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U.S. SIŪLO SUNAIKINTI ATOMINES BOMBAS
TEISYBE APIE ŠIŲ DIENŲ VOKIETIJĄ

Rusai Verbuoja Bjauriausius Žmones; 
Kam Anglai Išlaiko Vokiečiu Karius?

(“DrauRo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

(Tęsinys iš vakar dienos)

paduočiau laiškelį į vienus 
namus, nes jis negalįs vaikš
čioti. Aš sutikau. Bet prieš 
įeidama į namus, aš netyčia 
atsigręžiau ir pamačiau, kad 
anas žmogus išsitiesė ir grei 
tu žingsniu atsitolino. Suin
triguota, aš perplėšiau laiš
ką ir radau tik vieną žodį, 
“Avelė.” Nesuprasdama nie
ko, nuėjau į policiją, kuri 
padariusi aname name kra
tą, rado slaptą dešrinę ir 
keletą moterų lavonų dar 
nesumaltų...

Ši istorija nebuvo plačiai 
Berlyno laikraščiuose apra
šyta*. Ji buvo paminėta tik 
keliomis linijomis.

Šiandien Bėrlyne nėra žmo 
gaus, kuris nesiverstų spe
kuliacija, taip kaip sunku 
rasti moterų, kurios neužsi
imtų prostitucija.

Pradžioj visi manė, kad 
rusų zona. vokiečių pasiprie
šinimui yra geriausia dirva, 
bet buvo suklysta. Priešin
gai, rusai iš savo zonos kur
sto vokiečius, kad vestų ko
vą kitur, ir jei vieną dieną 
kils tikras Vokietijos pasi
priešinimas, tai jo centru 
bus rusų diriguojama Ryti
nė Vokietija.

“Daily Madl“ korespon
dentas rašo, kad didelė pa
slaptis siaučia apie tuos ge
nerolus belaisvius, kurie bu
vo Maskvoj sudarę “Lais
vosios Vokietijos vyriausy
bę.“ šiandien jie dirba ru
sams. Daugelis iš jų pasida
rė raudonoje armijoje ins
truktoriais ir moka rusus 
naujos kariškos taktikos. 
Prancūzų pulkininkas Pua- 
ud, kuris buvo anksčiau vo
kiečių agentas, šiandien dir
ba pas rusus kaip NKVD 
agentas. Vokietis komunis
tas Ulricht su žmona dirba 
Žukovo štabe. Daug vokie
čių mokslininkų, nežiūrint 
kad jie buvo ir naciai, yra 
išvežti į Rusiją ir dirba mok 
slo centruose prie naujų iš
radimų.

Pačiame Berlyne, kaip pa
stebi vienas užsienio žurna
listas, vienas po kito paslap
tingai, dingsta žymūs vokie
čių mokslininkai, inžinieriai, 
fizikai ir kitokie specialis
tai. Visi kalba, kad rusai 
juos išvežė j Rusiją...

Britai Išlaiko Karius,
Ne Nacizmą

Anglai turi didelio nema
lonumo nuo rusų dėl to, kad 
jie dar nepaleido vokiečių 
kareivių, kuriuos laiko ka
reivinėse, kariškai apreng
tus ir net mokėdami jiems 
algas. Apie du šimtai tūks
tančių tokių kareivių stovi 
prie Danijos sienos. Kuriam 
tikslui I

Į tai atsako geriausiai 
vienas anglų karininkas, sa
kydamas vokiečių karei
viams:

—Mes nenorime daugiau 
nacizmo, bet taa nei kiek ne
kliudo, kad jūs pasitiktumė
te gerais kariais. Jei jūs 
norite gyventi taikoje, būki
te mūsų pusėje tada, jei 
mums tektų priešintis rusų 
imperializmui.

Berlyne Dešras Gamina 
Iš žmonių...

Vienas prancūzų žurnalis
tas pasakoja, kad jam teko 
sutikti vieną vokietę, kuri 
jam papasakojo šią tiesiog 
nepatikėtiną istoriją.

—Aš ėjau kartą siauromis 
Berlyno gatvėmis, kaip prie 
manęs priėjo senas išvargęs 
žmogus ir paprašė, kad aš

Vokiečių Policininkai 
Tikri Gangsteriai 

Sąžiningas darbas šia,u-

neduoda. Tad nėra ko ste
bėtis, jei vokiečių policija 
verčiasi gangsterizmu, pa
sinaudodama savo galia ir 
padėtimi, stengiasi kuogrei- 
čiau praturtėti. Didžioji da
lis prekių, kuri pačiumpama 
juodoj rinkoj, būna tarp pa
čių policininkų pasidalina
ma.

Berlyne nėra tos nakties, 
kad neįvyktų keli nusikalti
mai. Ginkluoti plėšimai da
romi dienos šviesoje didžio
se gatvėse. Jauni gangste
riai ginkluoti važinėja auto
mobiliais ir sąjungininkų 
karo policija turi didelį var
gą su jais. Kas valandą Ber
lyne pavogiamas vienas au
tomobilis ir dabar kariškių 
automobiliai nepaliekami be 
šoferio nei vienos minutės. 
Ne tik vokiečiai vagia, bet 
ir sąjungininkai tarpusavy 
vagia vienas nuo kito.

Dažnai nuotraukoj galima 
pamatyti kaip anglų polici
ja varosi sulaikiusi būrį ru
sų kareivių, tarp kurių pasi
taiko ir karininkų... Jų ran
kos pilnos prisiplėštų iš vo
kiečių daiktų.
Vokietija Pasilieka Nesuta

rimo Tašku

Vykstant tokiems daly
kams, dažnai tarp sąjungi
ninkų kyla* konfliktai. Ame
rikiečiai siūlo, kad Vokieti
ja būtų ekonomiškai suvie
nyta, tada ji galėtų pati iš
simaitinti, rusai priešingai, 
apie tai nieko nenori žinoti, 
nes tada jiems nutrūktų 
melžiamoji karvutė, iš ku
rios šiandien jie gabenasi 
Rusijon visokių gėrybių.

O tuo tarpu sąjungininkai 
kiša pinigus ir ši okupacija 
pasidaro liuksusu, kuris 
brangiai atsieina savo kraš
to gyventojams.

Vyt Arūnas

KALTINAMASIS TOJO JAU NEBEATRODO TAIP DRĄSUS

Orientališkas nesijaudinimas nevyksta buvusiam Japonijos premjerui Hideki Tojo, kuomet 
jis girdi save apkaltintą Pacifiko karo žiaurumais. Kairėje jis bando išlaikyti rimtą miną, bet, 
centre, jis nebeišlaiko, ir, dešinėje, susijaudinęs lltsiima ausiklius ir akinius ir nuleidžia galvą. 
Jo advokatas sakė Tojo apsiima pilną atsakomybę už pradėjimą karo Pacifike.

(Acme Telephoto.)

Mihailovičius Papasakojo Kaip Jis 
Išgelbėjo Suvirs 300 U. S. Lakūnų

BELGRADAS, Jugoslavi
ja, birž. 14.—Gen. Draja 
Mihailovičius šiandien teis
me liudijo, kad jis išgelbėjęs 
“apie 300—400” amerikiečių

dieninėj Vokietijoj nieko lak“m?1’ ku,rie Priversti
nusileisti Jugoslavijoje 1944 
metų žiemą. Jis sakė ameri
kiečiai tuomet buvo siunčia
mi į Italiją, arba* U.S. lėktu
vai iš Italijos atskrisdavo 
juos iškelti.

Četnikų vadas sakė šis 
buvo jo vienintelis kontak
tas su pasauliu po to kai 
britai nutraukė liaizoną su 
jo štabu. Generolas pareiškė 
jog pulk. Robert McDowell, 
U.S. liaizono karininkas su 
četnikais, jam pasakęs jog

Atideda Nuosprendi 
Palestinos Reikalu

LONDONAS, birž. 14. — 
Anglija pranešė jog ji lauks 
davinių iš konferencijos tar
pe britų valdininkų ir Prez. 
Trumano specialios pataria
mosios komisijos pirm negu 
padarys nutarimą ar priim
ti ar atmesti anglų-ameri
kiečių komisijos rekomendar 
ciją tuoj įleisti kitą 100,000 
žydų į Palestiną.

Atstovų Rūmai Nesutinka Su Senato 
Priedais OPA Akto Pratesimo Byliui

WASHINGTON, birž. 14. Į prieš 11 užgyrė kainų kon
trolės pratęsimą vieniems 
metams, bet tuo pat balsa
vimu atėmė didelę dalį karo 
meto OPA galios ir įsakė 
nuo liepos 1 nuimti kainų 
lubas nuo tokių dalykų kaip 
mėsos, sviesto, pieno ir kitų 
pieno produktų, kiaušinių, 
vištų, tabako, cigarečių, gar 
zolino ir kitų aliejaus pro
duktų.

Atstovų užgirtas prątęsi- 
mas yra tik devyniems mė
nesiams, bet jis nenumato 
to*kį| žymų kainui kontrolės 
pažabojimą, tad komisija 
dabar bandys tuos skirtu
mus kaip nors išlyginti.

—Atstovui rūmai šiandien 
atsisakė priimti senato grie
žtą suvaržymą OPA kainų 
kontrolės akto pratęsimo ir 
pasiuntė bylių senato-atsto- 
vų komisijai “subendrintii- 
mui” skirtumų.

Washingtone reiškiama 
didelė abejonė ar komisija 
galės paruošti tokį kompro
misą, kuris nesusilauks Pre
zidento veto. Stabilizacijos 
direktorius sakė jis rekomen 
davo veto jeigu nupajėgin- 
tas OPA aktas bus pasiųs
tas į Prezidentūrą.

Atėmė Daug Galios 
\ Senatas vakar naktį 53

“amerikiečiai jaunuoliai ne
miršta. už komunizmą Jugo
slavijoje.”

Norėjęs Jį Pagelbėti
Paklaustas kodėl McDow- 

ell pataręs vokiečiams ati
duoti savo ginklus četni- 
kams, kuomet * partizanai 
tuo pat metu kovojo su vo
kiečiais, Mihailovičius sakė, 
“Jis norėjo man padėti.”

Generolas taip pat sakė 
jis turėjęs savo kišenėje bri
tų instrukcijas komunistų 
išnaikinimui kuomet buvo 
suimtas.

Reikalauja 'Geležinės 
Uždangos' Pakėlimo ta

ESTES P ARK, Colo., birž. 
14.—Denver Post leidėjas 
ir redaktorius PalmerHoyt, 
kalbėdamas National Edito- 
rial sąjungos seimo atidary
me vakar, pareiškė, kad 
U.S. užsienio politika turi 
“stipriai reikalauti ” cenzū
ros panaikinimo rusų oku
puotuose kraštuose. Jis sa
kė atitinkamas Amerikos 
nusistatymas turi reikalauti 
jog “geležinė uždanga’’ bū
tų pakelta nuo visų rusų 
okupuotųi sričių.

Visi Laukė Jūreivių 
Streiko išvengimo

WASHINGTON, birž. 14. 
—Bevykstant deryboms, iš 
kurių nebuvo jokio oficia
laus raporto, sostinėje reiš
kiama abejojimo ar bus iš
vengtas jūreivių streikas, 
kuris numatytas pradėti nuo 
vidurnakčio. War Shipping 
administracija įsakė atsar
gos jūreiviams būti pasiruo- 
šusiems vairuoti sustreikuo
tus laivus.

Valdžios atstovai reiškė 
viltį jog sutartis bus pasi
rašyta pirm negu prasidės 
streikas, ir Prez. Trumanas 
raportavo jog jam buvo prar 
nešta, kad streikas gali būti 
išvengtas. Unijos atstovai 
taip pat reiškė vilties, kad 
sutartis fcus laiku pasirašy-

U.S. Marinai Ruošiasi
Apsiginti Sr. Kinijoje
TSINGTAO, birž. 13. — 

(Sulaikyta) — Komunistų 
kariuomenei pasirodžius tik 
12 myliųi šiaurėje nuo šio 
miesto. U.S. marinai paruo
šė savo apsigynimo pozici
jas šio kiniečių uosto pak
raštyje, ir amerikiečiai vir
šininkai tarėsi dėl žygių, 
jeigu būtų užpuolimas.

Nepranešta* koks padary
tas nutarimas. Dešimts tan
kų ir tankų naikintuvai pa
truliuoja aerodromą. Dvyli
ka Corsair lėktuvų atskrido 
iš Peiping su 250 svarų bom 
bomis ir rakietomis ant spa*r 
ųų. Didysis kreiseris Los 
Angeles ir penki naikintu
vai stovi Tsingtao uoste.

KALENDORIUS
Birželio 15 d.: Šv. Vitas 

ir Šv. Modestas; senovės: 
Švarnas ir Kirstainė.

Birželio 16 d.: Šv. Trejy
bės Sekmadienis, Šv. Liud- 
garda; senovės: Kantigirdas 
ir Jūra.

Birželio 17 d.: Šv. Adol
fas; senovės: Daumantas ir 
Liudgailė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta. 

Saulė teka, 5:16; leidžiasi, 
8:27. Sekmadieny dalinai 
ūkanota ir šilta.

Amerika Sako Perves Atomų Paslaptį
Tinkamai UN Atomų Jėgos Komisijai
NEW YORKAS, birž. 14.—Istoriškame pareiškime Ame

rika šiandien pasiūlė sunaikinti savo atominių bombų 
krovinius ir sustabdyti jų gamybą, jeigu atitinkama ato
minės energijos kontrolė bus įsteigta po siūlomu tarptau
tiniu organu.

Tarpe kitko, Amerikos pareiškimas kvietė kitas tautas 
kritikuoti Jungtinių Amerikos Valstybių pasiūlymą ir 
planą atominės energijos kontroliavimui visur pasaulyje.

Pirmame UN atominės jė-
gos komisijos posėdyje Ber- 
nard M. Baruch, U.S. atsto
vas, patiekė Amerikos planą 
pavesti milžinišką moksli
ninkų išra*stą jėgą taikin
giems tikslams. Komisijos 
nariai, kartu ir pasaulis, 
atydžiai klausėsi amerikie
čio kalbos.

Pabrėžta jog negali būti 
jokios veto galios organe, 
kuris bus sudarytas išvysty
mui ir taikingam vartojimui 
atominės energijos, ir kad 
turi būti sutvarkyta nubau
dimas tų, kurie sulaužytų 
jėgos kontrolės nuostatus.

Nebegamins Bombų
Ba.ruch pasiūlymas buvo 

stebėtinas tuo, kad Amerika 
apsiima sustabdyti atominių 
bombų gamybą, sunaikinti 
turimas bombas, ir atiduoti 
paslaptį atitinkamam orga
nui.

U.S. planas numato kon-,. , , . , . lt v
trolę visų atominių medžią- ),UngM Tekrator‘.us aake

dėjimas ’ kito šimto tuks-gų ir studijų ir nubaudimą 
visų kraštų ir asmenų var
tojančių tas žinias ne tai
kingiems tikslams.

