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IKRĄ TAIKA DAft NEi AIMI TA: ŠV. TEU '.
Demokratijos Užstoja Karo Bėglius, 

Neleidžia Prievarta Juos Grąžinti
X

LONDONAS, birž. 1. —įčius sukilėlius.
Specialus Jungtinių, Tautų Praeitą savaitę siamiečiai 
komitetas rūpintis karo sakė prancūzai kareiviai į,si- 
tremtiniais ir išvietintais veržė j jų teritoriją, ir dėl
asmenimis savo galutiniam 
raporte rekomendavo, kad 
politiniai bėgliai neturi bū
ti prievarta verčiami grįžti 
ji savo tėvynes, jeigu jie bi
jo persekiojimo. Rusų lydi
mas blokas slavų kraštų su
sikirto su Vakarų demok
ratijomis dėl “tremtinio” 
interpretacijos ir politinių 
bėglių pripažinimo.

Vakarų demokratijos už- 
stojo tremtinius, kurie bijo 
grįžti į savo tėvynes dėl to, 
kad jos yra bolševikų oku
puotos ir terorizuojamos. 
Anglija ypatingai pabrėžė 
tai, kad asmenys nesu tinką 
su savo tėvynės politiniais 
rėžimais turi būti skaitomi 
tremtiniais ir turi būti gel

to prašė Jungtinių Tautų 
įsikišti. Prancūzai sakė jų 
kariai perėjo per sieną tik 
dėl to, kad vyjosi atakuo
jančius sukilėlius.

Arabai Sako Didžiuma
UN Remia Juos Ginče
JERUZALE, birž. 1. — 

Dr. Khalil EI Budeiri, Pa
lestinos arabų komunistų 
vadas, sakė 34 Jungtinės 
Tautos remia arabų pusę 
ginče dė'l Palestinos. Jis ara
bų laikraštyje Falastin ra
gino Palestinos bylą patiek
ti bendram UN suvažiavi
mui.

Budeiri sakė jeigu byla

DŽIAUGIASI ANGLIAKASIŲ STREIKO UŽBAIGIMU Popiežius Patarė Italijos, Prancūzijos 
Balsuotojams Šalintis Absoliutizmo

bstami naujos tremtinių or- Patektų apsaugos tarybai, 
ganizacijos, kurią sudarys ^°s nar^ Egiptas, Ru- 
Jungtinės Tautos. !slja- Lenkila’ Meksika, Bra-

Neleis Priešintis ziliJ_a ir KiniJa stos arabl*
Raportas buvo padarytas PuseJe-_________

po aštuonių savaičių svars- .
tymo ir yra dabar siunčia- [)g| RdSiniŲ RldUŠlIĮ 
mas UN ekonominių ir so- i D •
dalinių reikalų tarybai New PdlfUlllI'Ojd D0fBuCjllJ6
Yorke- _ BOMBAY, Indija, birž. 1.

Raportas pasiūlė, jog bai- — Bombgjaus vyriausybė 
mė persekiojimo dėl rasės, paskelbė nepaprastą stovį 
tikybos, tautybės ar politi- miesto centre, kuomet po
nių įsitikinimų turi būti 
skaitoma teisėta kliūtis grį
žimui, bet skyrė iš tremti
nių tarpo tuos asmenis, ku
rie po karo pabaigos daly
vavo arba vadovauja sąjū
džiams, kurių tikslas yra 
jėga nuversti dabartines jų 
kraštų vyriausybes.

Planuoja Argenlinos- 
Rusijos Susitarimą

BUENOS AIRES, birž. 1. 
— Gen. Juan Peron rapor
tuota pasiruošęs įsteigti 
diplomatinius santykius su 
Maskva ir pasirašyti sovie- 
tų;-Argentinos prekybos su
tartį, dėl kurio čia tariama
si, tuoj po to, kai jis bus 
įvesdintas kaipo Argentinos 
prezidentas antradieny.

trijų dienų riaušių tarpe 
neliečiamųjų ir hindusų še
ši asmenys žuvo ir 63 buvo 
sužeisti.

Policijos atsargos apsi
ginklavusios šautuvais pat
ruliavo gatvėse miesto cen
tre. Susirėmimai prasidėjo 
kuomet “neliečiamieji” ak-

John L. Lewis, United Mine Workers unijos prezidentas, sveikinasi su Prez. Tru- 
manu po pasirašymo minkštos anglies darbo sutarties Baltuose Rūmuose. eCntre sto
vį vidaus reikalų sekr. J. A. Krug, o užpakalyje stovi (kairėje) vide adm. Ben. Mor- 
rel, kuro administratoriaus padėjėjas, ir (dešinėje) UMW vice prez. John O’Leary.

(Acme Telephoto.)

Liudininkas Kanados Šnipų Teisme 
Sako Rusai Ruošiasi Kovoti Amerika

MONTREAL, birž. 1. — 
Igor Gouzenko, buvęs sovie
tų ambasados Kanadoje ko
deksų tarnautojas, šiandien 
liudijo, jog buvęs Rusijos 
militarinis atašė pulk. Nico- 
lai Zabotin pareiškė savo 
štabui 1945 m. rugpiūčio 
mėnesy, po Japonijos pasi
davimo, kad jie turi pasi
ruošti kada nors ateityje 
stoti prieš Ameriką, Kana
dą ir Angliją kaipo priešus.

Gouzenko, 27, yra vyriau-

kančių 90 dienų bėgyje. 
Komisija raportavo jog

nebuvo taikos sulaužymo 
pateisinimui apsaugos tary
bos veikimo prieš Franco, 
bet teigė jog įrodymai yra 
pakankamai rimti bendram 
UN suvažiavimui svarstyti 
santykių nutraukimą.

menimis mėtė į hinduso lai-! siag liudininkas prieš Fred 
dotuvių procesiją. Rose, komunistą parlamen
us* |f~j u* ~ *•■ | to narį, teisiamą už suokal-
IKA YdudS Užginčiji), Įbiavimą su Rusijos šnipais

Kad Įsakytas Badauti
BELFAST, Airija, birž. 
— Bado streiką vedąs 

David Fleming silpnu bal
seliu užginčijo, kad jo 70 
dienų badavimas buvo airių

1.

j prieš Kanadą. Jis sakė Za
botin pareiškęs jog Ameri
ka, Anglija ir Kanada “va
kar buvo mūsų alijantai. Ry
toj jie bus mūsų priešai.”

Irako Valdžia Dėl
Opozicijos Rezignavo
BAGHDAD, Irakas, geg. 

30. — (Sulaikyta) — Irako 
valdžia važar atsistatydino 
po to, kai senatas pareiškė 
pasipriešinimą dėl vidaus 
reikalų vedimo, ir Arshad 
ai Umary tuoj sudarė nau-

RAPORTUOJA 30 ŽUVO
LĖKTUVO NELAIMĖJE

SALERNO, Italija, birž. 
1. — Raportuota jog 30 as
menų važiavę C-54 trans
portu “Leny” buvo užmuš
ti, kuomet keturmotorinis 
lėktuvas užsiliepsnojo ore 
ir nukrito į Salerno įlanką. 
Astuoni keleiviai pa.rašutais 
išsigelbėjo, jų tarpe sgt. 
Edward Igonotis, ir astuo
ni Lavonai buvo rasti.

Lėktuvas buvo pakely iš 
Indijos į Ameriką.

ją vyriausybę. Umary yra, sumoje.

Chicago, Priemiesčiai 
Balsuos Bonu leidimui

Balsuotojai Chicagoje ir 
priemiesčiuose šiandien bal
suos išrinkimui septynių 
kandidatų į Cook apskrities 
vyriausiąjį teismą, ir dėl iš
leidimo bonų $175,000,000

Nuteisė Mazerall
.... _ - . , x - i Gouzenko sakė jis atsisu-politmes gnipes įsakytas ir kęs prješ Ruaijos vaWžią

pakartojo, kad jis savo ba 
do streiku protestuoja elgi
mąsi su politiniais kaliniais.

Pranęūzija Prašo US Vyras Užtroško Gaisre, 
Įsikišti į Siamo Ginčą žmona Labai Apdegė

PARYŽIUS, birž. 1. — 
Pranešta jog Prancūzija 
prašė Ameriką ir Angliją 
įsikišti į Siamo rubežių gin
čą ir padaryti spaudimą į 
Siamą atiduoti žemes atim
tas iš Indokinijos bei su
drausti pasienį atakuojan-

KALENDORIUS
Birželio 3 d.: Šv. Klotį Ida; 

senovės: įminąs ir Develta.
Birželio 4 d.: šv. Pran

ciškus; senovės: Biržis ir 
Vendrė.

Kilus gaisrui name, 4433 
S. Wood st., šešios šeimy
nos šeštadienio naktį išbė
go, jų tarpe Juozas ir Pet
ronėlė Svilai. Kaimynai ma
tė juos gatvėje, kuomet jie 
ir vėl pradingo. Užgesinus 
gaisrą, ugniagesiai rado 
juos apalpusius savo bute, 
į kurį spėjama grįžo pasi
imti ką nors vertingesnio.

Juozas mirė nuo užtroški- 
mo vežamas į ligonę, o žmo
na Petronėlė tebeguli ligo- 
nijėje, neatgavusi sąmonės.

ORAS A. a. Juozo Svilos karstas
Giedra.. Truputį šilčiau, bus padėtas Šv. Kazimiero 

Saulė teka, 5:19; leidžiasi, kapinių vaite, kol žmona 
8:20. pasveiks.

dėl to, kad sužinojęs jog ru
sai “ruošėsi durti Kanados 
žmonėms į nugarą” kuomet 
Kanada ir Rusija, buvo ali
jantai ir kanadiečiams pa
dedant Rusijos žmonėms pi
nigais.

Tuo tarpu Ottawoje, Ed- 
ward Mazerall, 30 buvęs 
valdžios inžinierius, buvo 
nuteistas keturis metus ka
lėti už veikimą Rusijos šni
pų tinkle.

buvęs užsienių reikalų mi
nistras ir Irako delegacijos 
vadas San Francisco kon
ferencijoje.

Gub. Green ir miesto laik
raščiai priešinasi Chicagos 
$115,660,000 bonų išleidimui, 
nes reikštų naujus taksus.

UN Komisija Perspėja 
Franco Atsistatydinti

NEW YORKAS, birž. l.~ 
UN apsaugos tarybos komi
sija tirianti Franco rėžimą 
šį vakarą rekomendavo 51 
Jungtinei Tautai nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Ispanija jei geųeralissimo 
Franco neatsistatydins se-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Bomba buvo išsprogdinta prieš socialistų laikraščio 

namą Milane. Socialistai sakė tą bombą mete fašistų li
kučiai, priešindamiesi socialistų rinkiminei kampanijai.

—Nežiūrint didelio karščio, Italijos balsuotojai stojo į 
ilgas eiles paduoti savo balsą vakar dienos rinkimuose. 
Iš viso balsų priduota. tai(pe 24 Ir 28 milijonų.

—Laivų savininkai atmetė reikalavimui^ septynių jū
reivių unijų. New Yorko unijos komitetas reikalai ja, kad 
unija šauktų streiką birželio 5 d., vietoj birželio 15 d.

