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MOKYKLŲ UŽVAIZDĄ JOHNSON REZIGNAVO
'Keturių Didžiųjų' Užsienių Ministrai 
Dabar Ginčijasi Dėl Pasaulio Ateities

GUB. GREEN PASIKASO VETERANŲ BONUSŲ AKTĄ Išpildė Speciales Komisijos Patarimą; 
Nieko Nesako Apie Pirm. J. McCahey

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Šis “Keturių” susitikimas 
Paryžiuje yra. istorinis ir 
lemiamas, nes kaip Byrnes 
pasakė:

—Jei nebus padarytas su
sitarimas tarp Sovietų Ru
sijos ir kitų didžiųjų vals
tybių, tai tarpas kuris mus 
skiria, gali prasiskirti neper
žengiamai ilgiems metams.

Tokiu būdu šioj konferen
cijoj paaiškės ar Rytai su 
Vakarais susitars, ar .visiš
kai persiskirs.

Daugiau Nebeatidėlios 
Konferenciją,

Londonas ir Washingto- 
nas yra nusistatę, kad ši 
konferencija daugiau nebus 
atidėliojama. Arba “Keturi” 
susitars, pasiekdami kokį 
nors rezultatą, arba. persis
kirs visam laikui.

Jei nebus susitarta dėl 
Italijos, Austrijos, Vokieti
jos ar Balkanų kraštų, Byr
nes yra pasiryžęs daugiau 
nebesusitikti su Molotovu. 
Labai teisingai, kam atidė
lioti ir laiką gaišinti. Tokiu 
atveju Anglija ir Amerika 
mokės susitarti su šiomis 
valstybėmis atskirai if pasi
rašys taiką be sovietų Ru
sijos.

Bet Viskas Daroma, Kad
Pašalinus Nesusitarimą
Anglija dar nori bandyti 

geruoju susitarti su Rusija. 
Jei Rusija tikrai nori ben
dradarbiauti, tai jai sąlygos 
yra duodamos geros. Bevi- 
nas siūlo Molotovui pasira
šyti draugiškumo sutartį 
tarp Anglijos ir Rusijos 
penkiasdešimčiai metų. Ame 
rika žs.da suteikti kreditų...

Bet už visa tai reikalauja 
‘ tik vieno dalyko iš Molotovo, 
atvirumo ir nuoširdumo. Jei 
jis ir toliau ves slaptą žai- 

„dimą, tai Byrnes ir Bevinas 
^pasiryžę sušaukti taikos ko,n 
ferenciją iš 21 valstybės, 
kurios prisidėjo prie karo 
laimėjimo, ir jai pavesti 
spręsti pasaulio ateitį.

Vokietija Lieka Principa- 
linU Klausimas

Visi galvoja, kad Vokieti
jos klausimas, bus pačiu 
svarbiausiu ginčų objektu. 
Washingtone ir Londone no
rima, kad šis klausimas bū
tų vieną kartą ant visados 
galutinai sureguliuotas.

Visose Europos sostinėse 
nerimauja, kokią poziciją 
Rusija užims šioj konferen
cijoj, nes Maskvos spaudos 
tonas rodo, kad po paskuti
nio “Keturių” pasitarimo, 
Kremlius visai nemano nu
sileisti anglo-saksams. Ru
sai pasiskubino padaryti nau 
nas sutartis su Lenkija, Ju
goslavija, Bulgarija ir Ru
munija.

Artimųjų Rytų įvykiai ro
do, kad rusai ten irgi yra 
įpivėlę ir ieško tame nau

dos, o bijodami prarąsti 
“melžiamą karvutę,” rusai 
yra priešingi Vokietijos fe
deralizmui. Patys vokiečių 
komunistai, kurie pučia vie
non dūdon su Maskva, taip 
pat priešinasi Vokietijos pa
dalinimui į autonomines val
stybes.

Europoj Pasipriešinimas 
Prieš Rusus Didėja

Net niekas tikrai nežino 
tikrosios sovietų paslapties. 
Molotovas ir jo diplomatai 
moka lošti žaidimą ir niekad 
neparodo visų kortų, arba 
dažnai klastoja prie žaidimo 
stalo.

Aukšti anglų diplomatai, 
kuriems teko pabuvoti už 
“geležinės uždangos,” kons
tatuoja, kad kuo toliau, tuo 
didesnis pasipriešinimas ir 
nepasitenkinimas prieš ru
sus didėja Rytų Europoje. 
Gyventojai priešinasi prieš 
komunizmą ir tą sovietišką 
rėžimą, kurį jiems primetė 
raudonoji armija. Šiuose 
kraštuose tik nedidelis skai
čius komunistų, policinėmis 
priemonėmis stengiasi išlai
kyti valdžią.

Ir jei Molotovas nori ne
sukelti prieš save šias, visas 
tautas, jis turi nusileisti, 
nes taip ilgai tęstis negalėsi
Lenkijos Rinkimai Atidėti 

Vėlesniam Laikui
Šio mėnesio 20 dieną Len

kijoj turėjo įvykti balsavi
mas. Veik 85 nuošimčiai vi
sų gyventojų yra nusistatę 
prieš dabartinį sovietišką 
rėžimą. Anglai ir amerikie-* 
čiai norėjo pasiųsti ten savo 
stebėtojus, kad balsavimas 
būtų pravestas laisvai, tei
singai ir be prievartos, bet 
štai ateina žinia, kad rinki
mai atidedami... Komunis
tai įsitikino, kad jie dar ne
užtenkamai pripūtė gyvento
jams miglų į akis, kad šie 
dar per gudrūs, ir rinkimus 
atideda vėlesniam laikui.

Rumunijoje ir Bulgarijoje 
k2i kurie įvykiai rodo, kad 
naujasis rėžimas gyvento
jams visai nepakeliamas, 
nors tų kraštų gyventojai 
anksčiau labai mylėjo ru
sus. O ką jau bekalbėti a.pie 
Baltijos kraštus ir Vengri
ją, kur gyventojai yra visai 
kitos rasės.\

Lenkijoj ir Baltijos kraš
tuose siaučia partizanai, 
kuriuos rusams ne tik kad 
nepasiseka išgaudyti, bet juo 
toliau, juo jie jaučiasi be
jėgiai, o partizanai priešin
gai darosi padėties viešpa
čiais.

Tad ką daryti? Skelbti ka
rą Rusijai? Sąjungininkų 
nusileidimo politika kas die
ną Stalinui sukelia didesnį 
apetitą ir jis, visai priešin
gai, nemano nusileisti są
jungininkams.

Bet įvykiai, kurie šiomis 
dienomis vystysis, išspręs 
galutinai pasaulio ateitį.

Vyt. Arūnas.