Paskyrė Steelman'?
Snyder’io Pareigoms

WASHINGTON, birž. 14. 
i —Prez. Trumanas šiandien 
I pasakė spaudos konferenci
jai jog vyriausybė toliau 
pratęsia karo mobilizacijos 
ir rekon versi jos agentūrą, 
ir kad jos direktorių bus 
John R. Steelman, kuris da
bar yra specialus Prezidento 
asistentas. Steelman užims 
vietą John W. Snyder, ku
ris nominuotas iždo sekre
torium.

Prezidentas taip pat:
1—Sakė Myron C. Taylor 

bus prezidento atstovu Vati

Vėliausių Žinių Santrauka .
—Prez. lrumanas sakė jis rems 100,000 žydų įleidimą 

į Palestiną net ir tame atsitikime jeigu Anglija atsimes
tų nu® anglų-amerikiečičų komisijos rekomendacijos vyk
dymo.

—OPA valdininkai davė suprasti, jog greitu laiku kils 
cukraus kaina, išlyginti cukrinių padidėjusias išlaidas 
susidariusias dėl davimo darbininkams didesnių algų.

—Bolivijoje užgniaužtas septynių valandų armijos su
kilimas. Prez. Gualberto Villaroel tebevaldo kraštą.

—Illinois gubernatorius Green vakar pasirašė bylių da
vimui valstybės karo veteranams $385,000,000 tonusais. 
Reikalas bus patiekiamas balsuotojams lapkričio mėnesy.

—U.S. valstybės sekr. Byrnes buvo pirmasis užsienių 
ministras atvykti į Paryžių naujai konferencijai. Jis yra 
nusistatęs reikalauti užgyrimo 25 metų piano Vokietijai.

—Italijos buvęs karalius Umbei^to II vakar rytą pasie
kė Portugaliją, kur yra jo žmona ir vaikučiai.

—Prez. Trumanas pranešė, kad Kinija gavo $6,200,000 
vertės lend-Iease reikmenų nuo V-J dienos, ir sakė ameri
kiečiai pasiliks Kinijoje kol nebus visi japonai išvalyti.

kane kol nebus įsteigta nuo
latinė taika.

2— Pranešė jog Paul V. 
McNutt bus pirmas U.S. am
basadorius Philippinams.

3— Atsisakė pasakyti ką 
darys kuomet žymiai pakei
stas OPA pratęsimo aktas 
pasieks jį.

4— Sakė Bernardo Ba*ru- 
cho raportas UN atominei 
komisijai sekė jo nurodymą 
dėl Amerikos nusistatymo 
tame reikale.

Arabai Įspėja, Kad Gali 
Būti Karas Palestinoje

DAMASCUS, birž. 14. — 
Arabų sąjungos vadai šian
dien įspėjo jog gali įvykti 
karas jeigu bus bandoma 
įgyvendinti anglų-amerikie
čių komisijos raportą žydų 
imigracijai Palestinon. Są-

tančio žydų ant arabų Šveh- 
toje Žemėje “tikrai reikštų 
suirutę.”

Tojo Apkaltintas Su
Japonijos Konstitucija
TOKYO, birž. 14.—Tarp

tautinio karo kriminalų tri
bunolo prokuroras šiandien 
citavo Japonijos konstituci
ją, kad užmesti kaltę ant 
karo meto premjero Tojo ir 
jo draugų kaltininkų už vi
sus aktus atliktus impera
toriaus vardu.

U.S. prokuroro padėjėjas 
Solis Norwitz paskaitė iš 
konstitucijos: “visi valsty
bės ministrai duos savo par 
tarimus imperatoriui ir bus 
už juos atsakingi.“ Teismas 
tuomet atidėtas iki pirma
dienio.
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee zas Laučka laišku dėkoja.

Šv. Petro parapijai už pri
siųstus pinigus $188. Kaip , ėjo. Norr. žmonių1 ne per dau- 
jau buvo pranešta, už tuos giausiai atsilankė, bet kurie 

Praeita sekmadieni para- pinigus bus perkamas mais- buvo atėję, pilnai patenkin- 
Jaunimo Klubas ture-'tas Lietuvos pabėgėlių vai- -

SĖKMINGAS JAUNIMO 
PARENGIMAS

pijos -------- - .
jo labai sėkmingą parengi- Juciams. 

Retai kada. nors buvo

KAS GIRDĖT VVAUKEGANE«
šv. Baltramiejaus parapi- Irene Naujokas, B. Mickus,

jos choro vakr.ras puikiai iš-

kos metų mergaitė, Mary 
Ford, iš meilės nusižudė. Tą 
paliudijo jos paliktas rašte
lis. Berniukas, į kurį ji buvo 
“įsimylėjus”, C. Roberts, mi
rė prieš metus.

13-kos metų iš 
meilės nusižudė

Knoxville, Tenn. — 
mis dienomis čia buvo 
paprastas atsitikimas:

Da vienas lietuviu 
suvažiavimas

Vakarų Vokietija (LTIC). • 
— Lietuvos tremtiniai ener
gingai organizuojasi. Jau 
įvyko gydytojų, laikrašti
ninkų, teisininkų ir 1.1, su
važiavimai. Birželio mėn. 
pradžioje šaukiamas visų 
lietuvių kunigų suvažiavi
mas. Jų rūpesčiu, šeimos sa
vaitės proga, buvo paruoš
tas (parašytas) ciklas kon
ferencijų apie lietuviškųjų 
šeimų moralę.

D. Dapkus, C. Raudonis, G. 
Lutvin, F. Sutkus, M. Ash- 
mus ir Julia Aleksonis.

★

Alfredas J ozapau Meles- 
ka, 1010 Belvedere St., sū
nus J. ir L. Meleskų, susi
žiedavo su Valerija Barbora 
Mockaite, iš Kenosha, Wis. 
Vestuvių diena dar nesutar
ta.

Alfredas Meleska yra bu
vęs Dėdės Šamo tarnyboj 3 
metus ir dabar paliposuotas.

* f
Antanina Baronienė, 819 

Victory St., turėjo labai sun
kią operaciją Šv. Teresės li
goninėj. Ji yra narė Šv. Te
resės Altoriaus Puošimo Dr- 

i jos. Visos narės linki jai vi
siškai pasveikti.

★

Ona Sutkienė labai pui
kiai praleido savo gimtuvių 
dieną, geg. 26. Visa šeimy
na susirinkus palinkėjo il
giausių metų. M. 2.

Šio- 
r e- 
13-

ti ir komplement loja lošė
jus nes veikalas, ištikrųjų, 
puikiai buvo suloštas. St. Žy
lius, parapijos ir moterų cho
rai lr.bai dėkingi už paramą. ★

Mokytojos- seselės daug 
darbuojasi mokslo baigimo

mą.
Šv. Gabrieliaus parapijos sa 
lė taip pilna kaziruotojų. Šo
kiuose buvo kiek mažiau 
žmonių.

Kumpius laimėjo jaunoji 
Mazurkevičienė ir A. Rut- 
kowski; sviestą — F. Filipa- 
vičius; “door prize” — F.
Pekrun iš West Allis.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Visas Milvvaukee miestas 
rengiasi prie paminėjimo 
svarbių sukaktuvių. Mat,
Milwaukee sueina šimtas 
metų nuo įsikūrimo. Reiškia,
Milvvaukee jau senas mies
tas.

Visos Milvvaukės tautinės 
grupės žada. dalyvauti “Cen 
turamoje”, kuri 
prie Michigan ežero, liepos 
mėnesyje. Didžioji paroda į- 
vyks liepos 14 d. Lietuviai 
irgi žada pasirodyti pami
nėjime.

Sekmadienį visi draugijų 
vadai kviečiami a.tsilankyti 
į didžiulį susirinkimą Švento
Gabrieliaus parapijos salėj, Į -----------
2 vai. Šiame susirinkime ne- i Šv. Petro “Bowling Jam
bus žiūroma įsitikinimų skir boree” įvyks sekmadienį, bir | švietimo komisariatas) 
tumo. Svarbu, kad Milwau-' želio 23 d., 1:30 P. M. Gut- 
kėje būtų gražus lietuvių ! torsems. Vietas užsisakė So- 
pasirodymas ‘‘Centura,mo- dalietės, Jaunųjų Moterų Dr-
je>» ja ir Šv. Vardo. Visos kitos
a imk draugijos — welcome. Kreip-
APLINK MUb kitėg ie Frank Vitkus

MILWAUKĖJE F

Praeitą sekmadienį įvyko 
Šv. Petro mokyklos mokslo 
metų pabaigtuvės. Susirinko 
pilnutėlė salė — giminės, pa 
žįstami graduantų. Šiais me
tais mokyklą baigė 9 moki-! programai, kuri bus birželio 
niai. Visi mokyklos vaikai 16 d. Tikietų galima įsigyti 
dalyvavo programoj. Opere- ’ nuo mokyklos vaikučių.
tė ir komedija užėmė dides
nę dalį programos. Atsisvei
kinimo kalbą lietuviškai pa
sakė Corinne Stec, angliškai 
— LaVerne Machulsky. Kle
bonas angliškai ir lietuviš
kai kalbėjo susirinkusiems 
apie svarbumą katalikiško 
auklėjimo. Po to įvyko dip
lomų ir pasižymėjimų dali
nimas. Scholarship į šv. Ko
trynos akademiją, Racine, 

ruošiama ' laimėjo Corinne Stec.

Nekalto Prasidėjimo Dr- 
ja surengė balių birželio 8 
d., Lietuvių svetainėj. Komi
sijoj darbavos sekančios: Lu 
ei ja Dragūnas, Lee White,

| DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • •
68C3 W. Cermak Road 

BKBVYS, njUKOIS

Mokytojų
Nusiskundimai

j New York (LAIC). Mask
vos laikraštis “Trud’ ’ Nr. 
75 praneša apie sovietų mo

žį sekmadienį Tretininkų kytojų nusiskundimus: laiku
Draugija taisosi prie seselių 
Pranciškiečių pagerbtuvių. 
Pietūs įvyks lygiai 12:30 v. 
Seselės 24-tą šio mėnesio iš
vyksta į savo centralinį vie
nuolyną Pittsburghe.

Rugpiūčio 18 d., parapijos 
metinis piknikas, Maple 
Grove. Tikimės ypatingų sve 
čių. Gražus radio bui dova
na.

Visi parapįjonys gavo pa
veiksliuką, kaip išrodys Šv. nės ir svečiai. 
Gabrieliaus bažnyčia po re
monto. Tikimės, kad greitu 
laiku valdžia leis remonto 
darbą pradėti. XXX

Seianų duktė tapo pakriks jusios. 
tyta Loretta-Lucille. Krikš
to tėvai buvo Kazys Stul- 
gaitis Jr. ir Marijona Krau- 
jalis. Po krikšto įvyko pie
tūs, kuriuose dalyvavo gimi-

negauna kuro, vėluojamasi 
jiems išmokėti algas, valgy
kloje ir maisto krautuvėse 
reikia stovėti eilėse. Rajonų 
vadovai apie tai žino, bet 
nieko nedaro. Mokytojai pa
siskundė Švietimo ministeri
jai ( taip dabar vadinamas 

Čia
buvo atsakyta.: ‘‘Reikiami 
žygiai, padaryti.” Tačiau, nie 
kas nepadaryta, nes moky
tojams net ir žiemą trūksta 
kuro, su algų išmokėjimu, i 
tebesivėluojama ir gyvenimo 
sąlygos nei kiek nepagerė-

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

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

SSSR Durpių 
Kasėjų Žodis

Ofiso ToL — Berwyn 8828 

Re*. TeL — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —

Saukite: Bercyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antradf Ketvirtad., 

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

Kenoshos Žinios
Choro metinis koncertas 

davė $275.00 gryno pelno. 
Visas pelnas skiriamas pa
rapijai, kuri širdingai dėko
ja visiems choristams ir y- 
patingai gabiam vedėjui Pra 
nui Bujanauskui.

B ALF centro vedėjas Juo-

Nevv York (LAIC) — So
vietų laikraštis “Trud” Nr. 
77 rašo apie sunkias SSSR 
durpių kasėjų darbo sąlygas. 
Daugelis jų vis negali gauti 
atitinkamų drabužių. Breze
ntas (impregnuotas audi
nys), kurs atsiunčiamas dar
bo drabužiams esąs Labai 
menkos vertės. Daug vargo 
ir su butais

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

• Gazų ir Išpūtimo—
iš priežastie*

• Veiksminio 
Užkietėjimo?

įsigykite Dr. Peter’s daug metų 
išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa* 
žios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelpiai Įr sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa
geltos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir/ tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu iOs negalite nusipirkti savo apylin
kė), siuskit prašymą dėl mūsų "susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

I KIELIŲ Bandymui Bonkutes

DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greit* paleng
vinime nuo reumatiikų ir neuralgiikų 
skausmu, muikulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir sksudiiti muskulų, patempimų ii 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAOOLO — tikslinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rflkities 
nevirškinimas ir rėmuo.

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 4:80 — 
8:10 vakarais. Trečlad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

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

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

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

Orthoptta Gydymas
Contact Stiklai 

Stiklus a t nauji naro

E 3®

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitui Stata Bukos)

Tel: — CANAL 7329

Vai.: — Kasdien — 10 Iki lt, 1 Iki 5. 1 
Iki * — Seitad. _ 10 ryte Iki 6 vak. Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečlad. uždaryta.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWIHN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 We»t 471 h Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 4 pp. Ir T iki *:•• vak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Galis tat Indiana—

Pitone WENtworth 2527

PHYSIO THEBAPY 

936 West 63rd St.
HOURS: Daily S—S P. M. 

Saturdaya » A. M. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jaa moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali HUtelktl.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: GASAL 0523, Chicago

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

Trečlad. ir šeštad. 9:80 a. m. 
iki 7:08 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel........ VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso TeL: PROspeet 6446 

Rea. TeL: HEMlock 8150 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
Trečiadieniais pagal sutarti.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

I Apsiimu išgydyti.
Į Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
j mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373
i VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal autartĮ.

| Siųskit šį “Speclal Pasiū

lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas SI.00. Atsiųskit man apmo
kėtu vėfulerj II uncijų >1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos priditos).

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 

(2-troa lubos)
Ofiso Telefonas: YARds MM

Jei neatsiliepi* šaukite—
Bes. TsL: MHhrsy 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 8210 
Bes. TeL REPublic 0054 

Jeigu NeaUiliepiarua— 

Saukite: KEDnie 2868 
VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Coart, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Kd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9 

Trečiadieniais pagal sutartį

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Vardas....

Adresas..

Pašto Ofisas....«...................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. SU-SStl
2501 Wazh!a«ton Bhd.. Chteaųo lt. BI. 
258 Stanlav SI.. Winnlasa. Man.. Can.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOU 8.

