpuolėjų nesulaikė, neskaitant to nežy
maus laikotarpio. “Strateginis saugumas” kaip pasi
teisinimas pagrobiant kaimynines žemes, mažai teturi 
prasmės šiam'e mechanizuoto karo ir toli siekiančios 
aviacijos laikotarpyje.

Tačiau iš visų pasakų, kurios buvo iškeptos šiltose 
komunistų propagandos krosnyse, labiausiai pažemi
nančios, nes labiausiai neteisingos, yra tos pasakos būk 
Stalinas tuos 22 mėnesiu, laimėtus nacių apmaldymu 
to pakto (sutarties) pagalba, panaudojo pasiruošimui 
prieš juos... Hitlerio “gengei” pasisekė taip gerai Stali
ną užmigdyti, kad visos britų ir amerikiečių pastan
gos jį pažadinti gyvenimo tikrovei, nuėjo niekais.”

Kaip pavyzdį to visiško nepasiruošimo, Kravčenko 
sumini faktą, kad vos savaitei praslinkus nuo karo pra
džios Maskva, tasai geriausiai visoj Rusijoj aprūpina
mas miestas, pasiliko be duonos. Ilgos eilės žmonių 
laukė kuklių maisto porcijų...
STALINAS SUNAIKINO SAVO ŽVALGYBĄ

Kravčenko pabrėžia, kad tuose didžiuosiuose “valy
muose”, kurie yyko iki pat 1939 metų, buvo sunaikinta 
daug gabių žvalgybos valdininkų ir jau pirmaisiais ka
ro metais rusams teko skaudžiai apmokėti už žiaurius 
“valymo” laikus.

Tie žiaurumai atsikeršijo dar ir kitu būdu: kaip Krav
čenko rašo, daugelis Baltijos kraštų, o netgi daugelis 
Dono ir Kubanėg gyventojų vokiečius buvo linkę sutikti 
kaip išvaduotojus. Pačioje raudonojoje armijoje, Krav- 
čenkos turimomis žiniomis, buvo labai didelis dezertyrų 
skaičius.

Kai 1941 metais spalių 13 d. Kravčenkai teko stoti 
į frontą, kai Bolševo miškuose gulėjo sniege, jisai, kaip 
ir kiti, buvo apsirengęs lengvais medžiaginiais (ne odos) 
batais, vasarine kepure, lengvu apsiaustu, nors šaltis 
buvo žemiau nulio. Jo visi ginklai buvo: šautuvas su... 
trimis šoviniais. Jie visi buvo iš karininkų mokyklos, 
bet tik nedaugelis buvo geriau apsirengę ir tik laimin
gieji turėjo po... penkis šovinius.

Maskvoje, artėjant vokiečiams, buvo panika. Gyven
tojai plėšė parduotuves ir sandėlius, netgi kariškuosius.
KRUVINŲ LAVONŲ TILTAI

Karas Rusijoje ėjo blogon pusėn. Kravčenko buvo 
paskirtas aukštu ginklavimosi viršininku Maskvoje ir 
jis turėjo progos įsitikinti, kad Rusija neturėjo laive
lių keltis per upes ir tas buvo apmokama tūkstančiais 
gyvybių. Nebuvo paruoštų dalių reikale tiltams pasta
tyti, nebuvo minų sulaikyti priešo veržimąsi, nebuvo 
motorizuotų dirbtuvių taisymui sugedusių karo reik
menų, nebuvo telefonų nei krosnelių sušilti apkasuose. 
Trūko netgi kirvukų pėstininkams ir “mūsų vyrai savo 
kraujuojančiais kūnais nutiesdavo tiltus, nes nebuvo 
paprastų žirklių spygliuotai vielai nukirpti.”

Kravčenko jaudinosi, kai matė, kad net kruvino karo 
metu kai kurie netoli Maskvos esantieji ginklų fabri
kai atsisakė gaminti karui būtinus reikmenis, nes jįems 
reikėjo... komisarams gaminti puošnius baldus.

Jei vėliau Rusija atsigavo ir heroiškai ėjo į perbalę 
kovoje su vokiečiais, tai čia nulėmė dvi aplinkybės:

1. Amerikos lend-lease.
Kravčenko drąsiai tvirtina:
— Kiekvieną dieną aš turėjau progos kaskart labiau 

įsitikinti... kaip pergalės atsiekimui buvo vertingi Ame
rikos lend-lease ginklai, medžiagos ir mašinos. Gal a- 
merikiečiai dar tuo gali abejoti, bet sovietų vadai tuo 
neabejoja.”
RAKTAS Į PASLAPTĮ — KODĖL RUSAI KOVOJO

2. Stalino diktatūra darė daug klaidų ir jei Rusija 
pasirodė gana stipri talkininkė kare, tai tik dėka tos 
pačios rusų tautos ryžtingumo. Nekęsdami savosios 
diktatūros, rusai dar labiau nekentė nacių okupacijos. 
Kravčenko rašo:

— Tikrasis raktas į paslaptį, kodėl rusai kovojo ir 
pagaliau pasiekė pergalės, nors jie nekentė sovietų rė
žimo, yra jų aistringa užpuolikų neapykanta ir nuo
širdus entuziazmas dėl pergalės. Rusai nekovojo už Sta
liną, bet jie kovojo nežiūrint Stalino. Tą puikiai žinojo 
pati Kremliaus klika ir už tat tiek daug kalbėjo apie 
patriotinį karą.”