Veteranų organizacijų ir įvairių tarnybų atstovams stebint, gub. Gvvight H. Green 
pasirašė Illinois veteranų bonusų bylių, ku rį pravedė specialė sesija 64-tojo atstovų 
suėjimo. Sėdi, iš kairės į dešinę: Įeit. gub. Hugh W. Cro.es; šen. Everett Peters, bonu
sų komisijos pirm.; gub. Green; ats. Ben H. Rhodes, ir pirm. Hugh Green.

(Acme Telephoto.)

Krizis Dėl Prancūzijos Vyriausybės; 
De Gaude Prabilo, Padarė Pasiūlymą

PARYŽIUS, birž. 17. — 
Gen. Charles de Gaulle va
kar sulaužė šešių mėnesių 
tylėjimą ir savo kalboje sa
kė Prancūzija turėtų suda
ryti dviejų rūmų valdžią ir 
išrinkti stiprų prezidentą 
vadovauti ketvirtajai res
publikai. Panašius pasiūly
mus yra padariusi ir MRP 
partija.

Komunistų partijos cen- 
tralinis komitetas Paryžiuje 
nubalsavo nedalyvauti val
džioje, kuriai vadovautų už
sienių min. Bidault. MRP 
buvo pasiūliusi jį kaipo lai
kiną prezidentą. Komunistai 
nori socialisto prezidento.

Ar De Ga?jlle Sugrįš?
Didžiuma obzervatorių jau 

čia jog De Gaulle nemano 
šiuo laiku aktyviai grįžti į 
politiką, nors yra tikimasi 
jog jeigu Prancūzija pasi
rinks sekti jo siūlomą liniją, 
jis gali tapti ketvirtos res
publikos pirmuoju preziden
tu po ateinančio rudens rin
kimų.

De Gaulle atsistatydino iš 
laikinojo prezidento pareigų 
krizio metu sausio mėnesy.

Mihailovic Užginčija 
Žudynių Kaltinimą

BELGRADAS, birž. 17.— 
Gen. Draja Mihailovičius, 
Jugoslavijos četnikų vadas, 
šiandien užginčijo kaltinimą, 
kad jis ir jo pasekėjai buvo 
masiniai žmonių žudikai. 
Generolas užginčijo, kad jis 
būtų išžudęs tūkstančius 
musulmonų, kaip kaltinama, 
ir sakė gandai būk jo kariai 
nužudę dešimtis tūkstančių 
Tito partizanų nebuvo tei
singas.

Jackson Sako Sugrįš 
Amerikon Šią Vasarą
NUERNBERGAS, Vokie

tija, birž. 17.—Teisėjas Rob 
ert H. Jackson šiandien sa

kė jo darbas kaipo U.S. ka
ro kriminalų prokuroras čia 
gali iki liepos 15 d. užsibaig
ti, ir jis tue«»e*"9rįš į Ame
riką.

Jis atsisakė komentuoti 
apie vyriausiojo teismo gin
čą, kurįi jis pradėjo stipriu 
pareiškimu, kad teisėjas Hu- 
go L. Black dalyvavęs bylo
je, kurioje jo buvęs padėjė
jas atstovavo klijentą vy- 
riausiąjame teisme.

Trys Karininkai Žuvo
FORT KN0X, Ky., birž. 

17.—Maj. gen. Hugh J. Gaf 
fey, buvęs a.a. generolo Pat- 
ton štabo viršininkas, ir du 
kiti armijos karininkai buvo 
užmušti ir keturi kareiviai 
buvo sunkiai sužeisti vakar 
naktį, kuomet jų lėktuvas 
besileisdamas nukrito.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Pulk. J. W. Durant ir jo žmona, WAC kapitonė, lėk

tuvu vežami į Frankfurtą,, Vokietiją, kur b: s teidami už 
pavogimą $1,500,000 veitės Hesse brangenybių.

—Anglijos komunistų partija užsipuola ant darbiečių 
valdžios, sakydama “yra galimybė visiško alijantų vieny
bės susmukimo ir matosi naujjo karo pavojai.’’

—Šen. Barkley pasakė Prez. Trumanui jog jis tikisi, 
kad senato-atstovų kompromiso komisija išdirbs daug 
geresnį OPA pratęsimo aktą negu penatas ar atstovai.

—Anglija ir Kinija remia Amerikos priešinimąsi sovie
tų planui konfiskuoti didžiuosius japonų ūkius ir išdalinti 
juos tarp mažesnių ir bežemių ūkininkų.

—“Keturių’’ užsienių ministrai nutarė pirma išsikalbėti 
ir išspręsti Italijos klausimą, pirm negu b;js imtasi svars
tyti Trieste priskyrimo reikalo.

—Vienas britas kareivis žuvo ir du kiti kareiviai bei 
septyni arabai buvo sunkiai sužeisti susirėmime Gaza 
miesto gatvėje, 48 mylias pietuose nuo Jeruzalės.

—Pulk. James A. Kilian prašė Prez. Trumaną, ištirti 
Lich field viršininką ir sargybinių teisimą ir prašė tei
simo atidėjimo kol bus gantas Preizdento atsakymas.

—Darbininkų unijų draugai kongrese pranašavo, kad 
jūreivių streiko išvengimas sustabdė pravedimą by kokio 
“griežtesnio’’ anti streikų byliaus bent šiais metais.

—Palestinoje naujas nerimas. Haifoje įvyko eilė spro
gimų ir kilo dideli gaisrai geležinkelių pastatų apylinkė
je. Teroristai šaudė su rankiniais kulkosvaidžiais.

Anglija Priešinasi 
UN Franco Raportui

NEW YORKAS, birž. 17. 
—Anglijos delegatas UN ap
saugos taryboje, Sir Alex- 
ander Cadogan šios dienos 
posėdyje įta.rė Ispanijos ty
rimo komisijos raporto tei
sėtumą, ypatingai kiek lie
čia rekomendaciją jungti
nėms tautoms nutraukti ry
šius su Franco rėžimu Ispa
nijoje, teigdamas jog tas 
reikalas turi būti tarptauti
nio teismo nuspręstas.

Cadogan tarpe kitko sakė 
taryba galėtų komisijos ra
portą užgirti, tačiau be re
komendacijos ryšių nutrau
kimui, ir visą reikalą pa
tiekti bendram jungtinių 
tautų suėjimui rugsėjo mė
nesyje.

Taryba baigė šios dienos 
posėdį nepadariusi galutinio 
nuosprendžio. Tikimasi so
vietų delegatas Gromyko 
priešinsis Cadogan pasiūly
mui.

Paklausydamas specialios 
mayoro Edward J. Kelly ko
misijos rekomendaciją Chi- 
cagos mokyklų užvaizdą Wil- 
liam R. Johnson vakar pa
tiekė savo atsistatydinimą. 
Komitetas darė mokyklų ty- 
rymą nuo bal. 1 d., po North 
Central Assn. of Colleges 
and Secondary Schools grą 
sinimo nepripažinti Chicagos 
mokyklų kredito — kas bū
tų privertęs Chicagos stu
dentus išlaikyti kvotimus, 
kad įstoti į| kolegijas ir uni
versitetus.