Ofiso Tel.: GROvehffl 521S 
Bes. TeL: PROspeet 947S 

VALANDOS:
(Tuo S iki 4 popiet: 7 iki S vak.: ir 

Trečiadieniai* pagal autart}.

TeL OANnl 6122

DR. BIEZB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
a+kmml., Trečlad. ir Seitadienlo 

vakarais ofisas uidarytaa.
REZEDENCUA 

3241 West 66th Place 

TeL BEPnbllo 7868

TaL OANal M67
TeLi PROspeet 6659

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI 85,000.00 PER

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Rastinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

©E 3ES

3S

NORIU PIRKTI 

U2 CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 5524

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
Gydytoja m chirurge

2408 West 63rd Street 

*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 8. Artesian Avė. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

Bes. 6958 So. Taimaa Avs. 
es. TeL GKOvehiU 0617

Offiee TaL HKMloek 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 
464fi So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
vakarais—tik pagal sutarti

Office TeL YARds 4787 

Namą TeL PROspeet 1M30

TAL: nuo T iki 
Dienomis tik

kaa vakaras.
sutarti.

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nmmilai Sugrįžęs Ii Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso TeL: CICERO 8650 
Rcz. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Oaoldto: BERWYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
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.

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten, kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. —

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 

Namu Tekt miMAN R27T

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

West Town Bldg.
2100 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIcy 7330
Bes. Tel.: BRUnswlcfa 0597

VALANDOS:

Milton., Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vukars
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Lietuvai yra padarę bolševikai.

Lietuvių tauta, minėdama, tą baisiąją ir skaudžiąją 
sukaktį, rankų vis tik nenuleidžia. Jos dvasia tebėra 
nepalaužta. Ji ir nepaluš. Ji ryžtingai kovoja ir kovos 
dėl savo šventų teisių į laisvę ir nepriklausomybę. Toje 
kovoje jai padės ir kiti — visi tie, kuriuose dar nėra 
užmuštas padorumo ir teisingumo jausmas.
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larkainiukai
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Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams ražtų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčlama’ tam tikslui paSto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypad 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškumį. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Lietuvos Okupacijos Sukaktis
RUSIJOS IMPERIALIZMO AUKA

Šiandien sukanka šešeri metai, kai Sovietų Rusija 
visa savo militarine galybe užpuolė savo mažąją, tai
kingąją kaimynę Lietuvą ir žiauriausiomis priemonė
mis ėmėsi likviduoti jos laisvą, nepriklausomą tautinį 
ir valstybinį gyvenimą.

Šiam biauria.m, kruvinam imperialistiniam žygiui 
Maskva panaudojo veidmainystę, prigavystes ir šlykštų 
smurtą. Keliais atvejais savo laisva valia sudariusi ir 
pasirašiusi sutartis su Lietuva, kuriose ne tik garan
tavo nepriklausomybę, bet ir ginti reikale žadėjo, pati 
pirmoji panaudojo kardą, kad ją pasmaugti. Kai rau
donarmiečiai jau buvo sužnybę visą kraštą, Maskvos 
agentai tuoj pradėjo ardyti Lietuvos valstybinį apara
tą. Nugriovus jos vyriausybę, Maskva pastatė jos vie
ton kvizlingą Paleckį, kuris aklai pildė ir tebepildo jos 
valią. Tuoj buvo likviduotos ne tik politinės partijos, 
bet ekonominės, kultūrinės ir net religinės organizaci
jos. Uždarytos visos privatinės mokyklos. Visa spauda 
tuojau buvo paimta išimtinai į komunistų rankas. Kai 
visas Lietuvos gyvenimas jau buvo sučiuptas į Mask
vos kruvino diktatoriaus rankas, sugalvotas biaurusis 
politinis smurtas: “rinkimai” ir “prijungimo” prie Ru
sijos komedija.
RINKIMŲ KOMEDIJA

Šiandien visam civilizuotam pasauliui jau žinoma., 
kad 1940 m. vasarą pravesti “rinkimai” Lietuvoj ir ki
tose Baltijos valstybėse buvo neteisėti, smurtiški. Tai 
nebuvo rinkimai, bet skaudus pasityčiojimas iš demo
kratinių principų. Kokie gi gali būti rinkimai, kai vi
sos politinės partijos buvo uždarytos; kad tik komu
nistų partija teturėjo teisės kandidatus į “seimą” sta
tyti; kad tik tiek tebuvo kandidatų, kiek jų reikėjo 
išrinkti; kad, nebesant spaudos ir žodžio laisvės, tik 
komunistams tebuvo galima kalbėti ir rašyti apie rin
kimus; kad ir tos vienintelės komunistų partijos kan
didatai turėjo ga.uti Maskvos užgyrimą!

Ir, štai, tokiu būdu “išrinktas, seimas” priėmė rezo
liuciją, kuria “prijungė” Lietuvą prie Rusijos.
NEI MUSŲ TAUTA NEI DEMOKRATINIS PASAULIS 
RUSŲ SMURTO NEPRIPAŽINO

To smurto nepripažino ir niekuomet nepripažins lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo trokštanti ir siekianti 
lietuvių tauta. Ligi pat šiol nepripažino, ir reikia mar 
nyti, nepripažins to Maskvos smurto Jungtinės Valsty
bės, Anglija, Vatikanas ir Pietų Amerikos respublikos. 
Tai lietuvių tautai duoda vilčių, kad a,r vėliau ar anks
čiau rusams, tiek daug kruvinų skriaudų mūsų tautai 
pridariusiems, reiks nešdintis lauk iš Lietuvos ir leisti 
jos žmonėms savo laisva valia, susikurti tokį valsty
binį gyvenimą, koks jiems labiausiai patiks.
TAUTA KOVOJO IR KOVOS

Kiek rusai yra padarę Lietuvai skriaudų, jau ištisi 
knygų tomai yra prirašyti. Didžiausia iš visų skriauda 
— tai sugriovimas jos nepriklausomo gyvenimo. Tą se
ka išžudymas tūkstančių geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų ir šimtai tūkstančių šiandien vargstančių trem
tinių Rusijos gilumoj ir kituose kraštuose. Kas apskai

ATSTOVUS | KONFERENCIJĄ PALYDINT

Sekretorius Byrnes, senatorių Connally ir Vanden- 
berg lydimas, išskrido į Paryžių “keturių didžiųjų” tai
kos konferencijai, kurioj dar kartą bus mėginama nu
statyti planus būsimai taikos konferencijai. Ligšiol tą 
darbą trukdė Sovietų Rusija. Kad toji konferencija 
yra nepaprastai svarbi, parodo ir tas faktas, jog prieš 
išvažiuojant į Paryžių sekr. Byrnes ir jo patarėjai tu
rėjo ilgą ir išsamų pasitarimą su Prezidentu Trumanu. 
Be to, Prezidentas juos palydėjo iki aerodromo.

Amerikos Lietuvių Taryba, kaip jau buvo pranešta, 
įteikė sekr. Byrnes ir jo palydovams senatoriams gerą 
memorandumą Lietuvos nepriklausomybės reikalais. 
STIPRUS ŠEN. CONNALLY PAREIŠKIMAS

Šiame straipsnyje mes norime pabrėžti senatoriaus 
Connally, senato užsienių reikalų komisijos pirmininko, 
pareiškimą, paskelbtą prieš pat išvažiuojant į Paryžiui. 
Jisai aiškiai ir griežtai pareiškė, kad, jei ir toliau ne
bus galima susikalbėti su Sovietų Rusija, Jungtinės 
Amerikos Valstybės bus priverstos -daryti atskirą tai
ką su Italija, Balkanų valstybėmis ir Suomija. Anot jo, 
jei dabar busimoj “keturių” konferencijoj nebus gali
ma susitarti, tuoj reikia šaukti 21-nos valstybės tai
kos konferenciją. Nuosprendį turinčios padaryti visos 
tos tautos, kurios kariavo ir aukojosi pergalei laimėti.

“Jei tokioj taikos konferencijoj nebus galima susi
tarti,” pareiškė šen. Connally, “kitos išeities nebus, 
kaip tik daryti atskirą taiką su tautomis, karias tai 
liečia. Tai yra neišmintinga duoti veto teisę vienam 
užsienių ministerivi, kad išardyti visą, taikos progra
mą. Tokios padėties ni<es netoleruosime.”

Tasai šen. Connally pareiškimas kaip tik supuola 
su Anglijos užsienių reikalų sekretoriaus Bevino ke
liais atvejais pareikštu nusistatymu. Tuo būdu galima 
laukti, kad ir šioj Paryžiaus konferencijoj Amerikos ir 
Anglijos diplomatai laikysis vienodos ir šiuo kartu 
griežtos linijos.
KVAILAS STALINO SAPNAS

Labai įidomūs ir reikšmingi yra šie to paties sena
toriaus žodžiai:

“Leiskite mane perspėti bet kurią tautą, kuri dabar 
planuoja, pavergti likusią pasaulio dalį ekonominiai, 
politiniai ir militariniai, ieškant Hitleriu garbės... Te- 
pažiūri jie į aptamsintus Italijos kampus, kult Musso- 
linio kardai ilsisi gėdoje ir pažeminime. Pasaulio do- 
minacija yra kvailas sapnas. Pasaulio žmonės to ne
pakęs.”

Išaiškinti, berods, nereikia,, kad tie stiprūs, bet tei
singi žodžiai yra taikomi Sovietų Rusijai, kuri jau turi 
pasigrobusi didelius, plotus svetimų teritorijų ir yra 
užsimojusi ne tik visą Europą, bet ir kitus kontinentus 
dominuoti.

Taigi, iš amerikiečių ir anglų diplomatų pareiškimų 
yra aišku, kad diktatoriaus Stalino atstovas Molotovas 
arba turės būti sukalbamas, arba grįžęs į Maskvą tu
rės pranešti savo bosui, kad nuo dabar pasaulio taika 
bus planuojama ir atstatoma be Rusijos. Vis tik bus 
labai įdomu, kurį kelią pasirinks Maskva.

★
Japonijos Gyveninio Pertvarkymas

Gen. MacArthur ligšiol tikrai išmintingai veda viso 
Japonijos gyvenimo pertvarkymą. Savo mėnesiniame ra
porte Jungtinių Valstybių vyriausybei jisai pažymėjo 
įsidėmėtiną faktą, kad balandžio 10 d. buvusiuose rin
kimuose aiškiai demonstruota, kad Japonija, nenori nei 
revoliucijos nei reakcijos, bet tvarkingos pažangos.

Pastebėtina, kad Japonijos vadinamoji “privy” taryba 
vienbalsiai pritarusi, kad būtų priimta valstybės kons
titucija specialėj sesijoj, dalyvaujant imperatoriui Hirc- 
hito.

Atrodo, kad Japonija, kuri paskutinė besąlyginiai pa
sidavė sąjungininkams, žymiai greičiau susitvarkys ir 
persiorganizuos pokariniam gyvenimui, negu Europos 
valstybės. Taip yra dėl to, kad gen. MacArthur gerai 
pažino visus to krašto reikalus ir mokėjo tinkamu bū
du atblokšti į šalį komunistų trukdymus, kurie buvo 
pradėta daryti Maskvai diriguojant.

Greičiau persitvarkytų ir Europos gyvenimas, jei ne
būt buvę tiek daug nedovanotinų nuolaidumui Maskvai 
ir jei nebūt duodama tiek daug valios komunistams, 
sėjan tiems netvarką visuose pasaulio kraštuose.

Viso pasaulio bolševikai 
keikė Argentiną. Jie iškone
veikė Argentinos prezidentą 
Peroną. Jie išpravardžiavo 
Argentinos prezidentą “fa
šistu”, “Hitlerio bičiuliu1’, 
“vokiečių nacių globotoju”, 
“Ispanijos diktatoriaus Fra
nco rėmėju” ir dar kitokiais 
epitetais. O lietuviški rau- 
donfašistai per savo gazie- 
tas tai tiesiog kaukte kaukė, 
staugte staugė ant Perono, 
lyg kacapų-pasamdyti. O da
bar?

Dabar, staiga, viso pasau
lio raudonfašistų “tatuška” 
Stalinas pasibučiavo su tuo 
baisiuoju “Hitlerio bičiuliu” 
Peronu. Rusija padavė ran
ką Argentinai, užmezgė di
plomatinius ryšius.

Vargšas Andrulis, naba
gas Bimba ir visi jų tavorš- 
čiai raudonplimpiai... Vėl ten 
ka jiems verstis per galvą 
sulyg Maskvos plimpinimo, 
vėl teks jiems sulaižyti visus 
savo spjaudalus iškrenkštus 
ant Argentinos prezidento 
Perono...

★ ★ ★
Ar atsimenate, kai neper

seniai, tie 1940 metais, lie
tuviški bolševikai visa gerk
le šaukė “Hurray for Hit- 
ler”!? Mat, tada dar Stali
nas sėbravus su Hitleriu.

Ar atsimenate, kai lietu
viški maskolberniai organi
zavo massmitingus ir mar- 
šavimą į Washingtoną, kad 
Rooseveltas neskelbtų karą 
Hitleriui? Nes tada Stalinas 
turėjo labai glaudžius san
tykius ir “krauju sucemen
tuotą vienybę” su Hitleriu.

Ar pamenate kai tais me
tais lietuvių visuomenės iš
matos — bolševikai šunuo- 
degavo ir Hitleriui ir Stali
nui? Tada jie buvo vadina
mi “komunaciais ”.

★ ★ ★
Na, jei raudonųjų pe- 

niukščių “tatuška” Stali
nas užmezgė santykius su 
“fašistų diktatoriaus Fran
co rėmėju” Peronu, — tai 
kodėl Stalinas negalėtų už- 
megsti santykius ir su pa
čiu Franco? Tai nebūtų joks 
siurprizas. Bet ką tada da
rytų tokie Andruliai, Bim
bai, Mizarai ir kiti tokie 
tutti fotti ffutti? Ar jie šauk 
tų, kad jų persenęs, ligotas 
ir sustervėjęs “tatuška” Sta 
lin jau patapo “matuškos” 
Rasiejos ir kamunistų išda
vikas? Gal ne. Greičiau jie 
vėl apsiverstų per galvą ir 
sušuktų “Lai gyvuoja gene- 
ralissimus Franco, išmintin
gasis draugas brilijantissi- 
mo mūsų vado, mokytojo ir 
saulės Stalino!”... Ar ne taip 
būtų, Mr. Bimba ?

★ ★ ★
Ar buvo koks skirtumas 

tarpe Hitlerio nacių ir Star 
lino “tavorščių”? Jokio ne
buvo, ir nėra.