Taip reikalingoji karo pramonė sovietuose buvo pa
remta daugiausiai tremtinių, kalinių, priverstinuoju 
darbu. Taigi ir jiems Kravčenko skiria svarbų vaidmenį, 
Rusijos laimėjimuose. Apskritai, Kravčenko pabrėžtinai 
tvirtina:

— Užsienio pasaulis savo aklume laimėjimo kredi
tus gali priskirti sovietų diktatūrai, bet tikrumoje lai
mėjimas buvo atsiektas diktatūros aukų, dažnai net — 
nepaisant tų diktatūros paikysčių.”

Tarkainiukai
Rašo Noiėčių Vidikas

Rusijos “bolšoj dieloproiz- 
voditiel” Molotovas, rugsėjo 
31 d., 1939 m., iškilmingai 
šitaip pasakė: “Ne tiktai y- 
ra idijotiška skelbti karą, 
kad sunaikinti hitlerizmą, 
bet tai būtų net kriminalas”. 
Tai jo žodžiai.

Taigi šitą autentišką Ru
sijos “cukierką” specijaliai 
pakišu po nose tau, Mr. Bim
ba, . kad pauostytam, palai
žytum ir apsilaižytum. Tuo
met gal tu, bei tavo myli
mieji raudonfašistai, prisi
minsite jog Stalinas bičiu
liavosi su Hitleriu.

★ ★ ★’
Bolševikiško Vėžio Inksti- 

tuto komisarčikas Bimba, 
tuo metu kai buvo Vilniuje, 
nesiteikė pasimatyti su Moi- 
sieju Ruvinu ir su Chaimu 
Rozentaliu. O juk tie du bol
ševikų šnipeūkai Alytuje 
daug gero yra padarę Bim
bai... Juk juodu kadaise sla
pta platino po Lietuvos kai
mus Bimbos redaguojamą 
“Laisvę”. Už tai jie net bu
vo smetanskos policijos su
imti, sučiupti su didžiuliais 
“Laisvės” pundais, ir buvo 
kalėjiman patupdyti geg. 29 
d., 1927 m. O ar Bimba, 
jiems “atnagradyjo za služ- 
bu”? Išgrauš!

★ ★ ★
Pasigyrė raudonfašistų ‘u- 

čitelius’ Bimba, kad Vilniu
je esant jis ne tik pasimatė 
su Lietuvos peckeliu Palec- 
kiu, bet ir jo “duška” Pa
leckienė jį maloniai vaišino. 
Būtų įdomu žinoti, po tų 
vaišių ar kartais Bimba ko 
nors nepasigedo? Mat jinai 
yra ne tik paskilbusi kokie- 
tė bei blizgučius adoruojanti 
silpnadūšė, bet taipgi yra 
ir kleptomanė. Ligotas yra. 
kvizlingas Paleckis, ligota 
yra ir jo “duška” Paleckie
nė. Tai tokie dabar “valdo” 
Stalino pavergtą Lietuvą.

★ ★ ★
Lietuvos judošių Paleckį 

ir jo “dušką” aš pažįstu 
daug geriau negu Bimba. Aš 
juos pažinojau per daug me
tų ir žinau ką sakau. Tai ką 
čia tas raudonfašistų “tova- 
rišč” Bimba pliurpia ir aukš 
tina Paleckio bei Paleckie
nės “cnatas”...

★ ★ ★
Pastebiama, kad maskol- 

bernių “učiteliui” Bimbai 
bolševikiškas karštis smar
kokai atslūgo. Jis dabar 
“ma.tušką” Maskvą visiškai 
be entuzijazmo giria, ne taip 
nuoširdžiai kaip kad seniau 
girdavo...

Kas pasidarė, “tovarišč” 
Bimba ? Nejaugi tu taip bai
siai supykai ant ruskių, kad 
jie su tavim ir su peckeliu 
Paleckiu pavožnų ceremoni
jų Maskvoje nedarė, kad ka- 
capai tave iškilmingai ne
vaišino... kad net savo mais
tą terboje iš Lietuvos turė
jai vežtis Maskvon, kad sa
vo “proletarną” pilvelį pa
sotinti? Vaje, vaje.

Trejopi žmonės gyvsna pa
saulyje: kurie nori, kurie 
nenori ir kurie negali. Pir
mieji įvykdina viską kuo 
užsiima, antrieji viską 
trukdo, o pastarieji turi vi
same nepasisekimą.

Žengiant Į Naująją Epochą
Visi diktatūriniai rėžimai, 

kokiais vardais jie besiva
dintų ir kokiomis formomis 
jie gyvenime pasireikštų 
daugiau ar mažiau pavergia 
žmogaus asmenybę ir suvar
žo jo kūrybinę laisvę. Šioj 
santvarkoj individų ir tautų 
kūrybiniai polėkiai verčiami 
paklusti propagandiniams 
uždaviniams, kas ypatingai 
išryškėjo paskutiniuoju lai
ku Europoje.

Tačiau Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Anglų Im
perijos armijoms triuški
nant totaliniūs rėžimus ir 
atstatant visas pavergtąsias 
tautas demokratiniais pa
grindais, Europoje vėl su
grįš tiek individui tiek ir 
ištisoms tautoms kūrybinės 
laisvės ir pasireiškimo tei
sė. Vietoj egoizmo, neapy
kantos ir smurto suklestės 
mokslas ir menas kuriamas 
demokratinės santvarkos 
gimdytų genijų. Atbus as
menybės, kelsis tautinė kū
rybinė sąmonė ir, tiek atski
roj tautoj, tiek visoj žmoni
joj glūdintys aukštųjų idea
lų siekimai suskambės dar
nioj harmonijoj.