—Toki joje srtsektas naujas sąmokslas nudėti U. S. gen. 
Douglas MacArthur. Generolo kelionės kelias buvo aps
tatytas specialiais sargybiniais, bet nieko nepaprasto ne
įvyko.

—Apie 26 milijonai prancūzų balsavo steigiamojo sei
mo atstovų rinkimuose vakar. Naujajam seimui teks už
duotis paruošti naują konstituciją Prancūzijos respublikai.

—Lenkijos rėžimo premjeras Osubka-Murwwski sakė už
sienio korespondentai bus įleidžiami Lenkijon ir galės 
lisvai važinėti po kraštą, ir tikisi jie palankiai parašys.

—Senatas užgyrė bylių įsteigiant valdžios monopolį ga
minti atominę jėgą, ir pasiuntė jį atstovų rūmams.

VATIKANAS, birž. 1. — 
Pasaulinėje radijo kalboje 
išvakarėse rinkimų Italijoje 
ir Prancūzijoje, Popiežius 
Pijus XII šiandien sakė bal
suotojai pasirinks tarpe 
‘ ‘krikščioniškos civilizacijos 
rėmėjų ar ardytojų,” ir ra
gino tikinčiuosius, atmesti 
“valstybės absoliutizmo” 
dvasią.

Darydamas apžvalgą tai
kos prospektų metus po ka
ro pabaigos, Šv. Tėvas sa
kė kad “pirmasis tikras ir 
lemiantis žingsnis į teisin
gą taiką dar nėra paimtas,” 
įspėdamas jog dabartinis 
tarptautinis nepastovumas 
gali vesti prie “smarkios 
ekspliozijos.”

Bažnyčia Tvirta
“Kaip apgaulinga šiandien 

atrodo viltis jog atsakingie- , 
ji vyrai, atsižvelgdami į! 
kruvinoje karo mokykloje I 
išmoktą pamoką, pasirodytų 
tikrai paveikiami didelio pa
sibaisėjimo visoms despotiz
mo mintims, kiekvienam 
bandymui jėga pavergti ki
tus žmones,” Jo Šventenybė 
pareiškė.

Prisimindamas rinkimus, 
Popiežius sakė “vienoje pu
sėje yra dominacijos dva
sia,” kurioje valstybė val
dytų Dievo padarytus žmo
nes kaipo be vėlių ratus, 
o “kitoje pusėje stovi baž
nyčia, tyli ir rami, bet pa
siryžusi ir pasiruošusi prie
šintis by kokiai atakai. Kai
po gera motina, Ji neieško 
kovos, bet Ji yra materia
linių jėgų nepajudinama 
kuomet yra klausimas ap
gynimo Jos vaikų garbės, 
neliečiamybės, gyvybės, gar
bės, laisvės ir amžino ger
būvio. ”

Neminėjo Komunistų
Šv. Tėvas nė kartą nemi

nėjo komunizmo. Jo kalba 
buvo pasakyta atsakant į 
21 kardinolų kolegijos nario 
pasveikinimą Popiežiaus 
vardadienio proga, Šv. Eu
genijaus dienoje.

Lenkai Atskirti Nuo 
Vatikano - Gen. Bor

BOSTON, birž. 1. — Leit. 
gen. Thaddeus Bor-Komo- 
rowski pasikalbėjime su 
Boston Sunday Advertiser 
reporteriu pareiškė, kad so
vietai atskyrė Lenkiją nuo 
Vatika.no ir įsakė visiems 
katalikams atsisakyti ištiki
mybės Šv. Tėvui, nežiūrint 
Rusijos teigimo, kad visose 
komunistų valdomose šalyse 
yra tikėjimo laisvė1. Genero
las sakėsi atvykęs Ameri
kon padėti kovoti kitą karą 
— “komunizmo kovą prieš 
tikėjimo laisvę.”

Liepia Lenkam Kariam
Toliau Ieškoti Laisvės
ROMA, birž. 1. — Leit. 

gen. Wladyslaw Anders iš

leido įsakymą savo 2-am 
'enkų korpusui, kuriame sa- 
kė jog nors artėjo demobi
lizacija, jų užduotis “dar nė
ra baigta. Mūsų žygiavimas 
į laisvę ir nepriklausomą 
Lenkiją tęsiasi.”

US Protestavo Trijų
Tarnautojų Suėmimų

BUCHAREŠTAS, birž. 1. 
— Amerikos valdžia pasiun
tė protesto notą Rumunijos 
vyriausybei dėl “ neleistino 
pasielgimo” suareštavime 
trijų rumunų U. S. milita- 
rinės misijos tarnautojų. 
Nota reikalavo, kad prem
jero Groza valdžia tuoj pa- 
liuosuotų tarnautojus, ir 
kad ateityje, kuomet galvo
jama toks žygis, pirma pa
sitarti su U. S. valdinin
kais.

Visi trys tarnautojai lai
komi be susisiekimo. Kiek 
galima sužinoti, tie trys as
menys buvo suimti su dau
geliu kitų liberalų ir liau
dininkų ryšium su valdžios 
sakytu suokalbiavimu prieš 
ją* ___________

Sovietai Valdininkai 
Atsiprašė Amerikos

BERLYNAS, birž. 1. — 
Sovietų vadai atsiprašė už 
pavadinimą Prez. Tumano 
“Streiklaužiu Nr. 1” antra
dienio laidoje rusų valdomo 
vokiečių kalba laikraščio 
Vorwaerts. Tokia antraštė 
pasirodė virš žinios iš New 
Yorko apie unijos susirin
kimą, kurioje delegatai ne
va pavadino p. Trumaną 
“Streiklaužiu Nr. 1.” 
Amerikos informacijų kon

trolės direktorius brig. gen.
! R. A. McClure protestavo tą 
incidentą ir sovietai neva 

.žadėjo “apvalyti” laikraščio 
redakciją.

Atėmė Dar 4 Miestus 
iš Kinijos Komunistų
PEIPING, birž. 1. — Ki

nijos valdžios komandierius 
Mandžurijoje raportavo jog 
jo kariai, apvalydami lygius 
laukus ir pelkes srityje pie
tuose nuo Changchun, atė
mė kitus keturis miestus iš 
komunistų.
Valdžios informacijų minis

terija pranešė, kad komu
nistų ofensyvos Hopeh ir 
Shantung provincijose Šiau
rės Kinijoje sustabdyti.

Išdavikas Antonescu, 
j Padėjėjai Nugalabinti

BUCHAREŠTAS, birž. 1. 
— Marš. Antonescu, Rumu
nijos premjeras nacių oku
pacijos metu, buvo šiandien 
nugalabintas Jilava kalėji
me, tuoj už Bucharešto, 
drauge su trimis sa.vo bu
vusiais padėjėjais. Jie visi 
buvo rasti kalti išdavyste.

Vatika.no
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BALF'as - Kalėdų Senelis Vasarą
Kalėdų Senelis vasarą... Breen. Visiems davė po 5 

Na, čia. jau tikra pasaka, dėželes kondensuoto pieno 
Geriau pasakius, pasakos pa (vaikams ir ligoniams dvi
šaka. Bet jūs tikėkite, tokio gubai), po dėžę (5 svarai) 
Kalėdų Senelio, kaip BALF, žirnių sriubos miltelių ir ki- 
visi laukia ne tik žiemą, tokių smulkmenų. Velykos 
ypač Prancūzijoje, kur dir- tikrai džiaugsmingos! 
želis reikia gerokai susiverž- Vieną kitą kartą šį tą ga- 
ti, bet ir vasarą ir visados, vę, sekmadieniais ja.u lau- 
Ką gi, nusibosta žiūrėti į krame svarbiausios pamoks- 
kas mėnuo išduodamas nau- lo dalies — ką paskelbs BA 
jas maisto korteles, pagal LF’as. Štai, vieną sekmadie-
kurias gausi per mėnesį nu
sipirkti svarą mėsos, apie 
9 uncijas riebalų, svarą cuk
raus, pusę svaro makaronų, 
pora uncijų sūrio, na, ir kas
dien po 9 uncijas duonutės. 
Tai ir viskas, tuo būk sotus 
ir stiprus. Bulvės būna įra
šytos tik kortelėse, o krau
tuvėse jų nėra: per pusę me
tų vienam žmogui buvo duo
ti vos du kilogramai (4 sva
rai).

★

Kas turi daug pinigų, tas 
visko gali pirktis “juodojo
je rinkoje,” kur reikia mo
kėti pasakiškas kainas. O 
mes, kuriuos lanko Balfo se
nelis ir vasarą, tokių kainų 
mokėti nepajėgiam.

Tad koks džiaugsmas, kai 
išgirsti skelbimą, kad tą ir 
tą dieną BALF’as dalins 
maisto, gauto 'iš Amerikos. 
Renkasi visi su krepšiais,

San Francisco 
lietuviu Veikimas
ELEONOROS
VESTUVES

nį kuklus skelbimėlis: geg. 
14 d. BALF’o komitetas da
lins pieną. Nueinam atsiim
ti to mielo pienučio. Gi žiū
rim, komitetas sukinėjasi 
prie sandėlio, kuris apvers
tas. visokiomis dėžėmis ir 
dėželėmis. Kažką rašo, kaž 
ką skaičiuoja, kiti kaukši 
plaktukais ir replėmis gnai
bo geležines juosteles, ku
rios palaiko dėžių sveikatą 
ir stiprumą.

★

— Tautiečiai, — sako pir
mininkas, — vakar gavome 
iš Amerikos BALF’o didįjį 
transportą, skirtą Prancūzi
joje esantiems nuo karo nu- 
kentėjuslėms lietuviams.

Na, ir krovė visko: davė 
po 3 dideles dėželes dešre 
lių, po 5 dėželes pieno, po 
didelę vitaminuoto pieno mil 
telių dėžę ir buljono dėže 
lių. Vaikams ir sunkiai dir-

ALT vietinio skyriam iž
dininkė ir BALF 109 "kyr. 
vice pirmininko A. Pofkaus 
duktė Eleonora m.
ištekėjo už Gordon George, 
Lt. Commander Amerikos 
Laivyne. Įspūdingos vestu- j 
vių apeigos įvyko Šv. Onos 
bažnyčioje, o priėmimo pie
tūs pas jaunojo tėvus. Poš
kaus šeima šio karo metu 
atvyko iš Omaha, Neb. Du 
sūnūs Bernardas ir Edmun
das tarnavo J. A. V. kariuo
menėje, bet abu laimingai 
sveiki grįžo. Edmundas taip 
pat neseniai vedė. Linkime 
jauniesiems laimingos gyve
nimo.
PIRMAS LIETUVIŠ
KAS KONCERTAS

Birželio 29 d., 1946, BALF 
109 skyr. iniciatyva rengia
mas lietuviškas koncertas. 
Dainų ir šokių programą iš
pildys Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos choristai 
ir solistai. Taip pat daly-

uirinkimas įvyko V. Boginie-I '* 
nės namuose. Buvo aptarta Į 
koncerto detalės ir tremti-' 
nių lietuvių šelpimo reika-1 
lai. Džiugu pastebėti, kad 
net keturi lietuviai tremti
niai iš Europos ruošiasi at
vykti į San Francisco, Cal. 
Viena jų, Jadvyga Stulgaitė 
— ponia Lane dabar, jau 
svečiuojasi pas savo seserį 
Pittsburghe, Pa. A. S.