Ar yra koks skirtumas 
tarpe raudonų fašistų ir juo
dų fašistų? Yra. Raudonieji 
fašistai (komunistai) visad 
dega kerštu, visad kraujo iš
troškę, visad šoka kažoką 
sulyg Maskvos azijatiškos

Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo gyvenimo 
pradžioje buvo susilaukta ne 
mažai Visai nepamatuotų puo 
limų ne tik pačios šalpos, 
bet net ir fondo pirmininko 
kun. dr. Končiaus adresu. 
Tie puolimai, kartais tiesiog 
šmeižtai, ėjo ne tik iš ko
munistų pastogių, bet net jų 
pasirodydavo ir tautininkų 
spaudoje.

Kad komunistai BALF’ą 
skundė ir šmeižė, visiems su
prantama. Tokia jau jų pa
skirtis. Bet sunku buvo į- 
žiūrėti gerą valią ten, iš kur 
visada laukta ir tikėtasi pa
ramos. Kiek kartų norėjau 
atsakyti į priekaištus spau
doje, visada pirmininkas su
laikydavo: girdi, kam čia 
daugiau vandens pilti bolše
vikiškam malūnui... Esu tik
ras, kad ir dabar jis man 
nepatartų polemizuoti pašal
pos reikalais, nors ir jo ge
ras vardas paskutinėmis die
nomis “Vienybės” puslapiuo 
se labai nepalankiai mini
mas.

★
Kun. dr. Juozas B. Kon

čius lietuvių šelpimu rūpi
nas nuo pat karo pradžios. 
Būdamas Kunigų Vienybės 
Pašalpos Komisijos pirmi
ninku, jis pramynė takus į 
Katalikų Episkopato, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, 
Valstybės Departamento ir 
kitų svarbių organizacijų į- 
staigas dar tais laikais, kai 
kiti tik tarėsi ir nieko ne
veikė lietuviams šelpti. Dar 
prieš BALF’o atsiradimą dėl 
jo pastangų lietuviai gavo 
pašalpos dešimtimis tūkstan 
čių dolerių.

Kiek kun. Končius dirbo 
ir išrūpino Balfui iš Natio
nal War Fund (ligšiol virš 
800,000 dol.), gali paliudyti 
kiekvienas Balfo direktorių 
tarybos narys, o ypač val
dybos nariai. Kad kun. Kon
čius yra šiandie Europoje ir 
ten lanko lietuvius tremti
nius, nuoširdžiai rūpindama
sis jų šalpos reikalais, tai 
tik todėl, kad jis dėjo visas 
pastangas laimėti Balfui tei
sę nusiųsti ten savo atsto
vą. Jis pasitraukė ir iš pa
rapijos, pasiaukodamas šiam 
artimo meilės darbui. Jokios 
algos neėmė ir neima. Tad 
tiesiog koktu skaityti “Vie-

muzikos. O juodieji fašistai 
neleidžia raudoniems fašis
tams viską vogti, viską nai
kinti, žudyti, žmones paverg
ti, juos badu marinti...

Ne juodieji fašistai rau
donuosius fašistus pagimdė, 
bet raudonieji juoduosius. 
Už tai Rasieja ir vadinasi 
viso pasaulio raudonfašistų 
ir juodųjų fašistų “bolšaja 
matuška”.

★ ★ ★
Lietuviškieji ra.udonfašis- 

tai kad jau storavojas, kad 
storavojas surinkti iš mas- 
kolbernių pinigų Bimbos su
manytam Bolševikiško Vėžio 
Institutui. Bet aš užtikrinu, 
kad pirm nei Vilniuje jie pa
statys ir sutvarkys Bolševi
kiško Vėžio Institutą, tai 
ten neužilgo bus Bolševikiš
ko Vėžio Cyatituta.s... Taip, 
Mr. Bimba, dar pakartoju, 
bus “čystitūtas”.

nybėje” korespondencijas iš 
Europos, žeminančias, be jo
kio pamato kritikuojančias 
Balfo pirmininko darbą. Dar 
kokčiau, kad Švedijoje lei
džiamas laikraštėlis “ Sve
tur” su pasigerėjimu persi
spausdina savo žmonių pa
skelbtus. “V-bėje” aprašy
mus apie asmenį, kurs jiems 
tiek gera yra padaręs. Gal 
tiems žmonėms malonu mė
ginti įkasti tą ranką, kuri 
pirmutinė ištiesė pagalbą ir 
dabar dar tiesia jiems.

★

“Vienybės” savaitraštis 
turėtų rausti dėdamas straip 
snius, kurie kelia įtarimus 
ar nepasitikėjimą fondui. 
Juk galima, rodos, kreiptis 
į centrą dėl neaiškumų, kad 
nereikėtų kelti ginčų spau
doje. Argi norima naujais 
puolimais gelbėti pašalpai, 
a.r ją visai sumažinti? Ne
kenkime BALF’ui-

★

National War Fund nebe
veiks nmo 1947 m. sausio 1 d. 
UNRRA irgi šiais metais 
baigia savo dienas. Mūsų 
fondas turės daugiausia rem 
tis lietuvių visuomenės dos
numu. Fondas turi turėti 
pilniausį pasitikėjimą ir tvir 
čia.usias ramstis visuomenė
je. Pabėgėlių stovis, kiek 
pramatoma, nė kiek nepage
rės, bet greičiau dėl U. N. 
nesantaikos ir gręsiančio ba
do pablogės. Tad neieškoki
me blogumų ir priekabių sa- 
vitarpy, bet tvirtinkime sa
vo pajėgumą pasitikėjimu ir 
pasiryžimu dirbti. Čia ne vie
no asmens klausimas, bet 
pusantro šimto tūkstančių 
lietuvių šalpos reikalas.

★

Turiu pasidžiaugti pačiu 
vidujinku BALF’o tvarkymo
si. Ligi šiol visi nutarimai 
Fondo Centro Valdybos bu
vo vienbalsiai. Turiu pasa
kyti, kad J. Laučka, BALF 
reikalų vedėjas, yra valdy
bos nutarimų vykdytojas. 
Valdyba skiria įgaliotinius, 
pašalpai pinigus ir k. Ir ne 
reikalų vedėjas atstato ar 
skiria įgaliotinius ar duoda 
pinigus, kaip “Vienybė” ra
šo. Komitetai Europoje ir 
jų įgaliotiniai dirba sutarti
nai; komitetai dalina pašal
pas, ar nutaria kam pašalpa 
duotina. žodžiu, bendradar
biavimas yra glaudus. Jei 
kur buvo padaryti pakeiti
mai, tai tik vietoje ištyrus 
stovį ir taikinant iš anksto 
nustatytas taisykles.

★

Mūsų skyriai parodė ypa
tingą pasišventimą. Jie su
rinko už milijoną dolerių 
vertės drabužių; suaukojo 
dešimtimis tūkstančių dole
rių vertės maisto, va.istų, 
batų, knygų ir mokykloms 
reikmenų, žodžiu, Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Pašalpos 
Fondas per šiuos dvejus me
tus bus parūpinęs pašalpos 
pinigais ir daiktais už virš 
2,000,000 dolerių. Tas įvyk
dyta planingu, sunkiu ir iš
tesėtu fondo, visuomenės, į- 
staigos darbininkų ir BALF 
vadovybės narių darbu, o 
ypač kun. pirmininko dr. J. 
B. Končiaus rūpesčiu.

(Nukelta į 5 psl.)
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Drabužių Aukotojams
Šiandien tiek daug rašoma i kojinių porą, nupirktą prieš 

penkerius ar šešerius metus.
Broliai išeiviai labai daug 

padėjo nelaimės paliestiems 
lietuviams. Palyginti, per 
trumpą laiką jie savo auko
mis apdengė, kaip tenka gir
dėti, labai didelį išvietintų 
lietuvių skaičių. Sunku pa
sakyti žodžiu, ką jiems reiš
kia tasai jų brolių gailestin
gumo mostas. Jįi priėmė, 
ka.ip tautiškų jausmų ir tau
tiškos ambicijos reikalą. Ne
laimėje žmogus daug jaut
resnis, ir jis viską padidina.

apie išvietintų lietuvių var
gą ir skurdą, kad sunku kas 
nors naujo pasakyti. Skaity
tojas apsiprato su visais tais 
baisiais aprašymais, kaip 
valkai su pasakų vaiduok
liais ir maumais, tai daž
niausiai pasiskaito, pasijau- 
dina ir užmiršta. Ir čia visai 
ne priekaištas, nes žmogus 
tik tada pilnai dalykus jau
čia, kai jis yra į juos asme
niškai ir netarpiškai įpin
tas, kai jis pats juos pati
ria savo kailiu. Bet net ir 
tuo atsitikimu žmogus greit Nereikia užmiršti, kad jie vi-
užmiršta. Pakanka tik pa
klausyti iš karo grįžusių ka
reivių: jie pasakoja net ir 
sunkiausiai pergyventus mo
mentus su tam tikru epišku 
ramumu, o kartais su tulu 
patosu, lygiai kaip pasako
riai pasakoja vaikams bai
sias pasakas, bet klausyda
mas ja.uti, kad tasai pavo-

sas savo viltis deda į jus, ir 
jie dažnai mano, kad jūs, gy
vendami laisvoje šalyje, ga
lite daug daugiau negu yra 
tikrumoje. Bet iš kitos pu
sės, daugiau į dalykus įsigi
linus, kas gi gali jiems pa
dėti, jei ne jūs?

Turint galvoje, kad auko
jami daugumoje padėvėti

“IR AŠ ARIU” Amerikos Ukrainiečių Kongresas Nekenki,"’e BALF ui
Washington, D. C. (LAIC) škinimas, Baltijos valstybių 

— Geg. 31 d. ir birželio 1 d. — Lietuvos, Latvijos ir Es- 
Almas Club auditorijoje įvy- tijos — okupacija, užpuoli
ko Trečias Amerikos Ukrai- mas Suomijos ir t.t. 
niečių Kongresas. Dalyvavo Kitose rezoliucijose kon- 
322 atstovai — veik lygio- gresas reikalauja ginti trem- 
mis vyrų ir moterų, su dide- tinių teises, smerkia Rusijos 
liu jaunuomenės nuošimčiu. NKVD siautimą Ukrainoje, 
Pirmininkavo adv. Roman remia UN, sveikina Prezid. 
Snuk iš Chicago, sekretoria- Trumaną, pagerbia Ameri- 
vo Michailo Čemnij ir Ka- kos didvyrius-kari iš, taip 
cerina Hulčij. f pat ir ukrainiečius kovoto-

Pirmąją dieną vyko da.u- jus už tiesą ir Ukrainos lais-
giausiai organizacinis dar
bas ir rašytojo Franko pa
gerbimas. Referatą apie Fra
nko angliškai skaitė kana.- 
dietis, Percival Condi.

*
Antrąją dieną buvo disku

tuojami referatai, kurių bu
vo keli —1 (1) prof. Mikola

Šis Sardinijos pilietis naikina žiogus, užplūdusius salą. čubatij, “Dabartinė Ukrai 
UNRRA pasiuntė Italijos valdžiai priemonių naikinimui nos bylos padėtis ir galimy— , , , ~/-i D « / O \ I Av, T Lr,
žiogų, kurių didesnio antplūdžio niekuomet Italijoj nėra 
buvę. Vietomis žiogų taip tiršta, kad net traukinius su
laiko. (Acme-Draugas telephoto)jus jam negręsia, kad jis drabužiai [r kad, gyvenant 

jau jo nebijo. Karas, be to, nenormaiįOse sąlygose, jie
ilgai tęsėsi, jis visus dau- dgVįsį daug greičiau, tai, kartais galėtų užsimegsti net dėmesį išvietintų lietuvių kū 
giau ar mažiau palietė, visi norg didelė išvietintų lietu- ir pažintis, o gi mūsų išvie- dikėliams, kurie lygiai ken- 
daugiau ar mažiau kentė, o dalis reikalingiausiais da tinti broliai kenčia ne vien čia, kaip ir jų tėvai. Jiems 
sava bėda, kaip maža ji be- Įykaįg jau aprūpinti bet au- medžiagišką stoką, bet ypač reikėtų vystyklų ir baltinu- 
būtų, visada daug didesnė k neturėtu sustoti’ Dlauke jie kenčia dvasišką prislegi- kų, vilnonių siūlė ir megsti- 
už kito bėdą. Bet mums taip kaip nesustoja pats gyveni- mą, tai kitą kartą net ir ne- nukų, ir (bet tai reikėtų da- 
tik atrodo, nes pasaulyje yia nias ir jojo reikalai Viena pažįstamo lietuvio laiškas ryti dažnai ir griežtai peri- 
žmonių, kurie daug daugiau kag reikėtų pastebėti, tai vis
vargo ir daug daugiau už dėl tQ kad aukotojai> kas &
mus pavojų perkentė, ir jų galį aukotų dar ne visai
bėdos ne tik kad nesibaigė, 
bet dar nežinia, kada baig
sis; negana to, labai gali
mas daiktas, kad jų pergy
ventos bėdos yra tik menkas 
šešėlis tų, kurias jie ateityje 
t iręs pergyventi ir pakelti.

Ir gerais ramiais laikais 
žmogus turi bėdų, tai ką kal
bėti apie karo paliestus žmo
nes. Visada karai buvo žiau- 

jie atimdavo ir sunai-

dėvėtą drabužį: mūsų pabė
gėlių tarpe yra ir tokių, ku
riems reikia dažnai ir bend
rais tautos reikalais žmonė
se pasirodyti, neretai ir ki
tataučių tarpe, o gi gerai ži
nome, kad dažniausiai apie 
žmogų sprendžiama pagal 
drabužį. Žmonės dažnai spre
ndžia taip: jei žmogus ne
kaip apsitaisęs, tai jis ne

(Atkelta iš 4 pusi.) 
Baigdamas kviečiu ir pra

šau. visus laikraštininkus į 
konstruktyvų darbą. Jūs ne
įkainuojamą darbą atlikote 
per dvejus fondo veiklos me
tus. Raštais ir garsinimais 
gelbėjot mums šalpos veiki
me. Visuomenė ir vargšai 
pabėgėliai niekados to neuž
mirš. Jei pabėgėliai kokias 
sąskaitas turi su fondu, te
gu sprendžia ir riša klausi
mus tie, kurie nuolat seka 
ir tiria pabėgėlių reikalus. 
Neaiškumų visada kils, ir 
skundų visada bus, bet laik
raščiuose juos keliant, jų 
tikriausiai neišspręsime. Ne
leiskime niekam kenkti mū
sų pašalpos darbui. Dabar 
pradėkime planuoti, 1caip ir 
kuo daugiau galėtume BAL 
F’ą stiprinti ir plėsti.

Kun. donas Balkflnas
BALF vicepirmininkas

vę. Kongresas išveda kad 
Ukrainos išlaisvinimas yra 
ne vien ukrainiečių reikalas, 
bet sykiu ir faktas į tarp
tautinių jėgų subalansavimą 
ir pasaulio taikos sustiprini
mą.