Gimstančioje vidinės kul
tūros epochoje atsispindės 
kiekveinos tautos charakte
ris išreikštas savitomis mok
slo ir meno formomis. Mums, 
lietuvių tautai, ypatingai 
sunki naujos epochinės kū
rybos pradžia. Gimtoji Ne
muno šalis, skaidri kaip 
lakštingalos rytmetinė gies
mė, svetimųjų gaujoms siau
čiant, griuvėsiais pavirto. 
Gražiai sužydėję universi
tetai, aukštosios mokyklos, 
akademijos, operos, teatrai 
ir kitos tautą gražiai repre
zentavusios institucijos ta
po apiplėštos arba ir visiš
kai sunaikintos. Iš gražaus 
kruopščiai rinkto lobyno 
dabar mums prieinama tik 
viena kita pasaka, tautiniai 
šokiai ir dainos. Tačiau lie
tuvių tauta, nuo amžių 
kruopšti ir ryžtinga, vėl, 
nors ir išblaškyta, kurs nau
jas vertybes ir dainose pins 
tėvynės vardą.

Gražu kurti naujas eiles 
bei pasakas, bet dar labiau

reiktų iškelti visiems priei
namas šimtmečiais kurtas 
dainas ir meliodijas, kuriose 
glūdi išreikšta laisvosios tė
vynės meilė, grožis ir jos 
ilgesys. Juk ir tautos žadin
tojas dr V. Kudirka šaukė: 
“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Mylėdami 
gimtąją kalbą pamilkime 
dainą ir visa kas su ja yra 
surišta. Tikri būkime, kad 
naujojoj epochoj savo tur
tingos kalbos ir tautinio 
meno vertybėmis tėvynei 
laimėsime garbingą vietą. 
Šios vertybės mums didžios 
ir kitiems mielos, daugelio 
įžymiųjų vyrų dėmesį at
kreipusios ir sėkmingai pa
saulyje Lietuvos vardą gar
sinusios.

Žinomasis dainius V. Bal- 
montas, kruopščiai įsijautęs 
į lietuvių tautos sielą ir jos 
kūrybą, 1928 m. Rygos dien
raštyje “Segodnia’ ’ rašė: 
“Visi europiečiai, ar tai vo
kiečiai ar lenkai, prancūzai 
ar italai, privalo gerbti tau
tą įstengusią per tūkstan
čius metų išsaugoti vertingą 
taip senos kalhos turtą ir 
domiai atsižvelgti į jausmus 
ir valią tos gražios atgimu
sios šalies, giliai darbingos 
ir įvairiais privalumais ap
dovanotos. Giminingoji lie
tuvių daina kreipiasi į mo
tiną ir, gal būt, jau tuo vie
nu ji yra švelnesnė nei rusų 
daina. Joje yra daugiau tų 
girios burtų, kuriais ištisai 
dvelkia visa Lietuvos liau
dies kūryba. Lietuviškoji 
daina maestriškai išreiškia 
ne tik švelnųjį ilgesio jaus
mą ir liūdesį. O, ne! Lietu
viškosios dainos ryškumas 
visa apimąs”.

(Bus daugiau)

Kuo nebūtų tave padariusi 
gamta, laikykis to; nesilenk 
nuo kelio, ant kurio tave pri
gimtieji gabumai užvedė. 
Būk tuo, kuo gamta tave 
turėti nori, o vidaus tvarka 
ir pasitenkinimas bus tau 
atlyginimu. Sideney Smith.

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

rnARGUTij'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

Iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehUl 2242

KVIEČIAME,

| KLAUSYTIS

MUZIKO8 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

'---------- =--------------------------------------------------------

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

----------------------------------
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Darius-Girėnas Post No. 271

Ruošias Memorial Day Iškilmėms
KARINĖMIS APEIGOMIS KAPUOSE BUS PAGERB
TI ABIEJŲ KARŲ VETERANAI

Generolas John A. Logan įsisteigęs iš pastarojo karo 
įvedė šią šventę 1868 me- veteranų, 
tais. Šventės tikslas buvo — Po visų iškilmiųi kapinėse 
puošti Civilio Karo vetera- legijonieriai susirinks Vytau

Išvežtas Ilsėtis Senas 
Chicago Lietuvis

Praeitą trečiadienį, palai
dotas vienas Chicago lietu
vių pijonierių: Jonas Eudei- 
kis, graboriaus Jono Eudei- 
kio tėvas.

Jonas Dudeikis mirė su

' ri dvi moderniškas koply- tė Giedraitienė, Ateitininkų rengimo šeimininkė-“ host-, lis, taip sunkiai ir vargin
gas. Įstaigą sėkmingai veda šokėjų grupė, “Birutės” cho ess” ir pavaišins visus gar- gai siekianti pamiltojo moks 
jo sūnus Jonas Eudeikis. ras, Lietuvių Universiteto džiu gėrimu ir sausainiais, lo. Sonja Pipiraitė

★ Klubo ir '‘Sunday Soiree”]
Jonas Eudeikis buvo pir- j narės. Kalbės Lietuvos kon-

mas sumanytojas organizuo- sulas Petras Daužvardis. 
ti parapiją ant Town ot Maloniai prašome atvykti 
Lake .r daug prisidėjo pas- j y parengimą ir atnešti 