Valdiškas" darbas
Rusijoje

New York (LAIC j — “Iz- 
viestija” Nr. 78 nusiskun
džia, kad keturių vagų plū
gais, žemę ardami, vietomis 
traktoristai tris vagas aria

Washingt°n, D. C. — Ūži 
pastangas linkui draugišku
mo tarp Amerikos Jungt. 
Valstybių ir Lotinų Ameri
kos, Kubos vyriausybė aukš
čiausiu savo krašto ordinu 
apdovanojo Mrs. Harry S. 
Trano an.

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

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- 

vaus Hollyvvood šokėja Ge- Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas

vedasi vaikučius ir paten- bantiems davė dar daugiau.
Puikus ta.s BALF’as, tik

ras Kalėdų Senelis! Didis 
mūsų džiaugsmas ir širdinga 
padėka broliams lietuviams 
Amerikoje! O kaip švietė iš 
džiaugsmo visų veidai — ši
to aprašyti aš nepajėgiu.

P. J.
Paryžius, 1946 m. 
gegužės 20 d.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • -•
68C3 W. Cermak Road 

BBRWYM. nUiIMOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 

Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

nuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

negiliai (10-12 cm.) ir tik kušiai aparta. Kaip ir kitur 
ketvirtą išaria normaliai Sovdepijoje ir čia pastebia- 
(18-20 cm). Vadinasi tikru- mas didelis darbe nerupe3- 
moje 3Z4 lauko lieka nevy- tingumas bei apsileidimas.
Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki

J. RIMDZUS, D. C.
licensed chiropractor 

IN STATE OF INDIANA

Home Galis In Indlanar—

Pilone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St. 
HOURB: Daily •—» F- M- 
Baturdays I A M. to I P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

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: CASAIj 0523, Ciiicago

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:04 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

kinti tarp savęs šnekučiuo
jasi: vis tik geros širdies tie 
amerikiečiai, ka.d mūsų ne
užmiršta. Juk jiems daug 
sunkiau pajusti ir suprasti 
žmonių skurdą, negu mums, 
kurie tai patys pergyvenam 
ir ant savo kailio jaučiam.

★

Kovo 21 d. buvo pirmas 
didysis maisto dalinimas.
Atvyko Amerikos Katalikų 
Labdarybės Draugijos įga
liotinis Paryžiuje Mr. Mc- 
Closkey, buvo sakomos pra
kalbos, fotografuojamosi.
Bet man labiausiai rūpėjo . . „ . •
tie ryžiai, kuriuos žadėjo "et,ų pradeJ° kolek

novaitė Gražytė, kuri akom
panuoja chorui ir jį moko. 
Parapijos choro pirmininkė 
Bronė Starkienė ir Stella 
Šimkutė išpildys dueto dai
nas, Šis koncertas San Fran
cisco mieste bus pirmas gry 
nai lietuviškas koncertas. 
Pirma įvykę koncertai Bal
tijos valstybių vardu buvo 
daugiau rusiški negu lietu
viški, latviški ar estiški.
BALF SUSIRINKIMAS 

Gegužės mėn. BALF su

daromas su elektra parodančia ma
lusias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1873
VALANDOS; nuo 10 ryto Iki 8 v. 

vak. Sekinad. pagal sutartį.

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, «:S0 — 
8:10 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. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Tikslui. Tyrimas 
Ortlioptlo Gydymas

Contaet Stiklai 
Stiklas Atnaujlnaia

DR. WALTER J. SWIATĘK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan etate Bankos)

Tel: •— CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 11, 1 Iki I. 7 
Iki I — šeštad. — 10 ryte Iki 6 vak. Sek
mai!. — 10 iki pietą. — Trečiad. uidaryta.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRTIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6446 

Res. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pasai «itartį.

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.

Mėnesio algo pri
valomai paskolai

New York (LAIC) — So-

dalinti. Pamanyk sau, ry
žiai, tikri ryžiai, kurių dau
gumas jau šešti metai, kai 
nematėme. O ir prancūzai 
gauna tik po mažiau kai pu
sę svaro į mėnesį patiems

tuoti didžiausią vidaus pas
kolą, kokia tik kada Rusijo
je yra buvusi: 20 bilijonų 
rublių.. Kiekvienas turėsiąs 
pirkti paskolos lakštų ne
mažiau, kaip už mėnesinę 
algą. Perkamieji lakštaį jo-

■

mažiausiems vaikams. Taigi, kių nuošimčių neneša, o tik ] 
ana va. pila į maišiuką bal- duoda teisės jų savininkui 
tus, kaip sniegas ryžius, vi- dalyvauti loterijoje, 
są kilogramą! (du svaru). Budinga, kad savo laiku 
Vaikai dar gauna pieno ir Sovietai laikė loteriją nemo- 
vaisių bei daržovių konser- raliu dalyku.
vų... Tikra šventė. Nors 20,000,000,000 rublių

★ atrodo ir įspūdingai, vienok
Balandžio 15 d. vėl dali- žinant Sovietų laisvosios pre 

na... gj kartą aną gerąją kyviates kainas, ta suma su- 
draugiją atstovauja Misa siveda į visai kuklų mastelį.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Aletauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros' tūbos)

Ofiso Telefonu: YARds 0654 

Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TeL: MH>way 3880

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Re*. Tel. BEPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

šaukite: KEDMe 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė., 
ROOM B.

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

VALANDOS:
Nuo 3 Iki 4 popiet; 7 iki « yak.: Ir

Trečiadieniais •u tartį.

DEGTINES
3RANDES
RUM’O

BONKŲ
GIN
VYNO
KORD1ALĘ)

ta 'Wl!j

TeL — HEBOoek 5524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 68rd Street

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette 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 J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedrie Avenue 
VALANDO8: nuo 1-4 Ir 7-9 kaedlau

išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TsL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
i jHINCLIA

3241 West 66th Place 
Tek REPublic 7868

TsL CANal 9267

Km. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Re*. 6958 So. Talinas Ava.
Bes. TeL GROvehill 0617 
Offlos TsL HKMoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia 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 sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
,LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

:'L j jj

VAL.: nuo 7 Iki 
Dienomis tik

kaa vakaras.
U sutartį.

MATHAN 
KANTER 

“Lietu vlškM 
žydukaa”

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISENO

Turtas Virš 117,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

J?

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs U Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BEBWYN 6200 

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

Tel. YARds 8140

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR 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.

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. llith St.
Tel. HILLTOP 09119 
Valandoj pagal nutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 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 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tai.} PITJ.I.M41V MYl

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 llrl 3 popiet: 6 iki « vakare

IIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS I D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI
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HELP W A N T E D Amerika Neprivalo SSSR nesiskaito su
Garantuoti Rusiškos Uranijos Plitimo ki,«nuūmone1VJ mir /T A

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S HELP W.\\'I'ED — .MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WA\TED 
Al) V ERTI SI N G DEPART.M ENT 

127 No. Dcarboi-n Street 
Tel. RANdolpti UISS UIStf

HELP WANTED — VYRAI

FOIJNDRfiS VYRŲ

Molderių 
Core Makers

MERGINU
R A D I O

ftVIESl’S, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Lnlkas

. New York (LAIC). — Pri-
(Pabaiga) , kiančią Miuncheną ir Pearl i verstinas iš vietos j vietą

Mažų suvereninių tauti- Harbor... kilnojimas, be priežasties at-
nių valstybių sistema yra “Kas belieka Amerikai da- leidinėjimai — vis tai SSSR 
nugriauta. Ašies imperijos ryti?... » darbininkijos gyvenimo bruo
yra sunaikintos ir šis karas “Visų pirmiausia, Ame- Ižai, Dažnai tas įvyksta “lau- 
suvedė mus veidu į veidą rika privalo a.tgal paimti žant sovietiškos demokra- 
su dviems, amžinai besirun- moralinį pasauliui vadova-

71c — 76c
Ir Papr. Darbininkų Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
MODERNIŠKA FOUNDRE Automatiškas Pakėlimas iki

Puikios darbo sąlygos. Uždarbis 
virš ratos.

HILLS McCANNA €0. 9 4 C E N T U
3025 N. WESTERN AVĖ.

REIKIA
PATYRUSIŲ

KETTLE 
PICKLE IR 

ACID VYRŲ
Hot dip galvanizing dirbtuvėje. 
Pastovūs darbas, aukščiausią mo
kestis.

DELTA
Star Electric Co.
2400 W. FULTON ST.

Pradės Teismą Karo 
Kriminalistų Japonijoj
TOKYO, birž. 2. — Ryt 

dieną prasidės teisimas 26 
japonų; kurie vadovavo Ja
ponijai jos nevykusiam ban 
dyme sudaryti milžinišką 
imperiją. Jau dabar atvirai 
kalbama, jog visas proce
sas gali užtrukti nuo šešių 
iki devynių mėnesių.

Vyriausias kaltinamųjų 
japonų yra Hideki Tojo, ka
ro meto premjeras. Proku
rorai atstovaują 11 tautų 
mano teismo metų užrekor- 
duoti visą Japonijos apysar 
ką nuo 1928 metų.

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

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

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72 H Į V AL. PRADŽIA. 

Į V AL. PO 3 MfcN.
82% J VAL. PO « MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAftTl’OSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Pradėjo Kampanija 
Pažaaboti Sabath'a

WASHINuTON birž. 1. 
— Atstovų rūmų taisyklių 
komiteto demokratų ir re- 
publikonų koalicija tyliai 
pradėjo kampaniją, kurios 
tikslas yra pažaboti galią 
pirmsėdžio Adolph Sabath 
(D., III.), rūmų dekano ir 
administracijos rėmėjo. Nu
tarimas padarytas po to, 
kai Sabath praeitą pirma
dienį atsisakė sušaukti su
sirinkimą svarstymui Case 
darbo byliaus, kuris jau y- 
ra, pasiųstas Prez Trumanui.

VALYTOJŲ IR 
ŠVEITĖJŲ

Naktimis. 11 vak. iki 5 ryto. 
Aukščiausia mokestis ir pastovūs 
darbai. Arti North Sidės.

ŠAUKITE HOUSEKEEPER 
WHITEHALL 4850

REIKIA OIŠIŲ PTX)VfiJA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJA 

VALGYKLOJE TARNAITE
Privatinėje niokvkloje. Telcfonuokitc, 
oolleet — Leke Forest 2274 ar rašy
kite MISS ELEANOR BENNETT.
FERRY HALI, I.AKF, FOREST, II,T„

Imperatorius Prašė 
Japonus Dalintis Maistu

šiomis dienomis asme
niškai atsišaukdamas į Ja
ponijos gyventojus, impera
torius, Hirohito šiandien pra
šė japonus dalintis su turi
mais maisto kiekiais, nes 
“be broliškos tarpusavės pa
galbos visi pažadai krašto

giančiomis D. Britanija ir 
Rusija.