Chicago Board o’f Educa
tion ir užvaizdą. Johnson bu
vo taip pat sukritikuoti Na

Palestinoje Iškilo Naujos Maištynės; 
Lenkijos Žydai Bėgioja Nuo Teroristų

JERUZALE, birž. 17. — 
Raportuota, jog visi žydų 
Beth Haavara kolonijos, gy
ventojai buvo Palestinos po 
licijos suareštuoti po nakti
nio terorizmo, kurio metu du 
britai kareiviai buvo arabų 
maištininkų užmušti ir as
tuoni plentų ir geležinkelių 
tiltai buvo išsprogdinti.

Oficialus policijos prane
šimas kaltino žydus teroris
tus už tiltų išsprogdinimą. 
Raportas apie Beth Haava
ra gyventojų suėmimą nebu
vo oficialiai patvirtintas.

Toliau Daro Kratas
Tuo tarpu, armija ir poli

cija toliau daro kratas vi
suose kaimuose pagal Pales
tinos pasienį, apylinkėje iš 
sprogdintųjų tiltų.

Žydų agentūra, atsakė į 
Anglijos ir Amerikos vald
žios paklausimus apie agen
tūros reagavimą į britų- 
amerikiečių komisijos rapor
tą Palestinos reikalu, ir ra
gino “autoritetams kuo grei
čiausiai vykdyti komisijos 
rekomendacijas tuoj jdeisti 
100,000 žydų, nacių ir fašis
tų persekiojamo aukų, į Pa
lestiną.”

16. —

Banditai Atakuoja žydų 
Konvojus

VARŠUVA, birž. 
(Sulaikyta) — Tūkstančiai 
iš Rusijos į Lenkiją repat
rijuojamų: žydų bėga į vaka
rus ir pietus, kad išsigelbė
jus nuo dažnų teroristinių 
atakų. Per praeitus 10 mėne
sių buvo užmušta apie 1,000 
žydų, ir atakos ant jų kon
vojų nuolat didėja.

Naujas Planas Karo 
Paliauboms Kinijoje

NANKING, Kinija, birž. 
17.—šiandien buvo pasirašy
ta sutartis duodant taikos 
vykdymo komandoms galią 
užvesti derybas išvengimui 
didelių kovų Kinijos civiliam 
kare. U.S. brig gen. Henry 
A. Byroade suvedė naciona,- 
linės valdžios ir komunistų

tional Education sąjungos 
šių metų pradžioje. Tuo me
tu tarybos pirmininkas Ja
mes B. McCahey ir užvaizdą 
Johnson abu gynė mokyklų 
administravimą.

Komitetą sudarė dr. Hen
ry T. Heald, Illinois Insti
tute of Technology prez.;
A. C. Willard, University of 
Illinois prez.; prel. James T. 
Hussey, S.J., Loyola Univer
sity prez.; kun. Comerford 
J. 0’Malley, O.M., De Paul 
University prez.; Franklyn
B. Snyder, Northwestern 
prez.; ir Nelson Snider,

| North Central Assn. virši- 
« ninkas.

vadus sutarties pasirašymui.
Sakyta valdžia sutiko su

naikinti blokhauses prie 
svarbiųjų geležinkelių ir lei
sianti komunistams daly
vauti geležinkelių adminip-
travime.

Raportuojama Rusai
Kilnoja Kariuomenę

PARYŽIUS, birž. 17. — 
“Keturių Didžiųjų” užsienių 
ministrams šiandien svars
tant Italijos ekonominius 
klausimus, pasklido raportai 
apie rusų kariuomenės judė
jimą užpakaly Stetin-Tries- 
te “geležinės uždangos.”

Vieni raportai sakė yra 
priežasties manyti jog dėl 
tų raportų įvyko pakeįtimas 
kitų amerikiečių dalinių Vo
kietijoje ir alijantų kariuo
menių Italijoje.

Sutiko Pratęsti Drafto 
Aktą Devynis Mėnesius

WASHINGTON, birž. 17. 
—Atstovų ir senatorių ko
misija šiandien sutiko pra
tęsti vyrų ėmimo aktą de
vyniems mėnesiams, iki 1947 
m. kovo 31 d., bet kol kas 
negali susitarti dėl 18 ir 19 
metų jaunuolių ėmimo.

Tai buvo kompromisas, 
kadangi senatas nubalsavo 
pratęsti aktą iki geg. 15 d., 
o atstovų rūmai iki vas. 15.

TOKYO, birž. 17.—Hideki 
Tojo šiandien pareiškė jog 
Amerikos ir Anglijos koali
cija “įvarė Japonijos impe
riją į konfliktą, kuris pas
kelbė karą civilizacijai.”

KALENDORIUS
Birželio 18 d.: Šv. Efre- 

mas; senovės: Gimbutas ir 
Tulnė.

Birželio 19 d.: šv. Julijo
na ir šv. Florentina; seno
vės: Andagis.

ORAS
Ūkanota ir lietinga. Vė

siau. Saulė teka, 5:16; lei
džiasi, 8:26.
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Argentinos Lietuvių Katalikų Darbai IŠMOKSLINTIEMS
LIETUVIAMS

dėlių iliuzijų, juo sveikiau. 41). Reprodukuojami verti- Centro išleistais veikalais, tuvių Taryba, įsteigdama in- 
Kukliai pradėjus nuo bet ku- mai slaptųjų sovietų įsaky- pirmame puslapyje juos su- formacijos centrą

LIETUVIAI
Lietuviai, gal 90 jų nuo

šimčių gyvena pačiame Bue-

vadų, bet netrūko išnaudoto
jų ir anarchistų, kurie Ar
gentinoje eilę metų leisdami 
asmeninio pasipelnymo tiks-nos Aires mieste, jo prie-i. . , .. x,_.. , ,.. ,. . , . llais laikraštėlį, besivadinan-miesčiuose ir to paties vardo ,,

provincijoje. Tikros statistiš
kos nėra, tačiau nuosakiai Į

tį “pažangiu ir demokratiš
ku” dabar lietuvius darbinin- 

i kus tebedemoralizuoja.