_ i atyme naujos bažnyčios, ku knygų, kurias jūsų sūnūs ar

Ateikite ir paremkite mū
sų moksleiviją ištrėmime, j Niekas nestovi žmonėms 
nes tai mūsų brolių ir sese-1 ant kelio, išskyrus jų pačių 
rų vaikai, mūsų tautos da-1 tinginį. — Burke.

nų kapus. Visos tos dienos 
iškilmės ruošti buvo paves

to parkan užkandžiui.
Šiuomi kviečiame nuošir-

tos Grand Army of the Re- džiai visus legijonierius da- 
public. lyvauti karo veteranų pa-

Po pirmojo Pasaulinio Ka- gerbime lietuvių kapuose ir 
ro, įsikūrus Amerikos Le- kitur.
gionui, rengimas šių iškil
mių ir visas kapų puošimo 
reikalas pervestas Legiono 
žiniai. Legionas puošia vi
sų karų veteranų kapus.

Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet, gegužės 30 dieną, Da
rius-Girėnas Post No. 271,
American Legion, yra įpa
reigotas aplankyti lietuvių BALF 4.to SKYRIAUS 
kapus ir juose militarę pa- PIKNIKAS

Frank T. Pumputis, 
Commander

John J. Karalaitis, 
Special Chairman

J. A. Mickeliunas
Publicity Chairman

Kas, Kada Ir Kur
garbą atiduoti ilsintiems ka
rų veteranams. Tautiškose 
kapinėse tos militarės cere
monijos bus 11 vai. ryto, o 
Šv. Kazimiero kapinėse bus 
12-tą valandą.

Reikia pažymėti, kad be 
skaitlingo Darius-Girėno Po
sto Drum ir Bugle Corps ir 
moterų vieneto (Auxiliary), 
šįmet pirmą sykį dalyvaus 
ir naujas lietuvių postas, 
Don Varnas Post No. 986, 
American Legion, neseniai

North Side. — BALF sky
rius rengia, pikniką birželio 
2 d., parapijos darželyj, 1644 
Wabansia Avė.

Valdyba ir rengimo komi
sija kviečia visus geros šir
dies lietuvius atsilankyti į šį 
parengimą. Paremkite lab
daringą darbą, nes visa.s pel
nas skiriamas sušelpimui 
nuo karo nukentėjusių Lie-

laukęs 95 metus amžiaus, pa
likdamas skaitlingą šeimy
ną: dukteris Oną Ma.slienę, 
Julią Zimontienę, Emą Šu
kienę, Barborą Lauraitienę 
ir Pauliną Forsberg, taipgi 
sūnus Joną, Juozapą ir An
taną ir daug anūkų ir pro- 
anūkų. Velionio šeimynos 
skaičius yra apie 50 asme
nų. Tai viena skaitlingiausių 
šeimynų Chicago lietuvių 
tarpe.

★

Jonas Eudeikis yra kilęs 
iš Mažeikių apskr., Akmenės 
parapijos, Klikolių kaimo, 
vedęs Anastaziją Biliūnaitę 
iš Vegenčių kaimo. Ameri
kon atvyko prieš 60 metų. 
Pirmiausiai apsigyveno an
glių kasyklose Pennsylvani- 
ja, iš ten persikėlė į Wis- 
consin, kur turėjo didelį ū- 
kį. Užėjus blogmečiui, nete
kę ūkio, atvyko Chicagon ir 
apsigyveno Town of Lake. 
Čia jis pradėjo ir auginti pa
vyzdingą šeimyną.

Jonas Eudeikis bene bus 
graborystės biznį įsteigęs

n yra viena gražiausių Chi-; dukt5s vartojo mokykloje>
cagoje. Town of Lake lietu
viai turi daug pagarbos Jono 
Eudeikio atminčiai už jo 
daug gražių darbų šioje ko
lonijoje.

★

Jonas Eudeikis buvo ma
lonaus būdo, labdarys ir pa
triotas. Jis ilgai nebus pa
mirštas.

Palaidotas iš šv. Kry
žiaus bažnyčios, šv. Kazi
miero kapinėse, kur ilsis ir 
jo žmona,.

žodynų, pieštukų, “note- 
books”, arba paremti pini
gine auka. Įėjimas nemoka
mas.

BALF generalinė sekreto
rė, Nora Gugienė, bus pa-

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T I D A R fi

tuvos žmonių. Piknike bus 
visko. Pradžia 10 vai. ryto. prieš 40 metų. Ta įstaiga y 

Rengimo Komisija ra pagarsėjusi Chicagoje, tu

Paskutinis
Pakvietimas

ir kaltino Ala skleidimu an- 
ti-rusiškos propagandos, pil-

Dar Neišėjo iš Iranodant “savo imPeriali8tfre
Maskva Teigia Britai

akcionierių viršininkų
Ateitininkų Draugovės na- Maskvos radijas šiandien kymus. 

rių iš karo grįžusių priėmi- 1 sakė Irano pašto ir telegra
mas įvyksta trečiadienį, ge- į fų ministeris patvirtino ra- 
gužės 29 d., gražioje A. Pu- ! portus jog britai dar nėra 
čio-Gužausko Friendly salėj, levakuavę karo meto radijo 
2548 W. 69 St. Bus šokiai stotį, kurią buvo įsteigę ne-

|sa-

prie šaunios muzikos ir ge
ri užkandžiai. Užkviečiame 
visus — jaunimą ir senes- 
nėsėg kartos ateitininkų prie 
telius atsilankyti, smagiai 
laiką praleisti ir pasikalbė
ti su grįžusiais jaunuoliais. 
Vakaro pradžia 7 vai. Įžan
ga 75c. Kviečia, Draugovė

toli Iranijo Bushire uosto 
prie Persijos įlankos. Mask
va sakė britai tuo būdu su
laužo trijų valstybių susita
rimą Tehra.no evakuacijai, 
drus rizikas.”