“Viso šio tragiško spek
taklio centre stovi Ameri
kos amžinos gėdos pamink
las — Morgenthau planas 
vokiškai kalbantiems žmo
nėms, sunaikinti. Potsdame 
Amerikos žmonių vardu bu
vo pasižadėta vykdyti ne
žmonišką politiką — masinį 
badu marinimą, masinę de
portaciją, vergų darbą, 25 
nuošimčių pasaulio gamybos 
sunaikinimą... ir nuolatinio 
ekonomiško ir socijalinio 
“slum” Europos širdyje su
kūrimą. Ši politika jau tie
sioginiai prisidėjo prie pa
saulyje dabar siaučiančio ba
do. Toji politika, jau paruo
šė areną trečiam pasauli
niam karui...

“Balandžio 6 d. Preziden
tas Truman pareikalavo nau
jos visuotinės užsienių poli
tikos ir stambių karinių pa
jėgų ta.i politikai paremti. 
Kam tas viskas?

vimą, atšaukdama slaptus 
pasižadėjimus.

“Antra, Potsdamo spren
dimus ir Morgenthau planą 
tučtuojau privalo pakeisti 
kūrybine programa, reinkor- 
poruojant vokiškai kalban-

tijos dėsnius“, skundžiasi 
“Isvietija” nr. 77 korespon
dentas. Duodamas pavyzdys 
iš Saratovo apylinkių: Ka- 
začinsko rajone sovieto sek
retorius Eliseeva, buvo at
leista, kaip jos knygutėje 
pažymėta “asmenišku rajo-

Inž. Borisas Pečioros 
anglių kasyklose

New York (LAIC).
Šiaurinėje Sovdepijos dalyje, 
paliai Uralo kalnus buvo 
priskirtas statyti barakus ir 
anglių kasykloms įrengimus 
lietuvis inžinierius Borisas, 
pirmosios bolševikų okupa
cijos metu išvežtas iš Pane
vėžio į Sibirą. Apie tai gau
ta žinių iš vieno Vilniaus 
lietuvio, kurs, pats buvęs de
portuotu, turėjo progos inž. 
Borisą sutikti.

į Tas pats vilnietis pasako- 
j ja, matęs pauralėje daug 
lietuvių dirbančių kasyklo
se, miškuose ir prie gelžke- 
lio. Tiek jų gyvenimo, tiek 
darbo sąlygos yra pasibaisė
tinos.

231 m. smuikas
F«rtli Worth, Tex. — Wan 

da Brooks, 6 metų mergaitė, 
paveldėjo 231 metų smuiką, 
kuris įkainuojamas $3,000. 
Smuikas padirbtas 1724 m. 
ir nuo 1773 m. neišeina iš 
Brooks šeįmos.

čias tautas į Europos eko- n0. vykdomoje komiteto pir
mininko patvarkymu”. Jos 
atleidimo klausimas nebuvonominę ir socialinę struktū

rą.
“Trečia, tučtuojau privalo 

būt šaukiama visuotinė tai
kos konferencija, dalyvau
jant visoms užinteresuotoms 
tautoms. Taikos sutartys tu
ri būti paremtos padorumu, 
teisingumu ir dvasios pra
kilnumu.

“Ketvirta, toje taikos kon 
ferencijoje turi būti atsteig- 
ta centralinė vyriausybė Vo
kietijai... okupacinės armijos 
turi būti išvestos galimai 
greičiau, ne tiktai iš Vokie
tijos, bet iš visų tariamai 
išlaisvintų valstybių...

“Penkta, toje taikos kon
ferencijoje Amerikos valsty-

“Atsakymas ~aiškua. Ašies i bininkai turi imtis 
valstybės nors nuginkluotos vos Pal*uosuot' prispaustas 

tautas nuo sunkios karinės

svarstomas nei ispolkomo 
(vykdomojo komiteto), nei 
darbininkų susirinkime. To
kių sauvaliavimų pasitaiko 
ir daugiau.
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ir bejėgės, ir vėl virsta šimt
mečio senumo prieštaraujan
čių rungtyniavimų įrankiu. 
UNO neleidžia ar nenumato 
jėgos vartojimo prieš bet 
kurį Penkių Didžiųjų. Betgi, 
Penkių Didžiųjų tarpe esa
ma ir tokių, kurie toliau pla-

prievolės ir pamišusio gink
lavimosi naštos... Pasaulis 
gali vienodai finansuoti ar
ba naują ginklavimąsi arba 
taikų atsistatymo darbą.

“Taip pasaulį kuriant, A- 
merika neprivalo remti mi

Britai mažiau kalba 
namu reikalu

London. — Britai sakos 
jau pradedą išeiti iš gyvena
mųjų namų krizės. Iki šiol 
jau pastatyta 34,805 namų 
ir 103,952 baigiama statyti. 
Iš Visų tų namų 82,777 yra 
nuolatiniai, o 21,175 laikini.

Viena trečia dalis tų namų 
yra privačių žmonių.

Pas mus namų statyboj 
visokie suvaržymai ir dau
giau kalbama, o mažiau dir
bama.

Urbonavičius Amanas ir Juo
zas, iš Betygalos vai., gyv. Čika
goje.

Ūsas Antanas, gyv. New Bri- 
tain.

Užgalis Jonas.
Vainauskas Antanas ii' Vainaus-

nuoja agresiją toli pralen- į siškos Uranijos plitimo.’

IK
jos

■■

Wirers - Solderers 
Assemblers

MHTFPTTT TP mfpctnų 
18 METI T IR SUVIRŠ

Su ar be paityrimu 
šiems

Lengviems švariems Darbams 
Mokant

GERĄ PRADINĘ RATĄ 
Dli bnnt

40 VAL. Į SAVAITĘ
su

APMOKAMOMS ATOSTOGOMS 
Ir

NEREIKIA DIRBTI NAKTIMIS
ATSIftVKTTE T

MUSITRON
223 W. Erie St. (5th FI.)
p+5me “vip«s nnecialias nri- 
vPeeriias’’ iš 14 iannnu šei- 
mvnų. ių tarne paliuosavi- 

atstatymui užsibaigs nepasi-j p1’’ nuo taksu mokėiimo.
sekimu.” Tarpe jsakymo paveiktu as

menų vra trys Imnerafo- 
riniia Hirohito broliai. Chi- 
cbitu. Mikasa ir Takamatsu.Atėmė Privilegijas iš 

irohito Giminaičiu
Kaip pranešta, Generolo 

MacArthur’o štabas jau
REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Petkauskienė-Julevičiūtė Vinco, 
iš Grinkiškio, gyv. Čikagoje.

Petkienė-Kaniauskaitė (Irasilda, 
kil. iš Batakių vai., Tauragės ap.

Petrauskis Aleksandras, iš Viz
girdų vienk., Šiaulių ap., gyv 
Rockforde.

Pikutienė, iš Krokialaukio, A- 
lytaus ap.

Pilipauskas Auna, iš Kervių k., 
Ylakių vai., Mažeikių ap.

Plošeiauskas Juozas ir Ona, 
gyv. New Yorke, Juozas kilęs iš 
Alsėdžių, Telšių ap.

Pocius Kazys, gyv. Chicago, UI.
Pranarauskas Jonas, kilęs iš 

Šimkaičių vai., Raseinių a p.
Preidis Jonas, s. Jurgio, iš 0- 

želių km., Panevėžio ap., gyv. ne
toli Pittsburgho.

Ralienė-Atkočaitvtė Ona, 
Batakių, Tauragės ap., ir 
sūnus Antanas.

Ramimčauskienė - Dukanauskai- 
tė Zofija, gyv. Čikagoje.

Ramonas Antanas, sūn. Juozo, 
iš Karbaueiznos km.. Naujamies
čio vai., Panevėžio ap.

Rasaviez-Zaleekaitė Arina, gy
venusi Paterson, N. J., vėliau kur 
kitur.

Reler Kari, gyv. Waterbury, 
Conn.

Rutkauskas Jonas, iš Kirkūnų 
km.. Panevėžio ap., gyv. Čikagoje.

Sakalauskas Adolfas ir Saka
lauskas Antanas, iš Rudelių km., 
Marijampolės ap.

SaldukaitienėVizgirdaitė Petro
nė, gyv. AVaferbury, Conn.

Sereika Alfonsas, iš Niaukonių 
k., Naujamiesčio vai., Panevėžio 
apskr., gyv. Čikagoje.

Sirevičiūtė Julė, duktė Antano, 
iš Luokės, Telšių aps.

Skusevičius- Adolfas ir Juozas, 
kilę iš Paltiškių k., Dūkšto vai., 
Zarastų ap.. gvv. Čikagoje.

Smith (,Slilžiauskns, ar Slic- 
zewskis) Daniel ir Ignas, gyi. 
C'incinnati, Ohio.

Stakėnas Petras, gyv. Čikagoje, 
kilęs ar turėjęs giminių Rokiškio 
apskr.

Stalioraiticnė Marijona.
Starkevičius, iš Rokų km., A. 

Panemunės vai., Kauno ap., Ago
tos brolis.

Stelmokas Ignas, iš .Tundeliškių 
k., Jėzno vai., Alytaus ap., gyve- 

!no Pennsylvanijos valstybėje, ir 
dirbo anglių kasyklose,

Steponaitis Petras, gyv. Wor- 
cester.

Štonaitė, kilusi iš Balčilų km., 
Tauragės ap.

Stumbrienė-Čeekauskaitė Eleo
nora, kil. iš Šiaulių ap.

Šarka Brunonas ir Stella.
Šešeevičius Simas, iš Vilkapė- 

džių, Punsko vai., ir šeima.
Šeštakauskas Vladas ir. kiti Mi

kasės šeštakauskaitės giminės.
Šlikas Vaitiekus, kil. iš Vilka

viškio ap.
Šnekutis Jurgis, gyv. Čikagoje. 

Jo motinos pavardė prieš ište
kant Rauluševieiūtė.

Šulas Martynas, vedęs Poloniją 
Buivydaitę, iš Žigaičių k., Tytu
vėnų vai., Raseinių a p.

Suopis Juozas ir Suopis Pra
nas, gyv. Waterhury, Conn.

Tamašauskas Jonas, kilęs iš Pa- 
javonio vai., Vilkaviškio ap., gyv. 
Philadelphijoje.

Toleikytė Nastė, iš Tauragės 
Naumiesčio.

Truika ar Truikis Liudvikas ir 
Vincentas, kilę iš Lazlėnų km., 
Alsėdžių vai., Telšių aps.

Tutienė-Birbalaitė Petronėlė, iš 
Gorainitų km., Žvingių par.

Umaras Izidorius.
Unčiurys Karolis, gyv. bene 

Amsterdam, N. Y.

kas Bronius 
Pa

Valaitis Jonas, Jurgis ir Mikas, 
sūnūs Jurgio, kilusio iš Joniškės 
k., Tauragės vai., gyv. Čikagoje.

Vanagas Juozas, gyv. New Yor- 
ke ir Vanagas Jonas.

Vasiliauskienė Ona su šeima.
Verenis Rokas, sūnus Antano, 

kil. i.š Merkinės vai., gvv. Bostone.
Zaleckis (Zaleski) Simonas ir 

Zaleckienė-Danaitytė Marijona 
kilę iš Seredžiaus vai., Kauno ap., 
gyv. Paterson, N. J.

Zareekis Salomėja, Ona ir Bro
nius, gyveno Detroite.

Zareckienė Marijona, kilusi iš 
Višakio Rūdos parap., Marijam
polės ap.