Kai kurie aukštąjį moks- rĮ°.larl30’ nesibijant pavarg- mų kaip sekti Lietuvos pat- žymint ir rekomenduojant 
ą baigę diplomuoti lietu-! * ir tnrmt/nidjatyvos, ke- riotus, kaip juos areštuoti, skaitytojams. Tai ir dar vie
nai klausia, ar jie g alėtų . *SJĮ vi\ įvežti, paduodami vertimai nflS irodvmas koki svarbu

lą
viai klausia, ar jie galėtų , r ‘ ‘vc/nas įrodymasgauti savo specialybės darbą sal zmo_mską uukię. Duonos pareiškimų ir laiškų tų, ku-
universitete, įstaigose ir pa
našiai. Nėra viltie i, kad to
kie norai išanksto būtų pa-

ir laisvės čia yra daugiau, 
negu kartais ištolo vaizduo
jama.
PILIETYBĖ

Argentinoje pilietybės įsi
gijimui nustatyti mažiausiai

tenkirti ir garantuoti. Dau-
apskaičiuojama, kad Argen- gelis pačių argentiniečių ir
tinoje gyvena apie 30.000 , YRA IR ŠVIESIŲ natūralizuotų šios šalies pi-
mūsų tautiečių, čia atvyku-, REIŠKINIŲ į liečiu negauna darbų ir pos-
šių daugiausia tarp 1926-, lietuvių i tų, kokių norėtu. Ypač tai j
1930 metų. I ... , . . rpiškinvs hnrrunitu. i teoeganoja, Dėt, airoao,

rie buvo išvežami. Visame 
straipsnyje daug simpatijos 
Lietuvai ir, jos dabai ties, 
dar sunkesnėse nelaimėse, 
reiškiama viltis dėl nepri
klausomybės atgavimo. Mi-

kokį svarbų 
darbą atliko Amerikos Lie-

Negali kovoj laimėti žmo
gus, kurs eina neapsimąstęs 
ir be stipraus nutarimo.

dveji metai. Karo pradžioje. _ ...
sustabdytas pasų suteikimas netas buv° vėliau

patriotų.. kurie _ neatsižvelg-, dažnas reišWnys humanita-, kad
Nugalėję aklimatizavimosi dami * nieką sielojasi visaįs rinių mokslų šakose.

sunkumus, pergyvenę nedar 
bo krizes, pramokę kalbos ir savo tautos rūpesčiais ir Medikams, agronomams ir 

nelaimėmis, pinigu ir darbu inžinieriams sąlygos ir gali-
prisitaikę prie naujų papro- prįsį(je(įa prįe visų kilnių už- mybės yra palankesnės. Bet
čių, dauguma lietuvių įsikū 
rė kad ir neištaigųigai, tai 
betgi pakenčiamai, o kai ku
rie ir visai gerai. Dalis dir
ba fabrikuose, dalis ėmėsi 
amatų, biznio, nuėjo porte- 
rais, šoferais ir kambarinė
mis tarnauti į turtingųjų 
namus. Vienas kitas pralobo 
įsitaisę nuosavas įmones. 
Žemės ūkiu lietuvių Argen
tinoje užsiima mažai.

Lietuvių kaipo darbininkų 
vardas geras; lietuvaitės vi
rėjos ir namų apivokos tar
naitės giriamos ir ieškomos.
DAUG NEATLAIKĖ 
GYVENIMO KOVŲ

Deja, reikia priminti, kad j simas: tai kaip į Argentiną 
tam tikras skaičius mūsų i atvyktl ? Pirmiausia tenka 
išeivių kaipo Argentinoje,į pabrėžti, jog kaip visur, taip 
taip Urugvajuje ir Brazilijo- čia karo pradžioje įvesti

simojimų. Argentinos lietu- ir juos vargiai kuri įstaiga 
viai Avellanedoje (Buenos stengtųsi pasikviesti. Savo 
Aires priemiestyje) turi pastangomis lieka pasirūpin- 
naują gražią tėvų marijonų
pastatytą bažnyčią. Prie jos 
yra ir mokykla lietuvaičių 
šv. Kazimiero Seserų veda
ma. Yra šaunus šv. Cecilijos 
choras. Yra veiklus “Lietu
vai Išlaisvinti Centras Ar
gentinoje”. Yra pora Isavi- 
šalpinių draugijų. Yra kas 
Lietuvos laisvės bylą gina 
vietinėje ispanų kalba spau
doje.
ĮVAŽIAVIMAS

Dabar Europos lietuviams 
gal pats svarbiausias klau-

ti visą, atvykti, pramokti 
kalbos, akyliai apsižiūrėti 
kur ir kaip galima prieiti, 
tada ir įsikūrimo galimybės 
ir pasisekimo ar nepasiseki
mo rizika paaiškės.
APIE DARBUS

čia pirmon galvon nevisur 
pilietybės atsižvelgiama. Vai 
stybinėj tarnyboj, tai, žino
ma, taip.

Į Argentiną šiuo metu nu
kreiptos daugelio išbadėjusių 
tautų akys. Linkėtina, kad 
vargingose ir nesaugiose są
lygose atsidūrę lietuviai gau
siai galėtu į šią sočią ir sau
lėtą šalį atvykti.

Argentinos lietuvis

išleistas atskira ištrauka. 
Pažymėtina, kad renkant

medžiagą, naudotasi Ameri
kos Lietuvių Informacijos

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWM*N
(Kveėinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1681 West 47th Street 

OFISO TtT.iKnOfl:

Nuo 3 iki 4 pp. ir 7 Iki 3:34 vak.

If
lIl

IH
ll

I DR. V. P. SLEPtKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • •
68(13 W. Cermak Road 

BKRWYN, ILLiIVOIS

je, gyvenimo kovo3 neatlaikė 
ir žuvo Kartais perdideli? 
įtempimus dėl materialinio, 
koks nors išnaudojimas, ap
sivylimas, tėvynės nestalgija 
suardo sveikatą, nervus. Bue
nos Aires, pavyzdžiui, psi
chiatrinėse ligoninėse ir prie 
glaudose vis pasitaiko po 
keletą net ir keliolika lietu
vių ir lietuvaičių. Dar dau

am
žiaus, sveikatos, kartais ir 
pilietybės). Tokių reikalavi
mų mažiau paisoma iš virė
jų ir tarnų. Jei kas turėtų 
kapitalo kuriai nors pramo
nės įmonėlei pradėti, ar

k^A^enSnZ BoUvfjraS ! “k!ui ar preky-
ir Kolumbija, o gal ir Urug- !ba1’ Jau, fei iu' . kaip sako-
vajus įsileistų didesnį lietu- i- • i- <.• b
vių tremtinių skaičių be y. | ietų atsistoti, 
patingų suvaržymų. Kadangi J Visa apibendrinant. nebu3 
minėtos šalys gauna ir kitų suklysta pasakius: kam pa- 
Enropos tautų panašius pra-1 vyks atvažiuoti į Argentiną

emigracijos suvaržymai dar 
nepanaikinti. Masiniu būdu 
kaip anksčiau ateiviai neįsi- 
leidžiama. Dedama p°stangų,

i Italu kataliku sim
Argentina, kaip ir kitos P.‘

Amerikos šalys, pirmoje ei- Į 
Įėję įvertina žemės ūkio Roma (LAIC) — Įtakin- 
darbininkus. Amatininkai, gas Italijos žurnalas “La 
technikai, elektrisistai, šofe- Civilta Cattolica” net devy- 
riai taip pat darbo gauti ga- njug puslapius paskyrė apra- 
li. lenSviau- Fabrikų darbi- j šymui pirmosios bolševikų 
ninkui statomos jau sunkės- j okupacijos Lietuvoje (1940- 
nes sąlygos (žiūrima —

palijęs Lietuvai

Ofiso TeL — Bervrya 8828 
Boa Tel. — Lafuyetoe 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA
iome Calls tai Indiana—