Brighton Park. — Federa
cijos 19-to skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks ge
gužės 28 d., 8 vai. vakare, 
parapijos mokyklos kamba
ryje. Visų draugijų atstovai 
ir visi veikėjai kviečiami at
silankyti. Valdyba

Tabrizo Laikraštis 
Vadina Ala 'Išdaviku'

Tabrizo laikraštis Azerbai- 
džianas šiandien užatakavo 
Irano ambasadorių Hussein 
Ala, pavadino jį išdavikiu ir 
reikalavo jo greitą atšauki
mą ir teisimą. Tabriz radi-

Bankininkas Stoja už 
Padarymą Paskolos

Charles S. Dewey, buvęs 
chica.gietis bankininkas ir 
eks-kongresmonas iš Illinois, 
pareiškė atstovų bankinin
ką,vimo komitetui, jog rei
kia pravesti $3,750,000,000 
paskolą Anglijai, kad padėti 
sustabdyti “pasaulinį, sąjūdį 
į valstybių kontroliuojamą 
prekybą.’’ Jo nuomone, pa
darymas paskolos būtų “gu-

Malonios Lietuvaitės!
Moterų širdys visad yra 

pirmosios atsiliepti į nelai
mės ištiktojo prašymą.

Mūsų tremtiniai studentai 
įvairiuose Europos universi
tetuose vargsta be knygų, 
rašomosios medžiagos ir be 
mokslo priemonių. Jiems pa
remti birželio 2 d., sekma
dienį, 4:30 po pietų, Inter
national House svetainėje, 
1414 E. 59th Street, rengia
ma graži lietuviška progra
ma, kurią išpildys Genovai-

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Milan. — Dviems Italijos 
mokslininkams pavykę izo
liuoti asperillo ir penicillo 
šeimos formą, kuri turi di
desnę jėgą veikime ant ligų 
mikrobų, negu iki šiol žino-

jas transliavo užsipuolimą mas pehicillin (vaistas).

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

EB ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantiejt nuo senų. atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, tr kaip 
nakties metu negalima serai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbšs Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau- 
džlas žals

daa. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, šųšų Ir sutrflklmų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvšdlna va
dinamų Athlete's Foot degimų tr 
niežėjimų, sustabdo Jo plStlmųal, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš muko pu
sės

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po 91.00, 1.75, ir B.OO.

Siųskite Jūsų Ižoney Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Polanki Rd.

Oept. n Oilcngn 39. UI.
Arhn gulima gauti 8TEM PHAR- 
MACY, 4847 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 mctams

$500.00 ovdvmo
POLISAS

$4.00 META"S

NAMINIU'
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 TOUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
i. A. Shnlmfctras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAVETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. j

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5*

A. A.

PETRAS GADEIKIS
Mirė Geg. 26 d., 1946 m.,

5:30 vai., vali., sulaukęs se
natvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Gin- 
tališkės parapijos, Suktinės 
kaimo. <,

Amerikoje išgyveno 3 9 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmona Marijona (po tėvais 
Pranckaitė); dukterį Ona Ra- 
zunienę ir žentą Joną: sūnų 
Konstanta ir marčia Stanisla
va; augintinę Philomena Pav- 
lovic ir Jos šeima; giminaičius 
Juozapa ir Anelę Balvočius ir 
daug kitų giminių, draugų, ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Liet. Pil. Darb. 
Pašelpos kliūbo ir Šv. Vardo 
draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose 
— 1071 West 123rd St.

Laidotuvės įvyks Trečiad. — 
Geg. 29 d., 1946 m.

Iš namų 8:30 vai., ryto, bus 
atlydėtas į šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę; Zuiniu;, Duktė, Sū
nus, Žentas, .Marti ir Giminės..

Laidot., direkt., Lachawicz ir 
Sūnai. Tel. CANal 2515.

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. I
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą M

Čia rasite suvirš 200 Puikių | 
paminklų ir galėsite lengva' 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Dangalu Liatuui^ Vra pilno 
patenkinti toia u«fu> Mavroit 
kuriuo* m«< padirbama fianu.

Kairėje matosi vienas i?| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti | 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY I
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 610f| 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
, Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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.

NULIODIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mflsg patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
Jflsų flnanslikam stovini prieinamas!

NABIAI:
O Ii I e a g o ■
L I e t b v I g 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANGU 
Patarnaujam 
d i e n ą ir n a k 11

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8897 8. LITUANICA AVĖ, I'faone YARds 4908

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

P. J. RIDIKAS
8354 S. HALSTEI) ST. 710 W. 18th STREET 

Tdephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

Tehra.no


1
0

Pitsburgho lietuviai įsteigė

Lietuvių Tremtinių Gelbėjimo 
Komitetas

KOMITETO TIKSLAS — ORGANIZUOTI PERKELIMĄ 
AMERIKON LIETUVIŲ TREMTINIŲ.