Zienius Jonas ir Kazimieras, 
gyveno Čikagoje.

Želnys Antanas ir Želnys Juo
zas, .sūnūs Antano, kilę iš Ramy
galos vai., Panevėžio ap., gyv. 
Čikagoje.

Žilevičius-,Vainutis Jeny, kilusi 
iš Kervių k., Ylakių vai., Mažei
kių ap.

Žukienė, iš Radviliškio, ištekė
jusi antru kart, bet dabartinė pa 
varde nežinoma.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

gyveno Pittsburgh, fe

s.

BENOUOJAME GRINDŲ* 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI
$150’

Į DIENĄ?

Mes F.-oime AGENTAI Dėl 
HENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, Ir —
KKM-TONE VAIjKPAR.• ____ i-----

Tinime Gružų Pasirinkimų 
lOiflin. SIENINES POPIEROS

Duodame 20% Nuolaidai

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAD
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.
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Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progoe Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

Šią pinigų sumų KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra paairyžuai išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naujų arba senų. namų, statyti naujų, arba remontuo
ti dabartinį savo namų be Ilgo atidėliojimo Ir be 
lfilaidų, pagal O. I. Blll of Rlghta patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of tbe 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.
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Trims mėnesiams ............................................................... 1.75
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korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumi}. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Ar Trumano Susitikimas Su Stalinu Duos 
Pasauliui Taika?

(“Draugo’’ specialaus korespondento Paryžiuje 
pranešimas)

Šiandien mes esame dar toli nuo to idiliško laiko, apie 
kurį žmonija svajoja, kad galėtų gyventi broliškoj mei
lėje ir ramybėje. Tautų neapykanta tarpusavy yra to
kia pat stipri, kaip buvo ir anksčiau.

Dingo tie didvyriški laikai, kada be oficialaus karo 
paskelbimo nedrįsdavo priešininkai vienas kitą pulti. 
Dingo ir tas džentelmeniškumas, kada priešininkai vie
ni kitiems pasiūlydavo pirma atidaryti ugnį,.

Šiandien žmonija pasidarė žemesnė už gyvulius, ku
rie su silpnesniu visai nesiskaito, o stipresnį puola iš 
užpakalio. Visos sutartys, kurių tiek daug buvo pasi
rašyta po Didžiojo karo, kuriose tiek daug gražių min
čių buvo pabrėžta, šiandien reiškia tiek pat kaip už
vakarykštis laikraštis, kuris tinka suvynioti kokį daik
tą... 1

Sovietų Rusija., kuri nuo revoliucijos iki karo pra
džios laikėsi principų gerbti duotus pasižadėjimus ir 
pasilikti ištikimai Lenino idealui pasmerkiant imperia
lizmą, šiandien į visa. tai kitaip žiūri.

Jos pasirašyta nepuolimo sutartis su Lietuva, buvo 
niekšiškai suplėšyta, duoti pažadai neištesėti ir šian
dien Stalino imperialistiniai norai yra didesni net už 
caro.

Paskutinėj sa.vo kalboj Stalinas pareiškė, kad visos 
tautos norinčios taikos, bet toliau jis pabrėžė, kad So
vietų Rusija šiandien yra galingiausia valstybė ir kad 
jai reikia būti gerai kariškai pasiruošusiai, kad tą 
galingumą išlaikyti.
STALINAS BIJO IŠVAŽIUOTI IŠ RUSIJOS

Esant tokiai padėčiai, tarp Washingtono ir Maskvos 
prasidėjo pasitarimai, kad artimiausiu laiku 4‘Du Di
dieji” Trumanas ir Stalinas susitiktų ir išsiaiškintų, 
o jei pavyks jiems susitarti, tai kad būtų pasirašyta 
tarp Amerikos ir Sovietų Rusijos draugiškumo ir ne
puolimo sutartis 25 metams!

Jau trys savaitės kaip vyksta šie pasitarimai. Prezi
dentas Trumanas du kartus skambino Stalinui. Šie pa
sikalbėjimai buvo platesnio pobūdžio, ne vien tik kvie
timas Rusiją dalyvauti nukentėjusių kraštų aprūpini
me maistu.

Šalia Stalino biuro, centralinia.me komunistų parti
jos name įlinkoje, dar 1938 metais buvo įrengta spe
ciali tolimiems telefoniniams pasikalbėjimams stotis. 
Laike karo ši stotis buvo naudojama, pasikalbėjimams 
au Londonu ir Washingtonu. Churchillis tris kartus kal
bėjosi su Stalinu per telefoną, o Rooseveltas net aep- 
tynius kartus skambino.

Per visus šiuos pasikalbėjimus prie Stalino būdavo 
jo politiškas sekretorius Patolitchevr ir1 asmeniškas 
vertėjas Ivan Petrovitch Basev.

Bet Trumanui susitikti su Stalinu nėra taip lengva 
ir turi kai kurių sunkumų su susitikimo vieta.

Laike ministrų konferencijos beveik niekas neatkrei
pė dėmesio į generolo Biddle Smith pasirodymą Pa
ryžiuje. Biddle Smith, kuris anksčiau buvo gen. Eisen- 
hovverio štabo viršininku, šiandien yra Amerikos am
basadoriumi Maskvoje. Susitikęs su Byrnes, jis išdėstė 
Maskvos nuomonę dėl dviejų “Didžiųjų” susitikimo.

Stalinas nenorįs išvykti iš Europos zonos, kuri yra 
kontroliuojama raudonosios armijos. Iš savo pusės Tru-

DIENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

manas neturi jokio noro vykti pas Staliną į Rusiją. 
Washingtonas norėtų, kad šįi kartą Stalinas pakeltų 
“geležinę uždangą’’ ir pasirodytų iš savo paslaptingos 
imperijos. Iki šiam laikui visi susitikimai su Stalinu 
vyko a.rba Rusijoje arba ten kur stovėjo didelės rau
donarmiečiui jėgos, pavyzdžiui Teherane ir Berlyne.

Iš amerikiečių pusės kaip susitikimo vieta buvo pa
minėtas Stockholmo vardas, bet rusai tam pasipriešino.

— Stockholmas yra pilnas nacių agentų ir Stalinas 
ten nesijaus saugus.

Molotovas iš savo pusės pasiūlė Paryžių, kuris anot jo, 
esąs saugus kaip ir Maskva, bet Kremliaus politinis 
biuras laikosi tos nuomonės, kad susitikimas turįs į- 
vykti Vienoje apie birželio 10 dieną.
APIE KĄ TARSIS DU “DIDIEJI“?

Tai ką nepavyko jų ministrams išrišti konferencijoje, 
Trumanas su Stalinu bandys išspręsti patys.

Amerikiečiai nori pasiūlyti, kad šiame susitikime 
būtų svarstoma, ši programa:

1. Austrijos visiška, evakuacija, kurią turėtų pasekti 
Graikijos ir Italijos evakuacija;

2. Susitarimas kontroliuoti Vokietiją 25 metus;
3. Triesto pavertimas tarptautiniu uostu
4. Ilgametės paskolos suteikimas Rusijai;
5. Laisva prekyba, su visais kraštais esančiais rusų 

įtakos zonoje;
6. Peržiūrėjimas Dardanelių sąsiaurio sutarties ir su

teikimas Rusijai kai kurių bazių Viduržemio jūroje;*
7. Bendra Rusijos ir Amerikos garantija dėl Kinijos 

nepriklausomybės ir platesnis rusų dalyvavimas Japo
nijos kontrolėje.

Pagaliau šis visas susitarimas būtų užbaigtas drau
giškumo ir nepuolimo sutartimi tarp Amerikos ir So
vietų Rusijos.
BET GALIMAS IR “KETURIŲ DIDŽIŲJŲ” 
SUSITIKIMAS

Tuo metu, kada vyksta paruošiamieji darbai dviejų 
susitikimui, anglų laikraštis “Evening Standard” skel
bia, kad liepos vidury Londone yra numatytas “Ketu
rių Didžiųjų” susitikimas, kuriame dalyvautų Truma
nas, Attlee, Stalinas ir Prancūzijos prezidentas (kas 
bus tuo laiku prezidentu, sunku pasakyti, nes birželio 
mėnesy bus išrinktas naujas parlamentas ir vyriausy
bė). Bet kiek tame tiesos sunku pasakyti, vien tas jau 
neįtikėtina, kad susitikimo vieta numatyta Londone. 
Juk Stalinas bijos važiuoti Anglijon. Vyt. Arūnas

Naujos Knygos Apie Lietuvą
Iš spaudos išėjo Casimiro Verax ispanų kalba knyga 

“Europa o Genghis Khan?” (Europa ar Čingiskanas?), 
išleista. Buenos Airese 115 puslapių. Viršelį puošia į- 
spūdingas paveikslas — keturi Apokalipsės raiteliai.

Šis leidinys skirtas Lietuvos santykių su Sovietų Ru
sija nagrinėjimui faktų šviesoje. Apžvelgiami abiejų 
valstybių istoriniai ryšiaį, jų kultūrų ir gyvenimo ly
gio skirtingumai, raudonosios armijos invazijos į Lie
tuvą pasėkos: atremiama bolševikų propagandos pre
tenzijos dėl vadinamų strateginių sienų ir Baltijos val
stybių pavergimo.

Didesnė knygos dalis skiriama dabartinei Lietuvos 
būklei nušviesti. Čia randame eilę straipsnių apie lie
tuvių požeminio judėjimo kovas prieš nacius ir sovie
tus, apie tai, kaip raudonoji armija Lietuvą “išlaisvi
no”, apie sovietizaciją ir rusinimą, apie tremtinius ir 
jų likimą. Paskutiniame straipsnyje autorius Lietuvos 
laisvės atsteigimo problemą iškelia tarptautinių įvykių 
požiūriu ir klausia, ar aziatiškai naikinimo bangai bus 
leista užtvindyti Lietuvą ir kitas aukštos vakarų kul
tūros šalis. Europa ar Čingiskanas? Kas rytoj atsitiks 
su tais, kurie šiandien ištisas krikščioniškąsias tautas 
norėtų raudonojo imperializmo raminimui paaukoti? 
Autorius yra tvirtai įsitikinęs, jog anksčiau ar vėliau 
demokratinių Atlanto Čarterio dėsnių įgyvendinimo pa
siges visi, kurie juos skelbė, už juos kovojo ir tiek 
aukų paguldė.

Dalį šių aktualių straipsnių autorius jau spausdino 
Argentinos dienraščiuose ir žurnaluose, kiti parašyti 
su pačiais naujausiais daviniais. Priede 4 dokumentai 
ir didelis Lietuvos žemėlapis.

Anksčiau pasirodžiusi to paties autoriaus 32 pusi. 
brošiūra “EI pais de las cruces” (Kryžių šalis) rašo 
apie lietuvių liaudies kryžius, jų kilmę, formas, reikš
mę ir apie dailininką Čiurlionį.

šiuo antruoju straipsniu, mūsų genijaus 70 metų gi
mimo sukakties proga, apibudinimą jo asmenybės bruo
žai, jo, kaipo gamtos poeto ir tautinio pranašo, kūry
ba. Stilingai ir sutelktai parašyta, atitinkamai ilius
truota knygelė patarnaus lietuvių kultūra besidomin
tiems ispaniškai kalbančiuose kraštuose.