Ptaone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY ,

936 West 63rd St.
HOUR8: Daily 4—3 F. M. 

Baturdays ■ A. M. to 3 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašaliu* 

visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, Chicago 

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:09 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE*

LIETUVIAI DAKTARAI

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius Ir Mažus

giau nervų pusiausvyrą pra 
radusių slankioja gatvėmis 
ar glaudžiasi prie pažįstamų. 
Iš dalies prie šios nelaimės 
plitimo prisideda perdideii3 
prasto stipraus vyno varto
jimas, ypač kenksmingas 
tvankiame Buenos Aire did
miesty, i
TAUTINE NUOTAIKA

Nepergeriausia didesnės 
mūsų išeivių dalies P. Ame
rikoj ir tautinė nuotaika. 
Daugelį čionykščių lietuvių 
užkerėjo komunistinė propa
ganda, į kiti šiaip sau mate
rializme paskendę visam ki
tam abejingi. Visados čia 
buvo jaučiama stoka gerų

_ i šymus, klausimas svarsto
mas lėtai ir be galutinių 
sprendimų. Tenka laukti. In-

ar kitur su blaivia nuovoka, 
gerais norais, tvirta valia ir 
pasiryžimu kovoti ir laimėti,

dividualiai Argentinos vizas nezus- Tik juo mažiau perdi- 
galėtų gauti tie, kuriuos čia
kviestųsi artimi gimines ir 
taip pat lengviau tie, kurie 
jau anksčiau čia yra gyvenę; 
kuriems draugai ar kas ki
tas Emigracijos Departa
mente Harantuot.u tr'ms me
tams apmokamą darbą. Ga
rantijos užtenkamomis pir
moje eilėje skaitomos tų, 
kurie turi savo įmones ar 
ūkius. Nors dauguma lietu
vių turi nuosavus namelius 
ar vidutinio darbininko už
darbį bei santaupų, garanti
jai pagrindo tatai dar nesu-

RENDUOJAME GRINDŲ j 
TRINIMO MAŠINAS — j

TIKTAI

$150

Į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
Bi3N.IA.MIN MOOKE MAL.IAVU 

IR VARNIMŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VAKNISŲ, Ir —
REM-TONE VAUSPAR.

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

Į GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Tel. V IR 0980 (offlee Ir Narna.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr.’S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St ir 49th Ct.

Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 3-4 pp. Ir 4-3 vak. 

Šeštadieniais nuo 3-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Ofiso Tel..........Vntginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus, i 3147 S. Halsted St., Chicago
________________________ _______  i Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniaisDr. F. C. Win$kunas
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Bes. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal nutarti.

Valandos: 3—8 popiet.

inteligentingų visuomenės ; daro.

BBE 3$

Tiksliu Tyrimas 
Orthoptta Gydymas

Contac* Stiklai 
Stiklus Atnaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virt Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 11, 1 iki B. 7 
Iki « — fleitad. — 10 ryte Iki # vak. 8ek- 
mad. — 10 iki plotų. — Trodlad. utdaryta.

Tarime Gražų Pasirinkimą 
ltttflni. SIENINES POPIKROS

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tek: — HEMlock 8262

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, I1L
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdtrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Rani.tų J staką Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Valiausių
Muslkr-s Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 41IS

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS OB GHKURGAS

4729 So. Ashland Avė. 

(3-ties laUos)

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAEayette 3210 
Bes. TeL REPabUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., 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 N AKIM

Ofiso TslefmiM: YARds 6554 
Jei neatsffleplA laukite—
Bes. TeL: MIDway 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Ave„
ROOM S.

Ofiso TeL: GROvehffl 5213 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Kuo 3 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: Ir 

Treėt&dleniala paeal sutartį.

TeL OANel <122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uidarytas.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
TeL REPublle 7868

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME, 3%
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 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, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Del Susitarimo šauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį),

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

2408 West 68rd Street

▼AL.: nno ! OI • kas vakaras. 
Dienomla tik vagai sutarti

TbL OANal <257
Bes. TbL: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Iki 9 vaL vakare.

Rea. <958 Bo. Tatanaa Avė.
Bes. TeL GROvehOl 9617 
Offlee TsL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Ro&d
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashl&nd Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

BE 39 E29

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofise Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 351h Street

Vai.: 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. — 

Milto n.

Ofiso TeL VIRginla 0036 
Reddencijos 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
VAL.YNDOS: nuo 2—4 ir 6 ~8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tnl.i FTTEI.M 4N Vili

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEElcy 7330 R«m. Tel.: BRUnswl<k 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 v»kara
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HELP WANTED Ar Žinote, Kad

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAl'fiAS" HELP WANTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolvb V488-V48*

HELP AVANTED — VYRAI

REIKIA VYRĮ* "MOTOROLA
Dirbti šviesioje, moderniškoje ir 
švarioje kepykloje.

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVUS DARBAS

Ekstra Gera 
Pradinė Mokestis

KLAUSKITE DEL 
MR. FREDERICKS 

VVONDER BREAD BAKERY
3015 W. Lake Street

PORTERIŲ
PASTOVUS DARBAI
DIENA —70 e. J V AL. . . 

ŽNAKTJ — 73% c. VAU.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 BELMONT AVĖ. 

REIKIA
DZENITORIUI PADĖJĖJO
5i/o DIENOS I SAVAITĘ. 

GERA MOKESTIS
CHICAGO MATERNITY CENTER 

1336 S. NEWBEKRY 
MONROE 3423

HELP MANTUI) — MOTERYS

MERROIV MACHINE 
OPERATORIŲ

Patyrusių. Pastovus darbas. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.
LISBON KNITTING MILLS 

848 N. Noble St.
CANal 6109.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

D ŽE NITOR KŲ
UŽDARBIS 72% I V AL. PRADŽIA* 

77% J VAU. PO S MftN.
82% J VAL. PO 0 Mf.N.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 VV. WASHINGTON ST.

Žuvo apie 3,000 
Lietuvos partizanu

Bruzelles-Belgi ja (LAIC ) 
Belgų laikraštis “Vrai”, ge
gužės 11 dl., įsidėjo reikšmin
gą straipsnį apie Lietuvą, 
antrašte “Lietuva po sovie
tiškuoju batu’’. Pranešama, 
kad juos pasiekusios sensa
cingos žinios apie įvykius 
Lietuvoje: atsimindami 40,- 
000 Lietuvos tremtinių, taip 
pat daugelį tūkstančių, Lie
tuvos vaikų išvežtų neva į 
techniškąsias Rusijos moky
klas mokytis, protestuodami 
prieš ir dabar nesiliaujan
čius trėmimus (kurių skai
čius kas menuo siekia apie 
3-4,000) daugelis Lietuvos 
vyrų išėjo partizanais į miš
kus. Toji dabartinio lietuviš
kojo požemio armija esą 
siekia apie 30.000. Toje ko
voje jau žuvo apie 3,000 pat- 
rijotų. Į išžudytų ir ištrem
tų vietas rusai gabena tūk
stančius iš Sovietijos.