★

Kongresas pasmerkė Mask 
vos pradėtą unitų ir Ukrai
nos autokefalinės stačiatikių 
bažnyčios persekiojimą, už- 

“Kaip ir kuo gelbėti užjūrio gyrė šalpos akciją tremti- 
ukrainiečiams?”; (3) kun. niams, nutarė remti ir pla- 
Vasil Kušnir, (tik ką sugrį- tinti bertaininį metraštį 
žęs iš tremtinių stovyklų \ “The Ukrainian Quarterly”, 
lankymo Europoje) “Trem- plėsti kongreso skyrių tink- 
tinių lankymas ir reikalas lų-
šį klausimą išrišti”; (4) Dr. Kongreso valdybon išrink- 
VolOdimir Halan, “Pašalpa ti: pirm. Stepan Šumeiko, 
ukrainiečiams”; (5) kpt. Jo- vice-pirm. Evhen Rohač, Pi- 
sif Lisohir, “Mano patyri- bp Demian, Paraskevija Bo- 
mai su ukrainiečiais trem- dna.rčuk, Anna Černiavska, 
tiniais” (angliškai); (6, ižd. Dmitro Balyčin, sekret. 
Dmitro Halčin, “Dabartinis Eva Piddubčyšin, kontrolės 
persilaužimo momentas uk- komisijon: kun. Petro Bilon, 

adv. Ivan Ivančuk, adv. Ro
man Snuk.

★

Kongreso Politinėn Komi
sijon išrinkti: Dr. Luką My- 
šuha, Bohdan Katamaj, prof. 
Oleksander Hranovski (Uni-

bes”; (2) Dr. Luką Myšuba,
Used Fat Makes Soap

One pound of ealvaged fat makes 
? bars of laundry soap. Turn used 
ja t s in for per pound.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

ISGYDYMOS. SU PENICILLTN 
fNKSTŲ, PŪSLES, SOC1ALES 

LIGOS PASEKMINGAI
«BB Jau pažibėjome tūkstančiams, 
kurte kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS, KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ Gydome ėtaplnlmo kanalo 
ranemlavlrnus, nutekėjimus, pertankų 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatini kėllmą- 
si nakčia Iš lovos.

FIZINI? IR FLCOROSROPIŠKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
išgydoma Musų saugiu mjetodu 

BB OPERACIJOS 
BB SKAUSMO

BE PIOVIMO. BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 8 

iki R dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

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

Kampas Adams—šeštame Aukšte 
VAL.: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta.

būtų jiems lygiai brangus jodiškaij kondensuoto pieno, 
ir mielas, kaip ir medžiagiš- vitaminų ir kitos reikmenės 
ka dovana. kūdikių sveikatai ir higienai

palaikyti, širdis plyšta pa- 
Kartais manęs klausia, ko manįUS) ,kaip tie nekalti va- 

labia.usiai reikėtų išvietin- baieliai vargsta ir nyksta... 
tiems lietuviams. Galiu pa- Reįkįa daryti, kad iš jų iš
sakyti, kad jiems trūksta vis augtų sveika ir graži karta, 
ko iki pačių menkiausių gy
venimo • apyvokos smulkme- Jūs darote didelį darbą, 
nų. Čia galėtų ateiti pagal- kurio negalės užmiršti nei 
bon BALF’ui su patarimu Dievas nei žmonės. Jūs da- 
lietuvės moterys, nes kas gi r°t-e didelį) patriotinį darbą, 
kitas taip gerai žino visas kurio negalės tauta užmirš- 
gyvenimo smulkmenas, kaip ti Pe^ amžius. Atminkite, 
jos. Be drabužio ir apavo, kad jūs esate visos Lietuvosdaug ir teišmano, žinoma,X j*v v*w****v*w*» vz ** . . . . , . JL-*^ V«.x <XWViliuj a* apuvv, į »

kindavo žmogui viską, bet tai neteisinga, bet taip yra .. . gvarbu baltiniai, | garbė ir pasididžiavimas!
praeities karai, sulyginus ir to nei karas, nei nelaimė vyri§koB kojįnės; sakau — Marianapolis, 1946.V.7.
juos su paskutiniuoju, atro- nepakeičia. vyriškos, nes jos čia leng-
do tik vaikų žaislas: dabar Kartu reikia atiduoti gar- via,u gaunamos, megstiniai ir 
naikinimas ir žudymas bu- b ė ir BALF’ui, kuris mokėjo vilnoniai siūlai, nes reikia
vo visuotinas, ir jame civi- tokiu plačiu mastu suorga- atminti, kad ten žmonės yra
liai žmonės daugiau kentė nizuoti aukų rinkimą, pas- priversti gyventi nekūrento-
už pačius kareivius. Dažnai kirstymą ir pasiuntimą. Jo se patalpose. O be to, viskas:
žmonės išeidavo iš savo na- veikla ir darbai tikrai patvir adatos, siuvami ir adomi (y-

tina per šį karą susidariusią patingai!) siūlai, nes ten vi- 
nuomonę, kad lietuviai yra so to negalima, gauti, ir net 
dideli organizatoriai. Rašan- turimas drabužis negalima 
čiam teko asmeniškai susi
pažinti su BALF’o centro 
sandėlio tvarka ir gali drą-

ras

mo degančių griuvėsių pus
nuogiai, dažnai žmonės pus
nuogiai turėjo apleisti savo 
gimtinę ir gyventi visų ne
kenčiamais prašaliečiais sve 
timose ir nedraugingose ša

pataisyti be adatos ir siūlo...

rainiečių gyvenime Ameri
koje”; (7) prof. Lev Dob- 
rianskij, “Mūsų jaunesnioji 
karta ir Ukrainos byla” (an
gliškai) ; (8) Kliavdija Oles- 
nicka, “Organizuotos ukrai
nietės moterys teisingos tai
kos kūryboje”; ir (9) Boh- versity of Minnesota), prof. 
dan Katamaj, “Ukrainiečių Mikola Čuba.tij, prof. Lev 
Kongreso Komiteto veiklos Dobrianskij; Patariamojon

lyse. Tokio likimo susilaukė šiai tvirtinti, kad iš BALF’o 
mūsų išvietinti broliai. Čia gali daug kas pasimokyti, 
turiu pastebėti, kad jų sve
tur nekenčia ne dėl būdo ar 
ko kito, bet kad yra naštai 
tam kraštui, kur jie turėjo 
prisiglausti. Jau vien tas 
jausmas, kad esi kam nors 
apmauda, žmogų slegia, o 
prie to reikia pridėti nuola
tinė baimė, kad tave ims ir 
atiduos tikrai mirčiai; o kur 
visos kitos nesuskaitomos 
kasdieninės bėdos: alkis, šal 
tis, nuogumas ir šeimos ži
dinio stoka, ir tatai metais 
tęsiasi ir nežinia, kada pasi
baigs jų vargai.

Dabartiniu laiku čia stin- 
gama moteriškų kojinių — 
aišku, tai didelis nepatogu
mas, bet vis dėl to čia dar 
visos moterys kojinėtos. Jūs 
žinote, kaip viso pasaulio 
moterys nori būti elegantiš
kos ir gražios, ir jos nori 
būti elegantiškos net kare, 
nelaimėje ir skurde, ir daž
nai ji tam reikalui atsisako 
visko. Ten moteris jau nesva

kaip reikia tvarkyti didelio 
masto labdaros reikalai.

Negaliu nepareikšti dėkin
gumo jausmų tiek BALF’ui, 
tiek ypač tiems man nežino
miems geradariams Ameri
kos lietuviams, kurie suau
kotais drabužiais, baltiniais 
ir apavu turėjau laimės pa
doriau apsirengti Paryžiuje. 
Man pačiam teko išgyventi 
oeveik šešerius metus su dve 
jomis viršutinių drabužių ei- 
utėmis ir dviem porom ba
tų, tai į galą drabužiai ir 
ipavas tiek susidėvėjo, kad 
įų tik vienas vardas teliko. 
Ir čia atvažiavęs daug kam 
girdavausi, kad tikrai mano 
tik vienas laikrodis ant ma
nęs tebuvo, o visa kita bro
lių amerikiečių buvo pado
vanota. Negalėdamas asme
niškai padėkoti tiems, kurių 
drabužius dar ir dabar tebe
nešioju, bent čia jiems vi
siems reiškiu gilią padėką!

Iš asmeniškų laiškų man 
tenka sužinoti, kad pavyz
džiui Vokietijoje (o gi tenai 
beveik visi išvietinti lietu
viai gyvena.) pasiųsti drabu
žiai tirpte sutirpo lietuvių 
masėse, kaip lašas jūroje. 
Ir daug kam neteko nieko. 
Man rašė vienas tnano pa
žįstamas, garsus mūsų rašy
tojas, kad jo šeimai, suside
dančiai iš penkių asmenų: 
dviejų suaugusių ir trijų ma
žo amžiaus vaikų, teko tik 
jo žmonai apsiaustas, o kiti 
nieko negavo, nors visiems, 
net ir tai pačiai žmonai, dar 
daug ko reikėtų. Ir negalima 
būtų pasakyti, kad siunčia
mos aukos būtų nelygiai da
linamos, priešingai, prie dra 
bužių dalinimo paprastai pa
statyti padoriausi žmonės, 
kurie daugiau žiūri bendro 
reikalo, tai yra, kad pirmo
je vietoje gautų ne tas, ku
ris turi vienokį ar kitokį 
vardą, ne tas, kuris turi vie
nokių ar kitokių nuopelnų, 
bet tas, kuris paramos la
biausiai reikalingas.

J. Aistis

Lenkai nerimsta 
be Vilniaus

Italija (LAIC). — Prane
šimas britų valdžios spren
dimą lenkų armiją demobili
zuoti, generolas Andersas, 
šiomis dienomis atsišaukime 
į karius, tarp kitko, išsireik- 
šdamas:

“žygiuosime iš italų žemės 
per britų salas ryt nežinomu 
keliu į Lenkiją. Pasieksime 
tokią Lenkiją už kokią ka
riavome, su Lvovu ir Vilniu
mi, be kurių jokia lenkiška 
širdis jos negali įsivaizduo
ti”.

galimybės.”
★

Kongresas priėmė eilę re
zoliucijų, jų tarpe vieną — 
pagrindinę, pasaulio taikos 
klausimais. .

Pagrindinė rezoliucija pa
žymi, kad, laimėjus karą 
prieš fašizmą ir nacizmą, ten 
ka pateisinti pasaulio viltis, 
sudėtas į Keturias Laisves 
ir Atlanto Čarterį). Tą gali
ma atlikti per UN, priimant 
žmogaus Teisių Čarterį, pa
naikinant penkių didžiųjų ve 
to teisę, Amerikai išlaikant 
savo stiprybę ir panaikinant 
tironiją, totalitarinių dikts,- 
tūrų įsteigtą. Tipingą tota
litarinės diktatūros pavyzdį 
vaizduoja Sov. Rusija, ku
rios agresija gręsia pasau
lio taikai. Rusų agresijos 
tarpe suminima Ukrainos 
Tautinės Respublikos sutriu-

tarybon: Ivanna Bencal, ku
nigas Onufrij Kovalskij, O- 
lena Štohrin, kun. Antonin 
Ulianickij, Antin Malančuk, 
Osip Truš, Kalina Lisiuk, 
Michailo Dutkevič, Josif 
Krupka ir Mikola Oleksik.

Paprastų žmonių puikybė 
yra tame, kad jie visada a- 
pie save kalba, gi apie aukš
tus žmones — niekada.
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PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 
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Būtų gera, kad kiekvienas 
joja apie naujas šilko koji- aukotojas prie dovanojimo 
nes, nes jau daug metų, kaip drabužio prisegtų savo var-1 karas nei nelaimės gyveni- 
tokie daiktai yra dingę. Ji dą ir antrašą, kad kiekvie- mo eigos nesustabdo. Ir ta- 
džiaugiasi radus kur nors ne nas galėtų, kaip aš pats no- da žmonės gimsta, tuokiasi 
kojinę, bet jos gabalą, kurį riu, asmeniškai savo gera- ir miršta. Te,d norėtųsi at- 
išsiardžius ado tą vienintelę dariui laišku padėkoti. Taip, kreipti ypatingą aukotojų

Jūs ge^ai žinote, kad nei

Mutual Tedarai Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

LNDER U. S. GOVERNMENT SI PER VISION

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

Office honfs: Daily 9 A V.-5P. M.; ThuradayR 9 A. M.-7 P. M 
Wedncsday 9 A. M. - 12 Noon

BE

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šr. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Amerikoje ir nebe
galint jų visų sutalpinti dabartiniame nedideliame vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine,
Tėvai Pranciškonai STATYS DIDESNĮ 

ŠV. ANTANO VIENUOLYNU IR KOPLYČIAI 
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas, 

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

Amerikiečiai.
PRIE PAMINKLINIO ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
STATYBOS NUOŠIRDŽIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI 

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

Tėvai Pranciškonai Bus Amžinai Dėkingi!
Šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios Statybos Fondan 

Priimami Ir Karo Bonai 
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno 

IR SAVO TESTAMENTE.
UŽ TAVO VĖLĘ

Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI 

Mount St. Francis Greene, Maine



O DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, birž. 15 d., 1949

DAR VIENAS LEVITAS, NAUJAS LIETUVIS 
KUNIGAS, DOMINIKONAS

Tėvas A. Gailevičius, O.P.
Birželio 6 d., Washington, jai įšventintą kun. Alfonsą. 

D. C., J. E. L. J. Shehan, D. Dalyvavo atvykusieji svečiai 
D., suteikė kunigystės šven- ir Rajeckas, sekretorius Lie

tu vos atstovybės; major Al
bina, Shimkus, WAAC iš 
Worcester, Mass. ir kiti.

Negalėdamas grįžti Lietu
von, kur jo brangioji mamy
tė ir broliukai gyvena, pri
miciantas savo primicijas tu 
rėjo Naujoj Anglijoj, būtent 
Cambridge, Mass., Šv. Pane
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje, kur klebo
nauja kun. P. Juškaitis. Pri
micijos įvyko birželio 9 d. 
Primicijantui asistavo kle
bonas kun. P. Juškaitis, ar- 
kikunigu; kun. E. Yonkus, 
O.P., diakonu; klier. A. Če
pams, subdiakonu, kun. A. 
Baltrašūnas, ceremonijų ve-

timus 16 dominikonų diako
nams, kurių t2,rpe buvo ir 
lietuvis, Alfonsas P. Gaile
vičius, (Gailius).