Rašo Adata
Šiandie trumpai apie ato

minę bombą.
★ ★ ★

Angliškoje spaudoje apie 
atominę bombą rašoma ne 
trumpai, o labai plačiai. Re
ta diena praeina, kad dien
raščiuose nebūtų apie tai už
siminta. Rašoma apie tai 
taipgi savaitraščiuose ir mėn 
raščiuose. Rašoma apie jos 
galybę, apie baisumus, ko 
kius ji gali padaryti. Tie a .p- 
rašymai kai kuriems skaity
tojams gal neleidžia ramiai 
miegoti.

★ ★ ★
Mes spėjame, kad atomi

nė bomba niekam iš lietuvių 
netrukdo miego. Ma.t mes ži
nome, kad dabar ir be var
tojimo atominės bombos bai
giama naikinti mūsų tautą. 
Va, kas gadina mūsų gyve
nimo džiaugsmus. Toliau ži
nome, kad be vartojimo ato
minės bombos dėl nežmoniš
kos didžiųjų tautų politikos 
milijonai žmonių kenčia ba
dą, vargą, ligas, pažemini
mą ir be laiko skiriasi su 
šiuo pasauliu. Daugeliui iš 
tokių atominė bomba būtų 
išganymu nuo šio pasaulio 
neteisybių.

★ ★ ★
Kaip visi atsimename, tai 

po vieną atominę bombą bu
vo mesta ant Japonijos mie
stų Hiroshima ir Nagasaki. 
Ten tąsyk vienos mailės ra
te, kur tos bombos sprogo, 
neliko nei sveikų namų, nei 
gyvų žmonių. O sugadintų 
namų ir užmuštų bei sužeis
tų žmonių rasta ir už pen
kių mailių. Stiklai išpyškėjo 
rate 12 mailių.

★ ★
Yra nurodoma, kad Ame

rikos miestai yra . tvirčiau 
išbudavoti, negu minėti Ja
ponijos miestai. Bet ir ato
minės bombos jau pagerin
tos. Todėl Amerikos miestai 
jau dabar neatsilaikytų ge
riau, negu anie Japonijos 
miestai.

★ ★ ★
Nei viename Amerikos 

mieste nėra nei vieno taip 
tvirto namo, kurs atsilaiky
tų prieš atominę bombą. Ir 
didieji “skyscraperiai” griū
tų kartu su “bungalukais”.

★ ★ ★
Iki atominės bombos smar 

klausios bombos būdavo da
romos iš TNT. Dešimties to
nų TNT bomba vadindavosi 
“blockbusteriu”, tai yra to
kia bomba išgadindavo iš
tisą miesto bloką. Bet viena 
atominė bomba turi tiek jė
gos, kiek turi 20,000 tonų 
TNT. Atominė bomba gali 
tūkstantį sykių daugiau blė- 
dies pridaryti, negu “block- 
busteris”. O būsią galima 
padaryti tokią atominę bom
bą, kuri milijoną sykių bū
sianti galingesnė, negu 
“blockbusteris.” Vienos to
kios bombos užteksią, kad į, 
dulkes paversti Amerikos 
sostinę W ashingtoną arba 
kitą didesnį miestą.

★ ★ ★
Kadangi atominė bomba 

turi tokią “gražią” ateitį, 
tai kai kam yra kuo susirū
pinti. Ir rūpinasi. Tas rūpes
tis atsispindi daugeriopuose 
raštuose ir aukštų pareigū
nų pareiškimuose.

★ ★ ★
Būdas, kaip apsaugoti žmo
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niją nuo karo, reiškia ir nuo 
atominės bombos, yra aiš
kus, kaip diena. Tas būdas 
yra aiškus, suprantamas ir 
žinomas net bemoksliams. 
Yra tai pripažinti visoms 
tautoms, didelėms ir ma
žoms, laisvę, lygybę ir tei
singumą. Kadangi didžiųjų 
tautų mokyti vadai nenori 
pasirinkti to kelio, tai jie 
silpnesniąsias tautas stumia 
į pragariškus vargus ir iš
naikinimą, o kartu ir save 
stato ant pražūties kranto.

★ ★ ★
Tiesos ir teisingumo ke 

lias tėra vienas. Kelias, ve
dantis į taiką ir saugumą, 
tėra vienas. O kreivų kelių, 
šunkelių, vedančių į prapul
tį, yra begalės. Kaip sykis 
didžiųjų tautų vadai ir pa
sirenka. šunkelius. Todėl da
bartinių besipainio jaučių 
tarptautinių klausimų išrisi 
mas remsis ne Kristaus 
mokslu, o atominėmis bom
bomis.

Mirė adv. Lembergas
Vakarų Vokietija (LAIC.) 

— Hamburge mirė advoka
tas ir žurnalistas Julius Lem 
bergas. Jis buvo vienas iš 
lietuvių advokatų, kuriam 
buvo leista anglų karo ir vo
kiečių civiliniuose teismuose 
ginti lietuvių bylas.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

M C KINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
»O lb. — 2nd Roll ....
Brlck Slding — Roll ...........
Heavy Brick Slding ...........

Ketvirtaine pėda.

$ i .00 
$2.15 
$6.05

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimantl- 

! nius žiedus, rašomas plunksnas

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus;
ui Jums Prieina
mas Kalnas 1

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

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

JOHN A. KASS
4216 ARCHER AVENUEj 

WATCHMAKER 
JEWELRY — MUSIC 

Phone: LAFAYETTE 8617

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako — Lentų ir Namams 
Muteriolo.

Kam reikalinga namą. taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turini gerą lietuvį karpenter,

ALBERT Ll’MBER & SUPPLY 
COMPANY

3860 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS i
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC
REFRIGERATION

15306 S. Ashland Avė. į
j Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 j

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedsral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CIIICAGO

VNDER IT. S. GOVERNMENT SLPERVI.SION

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

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

333

Lietuviams Pirkimo Proga Ciceroje
Keturių fletų mūrinis namas (po 5 kambarius) ir vienas 

šalinis lotas, 3 karams mūrinis garadžius, Stymu šiluma, sa
vininko flete tuojaus galima apsigyvenlti, arti lietuvių šv. An
tano parap. bažnyčios. 1535 S. 50th Avė., Cicero, Illinois — 
kaina $21,500.00.

Kreipkitės Prie Lietuvio Pardavėjo:

B. R. D RAKĖ
Eksklusyvinis Agentas

CICERO STATE BANK BLDG.
Telefonas: OLYMPIC 6405

E
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!
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Patriotinio Vakaro

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS 5

Atgarsiai
Town of Lake. — Gegužės 

19 d. mūs bažnyčioj iškil
mingas šv. Mišias laikė kle
bonas kun. A. Linkus; asis
tavo kun. S. Adominas ir 
kun. K. Barauskas. Dienai 
pritaikintą pamokslui pasa
kė kun. J. Vyšniauskas. Ka
reivių Motinų Klubas “in 
corpore” ėjo prie šv. Komu
nijos. ★

Vakare parapijos svetai
nėj įvyko bankietas, pačių 
Kareivių Motinų Klubo va
dovaujant pirm. J. Čepulie
nei, suruoštas grįžusiems iš 
karo pagerbti. Bankiete tik
rai buvo daug kareivių. Jie 
sveiki ir linksmus. Bet liūd
na buvo toms šeimynoms, ku 
rių jaunuoliai žuvo.★

Po vakarienės, pirm. J. Če
pulienė pasakė įžanginę kal
bą ir programai vadovauti 
pakvietė klubo dvasios va
dą kun. S. Adominą.

Meninę programą išpildė 
Moterų Sąjungos 21 kuopos 
choras, ved. A. Metrikienės, 
ir sol. N. Šatūnienė. Kalbas 
pasakė kun. A. Linkus, kun. 
Barauskas, kun. J. Vyšniaus 
kas ir Ed. Kraučūnas.

Kun. A. Linkus nuo Ka
reivių Motinų Klubo įteikė 
po aukso žvaigždę ir rožan
čių sekančioms motinoms: 
Onai Vaznienei, Marijonai 
Doršienei, Agotai Gleznienei 
ir M. Alušauskienei. Kitos 
penkios negalėjo dalyvauti; 
joms dovanos bus įteiktos 
per susirinkimą.

Vakarui rengti daug pa
sidarbavo dvasios vadas, 
kun. S. Adominas, pirm. J. 
Čepulienė, vice pirm. S. Mic- 
kūnienė, rašt. F. Sudeikienė 
ir komisija. Rap.

pijos choras, vadovaujant 
muz. B. Janušauskui, puikiai 
giedojo mišparus ir kitas, 
giesmes, o ypač pabaigoje 
atlaidų; mat, atvyko iš.,kitų 
parapijų vargonininkai su 
pagalba.

Lt. Edvardo Globio (žu
vusio praeitam kare) atmin
čiai Antanas ir Ona Juščiai 
— naujos bažnyčios staty
mo fondan aukojo $200.00. 
Tai labai gražus pavyzdys, 
nes už a. a. Edvardo sielą 
bus atsiminta maldose kai
po už fundatorių per ilgus 
laikus.

Birželio 3 d., 7:30 vai. va
kare bažnyčioje bus suteik
ta sutvirtinimo sakramen
tas. Atvyks vyskupas O’Bn- 
en.

Mūsų parapijos pavasari
nis piknikas įvyks birželio 
9 d., Vytauto parke. Klebo
nas kun. J. Paškąuskas su 
asistentais, parap. komite
tas ir darbuotoj ai-jos visu 
smarkumu ruošiasi prie pik
niko. Visus iš anksto kviečia 
atvykti. Rap.

"Baltk Review" 
USA universitetuose

Čikaga (LAIC). — Tarp 
kitų leidinių USA universi
tetų bibliotekose, pavyzdžiui I

Vatikano misija 
Vokietijoje

Vatikano misijai baigiant 
išvietintųjų stovyklų Vokie
tijoje vizitavimą, tos mi
sijos Baltijos tautoms atsto
vas, kun. Dr. Viktoras Pa- 
valkis lietuviškiems laikraš
čiams pranešė, kad nors ki-, 
ti misijos nariai jau ankš
čiau sugrįžę, Baltijos tau-, 
toms vizituoti atstovas dar 
pasiliko aplankyti anglų zo
noje esančias stovyklas. Sa
vo įspūdžius kun. Dr. Pa
valkis taip apibudino: “Vi
sur pastebimas gyvas — ligi 
ašarų siekiąs — susirūpini
mas savo neaiškia padėtimi. 
Bijomasi, kad kai bus spren
džiama kam turi priklausy
ti musų tėvų ir protėvių na
mai, mes nebūtume palikti 
nuošaliai— lyg tie nesuinte
resuoti žiūrovai. Tačiau, lie
tuvių dvasia nėra palaužta. 
Daugumas iš jų yra įsitrau
kę į pozityvų kūrybinį dar
bą mokykloje, spaudoje, me
ne, kiti gi tvirtai tikint, kad 
jau nepoilgo grįšime į Nepri
klausomą Lietuvą — pro
jektuoja musų gyvenimui 
planus. Toks gražus lietuvių 
laikymasis trėmime yra pa
stebėtas ir UNRRA vadovy-; 
bės tinkamai įvertintas. Bri
tų zonoje UNRRA vadovy
bė yra parodžiusi pilną mu
sų padėties supratimą”.