Už suteikimą paskutinių 
sakramentų mirštantiems 
partizanams kunigai areš
tuojami.

HELI’ WANTED — MOPEKYS U. N. R. R. A. Yra Ir Vaistininkas?
GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

TAI GERIAUSIA 
R A D I O

VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

11.04
4545 W. AUGUSTA BLVD.

Merginos ■ Moterys
DIRBSIT 44 VALANDAS 

MOKAMA UŽ 48
65c Į vai. pradedant, švarūs dirb
tuvės darbai. Moderniška švari dirb
tuvė. Patyrimo nereikia. Pastovus 
darbas ištisai metus. 2 blokai j pie
tus nuo vldurmtesčio.

MARGO MFG. CO.
638 S. FederaI

REIKIA MERGINŲ

Lengviems Bench 
Assembly Darbams 

Puiki pradinė mokestis, 45 vai, į 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai. 

ATSIŠAUKITE

METROPOLITAN 
INDUSTRIES, INC.

226 N. Clinton

“Get sėt i»ow ori' a steady job” 
iNEEDED AT ONCE

BILLER OR FAST TYPIST
Permanent position

Pleasant working conditions
Merchant Shippers Association 

1858 S. WEWTERN AVĖ.

Lietuvos universitetų dar
bas atydžiai rusų komisarų 
sekamas; Malkovas stropiai 
prižiūri, kad Vilniaus uni
versiteto personalas išeitų 
privalomą marksizmo-leniniz 
mo-stalinizmo kursą, kurį 
dėsto sovietų profesoriai. Se
na ir vertinga Vilniaus bi
blioteka apiplėšta ir daug 
vertingų dalykų iš jos išsiųs
ta į Maskvą ir Minską.

Į pabaigą laikraštis pri
duria: jei tos didvyriškos 
(Baltijos) tautos nesi šaukia 
į pasaulį, tai dėl to kad) jos 
to negali. Pagaliau su ironi
ja pastebi: tos šalys neturi 
nei žibalo, nei mineralų, nei 
akmens anglių, nieko, tik 
žmones. O kuri gi galybė da
bar interesuotusi žmonėmis?

Trachoma išnykus
Amerikos Jungtinėse Vals

tybėse, ir kitose pažangiose 
šalyse, trachoma (tam tikra 
akių liga) veik išnykus. 
Prieš 30-40 metų daugelis 
lietuvių ir kitų tautų Euro
poj, dėl trachomos negalėjo 
įvažiuoti į Ameriką.

Savo garaže rastas nužu
dytas August Loewe, 915 N. 
Monticello Avė.

Nėra žmogaus pasaulyje, 
kur neturėtų savyje gabumų 
gerą daryti. — Bulver.

UNRRA ne tik gelbsti žmo 
niją maistu, drabužiais, bet 
ir vaistų siunčia pasakiškais 
kiekiais iš Toledo, Ohio, į 
visus pasaulio kraštus, štai, 
kiek jau pasiųsta:

218,000,000 tabletkų aspe- 
rino.

71,000 gorčių (gallons) 
hidrogeno peroksido.

475 šimto-svarų bačkų 
natrio bikarbonato.

1,300 svarų efedrine sul- 
foto.

32,000 gorčių mineralinio 
aliejaus.

500,000 svarų vazelino.
15,000,000 tabletkų (cas- 

cara) šaltekšnio.
14,000 gorčių ricino alie

jaus.
90,000 kvortų jodo.
7,000,000 tab. asperino.
40,000 svarų vazelino.
500,000 nuo šalčio tablet

kų ir daug kitų medikamen
tų.

Tas pats šaltinis paduoda,

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Alubavičius Aleksas, iš Stak
liškių m., Alytaus ap., išvykęs 
Amerikon 1931-32 metais.

Antanavičius Kazys, sūnus Pet
ro, kil. iš Kaišiadorių v., Traku 
ap., lankėsi Lietuvoje apie 1924 
m.

Artišauskai, kilę iš Naujamies
čio, Panevėžio ap.

Augat A u gust.
Baeevičaitė Ona, kil. iš Lukšių 

vai., Šakių ap.
Bacevičius Juozas ir Baeevieie- 

nė-Miekutė Liucija, gyv. Čikagoj.
Balandis Dovydas.
Baltrūnas Jonas, iš Skapiškio 

vai., Rokiškio ap.
Baniai-Samiai, penki broliai, 

vienas j)ij vardu Jonas, sūnūs Izi
doriaus, kilę Eržvilko vai., gyv. 
Čikagoje.

_ Bartkienė-Bučinskaitė Ona, kil. 
iš Vainuto vai., Tauragės ap.

Baužienė-Kundrotaitė Adelė, 
Fridriko Baužos žmona, gyv. Či
kagoje.

Bendikienė-Draugelytė Adelė, 
kil. iš Paežerių vai., Vilkaviškio 
ap., gyveno Floridoje.

Bikinas Albertas, sportininkas 
plaukikas, buvęs Lietuvoje, 1938 
m. Olimpiadoje, gyv. Pittsburgh, 
Pa.

Blaževičius (Blužas) Eduardas, 
sūnūs Benedikto, kil. iš Krakių 
vai., Kėdainių ap., gyv. Čikagoje.

Bogušas Bronius, iš Leipalin
gio vai., Seinų ap.

Boguševičius Juozas, kil. iš 
Rimšės vai., Zarasų ap., gyven. 
Čikagoje.

Bokas Antanas, kil. iš Radvi
liškio vai., gyv. Brooklyne.

Borkauskas Juozas, sūnus Juo
zo, kil. iš Šiluvos vai., Raseinių 
ap., gyv. Philadelphijoje.

Bubelienė Agota, kil. iš Paje
vonio vai.„Vilkaviškio ap.

Bumelytės, Onutė ir Petronė, 
kil. iš Veisėjų vai., Seinų ap.

Bučinskas (Buseh) Petras, kil. 
iš Vainuto vaL Tauragės apskr., 
gyv. Paterson, N. J., 71 Lafayette 
St.

Budrevieienė - Antanavičiūtė 
Elena, duktė Andriaus, kil. iš 
Kaišiadorių vaisė., Traktų ap.

Bukinienė-Samoškaitytė Ona, 
kil. iš Pagramančio vai., Tauda- 
gės ap., gyv. Čikagoje, ir vyras 
Kazimieras Bukinas.

“SUDARYKITE MILIONĄ!”

ĮSTOKITE Į ARMIJĄ SU SAVO 
MOS LAIPSNIU

A GOOD JOH FOR YOU

U. S. Army
CM O O.S £ r H I s

F INF PHOFISSION NO VV !