Šių metų gegužės 20 die
nos vakare buvo galutinai 
suorganizuotas Lietuvių 
Tremtinių Gelbėjimo Komi
tetas Pittsburghe ir išrinkta 
valdyba iš sekančiu asmenų: 
pirmininku — A. J. Mažeika, 
vice-pirm. — kun. J. Girdis, 
iždininku — A. Sutkaitytė, 
sekretorium — A. Naujely- 
tė, korespondentu — V. Ma
žeika ir nariais: S.Aleliunas, 
St. Bakanas, A. Gabaliaus- 
kiene, St, Gabaliauskas, J. 
Grebliunas, kun. P. Lunskis, 
A. Paleckis. B. Pivoriūnie
ne, J. Žilinskas ir J. Stilso- 
nas.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Katnasl

Be to, turime 
dideli ir gerą pa 
sirinkimą Muzik 
alifiky instrumen j 
tu. Muzikos Kny
gų, Stygų. Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENTJE
Pbone: LAFAYETTE 8611

SE

r

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

I NDF.R U. S. GOVERNMENT SUPFRVTSION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

Office hours: Daily 9A. M.-5P. M.; Thursdays 9A. M.-7P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

3sa

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Dnrų — Tvoroms Materlolo —- Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų

TTnrdvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dnrų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

fe
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet

ės

į Šio komiteto svarbiausias 
.'tikslas yra organizuoti per- 
1 kėlimą Amerikon lietuvių 
i tremtinių, kurie išsklaidyti 
po visą Europą žiūri badui 
į akis ir neturi jokių vilčių 
grįžti į savo tėvynę Lietu
vą.

Komiteto darbas bus:
1. Pagelbėti patarimais vi

siems tiems tautiečiams, ku
rie norės savo gimines, pa
žįstamus arba našlaičius at
siimti Amerikon.

2 Organizuoti savo vardu 
žymesnių Lietuvos visuome
nes veikėjų perkelimą Ame
rikon, kurie atneštų naudos 
lietuviškam veikimui. Tam 
tikslui organizuojamas fon
das, kuriam kviečiami visi 
lietuviai ir organizacijos pa
skolinti pinigų, kurie kuo

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
R.ADIOS

Mes turime ltnuljų j staką ir 
jums nereikės laukti jūsų.
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikini Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

38

'Tl! tjm ’H '''jEflIimT.

TEL. VICTORY 1272

SVEIKINA NAUJĄ PARKŲ PREZIDENTĄ

Chicago Park District komisionieriai: J. M. Arvey, Wm. 
L. McFetridge ir S. I. Witmanski sveikina James H. Gate- 
ly (kairėje), naują Chicago Park District prezidentą.

veikiausiai bus grąžinami. 
Vienam asmeniui partraukti 
iš Europos Amerikon reikia 
maždaug 250 dolerių — tiek 
kainuoja kelionė, viza ir kit.

Džiugu pažymėti, kad jau 
yra trys geradariai lietuviai, 
kurie sutiko prisidėti pini
gais po $250 prie šio kil
naus darbo. Gi pradžiai Ko
mitetas pasiskyrė norma su
organizuoti 10 žmonių per
kėlimą Amerikon.

Apie visą šio komiteto 
veiklą bei informacijas šiuo 
reikalu visuomenė kviečiama 
sekti spaudoje. Komiteto po
sėdžiai vyksta kiekvieną pir
madienį 8 valandą vakare 
Lietuvių Žinių patalpose, 
2211 Sarah St., Pittsburgh 3, 
Pa. Tel.: Hemlock 3131. Tuo 
pat metu bus teikiama in
formacija ir patarimai suin
teresuotiems.

Kviečiami visi, kurie tik 
gali ir nori gelbėti brolius 
lietuvius, prisidėti prie šio 
gelbėjimo darbo. Gelbėkime 
kas dar galima išgelbėti!

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
»O lb. — 2n.il Roll .... $1.60
Brick Siding — Roll .......... $2.15
Heavy Brick Siding ............ $«.»5

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stnko — Lentų ir Namams 

Materlolo.
Kam reikalinga namą. taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Alės turim gerą lietuvi karpenterj

ALBERT I.1MBER & SUPPLY 
COMPANY

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAPAYEITE 2101

f

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

--- *---
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS
r A

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

DTENRAJ5TM DRAUGAS, CTTTCAGO, TTLINOTS

Pabėgėlio laiškas

Kaip vertina gauta iš Amerikos auką
KAS TIK TURITE JAU NEDAVIMŲ DRABUŽIŲ, AU

KOKITE TUOS LIETUVIAMS PABĖGĖLIAMS PER 
BALE SKYRIUS.

Antradienis, geg 28, 1946

mus

Kas Girdėtoj 
Chicagoje <»

Gafvekariv "teras" 
9-10c *

Jei Chicago Rapid Tran- 
sit Co. galėjo pakelti 2c “fe- 
rą”, kam turi pasilikti Chi
cago Surface Lines (stryt- 
kariai). Taigi, jei ne šią, tai 
kitą savaitę ir gatvekarių 
“feras” bus 9, o, greičiausiai 
10 centų.

Vienas rakandų darbinin
kų unijos lokalas (CIO) jau 
išnešė protestą prieš pakėli
mą gatvekariais važiavimo 
mokesčio, bet mažai tas pa
veiks. Pats mayoras ir gi 
stovi už pakėlimą mokesčio.