Vatikanas, toliaus pareiš
kė Dr. Pavalkis, yra pasiry
žęs tremtiniams kuo galėda
mas, padėti.

Rusijoj aria naktimis
New York (LAIC) — Dau

gelio kolchozų ūkis tiek at
silikęs, kad vietomis susida
ro pavojus, kad ištisi plotai 
laiku liks neįsėti. Kad to iš
vengus, kaikuriuose rajonuo
se, kaip pranešta “Izviesti- 
ja” Nr . 75, darbas eina ir 
naktimis, traktoriai aria vi
są parą, įvestos naktinės 
pamainos. Iš šio fakto gali
me spręsti, kad darbas kol- 
choziuose eina visai pakri
kusiai. Individiniame ūkyje 
valstiečiams naktimis dirbti 
nereikėjo.

Platinimas katalikiškos 
spaudos yra dalis Katalikiš
kos Akcjios.

Aukštas vaiky 
mirtingumas

Praha, Čekoslovakija. — 
šešių metų karas ir priešo 
okupacija visam krašte pa
liko daugiau kai du syk tiek 
džiovininkų, kiek buvo iki 
1939 m. Iš kiekvieno dešim
ties vaikų vienų metų amž. 
miršta vienas.

Nusivylęs oisterių 
atidarytojas

Pittsburgh, Pa. — Walter 
Tyler, kurs per 30 metų vie
nam restorane yra tik oiste-

rių kiautų atidarytojas, sako 
viso per tą laiką yra atida
ręs 30 milionų oisterių ir tik 
dviejuose radęs po brangų 
perlą. Už viena gavęs $75, už 
kitą $100.
------------- -- ------------ • • •

Chicagoje, galima matyti ir naJn milymirLlIC 
Švedijoje leidžiamą “Baltic K0UU 
Review”. Vietomis bibliotekų 
vedėjai palikę pažymėjimus, 
kad žurnalas gaunamas tar
pininkaujant Amerikos Lie
tuvių Informacijų Centrui.

dantis
South Bend, Ind. — Eric 

GuBlafron kasdamas namo 
rūsį rado dantis priešistori
nio . mastadono (gyvulys 
dramblio rūšies, bet dides
nis). Radinys perduotas an-

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.
mAteušas PALONIS

Gyveno 6838 So. Campbell Avė., tel. GROvehill 4261.
Mirė Birželio 2d., 1946m., 12:15 vai. ryte, sulaukęs pusės 1 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Upytės parap., 

Dubiškdų kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Anelę, dvi dukteris: 

Stella ir Bernice ir ženltą Wilfred S. Phelps, pusseserj Gra
ciją Zalatoris, du pusbrolius: Apolinarą Grigą ir Ralph Ma
žeiką, švogerką Juzefiną Adashunas, švogerius: JuozapąAnd- 
rišiūną, Kazimierą Andrišiūną ir Antaną Kukuraitį, gimi
naičius Joną Juzėnas ir duktė Michalina, jų visų šeimas 
ir daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Hals- 
ted St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, birž. 5 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švenč. Panelės Marijos pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kizimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmoną, Dukterys, Žentas, Pusseserė, Pusbroliai, 
Švogerką, švogeriai ir kiti giminės.

Marquette Park 
Naujienos

Gegužėj 26, 27 ir 28 dd. 
Gimimo šv. P. Marijos par. 
bažnyčioje įvyko 40 valandų 
atlaidai. Parapijos kunigams 
su dvasine pagalba atvyko 
daug svečių kunigui. Žmonės 
rytais ir vakarais skaitlin
gai lankėsi bažnyčion, o y- 
pa.č paskutinį vakarą. Para-

Komunistas Paskirtas
LONDONAS, birž. 1. — tropologiniam institutui. 

Čekoslovakijos prez. Beneš 
įgaliojo komunistų vadą 
Klement Gottwald sudaryti 
naują valdžią. Tas paskyri
mas skaitomas įrodymu nau

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

josios čekoslovakų politikos 
orientacijos ir pranaša-uja 
dar glaudesnius ryšius su 
Maskva.

— Tai Padarysite Tiesiog I 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą'

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

DasgžJū Littumų yra pūnv 
pattnkinti tait BSfee itdtvrait 
kuriuo* mu padirbome jitmt.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T I D A R

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
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.

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PET
to

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlanttajl nuo seną. atdam 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sčdėtt, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir nlažėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmg 
prašalinančios y- 
patyMs sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagalbia Išgydyt 
•anas. atda
ras Ir skau
džias žals-

daa. Vartokite JI Irgi skaudlsms 
nudegimams, Aąšų ir sutrfiklmų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls nležBjlmą. Atvgdlna va
dinama ▲ttalets’s Foot degimą Ir 
aležėjlmą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos nložėjl 
muL nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

LKQUI>O OINTMKNT parsi
duoda po 91.00, 1.75, Ir 5.00.

llųsklte Jūsų kfoaey Orderi tie
siog l:—

LEGULO
1941 No. Pillaskl Rd. 

Dept. D. Chleago Sft. UI.
Arba galima gauti RTEM PHAR- 
MACY, 4R4 7 W. 14th S t.. Cice
ro 60, Illinois.

A. A.
JUJOZAPAS PEUKIS

Gyv.:| 10818 S. Indiana Avė.
Mirč Geg. 29d., 1946m., su

laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Tauragės apskrityje, 

Žvingių parapijoj, Pallgn-os kai
me.

Paliko dideliame nulūdme: 
daug dra/ugų r pažįstamų.

Artimiausi draugai yra Ignas 
Ir Ona Kancevlčial Ir jų sū- • 
nūs Stanley, kurie rūpinasi 
laidotuvėmis.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioj, 10821 8. Michigart .;
Avė. laidotuvės Įvyks trečia
dieny, Birželio 5d.' Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Pisų šventų parap. bažnyčią., 
kiurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po i 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose . laldotuvSse.

Nuliūdę: Draugai Ir Pažįs
tami.

Laid. dlrekt.: L. Bukauskas, 
tel. PULlman 9661.

A. A.
/JUOZAPAS SWILA

Gyveno: 4 4 33 S. Wood St.
Mirė Birželio ld.. 1946m„ 3 

vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmoną Petronėlę, kuri tebeguli 
Soiuthtovvn ligoninėje neatgavus 
sąmonės po gaisro katostęofos 
namuose: dukterį Stella ir žen
tą Joseph Mlller ir anūkę Ger- 
aldine; du posūnius —, John 
Janis ir Edmond Bluemond; Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeiklo koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotus’ės į- 
vyks trečlad., Birželio 5d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Kryžiams parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Po
sūniai. Žentas,, Anūkė ir kitos 
Giminės.

Laid. dlrekt.: John F. Eu
deikis, tel. YARds 1741.

—

Kairėje matosi vienas ii j 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki! | 

1 mūsų didįjį ofisą Ir dlrb 

tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
#J7 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: SEELET 610: 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

11 Asų patarnavimas yra greitas, mandagiu, Ir 
jflaų flnanaiikam stovini prieinamas I

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

O h I e b g o » 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asoelaeljos

AMBULANCE 
P a t a r n a u j a m 
dienąirnaktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company i 

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5“

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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

IR SŪNAI
Phones CANal 2515 

COMmodore 5765 
PULlman 1270

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

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

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

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

Telephone YARds 1419

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

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones: Y Aitris 1138-39
6845 S. 1VESTERN A V E. PRO. 0039
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Unijos galva juokui išsistatė
A. F, Whitney, preziden

tas geležinkeliečių unijos, 
užsidegęs ant prezidento Tru 
man dėl jo pasakytos kal
bos, gegužės 24 d., kuria įsa
kyta geležinkeliečiams grįsti 
į darbą, pareiškė, jog 47 mi- 
lionų dolerių unijos iždas 
bus panaudotas kovai, kad 
Truman nelaimėtų 1948 me
tais prezidento rinkimų.

★

Šiek-tiek atšalus toji uni
jos galva užginčijo pirmykš
tį savo pareiškimą ir pakar
tojo, jog tiktai pustrečio 
miliono dolerių iš unijos iždo 
bus panaudota ant “prezi
dento galvos”.

*
Dabar paaiškėjo, jog tasai 

unijos milioninis iždas yra 
suvaržytas narių apdraudos 
polisais. Tai viena. Kita, 
Smith-Connaly Act’u jokiai 
unijai nevalia net pustrečio 
miliono dolerių iš unijos fon
do panaudoti bet kokiai po
litinei akcijai.

Štai, kokie dalykų nežinė- 
liai vadovauja didžiosioms 
unijoms. Ar nuostabu tad, 
kad vyriausybė negali su jais 
susikalbėti darbininkų klau
simu ?

EARCUTir
VTENTNTELIS AMERIKOS LIETUVIU 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 nao 7 Iki 8 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III. 

Telefonas — GROvehil) 2242

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

BE
STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
•REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Štogamfl Reikmenys — Insnlnotp Plyti, Išvaizdos Sidlngs 
— Langėj — Dnrų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnMio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

RfiSies Insnliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dnrų — Wallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir D&ng Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

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

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

BE

Dvasios ir kūno
reikalų vadas

Paris. — Kun. Marcei Lo- 
quin, kuriam yra pavesta ad
ministruoti trvs parapijos 
Meaux apielinkėje, už 30 my
lių nuo Paryžiaus, savo pa- 
rapiionus aprūpina netik 
dvasiniai, bet medžiaginiai.

Jis veda vaistinę, kurioi, 
be vaistų, visko kito gali
ma gauti. Pašauktas nas li
goni. ar mirštantį, jis pa
kviečia kaimyną, kad vais
tinei užimtų io vietą. Kas 
trečiadieni, iš pat anksto 
ryto, atlaikęs šv. Mišias, jis 
vežimėliu išvežioja parani- 
jonams skirtą žuvies kiekį.

Pavedė seserims
Blackwell, Okla. — Kata

likai ir nekatalikai nubalsa
vo vietos ligoninę, Black- 
well General Hospital, pa
vesti seserų Šv. Felicijos 
Kongregacijos vadovybei. 
Ligoninė bus paminklinė žu
vusių karių iš Western Kay 
apskrities ligoninė.

KVIEČIAME*
KLAUSYTIS

MUZIKOSDAINŲ
2INIIJ

PRANEŠIMU

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

statinėmis.

★ ★ ★

3S

PAGERBIA KARE ŽUVUSIUS

Arlingtono nacionalėse kapinėse prez. Truman uždeda 
vainiką ant nežinomojo kareivio kapo. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Grand jury priėjo
prie alaus

Federalė grand jury pri
ėjo prie alaus, kuris buvo 
patekęs į black market’ą ir 
į kaltinamųjų suolą pasor 
dinta trys alaus varyklos: 
Koller Brewing Co., Best 
Brewing Co. ir Frederick’s 
Brewing Co., taipgi devyni 
stambūs alaus pristatytojai.

Visa ši kompanija siųsda
ma alų į pietines U. S. vals
tybes ir parduodama bran
gesne nei OPA kaina, prane
šama, yra pasišlavus ekstra 
apie pusę miliono dolerių.