Primiciantas yra gimęs 
Raseiniuose, 1918 m., liepos 
11 d. Pradžios mokyklą ir 
gimnaziją lankė taip pat sa
vo gimtiniame mieste. Paju
tęs pašaukimą į dvasinį luo
mą ir palinkimą būti Šv. Do- 
miniko Ordeno nariu, įstojo 
pas dominikonus. 1938 m. 
tėv. B. Pauliukas, O.P., at
siuntė jį į Ameriką, kad at
siektų pasirinktą pašaukimą.
Pabuvęs trumpą laiką Do
minikonų kolegijoje, Provi-
dence, R. I., 1939 m. rugp., ... , __ _ . ,__
men. išvažiavo j Sv. Rožes ’ _ , , ’
dominikonų naujokyną,
Springfield, Ky. Filosofijos 
ir Teologijos kursus studija^
vo Somerset, Ohio, ir Wash-., . . . . _ . ,
ingtcn. D. C., kur jam buvo j 
suteikta teologijos bacalauro 
laipsnis.

pa,sakė pamokslą.
Po primicijų parapijos sa

lėje buvo iškilmingi pietūs, 
kuriuose dalyvavo svečiai

Primiciantas yra pasižy-1

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Aleksandravičius Karolis, kil. 
iš Kretingos vai.

Andriulis (arba Endrulis) dū
lią ir Leonas, ir jųdviejų moti
na, išvykę 1934-38 metais iš Lin
kuvos vai., gyv. Philadelphijoje.

Andriušis Vincas, kil. iš Šums
ku vai., Marijampolės ap. gyv. 
Čikagoje.'

Arlauskas Juozas, sūnus Petro, 
kil. iš Semeliškių vai., Traku ap., 
gyv. Montello, Mass., Ames St.

Balasevieins Jonas, kilęs Seme
liškių vai., Trakių ap., gyveno ri
kyje prie Bostono.

Baley Josephina, ir Baley Lowy 
gyvenų Čikagoje S. Talman Avė.

Bendžius Juozas, sūnus Anta
no, gyv. Čikagoje.

Ben kuliški Jose f ir vaikai Leon, 
Helena, Rita, gyven. Manchester.

Ringelis Ieva, kilusi iš Punsko, 
Birgelis V. ir jųdviejų vaikai, 
Edvardas ir kiti, gyv. Čikagoje.

Blažys (Blaževičius) Aleksand
ras, kil. iš Subačiaus vai.

Blyno Jono vaikai. Jis buvo 
kilęs iš Pazukų k., gyveno ir mi
rė rodos Philadelphijoje.

Brundzaitė Julė, ištek, pavardė 
nežinoma, kil. iš Marijampolės, 
gyv. Čikagoje.

Bružinskienė - Dumbliauskaitė 
A n tose, kilusi Šeinių ap.

Burauekas Juozas, kil. iš Šil
sodžio km., Gražiškių vai., gyv. 
Detroite.

Čapkovski Kazimieras ir jo bro
liai ar seserys. Jų motina Čap- 
kovska-Kerasevie buvo kilusi Me 
taikių k., Čekiškės vai., Kauno 
apskr. Ji ir jos sūnus kunigas 
Pijus jau mirę.

Čepaitis Mykolas, gyv. Granite 
City.

Černiauskas Jonas ir jo sesuo 
Marcelė, kilę iš Trakų ap.

Černiauskienė - Vaidutaitė Na
stazija.

Česonis Juozas, sūn. Motiejaus, 
gyv. Baltimore, Md.

Čiueiutka Antanas, kil. Rau
dondvario vai., Kauno.

Daunys, kil. ar turėjęs giminiu 
Papilės vai.

Daunytė Liucija, kilusi ar tu
rėjusi giminių Papilės valsčiuje.

Delikas Aleksandras, kilęs nuo 
Kruonio, gyv. ,New Yorke.

Dumbliauskas Vladas, kilęs iš 
Seinų ap.

Endririiai (arba Andruliaij, 
Povilo sūnūs. Jų tėvas buvo ki
lęs iš Pašvitinio vai., Šiaulių ap., 

,gyv. Čikagoje.
Endrulis (arba Andriulis) Ju- 

lia ir Leonas, ir jlųdviejų motina, 
išvykę 1934-38 metais iš Linku
vos vai., gyv. Philadelphijoje.

Fedaravičiai (arba Kvedarai), 
du broliai, kil. iš Šaukoto, Pašuš
vio vai., Kėdainių ap., sūnūs Izi
doriaus, gyv. Čikagoje.

Gestautas ar Goštautas Adolfas

mejęa jaunimo organizacijo
se. Jau Lietuvoje slaptai vei- 

Svečių ir giminių atvyko kė tarp Raseinių ateitinin- 
į Washington, D. C., iš toli- kų būrelio, nemažai yra taip 
mų valstybių; pusseserė B. pat pasidarbavęs tarp “An- 
Čepukėnas ir L. Smagur iš j gelaičių” ir “Pavasarinin- 
Kenosha, Wiš.; B. Pivaronas kų” sąjungos, kiek jam tuo- 
ir klier. A. čepanis iš Chi- metinės sąlygos tai leido, 
cago; dėdė J. Gillis ir pus- Džiaugiamės sulaukę nau- 
brolis V. Gillis iš Cambridge, jo dvasios vado, Kristaus 
Mass.; dėdė ir teta S. Gillis darbininko. Sveikiname tėv. 
iš Arlington, Mass. Po šven- Alf. P. Gailevičių ir linkime 
timų Washington, D. C., vie- Dievo palaimos jo kilnioje 
name viešbutyje L. Esūnas darbuotėje tarp savo tautie- 
iškėlė pietus pagerbti nau- čių. B. Pivaronas

Budrik radia programa Atomu bombarduos
Juozo Budriko Rakandų ir Los Angeles, Calif. — 

Auksinių Da.iktų Krautuvės, Aronette Rubin, 10 metų am- 
3241 S. Halsted St., rūpės- žiaus, iš Atlanta, Ga., at- 
tingai prirengtos radio prog- vešta čia į vieną ligoninę, 
ramos girdisi kas sekmadie- kurioj jos liga bus atomu 
nį. šį sekmadienį, birž. 16 bombarduojama. Ji serga 
d., kaip ir nuolatos, išgirsi- vadinama Laukemia liga. 
te gražių lietuviškų liaudies Gyventi jai belikę tiktai du 
dainų ir smagios, muzikos mėnesiai. Mergaitės dakta- 
Budriko didžiulės radio or- rai tiki, kad atomu bom- 
kestros, per radio stotį WC barduojant radioveikla įsi- 
FL-1000-k., kaip 9:30 vai. £ers i baltąsias kraujo celes,

kurių laukemia sergantis tu
ri didelį pervisšių, su’aikys 
jų veikimą, ir tas duos pro
gos raudonoms kraujo ce
lėms atsigauti.

Tokyo. — Viešosios Gero-

vakaro. Programoj dalyvau
ja žymus choras.

Kas ketvirtadienio vaka
rą, kaip 7 vai., girdisi kita 
programa per WHFC-1450- 
k. Cicero ctot*i. Transliuoja
ma vėliausios žinios, prane- vea Ministerija paskelbė, kad 
Šimai ir smagi muzikalė pro- — 
grama. Juozo Budriko krau
tuvė kviečia visus pasiklau- kurias daugiausiai užlaiko 
syti šių puikių lietuviškų Amerika per savo okupacinę 
programų. Pranešėijas kariuomenę.

šiuo metu 8 milionai japonų 
gauna maistą šalpos stotyse,

ir Juozas, gyv. Donorą, Pa.
Grumadas Kazys ir Grumadas 

Adomas, kilę iš Raudondvario v., 
Kauno ap.

Ivanauskas (Ivvanoski) Jonas, 
baigęs Ukmergės gimnaziją 1930 
met.

Ivanauskas Petras, sūnus Ra
polo, gyv. Brooklyne.

Ivanauskienė-Urbonaitė Ona, 
gyv. Philadelphijoje.

Jacienė Jugasė, išvykusi iš 
Naujikų k., gyv. Čikagoje.

Jakaitis Jonas ir žmona Elzė. 
kilę iš Kidulių vai., Šakių aps., 
gyv. New Yorke.

Janavičius Vaclovas, tytuvėniš- 
kis, gyvenęs Kaune, išvyko į J. 
A V. 1938 metais.

PATAISYK1T SAVO NAMO 
STOGĄ Ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROI.L ROOFING —
00 lb. — 2nd Roll .... 81.80
Brlck Sldlng — Roll ......... 82. IR
Heavy Brlck Sldlng ............. 80.05

Ketvirtainė pėda.

TI’RIM PILNA PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stakn — T.entu ir Namam.*) 
Materlolo.

Kam reikalinga narna taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus au Insul Brlck popierių. 
Turim Vlankios Maliavos Namams
Mes turim gerą lietuvį karpenterį

AI,BERT LUMBER A SUPPLY 
COMPANY

8800 80. WERTF,RN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

PRANEŠIMAS
Marųmette Park. — Tėvų 

Marijonų Bendradarbių 5-as 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, birž. 16 d., 2 v. 
popiet, parapijos svetainėje. 
Visi rėmėjai prašomi atsi
lankyti. Valdyba

Dr-jos Lietuvos Ūkininko 
mėnesinis susirinkimas bus 
birželio 16 d., 1 vai. popiet,

West Side svetainėje. Prašo
ma visų narių susirinkti, nes 
bus daug kas svarstoma 
draugijos labui. Nariai atsi
likę su mokesčiais malonė
kite užsimokėti.

Antanas Linkui?, rast.

kendTjoj ame" grinjdų I 
TRINIMO MAŠINAS — •

Pecias Martynas, kil. iš Tau 
ragės, gyv. Čikagoje.

Petrąuskienė-Česonytė Ieva, gy
ven. Baltimore, Md.

Pikčius Antanas, kil. iš Tytu- 
vėnlų vai.

Pilkauskas Povilas, kilęs iš Al
vito vai., brolis Onos.

Pipirų šeima, gyv. Čikagoje.
Poniškaitis Jonas, kil. ar turė

jęs giminių Sasnavos vai., Ma
rijampolės ap., gyv. Nevv Yorke.

iš Radomski George, gyv. Čikago
je, Cicero Avė.

Ramanauskas Jonas ir Anta 
nina, gyv. Čikagoje.

Ramanauskas Stanislovas, kil. iš 
Betygalos, Raseinių ap.

Riekievič Stanislav, kil. iš Ai- 
riogalos vai., Kėdainių ap.

Riekievič Vladislav, kilęs iš 
Čekiškės vai., Kauno ap., gyve
no Chieopee Falls, Mass.

Rokas Vincas, sūnus Vinco, 
gim. Amerikoje, Lietuvoje gyve
nęs Anykščilų vai., Utenos ap.

Romandienų-Sledžiūtė Konstan 
eija, duktė Felikso, kilusi iš Vil
kaviškio vai., gyv. Clevelande.

Ruib.vs Leonardas, gyv. Čika
goje.

Rutkovvski Juozas, sūnus Kle
menso, kil. iš Pušaloto parap., 
gyv. Marlin, Texas.

Salys Pranciškus, kil. iš Plun
gės, gyv. Čikagoje.

Samuolis Petras, kil. iš Rau
dondvario vai., Kauno ap.

Sledžius Juozas, sūnus Felikso, 
kilęs iš Vilkaviškio vai., gyv. Cle
velande.

Šoris (ar Šorius) John, gyven. 
Illinois valstybėje.

Soroka Antanas (turi mėsos 
biznį), Andrius, Jonas, Morta ir 
Michalina (juodvi ištekėjusios), 
visi gyveno Detroit, Mieh.

Storpirštytė Ona, kilusi ar tu
rėjusi giminių Sasnavos valse. 
Marijampolės an., gyv. Bostone.

Šalčiuvienė Magdalena, gyven. 
Čikagoje.

Šermukšnis Jonas, sūnus Mv- 
kolo ir Ievos Ruseckaitės. kil. iš 
Liubavo vai., vedęs Širvinskaitę, 
gyv. Plymouth.

Ieškomieii ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

New Yor'- 24, N. Y. 
41 West 82nd Street

iš

Jančaras Kazimieras, kil. Ki
dulių vai., Šakių ap. gyv. Čika
goje.

Jankauskas Jonas, išvykęs iš 
Dzūkijos, gyv. Brooklyn, N. Y.

Jankūnas Zigmas, gyv. Čika
goje, San Franeiseo Avė.

Josikevičius Mykolas, gyven. 
Brooklyn, N. Y.

Jusčius (Young) Antanas.
Juška Jonas, kil. iš Gaspaių 

km., Panevėžio* ap.
Kaminskienė Agota, kil. 

Švėkšnos vai., Tauragės ap.
Kellen Aleksandras, kilęs 

Subačiaus vai.
Klimavičius-Klimaitis Julius, 

gyv. Brooklyne.
Koris Anthony, gyv. bene A ląs

toje, ir Koris Frank, gyv. Čika
goje. Kilę iš Paluobių paraj., Ša
kių apskr.

Krukauskas Antanas, gyv. Gil- 
lespie, 111.

Kumpikevičius Juozas ir Kum
pikevičius Povilas.

Kurapkaitė Ieva, kilusi iš Pu
šaloto parap., Panevėžio ap.

Kurmauskis Jonas, vedęs Oną 
Liutikaitę, gyv. Easton, Pa.

Kvedarai (arba Fedaravičiai), 
du broliai, kil. iš Šaukoto, Pašuš
vio vai., Kėdainių ap., sūnūs Izi
doriaus, gyv. Čikagoje.

Kvedaravičius Andrius ir Kve- 
daravičius Juozas, kilę iš Gudeb'ų 
vai., Marijampolės ap. Tarnavo 
J. A. V. kariuomenėje.

Labanauskienė Natalija, Švėkš
nos vai., Tauragės ap.

Leonavičius Antanas, gyven. 
Brooklyne, ir Leonavičius Bro
nius, gyv. New Yorke.

Leveekienė-Paliukaitytė Marijo
na, duktė Petro ir Leveckis Jo
nas, kilę Zapyškio vai., Kauno 
ap., gyv. Seranton, Pa.

Linka ar Linkus Izidorius ir 
Pranciška, gyv. Donorą, Pa.

Litvinas Andrius ir Litvinas 
Mykolas, kilę iš Kauno apskr.

Liutkaitis Jonas, kilęs iš Prie
nų, gyv. Čikagoje, bene Pitts
burgh Avė.

Lukas (Lukavičius) Jurgis, kil. 
iš Alsėdžių vai., Telšių ap., gyv. 
Čikagoje.

Mačiulaitis Pranas, gyv. Čika
goje.

Alaknavičius Jonas, gyvenęs 
111-06 >St., Ozone Park, L. I., N. 
Y., kiiį iš Gražiškių vai., Šilsodžio
km.

Markevičius Pranas, sūnus Ma- 
teušo, g. Scmeliškilų vai., Trakų 
ap., gyv. Montello, Mass., Ames 
St.

Mendelis Aleksandras ir Joha
ną, gyv. Čikagoje.