Nariai Socialės Gerovės 
Komiteto iš Chicago Club 
atliko ekskursiją per polici
jos stočių kalėjimus (lock- 
ups), kurių padėtis, sakoma, 
vėliau bus klubui raportuo
ta.

VISŲ SPALVŲ

GAL
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

p produck

Unltlzed Plaunama Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klijonkfts (Oll ClothL Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Naar Draks Ava.

Oppealta Lurla Bros. Store 
Lawndalo 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
rus Mallavotojus Ir Popleruotojus.

Viena mūs veikėjų atsiun- ] 
tė redakcijai laišką lietuvio 
pabėgėlio Šveicarijoj, ku
riam teko jos paaukotas 
BALF paltas. Laišką deda
me tam, kad parodžius, kaip' 
pabėgėliai vertina amerikie- i 
čių dovanas ir kad paskati
nus nenutraukti aukojimą 
drabužių.

Gerbiamoji Ponia!
“Atleiskite, Brangioji, ge

radarė, kad drįstu Jums ra
šyti šį laiškutį. Esu lietuvis 
pabėgėlis Šveicarijoje, ku
riam atiteko Jūsų paauko
tas vyriškas paltas. Tad 
skaitau savo pareiga išreik
šti nuoširdžią padėką, t. y. 
tariu Jums, Brangioji, nuo
širdų lietuvišką ačiū!

Paminklas žuvu- 
siems kariams

Prie Litlle ir Lexington 
Avė., praeitą sekmadienį ati
dengtas paminklas 20 Ward’o 
žuvusiems kariams atminti. 
Paminklą atidengė Mrs. 
Louise Consiglio, kurios pen
ki sūnūs tarnavo kariuome
nėj ir trys žuvo.

Kunigas - poetas 
šventė jubiliejų

Praeitą sekmadienį kuni
gystės 25 metų sukaktį šven
tė kun. Francis C. Young 
klebonas Šv. Julianos para- i 
pijos. Jubiliatas yra žino
mas poetas.

Piktadariams bloga 
naujiena

Policijos viršininkas pas
kelbė, kad nuo dabar kiek
vienas patrolmenas galės o- 
peruoti policijos automobi
liams radio aparatą. Leidi
mas tam gautas iš Federalės 
Komunikacijos Komisijos.

Aklas akordionistas
Praeitą sekmadienį Kim- 

ball Hali davė koncertą ak
las akordionistas, Erwin 
Kajer. gyv. 6410 S. Karlov 
Avė. Grojo Mozart’o, Shu- 
bert’o Chopin’o ir Rachma- 
ninoff’o kurinius.

prie savo namų 5216 So. 
Kilpatrick Avė., tapo valka
ta šunies sukandžiota 3 me
tu mergaitės Elaine Sudnic- 
ki.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTU. PŪSLES. SOCTALftS 
T .TUOS PASEKMTNC5AT 

tSGYDYMOS. SU PENICILLTN
Mes Jau pasrelhftlonte tniretsnčtsms 
kurte kentfttn rt*i nrrvtbkpmo nn. 
ns, KRAUJO T.TATTKT' TR PRIVATI
NIU T.iniT Gydome Hlnntnlmn knnnle 
sunes-slavlmus, nutekftllmus pertenku 
vertima tuAttntt pilsiu. nuolatini kftllmą- 
el usk*1s 14 lovon.
FTZrNP TR nrnnnsROT'TSKA

X-RAY EGZAMINACIJA
MTKROSKOPIfiKAS KRAUTO TR 

ŠLAPIMO T9TYPTMAS

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidal)

HdTtmvA vrr«r «Aro»r> Mtrronr 
BK OPKRACTJOS 

BU flKAT'BMG
RB PTOVIMO. BU duginimo. 

Didžiumoj. stvftju pnlenrvlna nuo I 
Iki B dienu lalkotarpyie

Gydymo kaltai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATT1NKTNTM A S GAR ANTUPIAM AM 
KU5KVTRN A M KURT PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI
ATVIRA VAKARAIH

DR E. E. Culp
DR. A. E. Kroening
202 SOUTH STATE STREET

Kampui Adft.mii—Mtnm* Aukltft
VAL.: kasdien nuo 9 ryto Iki S vakare 

Sekma/llcnlnls uždaryta.

"Daugeliui sunkiai yra su
prantama pabėgėlio nepa
kenčiama būklė, netekusio 
brangios tėvynės, tėvų, gi
minių ir turto. Jus brangioji 
Ponia, esate ta asmenybė ku
ri atjautė mūsų vargingą 
padėtį, rodydama savo jau
trią širdį, ištiesėt savo pa- 
gelbos ranką aukodama šį 
vyrišką paltą. Tad dar kar
ta tariu Jums daug daug 
ačiū.

“Teikitės priimti Jums ir 
Jūsų šeimai mano ir mano 
šeimos nuoširdžiausius linkė 
jimus.

"Su tikra pagarba
Jonas Bjbnovas

“Šveicarija”

Mergina plėšikė
Sugauta ir policijai per

duota Dorothy Wojtak, bu
vusią WAC ir užsitąrnavusią 
"Good Conduct Medai", kuo
met apsiginklavus apiplėšė 
vieną moterų grožio salioną 
(beauty parlor).

Seniausia vargoninkė
Šiomis dienomis mirė 

Mary Sullivan, 85 m. am
žiaus, vargonininkė Apreiš
kimo Šv. Panos Marijos pa
rapijos, sakoma, kad tai se
niausia Chicago vargoninin
kė. Vargonininkauti pradė
jus 1871 metais.