166 W. Van Baran St. 
2001 Irving Park Blvd. 
6500 S. Raelne Avenue

kad Austrijoj — Viennoj 
mokama $75 už 50 asperino 
tabletkų.

Sudegė Custer's 
skerdynė

St. Louis, Mo. — Adol- 
phus Busch, S., žinomas bra- 
vorninkas, gavo žinią, kad ka 
rininkų klube, Ft. Bliss, Te- 
xas, gaisras sunaikino 9x6 
pėdų originalą piešinį “Cus- 
ter’s Lašt Stand” (Paskuti
nė Custerio skerdynė), ku
rio kopijas matome dauge
lio saliūnų languose arba ant 
sienų. Bravorninkas A. 
Busch tą originalą ųįipirko 
už $30,000 ir padovanojo U. 
S. Septintajai Kavalerijai, 
palaikančiai gen. Custer’io 
atmintį.

Paskutinė gen. Custer’io 
skerdynė, kurią įvykdė indė
nai,buvo 1876 metais.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Bulwiteh, kil. iš Suvalkijos, tu
ri kepyklą Woreester, Mass.

C’alfeld Aleksandro, Eduardo ir 
Karolio, gyvenusių Oregon val
stybėje ir Čikagoje, šeimos pra
šomos atsiliepti. Jie spėjama bu
vo kilę iš Tauragės ap.

C’viklienė-Indrišiūnaitė Elena, 
kil. iš Pasvalio vai., Biržų ap., 
ir šeima.

Černiauskaitė Ieva, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kil. iš Leipalin
gio vai., Seinų ap.

Dėdinas Antanas ir Dėdinas 
J uozas.

Degutis Antanas, gyv. Čikagoj.
Dowgiala Antanas ir Mykolas, 

ir jųdviejų šeimos.

Draugelienė-Platanienė Uršulė, , 
iš Paežerių vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Brooklyne.

Eidiejienė-Kazlauskaitė Barbo
ra, kil. iš SalarftiJ Vai., Kretingos 
apskr.

Flok George.
Galinis Pranas, gvv. New Ver

kė.
Garšva Napoleonas, atvykęs A- 

merikon 1938 metais.
Gasparaitis Jonas, kil. ar turįs 

giminių Joniškio vai., Šiaulių ap., 
gyv. Čikagoje.

Gintaraitė Juzė, gyv. New Yor
ke.

Girdauskas Jurgis ir Girdaus
kas Pranas, kilę iš Kidulių vai., 
Sakių ap., gyv. Brooklyne.

Granatauskienė (Grand)-Kar- 
čiauskaitė Petronėlė, gyv. Rieh- 
mond HilI, N. Y.

Grigaitienė-Kazlauskaitė Ag
nieška, kilusi iš Salantų vai., Kre
tingos ap.

i Grikšelis Jurgis, sūnus Jurgio, 
kil. iš Nemakščių vai., su šeima.

Gudelytė Sofija, ištekėjusi už 
jurų karininko pavardė bene Mic- 
kauskas ar pan., kilusi iš Vaškų 
vai., Biržų ap.

Gumbinas Petras, sūnus Kazio, 
kilęs iš Panevėžio vai., gyv. Phi
ladelphijoje.

Iešmonta Pranas ir Vincas, kil. 
iš Viekšnių vai., Mažeikių apsk. 
Pranas yra siuvėjas Čikagoje.

Jankauskienė-Kulikauskienė Zo
fija, kil. iš Rietavo, Telšių ap., 
gyv. Wilkes Barre, Pa.

Janušonis Juozas, kil. iš Karu- 
žiškihj k., Panevėžio vai., ir ap., 
gyv. New Yorke.

Jurgutis Andrius, gyvenęs De
troitu Mich., 9189 Russel Street.

Jurkštas Petras ir Jurkštas Po
vilas, gyv. Rumford, Me.

Juškevičius Leonas, kil. iš Žei- 
m imėain.Kdiųų,
mių m., Kėdainių ap. ir jo šei
ma, gyv. Čikagoje.

Armijos veteranai, kurie turėjo 
tam tlkens Military Occupational 
Specialu mus, (rali iŠ naujo jstotl 
wu laipsniu, atitinkamu savo iftsl- 
lavlnlmul ir patyrimams. Jeigu jei 
buvo garbingai paleisti Gegutės 
12 d. ar paskiaju 1945 m. — ir jei
gu jie vėl (stos pirm 1946 m. Lie
pos 1 d. Daugiau kaip trys ket
virty s mtllono vyr.ų. Jau (stojo j 
naująją Regullarę Armiją. SUDA
RYKITE MTDIONA! VTSI faktai 
yra kiekvienoj Armijos Stovykloj, 
Poste ar Rekrutavlmo Stotyje.

VIRŠININKAS A-BOMBOS 
ĮGULOS

Majoras Woodrow Swan- 
cutt, iš Wisconsin Rapids, 
Wis., vyriausybė paskirtas 
viršininku įgulos Superfort- 
resso (karo lėktuvas), kuris 
numes atomo bombą ant Bi
kini salų. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Kairienė-Kasputytė Pet ronėlč, 
gyv. Čikagoje.

Kamsiukas Jonas.
Kanaporius Ipolitas, gvv. Ams- 

terdam ir Kanaporytė Ona, gyv. 
Brooklyne. Abu kilę iš Kėdainių 
apskr.

Katauskienė Kazė.
Katilius Vincas, kil. iš Marijam

polės ap., jo žmona Marija, ir 
sūnūs Jonas ir Vincas, gyvenę 
Morgantown, West Virginia.

Kazlauskas Fortūnatus ir Kaz
lauskas Jonas, kilę iš Salantų 
vai., Kretingos ap.

Kilas-Jurkštaitė Elena, gyven. 
Rumford, Me.

Krikščiūnas Juozas, gyv. Čika
goje.

Kulikauskienė Emilė, kil. iš 
Sereikių k., Lygumų vai.

Kundrotienč-Vainauskaitė Mary 
gyv. Čikagoje ir jos sūnūs Vi- 
toldas ir Romualdas.

Lapinskienė-Tarasevieiūtė Ago
ta, kilusi iš Pakruojo vai., Šiau
lių ap.

Laučius-Jurkštaitė Juzė, gyv. 
Lewiston, Me.

Lauschius Gustavas, turi ke
pyklą New Yorke.

Leimantienė-Paslavičiūtė Anelė, 
kil. iš Linkuvos vai., Šiaulių ap^ 
gyv. Niagara Falls.

Leparskas, kil. iš Joniškio, 
Šiaulių ap.

Lipniekas ar Lipinekas ar Li- 
niejias Vladas ir Ona, gyv.. Čika
goje.

Lipkus Juozas, sūn. Juozo ir 
Marijos, kil. iš Alytaus, gyv. New 
Yorke.

Liuiza Jonas, iš Nemaniūnų 
vai., Alytaus ap.