Žaibas į mokykla
Užėjusios audros metu žai

bas kirto į Mayfair vardo 
pradžios mokyklą, 3626 N. 
Knox Avė. Mokykloj tuo 
metu buvo keli šimtai vaikų. 
Mokyklos kampas apgriau
tas, bet iš vaikų nieks ne
nukentėjo.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITCS
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

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 matams

$500.00 gydymo 
POLISAS

$4.00

33

J. A. Shnlmistraa
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6800 CHICAGO 32, ILL.

DIENRASTO draugas, chicago, .illtnots

Pabėgo namų statytojas

Naujiena! Divor-
sų sumažėję

Greitai paskelbta įdomi 
Chicagoj statistika, būtent, 
kad leidimų vedyboms gegu 
žės mėnesį išduota 7,007, 
arba 1,830 daugiau, negu 
balandžio mėn.

Divoršų skaičius per tą 
laiką yra sumažėjęs. Kovo 
mėnesį divorsų buvę 2,002, 
balandžio mėnesį — 1,911, o 
gegužės mėn. — 1,830.

Žuvusių po automobilių 
ratais gegužės mėnesį buvo 
didesnis, negu 1945. Pernai 
gegužės mėnesį suvažinėta 
23 žmonės, o šįmet — 39.

Helicopter'iais
veš paštą

Pašto Department’as skel
bia, kad neužilgo Chicagoj 
bus vartojami Helicopter’iai 
(tam tikri lėktuvai, iš cen- 
tralinio pašto į orlaivių sto
tis ir iš orlaivių stočių į cen- 
tralinį paštą. Taigi, laiškų 
pristatymas bus da greites
nis.

Būsi ypatingas “Draugo” 
bičiulis, jei gausi naują pre
numeratorių.

.A

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POMSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00

Policija turi trįs varan- 
tus, bet iki šiol neranda 
James Mellon, namų staty
mo kontraktoriaus, kurio 
biznis buvo žinomas vardu 
“UVA Home Builders”. Į 
valstybės gynėjo namų rei
kalais raštinę jau yra su
plaukę skundų $36,121 su
mai, kuriuos Mellon yra pa
ėmęs nuo žmonių rankpini
giais namams pastatyti.

Prisipažino
nužudęs

Po ilgo kamantinėjimo, 
pagalios, Raymondl Stemmer, 
37 gyv. 529 W. 56 Št, 
prisipažino nužudęs savo švo 
gerką Rose Vinicky, 5627 
E. Elizabeth St. Jis policijai 
atvaidino ir savo baisų dar
bą ir pasakė, kur paslėpė 
kruvinus drabužius ir gelž
galį. Pas jį rasta taippat da
lis pinigų, kuriuos pagrobė 
iš nužudytosios rankinuko, 
ir. deimantinis nužudytosios 
žiedas. i

R. Stemmar yra prieš du 
mėnesius vedęs ir turi du 
vaikus su pirmąja žmona. 
Pas Vinicky jis dirbo už pia
nų perkraustytoją.

60,000 kiaušinių 
Čekijai

Illinois Poultry Associa- 
tion parūpino 60,120 kiauši- 
ninių, o UNRRA lėktuvu 
juos pasiuntė Čekoslovakijos 
vištų ūkiui atsteigti.

Visi Europos kraštai tai 
šio, tai to iš Amerikos gau
na, tik vargšė Lietuva ir ki
tos Pabalčio v. kenčia badią, 
skurdą negaudamos jokios 
pašalpos. Komunistai jas bai 
gia visiškai sunaikinti.

Pavogta kvepalų
Policija da iki šiol nėra! 

suuodus, kur randasi 1,000 
bonkų kvepalų, kurios pa
vogtos iš Kay Daumet Co. 
kvepalų dirbtuvės.

Šeima užsinuodijo
Morton Grove gyvenanti 

Hoyt Langston šeima iš ke
turių narių paimta į ligoni
nę. Gydytojai sako visi už
sinuodiję maistu.

+YOU ARE THE 
RED CROSS!

YOU, through your Iocal 
chapter.makcitpossible 

for the Red cross to help 
our servicemen, veteraną 
and our own here at home.
Gi ve today!

RED CROSS bh- GIVE!

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St 

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų ISdlrbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam 18 namų Ir pristatėm

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Katilių J staką Ir 
jums nereikės lankti t*ėl jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 411B.

Atdara Jakarals iki #?00 vai.

Namų statyboj dabar 
daug yra šulerysčių. “Drau
gas” savo skaitytojus, ir vi
sus lietuvius, jau kelintu 
kartu įspėja, kad perkant ar 
statant namus reikia gerai 
apsižiūrėti. Kartais nežino^ 
mų agentų pasiūlyti nepap
rasti bargenai pirkėją taip 
apgauna, kad paskui prisei- 
na gailėtis, bet viskas jau 

'būna per vėlai.

įvairios — įdomios

•žinios
Išblaškė bedievių 
melus
Budapest, Vengrija. — Ry

šium su bedievių puolimu 
Katalikų Bažnyčios ir pas
tangomis nutraukt vyriau
sybės teikiamą paramą ka
talikiškoms mokykloms, kar
dinolas Mindszenty, Vengri
jos primatas, išleido gany
tojišką laišką, kuriame į 
dulkes sumušė bedievių zau
nas. “Katalikų mokslas nie
kuomet nebuvo ir nebus kon
flikte su tikrąją demokrati
ja”, pareiškė kardinolas.

Iškilmės kvailam 
dalykui

C«shocton, Ohio. — Mar- 
shall Jacobs,' 35 metų am
žiaus, sumanė atgaivinti 
prieš karą vienais metais 
buvusį labai madoj kvailą 
dalyką — sėdėjimą ant stul
po. Vakar jis paskelbė lipąs 
į 176 pėdų aukštumo stulpą 
ir sėdėsiąs iki liepos 4, tai 
yra 35 dienas.

Miestelio mayoras suruošė 
tam tikras Jacobs’o lipimo į 
stulpą ceremonijas ir padė
kojo jam už išgarsinimą 
miestelio vardo.

Visi Jacobs’ui linkėjo iš
tvermės, išėmus telefonų 
kompaniją, kuri atsisakė 
penkioms savaitėms įvesti į 
stulpą telefoną. Kampanija 
sako, būtų įžeidimas dauge
lio namų, kurie nori telefo
nų, o, dėl susidariusių są
lygų, kompanija negali jų 
įvesti.

Ko jurininkai 
bijo?

Sakoma, kad jūrininkai y 
ra drąsūs vyrai. Bet ne An
glijos jūrininkai.

Štai, šv. Marijos jūrinin
kų stovyklos, Chatham’e 
sargyba kreipės į savo šta
bą prašydama padidinit sar 
gų skaičių, nes senuose ba- 

!, rakuose pradėję vaidentis 
Kiekvieną vidurnaktį pasiro 

į dąs senovės jūreivis, medini 
koja, Lord’o Nelson’s laiki 
uniformoj ir vaikštąs pyli 
mais.

Šis jūrniinkų stovyklos 
barakas pastatytas 1787 me 
tais.

Ir japonai bus ne alaus
Tokyo. — Japonų laikraš

tis “Yomiuri” skelbia, kad 
vyriausybė įsakysianti pa- 
liuosuoti didelę dalį 1,280,000 
bušelį kviečių, kurie yra pas
kirti alaus gamybai, šių me
tų miežių derlius taip pat di
džiumoje paimtas badaujan
čių gyventojų maistui.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Pirmadienis, birž. 3 d., 1946

/ mus,
X Vincas Rėkus, žinomas 

mūsų veikėjas iš No. Side, 
šiomis dienomis gavo laiš
ką nuo Zigmo Zubrio, iš 
Combes, Prancūzijoj. Laiške 
dėkoja Amerikos lietuviams 
už aukas ir pastangas Lie
tuvos nepriklausomybei at
gauti ir sykiu prašo remti 
išblaškytus po Europą lie
tuvius, kurie taipgi darbuo
jas, kad galėtų grįžti lais- 
von savo tėvynėn.

X Jonas Klikūnas, senas 
West Side gyventojas, kurs, 
be čia turimo namo, prieš 
pora metų įsigijo dar gra
žią rezidenciją Berwyne, šio 
mis dienomis išėjo į pensi
ją iš Swifft Co. Nežiūrint, 
kad ant savo pečių jau ne
ša virš 65 metus, vienok yra 
dar stiprus vyras. Klikūnų 
vienturis sūnus Phil dar te
betarnauja kariuomenėj, o 
jauniausia duktė Febronia 
lanko Mundelein Kolegiją.

X Laurinas ir Ona Ado
maičiai, 4159 N. Marmora 
Avė., pergyvenę skaudų smū 
gį, mirus jų anūkei Gladys 
Adomaitis, š. m., gegužės 
18 d. Adomaičiai yra ne tik 
uolūs lietuvių vietinio vei
kimo rėmėjai, bet taip pat 
rūpinasi visomis išgalėmis 
pagelbėti ištremtiems ir pa
bėgusiems lietuviams.

X J. Pumputienė, žmona 
Darius-Girėnas post koman- 
derio Frank Pumpučio, bus 
vyriausioji šeimininkė Dar 
rius-Girėnas Kareivių Moti
nų Klubo bankieto, kuriuo 
bus pagerbtos motinos žu
vusių karių. Bankietas bus 

I birželio 9 d., Darius-Girėnas 
l salėj.

X Frank Pumputis, Da
rius-Girėnas Post komande- 
ris. praneša, kad birželio 5 
d. vakare į posto salę suva
žiuos daug žymių svečių iš 

i Amerikos Legiono Illinois 
valstybėje. Tą vakarą bus 
pagerbta posto nariai esan
tieji Selective Service tar
nyboj.

X Dr. V. Sidelinski, kurio 
name prieš keletą savaičių 
buvo ištikus ekspliozija, jau 
pradėjo remontą. Buvusio 
tam name Tūlio vaistinę nu
pirko kitas lietuvis Chesta.

X S. Urnežius, 1736 W. 
47 St., praneša,, kad pas jį 
randasi rasti Labdarių Są
jungos pikniką, Vytauto par
ke, pinigai. Kas juos pame
tė, lai asmeniai atsikreipia.

X Vienas lietuvis, kuris 
nenori garbės būti paskelb
tu laikraštyje, per Labdarių 
Sąjungos pikniką, Vytauto 
parke, paaukojo $50 Tėvų 
Marijonų Seminarijai.

MASKVA, Birž. 2. — So- 
į vietų užsienių min. Molotov 
' įtarinėja, kaltina Anglijr ir 
Ameriką priešinimusi prieš 
rusų pretenzijas į reparaci
jas iš Italijos, ir sakė tai yra 
“ne ofensyva taikai, bet 
ofensyva prieš sovietų są
jungą,” kadangi tai yra 
“aiškus noras užkarti tų 
dviejų valstybių valią ant 
trečios valstybės valdžios...”

Jis taip pat sakė Rusija 
negali sutikti dėl 21 tautos 
taikos konferencijos sušau
kimo Paryžiuje birž. 15 d., 
iki Keturi Didieji nebus su
sitarę dėl sutarčių.