Įvairios Žinios
Muštynėse adresu 3211 

Vernon Avė. praeitą sekma
dienį tarp baltaodžio ir neg
rų tapo pašautas ir vėliau mi 
rė negras, o kitas negras su
žeistas. Šovikas sako, jis 
buvo priverstas gintis, nes 
negrai puolė jį su kirviu.★

Prie Glenlake Avė. Clarks 
St. gatvekariui susidūrus su 
busu, vienas keleivių žuvo, o 
keturi sužeisti.★

Prie 14-tos ir Marshfield 
gatvių eleveiteris suvažinėjo 
seaman lst class Bronislaw 
Babet, 2122 W. 23 St. Polici
ja tiria, delko jis buvo nu
kritęs ant bėgių.

*
Iš gazolino stoties 1656 

W 39 St. aikštės automobi
liams pastatyti pavogta au
tomobilius su treiler’iu, ku
riame buvo 14 tonų mėsos. 
Mėsa buvo atvežta į Chicago 
iš St. Joseph, Mo.

Įvairios ~ Įdomios

žinios
VVashington, D. C. — Se

nato bankinis komitetas nu
balsavo nuo birželio 30 d. 
nuimti kainų kontrolę nuo 
mėsos, paukščių ir pieno.

*
Roma. — Ansa žinių agen

tūra praneša, kad Milane po
licija suėmus vieną fašistų 
vadą, kuris pareiškęs, jog 
fašistai dabar turi slaptą 
militarę organizaciją, kurią 
sudaro 25,000 narių.

VVashingtan, D. C. — Ne
žiūrint, kad didžiuma vals
tybių turi išstatymą drau
džiantį slot mašinas, federa- 
lis taksų biuras yra gavęs 
taksų nuo 75,562 slot maši
nų.

X Šį vakarą Gimimo Šv. 
Panos Marijos bažnyčioje iš
kilmingais mišparais ir pro
cesija baigias 40 vai. atlai
dai. Paskutinį pamokslą sa
kys žinomas pamokslininkas 
kun. K. Barauskas.

X Jean Kodis, duktė Elz
bietos Kodienės, 6639 S. Ar- 
tesian Avė., susituoks su 
Ralph Lake, Linwood, Calif. 
Šliūbas bus Gimimo Šv. Pa
nos Marijos parapijos baž
nyčioj, birželio 1 d., 4 vai. 
popiet. Vestuvių puota jau
nosios namuose.

X Kun. A. Martinkųs, Die
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas ir parapijos komite
tas, visa parapija džiaug
sis, kad šių metų parapijos 
piknike, birželio 2 d., para- 
pijonai nematys vieno sve
čio — Mr. Morgičiaus. Jis 
jau palaidotas. Pa r a p i j a 
džiaugsis ir linksminsis.

X ARD seimas praeitą 
sekmadienį pasisekė taip. 
kaip niekas nesitikėjo. 335 
atstovai atstovavo 141 drau
giją. Aukų naujos akademi
jos statybai viso sudėta $8,- 
179.00. Be to, gauta 24 am
žini įnešę po $100 ir vienas 
— $500. Seimo rezoliucijos 
bus įdėtos į, "Draugą" rytoj.

X Tom Aleksynas, kuriu 
užeiga yra žinoma vardu 
Tom’s Baltic Tavern, Lietu
vių Auditorijoj, baigęs įren
gti moderniškai vidų paju
to, ka.d vietos permažai. Da
bar griaunama viena siena, 
kad padarius didesnę vietą.

X Kanapeckas, iš Brigh- 
ton Park (2454 W. 45 St.) 
praeitą penktadienį staiga 
netikėtai susirgo. Pašaukta 
greitoji pagalba, bet veltui 
dėta pastangos: po kelių va
landų mirė neatgavęs sąmo
nės.

X Geležinkeliečių streikas 
neliečia Lietuvos Vyčių Chi
cago apskrities, kuris nenu
traukia ruošimos prie meti
nės savo dienos — K. of L. 
Day, liepos, 4, Vytauto par
ke. Iki to laiko bus ne tik 
pasibaigęs streikas, bet taip 
pat išparduota daug tos die
nos tikietų $100 ir kitoms 
dovanoms laimėti.

X Milwaukee lietuviai ne 
tik gausiai susirinko savo 
parapijos salėn pasiklausyti 
gražaus Liet. Vyčių Chicago 
Apskr. choro koncerto, bet 
sykiu parėmė ir patį apskri
tį, išpirkdami 140 tikietų Lie
tuvos Vyčių Dienos, liepos 
4. Taigi, vyčių piknikas tu
rės daug svečių iš Milwau- 
kee.

X Frank Bastis, vienas 
savininkų vasarvietės Lake- 
side Hotel ir Country Club, 
Pewaukee, Wis., praeitą sek
madienį pasikvietė pas save 
L. Vyčių Chicago Apskr. 
chorą ir šauniai pavaišino 
vasarvietės pušų pavėsyje. 
Ekskursiją iš Milwaukee į 
Piwa,ukee sudarė net 13-ka 
pilnų automobilių. Ekskur
sijai vadovavo didelis jau
nimo rėmėjas kun. P. P. Ci
nikas, MIC., Milvvaukee lie
tuvių parapijos klebonas.

X Fred Pechukas, 7123 
Drexel Avė., pranešė poli
cijai, kad piktadariai pavo
gė jo sūnaus dviratį pasta
tytą prie jų pačių namo.