Mickevičiūtė Ira, ištek, pavar
dė nežinoma, kilusi iš Marijam
polės.

Misevičius Matas, kil. iš Pane
vėžio a p.

Misiūnas Petras, išvykęs iš U- 
vainių k., gyv. Brooklyn, N. Y.

Morozovskis (Marazauskas), ro
dos Juozas ir Stasys, kilę iš Ko- 
varsko vai., Ukmergės ap., gy
venę bene Pittsburgh, Pa.

Naruškevičienė - Pečiuką itytė 
Mikalina, duktė Jono, kil. iš Gel- 
vonių vai.. Ukmergės ap., gyv. 
S. Bostone.

Nenortas Jokūbas, sūn. Kazio, 
kilęs iš Semeliškių vai., Trakų 
aP-, gyv. Montello, Mass., Ames 
St.

Olišausaaitė Juzefą, kilusi iš 
Baisogalos vai., gyvenusi 63 Han 
cock Avė., Detroit, Mich.

Paulauskas A., gyvenęs Palan
goje.

Pavilonis Kazys, gyv. Čikagoje.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St 

Cicero, III
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talaom Visų ISdlrbyačlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namu Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Raoljų J staką Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Vgllausly
Mušiko* Rekordu 

Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 0:00 vai.

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI - 
Anglišką-Lietu viską

Lietu višką-Anglišką

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00
Moktnkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS”
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

---- A

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios IšdirbystSs 
Didelius ir Mažus 

DARBAS~GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

TIKTAI

Mes TCsame AGENTAI Dėl 
ne n ja .mi n moore mai.iavu 

IR VARNEI.', taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

ER VARN1ŠŲ, Ir —
KEM-TONE VALSI’AR.

$150
I DIENĄ.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1046in. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MARŪUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262

LIETUVIAMS PIRKIMO PROGA

Keturių, fletų mūrinis namas (po 5 kambarius) ir vienas šalinis 
lotas, 3 karams mūrinis garadžilus, štymo šilumą, savininko flete tuo
jau galima apsigyventi, arti lietuvių šv. Antano parapijinės bažnyčios. 
1535 S. 50th Avė., Cicero, Illinois — kaina 21,000.00.

1300 S. 49th AVĖ., CICERO, — gerai įsteigta Daktaro mūrinė 
rezidencija — pilnai įrengtas ofisas beismente — aliejų šiluma — 4 
miegojimui kambariai — oderniška tile maudyklė — Kaina $16,500.00.

1 438 S. CICERO ARE., CICERO. — 2 aukščių mūro namas. 
4 apartmentų — trys po 3 kambarius, vienas 4 kambarių — štymo 
šiluma — cabinet virtuvės — 2 kafani mūro garadžilus — Tikras 
bargenas už $16,200,00.

Kreipkitės Prie Lietuvio Pardavėjo:

B. R. D RAKĖ
Eksklusyvinis Agentas

CICERO STATE BANK BLDG.
Telefonas: OLYMPIC 6405

Director — Cicero State Bank

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

SS

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ngnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Alų Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
THOENIX INDEMNITY COMPANY

=^1

J
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Sestadienis, birz. 15 d., 1946 D1EN KASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Mokslo Metu | Iš Bridgeporto
Užbaigimas

So. Chicago. — Birželio 9 
d. Šv. Juozapo bažnyčioj iš
dalinti diplomai baigusiems 
parapijos pradžios mokyk 
lą: J. Walinčiui, D. Corry, 
R. Latožai, O. Stabulionytei, 
D. Uschen, R. Nausėdaitei.

Kleb. kun. V. Cernauskas 
ta proga pasakė pritaikintą 
pamokslėlį) pakartodamas 
vaikams svarbą mokslo ir 
ištikimybę savo tikėjimui ir 
tautai.

Mokslo metai bažnyčioje 
baigti palaiminimu Šv. Sa
kramento.

Antra mokslo metų bai-

namas, kiekviena bažnyčia 
yra savos rūšies muziejus.
Tie dideli namai ir didžiulės
bazilikos yra pastatyti viri j Michigan City (Mrs. Lasus 
ir aplink senovės mažesnių su dukrele Dilis). Taip joms 
namų bei bažnyčių (kaip patiko parapijos svetainė, 
Washington — kapitolius y- Į kad žadėjo dažniau atsilan- 

kas įdomaus, žingeidaus irį ra pastatytas virš senojo'kyU į mūs parengimus. Mo- 
dainai neparastai džiugi- I maža““° namo mano pas-,kyklą baigė T. 3 mergaites
nančio. Tik gaila, kad pĮr- taba’' S' Pleza *domla‘ «* 
maža tesiranda plunksnų, 
kurios pašvęstų laiką apra-

baigimo programa buvo la
bai graži. Žmonių buvo daug 
iš visur. Buvo matyt net iš

broliams Jonui ir Leonui ir 
brolienėms.

Vincentas Gumulauski

Padangės
Bridgeporte įvyksta daug

pasakojo, kaip po didingo
mis bazilikomis yra mažos 
bažnytėlės, o po jomis yra

šymui visų tų įdomių įvy- k^a bažnytėieę ir Va“
l1į i.- i , n j • ., ~ pai, arba katakombos, ku-Pav., birzeio 9 djvyko krikščionyg

parap. mo y , meldėsi ir šventųjų kūnus
mokslo užbaigimas. Nema-' Kai kurios kataliku
žam būreliui vaikų pats pre- 1 108 4
, x t tz i ii bažnyčios yra pastatytos latas M. L. Krušas išdalino k,virs senovės pagonų mal-

ir 4 berniukai, iš jų 3 lie
tuviai: Vincentas Cumulaus- 
ki, Edvardas Plaskett ir Pa
tricija Karvelis,. Visi žada 
tęsti toliau mokslą katali
kiškose mokyklose.

{sakė Tirti Kareivių į 
Draugavmią Vokietijoj i
-Gen. Joseph T. McNarney, 

amerikiečių komandi e r i u s! 
Europoje, šiandien įsakė vi- j 
siems armijos viršininkams 
pravesti visų U.S. dalinių 
Europoje inspekciją, kad'.

A T Y D A !
Dėl informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per

laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IK EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
G. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

diplomus. Publikos dalyvavo 
pilna svetainė.

Antras irgi žymus nuoti: 
kis tos pat dienos vakare,

dyklų, kad jas prezervuoti 
amžiams.

Ed. J. Kubaitis savo pas
kaitoj palietė labai opų klau 
simą — Amerikos»lietuviųtai bankietas Viktoro Bar

gimo dalis įvyko parapijos ian(jos šeimos namuose pro- . .. ,
salėj. Programa pradėta A- ' dukrelės MarijonosI į“n*mo. k aUS™’' Bu^ a'
menkos himnu ir iSpddyta ^algi^o mokslo šv. K Jmie_ Dm naudinga, kad prelegen-
šia tvarka:

1. Belaisvė Lietuva.
2. Kur banguoja Nemunė

lis.
3. čekoslovakian Folk 

song.
4. Yankee Doodle Rain- 

bow.
Pianu akomp. varg. L. Sa- 

bonienė.
Pianu skambino: F. Pau- 

likas, T. Snarskytė, A. Wa- 
linčiūtė, O. Stabulionytė, o 
smuiką solo griežė JJWa- 
linčius. Akomp. L. Sabonie- 
nė.

Akordijonu solo griežė R. 
Strik. Po to mažyčiai gra
žiau atliko “Ryhm band”.

Garbė seselėms-mokyto- 
joms, kurių pastangomis vai 
kai taip gražiai pasirodė pro
gramoj.

Nemažai pastangų buvo į- 
dėjus varg. L. Sabonienė, 
kuri prirengė muzikos kuri 
nius vaikučiams ir jiems pi
anu akomponavo.

Programas baigtas Lietu
vos himnu.

Įvertindami seselių ir var
gonininkės darbus, vaikai ir 
parapijonai taria; joms ačiū, 
o graduantams linki pasise
kimo siekime aukštesnio 
mokslo. Rap.

ro Akademijoje. Marytės 
džiaugsmu dalines ne tik jos 
tėveliai, bet daugelis svečių 
ir kunigai: F. Lukošius, J. 
Prunskis. Visi džiaugės Ba
landų dukrelės moksle ir mu
zikoje aukštais pažymėji
mais, reikšdami vilties su
laukti Marijonos Balandaitės 
asmeny veikėją lietuvybės, 
visuomenės, Bažnyčios ir 
tautos dirvoje. Be abejo, Ma
rijona. ir seks tėvų Balandų 
pramintais takais.

J. Šliogeris

tas savo paskaitą “Drauge” 
atspausdintų. Tuomet pisi 
galėtumėm klausimą padis- 
kusuoti ir iš to būtų daug 
naudos kaip jaunimui, taip 
senimui.

LTM Parodos 
Atgarsiai

Pirmoji Lietuvių Tautinio 
Muziejaus paroda tęsėsi 8 
dienas. Be tūkstančių įdo
mių eksponatų, buvo dar 8 
paskaitos. Visos paskaitos 
buvo įdomios, bet aš norė
čiau pirmiausiai sustoti prie 
čia gimusių prelegentų: Sta
sio Piežos ir Ed. J. Kubai- 
čio.

St. Pieža pabrėžė, kad mu 
ziejus yra tautos istorija. 
Jis sakė, Romoje kiekvienas

Indiana Harbor, Ind.
Kaip Chicago, taip ir In

diana Harbor lietuviai dar
buojasi. Chicago, kaip ma
tyt iš laikraščių ir girdėt 
per radio, taip ir pas mus 
Raud. Kryžiaus vienetas dir
bo ir dirba pagalbai nuken
tėjusių.

Karo metu Raud. Kryžius 
siųsdavo Kalėdų dovanas ka
reiviams. Sugrįžus namo jie 
buvo pagerbti ir apdovanoti 
— viso 94 iš Harbor ir East 
Chicago, taip pat ir jų mo
tinos. Gi kurių sūnūs žuvo 
kare, joms įteikta po rožan
čių. * ' r •* ‘ j

Dabar nupirkom daug 
maisto ir drabužių pabėgė
liams ir paaukojom pinigų 
kelionei vienam našlaičiui. 
Dirbam ir kitokius darbus.★

Birželio 9 d. mokyklos už-

Į Antanų Pikniką
Birželio 16 d. Labdarių 

Są-gos miške įvyks Antanų 
piknikas, į kurį- kviečiami 
visi atvažiuoti. Ūkyj randas 
pora Antanų: Bacevičius ir 
Maneika.

| SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo eenų, atdarų 

Ir skaudžių ialsdų. tino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu nesalima serai lisl-
mlegot. Kuomet 
talsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių ialsdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
pražallnančloa y- 
patybSs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagalbūs lėgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals-

daa Vartokite Ji irgi skaudlems 
nudegimams, fiųių ir sutrflklmų 
pražallnlmul. Ir kad palengvinti 
Psorlasls nleUJImų. AtvŪdlna va
dinamų ▲tblete’s Foot degimų Ir 
aležėjlmų, sustabdo Jo plPtlmųsI. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflktmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu- 
■ės.

EHOTTBO OINTMBNT parsi
duoda po Sl.OO, 1.75, |y S.00.

glųaklts Jūsų Ifoaey Orderi tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaskl Rd. 

Deni. Ik Ghleagn Sft. UI.
Arba. galima, gauti STEM PHAR- 
MACY. 4S47 W. 14th St., Cice
ro 60, I Ui uola.

į ‘ ‘nustatyti disciplinos pade-1 
Vincentas Gumulauski dė- tarpe karių.” 

koja visiems už “suprais”: i Oficialus įsakymas pami- 
dirmavonės kūmams Mustei- 3°S specialiai turi būti 
kiams, dėdei ir dėdienei iš ištirta; “draugavimas, ligos 
Michigan City, Ind., Aug. ir ir AW°L problemos,” ka- 
Anna Gumulauskams, mano dangi jos sudaro rimtą pro

blemą, nežiūrint nesenai iš
leisto McNarney įsakymo 
griežtesnei disciplinai.Lėktuvui Smogus i 

Kalną, 12 Vyru Žuvo
—Armijos B-29 lėk

tuvas, skrendąs iš Chicagos 
į Tampa, Fla., anksti šį< rytą 
smogė į Clingman’s Dome 
kalną Great Smoky Moun- 

Bal Kerėmis ! tains nacionaliniam parke.
Visi 12 keleivių buvo ant 
vietos užmušti.

Jack Sharkey Išlydėjo 
4 iš Degančio Buto

Jack Sharkey-Žukauskas, 
buvęs boksininkavimo čem- 
pijonas, vakar išlydėjo Mr. 
ir Mrs. Paul Dewitt ir jų 
vaikučius, Ruth, 13, ir Rob- 
ert, 11, iš jų degančio buto. 
Šeimyna; buvo pusiau apal
pusi, bet dar galėjo šauktis 
pagalbos.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Sako Nacių Grobimas 
Buvęs 'Teisėtas'

•Arthur Seyss-Inquart, bu
vęs reichskomisaras Olandi
jai, pareiškė tarptautiniam 
karo kriminalų tribunolui, 
kad grobimas Olandijoje bu
vo “teisėtas,” kadangi vo
kiečiai dekretais padarė 
Olandijos brangenybių vogi
mą teisėtu.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

B. A. LA C d A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Jacksonui pataręs su juo 
pasitarti pirm negu padarys

Aožiūrėti Jų Zonaką n°ra ™Sai ,Kt jMks°-nfjuuivii *.vii«į nag pQ baugiau niejo jam

Britai Neįleis Rusų

BERLYNAS, birž. 14. — 
Gen. Sir Brian Robertson, 
britų zonos Vokietijos guber 
natoriaus padėjėjas, sakė 
visų kraštų išskiriant Rusi
jos laikraštininkai gali ap
žiūrėti britų progresą pa
naikinime nacizmo savo zo
noje.

Trumanas Žinojo Apie
Jacksono Užsipuolimą
WASHINGTON, birž. 14. 

—Prez. Trumanas pranešė 
spaudos konferencijai, jog 
vyriausiojo teismo teisėjas 
Jackson viešai paskelbė sa
vo užsipuolimą ant teisėjo 
Black prieš jo norą. Prezi
dentas sakė Jacksonas sek
madieny atsiuntęs jam savo 
pareiškimo tekstą, ir jis

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 35*'

nepranešęs.
Ponas Trumanas neatsakė 

į paklausimą ar jis tikisi jog 
Jackson ir Black atsistaty
dins iš vyriausiojo teismo.

Tehranas Tariasi Dėl 
Azerbaidžiano Grįžimo

— Užsienių ministerijos 
valdininkas sakė Azerbai
džiano problema buvo išaiš
kinta premjero Ahmed Ga- 
vam pasiūlyto programo pa
grindu.

Pasak informanto, val
džios komisija su informaci
jos ministru princu Mozaf- 
far Firouz priešaky išvyko 
sovietų lėktuvu į TabriZą 
“išdirbti galutines sąlygas 
priėmimui provincijos atgal 
į nacionalę vyriausybę.’’

Pas Mus Šutau pysite Agentų Komisą,
Tai Padarysite Tiesiog 

H reipdamieslį Mflsų Įstaigą!

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

yra pilno
patenkinti tai* meno iedevraie,^ 
kuriuo* met padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas išĮĮ 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pinuos progos atvykti l| 
į mūsų didįjį ofisą Ir dlrb-| 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANYI
#27 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: SEEI.EY 810!' 

(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. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

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

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO < t/ ' VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, far 
jūsų flnansUkam stoviui prieinamas 1

NARIAIS

O h I e • g o ■ 

Lietuvių 

Laidota vi y 

Direktorių 

Aioelaelįoi

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąirnaktl

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULiman 1270

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

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. CAL1FORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419
I. I.

1646 WEST 46th St.
ZOLP

Phone YAKds 0781
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KUR BŪSITE NEBŪSITE. BET NEUŽMIRŠKITE PRIBŪTI Į VYTAUTO DARŽĄ (115th St.. tarp Crawford ir Cicero Avė.). KUR ĮVYKS |

Švento Antano Par., Cicero, “Teveliu Dienos” Piknikas!
SEKMADIENĮ/ BIRŽELIO (JUNE) 16-tęi d., 1946 metais PIKNIKAS PRASIDĖS MUMS JAU ĮPRASTU LAIKU

Kas iš ar.imt'snių ar tolimesnių lietuvių kolonijų nežino Ciceriečių vaišingumą, draugiškumą ir 
sumanumą prie suruošimo ko nors naujo, gražesnio, Įvairesnio — su- įvairiomis linksmybėmis ir 
maloniais surpraizais? Jeigu kas tai nežino, tai atvykę Į šį mūsų pikniką galės patys pers tikrinti. 
Be to, šį Sekmudienį pripuola ir TĖVELIŲ DIEN A. Tad kaip būtų geriau pamylėti savo tėvelius, 
kaip atsivožus juos į Vytauto Daržą ir suteikti jiems keletą valandėlių pasilinksminimo, poilsio >0000(3000000000000000000'

nuo kasdieninių sunkių darbų ir vargų? Ten jiems bus linksma matyti visokių žaidimų, baseball 
tymų lošimą ir kitų įvairumų. Tad, atsivežkite juos ir suteikite jiems tą malonumą.

Kinis, nėra reikalo plačiau aiškinai apie mūsų pikniką, apie ką ten rasite ir t. t., tavi rezervuo
kite šį Sekmadienį šiam 'tikslui ir su savo giminėmis, draugais ir pažįstamais traukite linksmai į 
Ciceriečių Pikniką, o mes iš mūsų pusės užtikriname, kad praleisite laiką tikrai maloniai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti . . Kun. Kleb. Ignas Albavičius ir Ciceriečiai.

50/000 merginų

Sustojo pirkti 13,000 porų nylons
“Uodega” nusitęsė 18-ka blokų. Dvylika 
bestovinčių moterų apalpo.

Tragiškas Šeimos 
Išardymas

Pittsburgh, Pa. — šio 
miesto istorijoj nėra buvę 
tokio įdomaus “free show”, 
kokį suruošė dabartinis mie
sto mayoras David L. Law- 
rence.

Keturiems šimtams biznio 
merginų nusiskundus, kad 
jos neturi progų dienomis 
landžioti po krautuves, kad 
nusipirkus porą nylon koji
nių, mayoras jų pasigailėjo 
ir įsakė vienai krautuvei pa
ruošti 13.000 porų nylon, 
kad po darbo merginos ir 
moterys galėtų nusipirkti.

★

Šį mayoro malonė mergi
noms ir moterims žaibo grei
tumu aplėkė visą Pitts- 
burgh’ą ir apielinkes Pitts 
regint susidarė aštuoniolikos 
blokų ilgumo “uodega” (ei
lę). Specialus policijos būrys 
visą laiką, iki vėlumos, de-

žuravo, kad neįvyktų nesu
sipratimų ir nekiltų mušty
nės.

★

Tūkstančiai merginų ir 
moterį), kurios nuo darbda
vių buvo gavusios laiškelius 
vienai porai nylons, da sto
vėjo eilėje, kuomet jau vi
sos kojinės buvo išparduo
tos ir krautuvės durys užda
rytos.

Meteoras išgadino
Visi dabar labiausiai bijo 

atomo bombos. Šiomis die
nomis suomiai buvo tikrai 
nusigandę, kai padengėse 
pasirodė nepaprasta raketa. 
Helsinki Universiteto astro
nomijos skyrius gyventojus 
nuramino įtikindamas, kad 
tai nebuvo atomo bomba, bet 
meteoras.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

(Ištrauka iš laiško dr. Ka,- 
zimiero Paukščio).

Prašau padėti man suras
ti mano brolį Vincentą. Jis 
gyveno Chicagoje. Su mano 
broliu kun. Bronium Paukš
čiu, saleziečiu, susirašinėjo 
prieš karą. Jo adresą turėtų 
žinoti Seserys Ka.zimierietės. 
Vincento duktė gimusi 1924, 
mokėsi pas seseris Kazimie- 
rietes.

Iš mūsų visos giminės, tik 
du broliai esti Vokietijoje 
gyvi. Tėvas mirė 1942, sau
sio 11. Motina mirė 1944 Ve- 
lykose. Sesuo Agota liko Lie 
tuvoje. Broliai — kun. Jo
nas Paukštys, jėzuitas, bu
vo pasitraukęs iš Vilniaus, 
bet į Vokietiją nepateko. 
Buvau gavęs žinią, ka,d bol
ševikai jį pakorė. Ar tiesa, 
nežinau. Kun. Bronius, sale
zietis, liko Kaune. Brolis 
Juozas, turbūt, liko Lietu
voje. Brolis, Petras buvo Vo
kietijoje ir, gal, žuvo Dachau 
1945. Brolis Antanas, solis
tas, gyvena Bavarijoje.

Dr. Kaz. Paukštys

n

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <> 

Back of Ihe Yard"

TieslogJnnis 
Iš MūfčJ Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkifiimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išganius Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZTK—KAZIKAITIS

U

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš 117,500,000. — Ataargos Fondas VM 11300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIJSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

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

mitingas
Žinoma Town of Lake apie- 

linkėje organizacija, “Back 
of the Yard Council”, atlai
kė 8-jį metinį suvažiavimą, 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj, 
kuriame išklausyta įvairūs 
raportai. Pasirodė, kad orga
nizacijos pastangomis vieno 
šimto pradžios mokyklų vai
kai mokslo metu gauna šiltą 
per pietus užkandį, vaikų ge
rovės slaugės yra aplankiu
sios net 2,257 namus, taipgi 
organizacijos ribose yra ge
rokai sumažę nepilnamečių 
nusikaltimai.

Nežiūrint aukų, finansinis 
raportas rodė, jog metinis 
organizacijos veikimas bai- 
gė-si $1,084 deficitu.

Suvažiavime kalbėjo vysk. 
B. Sheil. Atstovų dalyvavo 
apie 300. Pirmininku per
rinktas kun. E. Plawinski, 
Dieviškojo Šv. Jono parapi

jos kleb.

Lavonas vagone 
Mary Hazel Caruso

Moters lavonas, kurį gele
žinkelietis rado tuščiame 
vagone Prairie du Chien, 
Wis.,, miestelyje, pasirodė 
esąs čikagietės Mrs. Mary 
Hazel Caruso. Ją atpažino 
Bureau of Identification ofi
sas patikrinus jos pirštų 
antspaudas su tais rekorduo
se žinomos kaipo narkotų 
vartotoja jau nuo 1940 m.

Pirmiau klaidingai Mrs. 
Howard C. Jonės, 2848 Di- 
versey Pkwy, atpažino lavo
ną kaipo jos dukters Mrs. 
Marcella Smith.

Varšava Art Institute
Vakar Art Institute, prie 

Adams ir Michigan gatvių, 
atidaryta Varsa vos sugrio
vimo ir jos 60,000 gyventojų 
skerdynių paveikslų parodą 
Paveikslai surinkti ir sukom
binuoti Lenkijoj ir pastaruo
ju laiku buvo rodomi Kon
gresiniam Knygyne, Wa- 
shington’e. Paroda tęsis iki 
liepos 7 d.

Draugauk su “Draugu”.

STASYS LITWINAS SAKO:
ii DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamlšlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.

Apsirūpino mėsa
Birželio 15 d. Chicagoj 

bus Chicago Federated Ad- 
vertising Club seimas, kurio 
rengėjams nekvaršina galvų 
stoka mėsos. Organizacijos 
prez. D. Ziprod, netoli Cold- 
water, Mich., buffalo augini
mo ūky nušovė 500 svarų 
bison’ą. Jis bus sudorotas ir 
atvežtas į Chicago delega
tams vaišinti.

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

Sudegė taksų rekordai
Visi Bridgeview, Stickney 

apielinkėj, miestelio taksų 
rekordai žuvo, kuomet už
vakar kilo gaisras Emill 
Haerr namuose, 7118 S. Be- 
loit Avė. Emill Haerr yra 
miestelio iždininkas.

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

BE

WESTWOOD LiailOR STORE
2441 West 69th Street.

------★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

H

2s

:-^i

J

Racionavimo atgarsiai
Federalis teisėjas Water 

LaBuy nubaudė $1,000 Da
vid Fedyna, savininką mė
sos krautuvės, kuriam'pra
eitą vasarą OPA buvo iškė
lus bylą už vartojimą bizny
je netikrų raudonųjų štam
pų.

Pagyrė policijos 
višininku

Amerikos Civilės Laisvės 
Unijos Ohicago skyrius pri
ėmė rezoliuciją, kurioj giria
ma policijos viršininkas J. 
C. Prendergast už teisingą 
kyšius.
“protekcijai” ima iš žmonių 
baudymą policininkų, kurie

Nauja ugnegesių stotis 
Chicagoj

Civilian Production Admi- 
nistration autorizavo Chica- 
gą pasistatyti naują ugnege- 
sių stotį vidurmiestyje. Tai 
bus žinoma Engine Compa- 
ny No 1. Stotis kainuos 
$180.000.

Įvairios ~ Įdomios
• • • • ŽINIOS

Visi vaikšto 
nuleidę galvas

Libirtyville, III. gyvento
jams da ims keletą dienų iki 
jie eidami gatvėms pakels 
akis nuo žemės. Dalykas ta
me. Užvakar vežant pinigus 
į to miestelio banką, vienas 
maišas su $44,000 iškrito iš 
vagono, vagono ratai jį su 

j plėšė ir $5, $10, $20 bankno- 
tės vėjas išskaidė po apielin- 
kę. Daug darbo buvo bank- 
notėms surinkti, tačiau da 
trūksta $500. Nežinia, ar jos 
nesurastos, ar, gal, jau kie
no kišenėj.

Turtai po žmogaus 
kaukuole
Paris. — Pontarlier’o mie

stelyje, prie Šveicarijos rū- 
bežiaus, prancūzų .muitinės 
valdininkai, atidarę karstą 
vieno prancūzų inžinieriaus, 
kuris buvo siunčiamas į Pa
ryžių, po lavono galva rado 
keliolikos tūkstančių dol. 
vertės prancūziško “stock” 
(vertingų poperų). Visą pa
lydovų procesiją paJeido, tik 
sulaikė laidotuvių direktorių, 
kuris, sakoma, pasinaudoda
mas lavonu norėjo didelį 
šmugelį atlikti.

mAPCUTI^
VTTCNTNTffT.TS AMERIKOS T.TETUVTV KASDTENTNTF 

RADTO LAIKE AftTTS — ĮSTEIGTAS R AT 11 1933

WHFC 1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos 

Iki 2-ros valandos popiet,
KITOMIS DIENOMIS — nno 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta 

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III

Telefonas — GROvehlll 2242

PAINU
«INTT.T

PRANEŠIMŲ

n mus
X Kun. P. Gasiūnas, Šv. 

Mykolo parapijos klebonas, 
įteiks diplomus baigusiems 
parapijos pradžios mokyklą. 
Mokslo meto baigimo prog
rama bus sekmadienį, birže
lio 16, 3 vai. popiet, parapi
jos salėj. Susirinkusius iš- 
kilmėn vaikai linksmins dai
nomis, vaidinimu, šokiais ir 
t. p.

X Cicero lietuvių kolonija 
rytoj bus lyg išmirus. Jei 
kas čikagiečių turi kokių rei
kalų ir norės juos ryt atlik
ti, tevažiuoja ne į Cicero, 
bet į; Vytauto parką. Ten 
bus visi ciceriečiai parapi
jos piknike.

X Majoras Bruno J. An- 
druska, 6552 S. Rockwell St., 
yra vienas trijų čikagiečįų 
tarpe 130 karininkų, kurie 
pirmieji baigė specialę vy
riausybės mokyklą, įsteigtą 
Carlisle Barracks. Pa., gavo 
diplomus ir paskirti į užsie
nio postus.

X Elzbieta Lankauskienė, 
turinti biznį adresu 1904 So. 
Cicero Avė., šiuo laiku ren
giasi atostogų į Putnam, 
Conn., pas Nekalto Prasidė
jimo Šv. P. Marijos seseris, 
tik laukia iš jų žinios apie 
vietą. Jinai kaip praeity, 
taip ir šįmet Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos pik
nikui pažadėjo stambių do- 

; vanų.
X Kun. Jonas Wm. Dani

levičius (Daniels) birželio 15 
d., Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panos Marijos katedroj, Ft. 
Wayne, Ind., bus įšvęstas 
kunigu, o birželio 16 d., 10 
vai. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, Gary, Ind., lai
kys primicijas. Jaunas ku
nigas yra kilęs iš Gary, ku
nigystės mokslus išėjęs St. 
Meina.rd Seminarijoj, St. 
Meinard, Ind. w •

X Jonas, ir Stanislovas 
Karbauskai, sakoma, gyve
ną Chicagoj ieškomi gimi
nių (Kryžanauskaitės-Vasiu- 
kevičienės), šiuo metu gyve
nančių Austrijoj. Jie patys 
ar žiną apie juos prašomi 
susisiekti su Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Chicago
skyrium, 529 S. Wabash Av.

«
X Antanų piknikas Lab

darių Sąjungos ūkyje bus 
ateinantį sekmadienį. Pats 
ūkvedis yra Antanas Bace
vičius, taipgi Antanas Ma- 
neika. Ūkio šeimininkės Su- 
deikienė ir Urbonienė žada 
atvykusius pavaišinti švie
žiais ūkio produktais. Be to, 
visiems bus įdomu pamaty
ti baigiama statyti senelių 
prieglauda ir pradėtas sta
tyti naujas tvartas — kluo
nas.