Mažeika Stanislovas, kil. nuo 
Gelažių.

Medzis Anastazija, kil. iš Pa
kalnių k., Panevėžio vai. ir ap., 
gyv. New Yorke.

Mickus Steponas ir Vincas.
Mikalajūnienė-Pranytė Eleono

ra, gyv. Čikagoje.
Miknis Juozas ir Kotryna, kil. 

iš Pakalnių km., Panevėžio vai. 
ir ap., gyv. New Yorke.

Miliauskienė Uršulė, kil. iš Pa
jevonio vai., Vilkaviškio a p.

Mockus Jurgis, gyv. Čikagoje.
Navakas, brolis Tado, fermeris, 

kil. ar turėjęs giminių Biržų ap.

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

fiią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VP. yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartln} savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
ISlaidų. pagal G. I. Bill of Righta patvarkymus.

Alos bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.«mrawwim

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

Norkeliūnas Juozas ir Ona, ki
lę iš Vilkaviškio, gyv. Brooklyne.

Norkienė-Vilkienė - Černiaus
kaitė Mary, kil. iš Leipalingio 
vai., Seinų ap.

Okas Mikas, iš Tauragės, gyv. 
Čikagoje.

Paslavieius Petras, kil. iš Lin
kuvos vai., Šiaulių ap., gyv. Nia
gara Falls.

Paškevičius Vladislovas, gyven. 
Philadelphijoje.

Pa ukšt ait ienė- Podolską it ė Ma
relė, kilusi iš Gižių vai., Marijam
polės a p., gyv. bene Newarke.

Paulausko Juliaus, mirusio A- 
merikoje, leima. Velionis buvo ki
lęs iš Kulalių km., Mosėdžio vai., 
Kretingos ap.

Peeiulka (Pečiulis) Juozas, kil. 
iš Rimšės vai., Zarasų ap., gy
veno Čikagoje.

Pečiukaitis Pranas, sūn. Mari
jonos Pečiukaitienės-Mart išiūtės, 
gyv. Čikagoje.

Perrey Adam ir Gottlieb, bro
liai Karolio, gyv. New Yorke.

Pet utienė-Valatkaitė Kleopą, 
gvv. liuli ar pan. mieste, New 
York.

Platanienė-Draugelienė Uršulė, 
iš Paežerių vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Brooklyne.

Pliaugienė-Zeleniūtė Kazė, kil. 
iš Alovės vai., Alytaus ap.

Poeienė-Sakalauskaitė Ona, ki
lusi Skrebutiškių parap., Vaškų 
vai.

Prapiestis Juozas, kil. iš Lei
palingio vai., Seinų ap.

Pulsuekienė Veronika, kilusi iš 
Šeduvos vaL, Panevėžio ap., gyv. 
Čikagoje.

Radzevičiūtė Teofilė, kil. iš 
Leipalingio vai., Seinų ap.

Ra dzewitsh-Gumbi na i tė Rozal i- 
ja, duktė Kazio, kil. iš Panevėžio 
vai., gyv. Čikagoje.

Rimavičienė Domicėlė, gyven. 
Ne\v Yorke.

Rimkus Domininkas.
Rudaitienė-Kundrotaitė Mary, 

gyv. Čikagoje.
Sakalauskas Aleksandras, kilęs 

iš Skrebutiškių. parap., Vaškų v.
Saladis Domininkas, brolis Jus

tino, ir jo vaikai, jų tarpe duktė 
Jadvyga. Turi ‘farmą Illinois vai.

Samiai-Baniai, penki broliai, 
vienas jų vardu Jonas, sūnūs 
Izidoriaus, kilę Eržvilko valse., 
gyv. Čikagoje.

Skukauskai, kil. iš Naujamies
čio, Panevėžio a p.

Sopkowiak-Bikinaitė Ona su 
šeima, gyv. Pittsburgh, Pa.

Stuekienų Magdalena, gyven. 
Čikagoje.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• 3RANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Žydukas”

Stanislavičius Rokas, kil. ar tu
rėjęs giminių Kėdainių ap., gyv. 
Amsterdam.

Šaliganienė-Černevskaitė Mari
ja, kilusi iš Liepojos, Latvijoje, 
gyv. New Yorke.

Šerkšnys Leonas, kil. iš Naru- 
šaičių k., Stačiūnų vai.

Šurna Kazys, Tadas ir Sigitas, 
kilę iš Naujamiesčio, Panevėžio 
ap., gyv. Čikagoje.

Tėvelis, kil. iš Lukšių valse., 
šakilų a p.

Uleskis Jonas, gyvenęs Eliza- 
betb, N. J., Brunswiek Avenue.

Vaičekauskas, kilęs ar turįs gi
minių Širvintų vai., Ukmergės ap., 
gyv. Amsterdame.

Vaičekauskas Simonas, kil. iš 
Skaudvilės vai., Tauragės apskr., 
gyv. Čikagoje.

Vaičiulevičienė-Brinikaitė Bar
bora, gyv. Brooklyne.

Vaitiekienė (Waitek)-Bučinskai 
tė Barbora, kmona Vinco, kilusi 
iš Vainute vai., Tauragės ap.

Velička Aleksandras, sūnus Pet
ro, kil. iš Veliuonos vaL, Kauno 
ap., gyv. Brooklyne.

Velykius Povilas, kil. Kairių 
km., Šiaulių vai.

Vičiulis Feliksas, kil. iš Salan
tų vai., Kretingos ap.

Vidugiris Kazimieras, gyvenęs 
| So. Boston, Mass., 2 Balarik St.
. Vieraitis Vincas, kil. Vilkaviš
kio ap., gyv. Čikagoje.

I Viktas Liudvikas, kilęs iš Tau- 
I ragės ap.
j Vilkienė-Norkienė - Černiaus
kaitė Mary, kil. iš Leipalingio 
vai., Šeini} ap.

Voleiekaitė Ieva, iš Lazdijų m. 
Zanauskaitė Teosė, kil. iš Us- 

tūkių km., Pasvalio vai., Biržų ap.
Zanauskas Antanas, sūnus Jono.
Zaukienė-Rutkauskaitė Karoli

na, kil. iš Gaščiūnų km., Kėdai
nių a p.

Zubienė-Senulytė Petronėlė, jos 
vyras Walter Zubas ir duktė Liu
cija, gyvenę llth St., Philadel- 
phija, Pa.

Žalga Jonas su šeima, gyven. 
Čikagoje.

Žemelis Vladas, sūnus Karolio, 
jiilęs iš Vendžiogalcs vaL, Kauno 
ap., gyv. Roehester.

Žuromskas Boleslovas, sūnus 
Nikodemo, kil. iš Rimės vaL, Za
rasų ap., gyv. Bostone.

Ieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi 'atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.
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Published Daily, except Sundays,

by the »
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

* Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Popiežiaus Žodis Amerikai
Prieš keletą dienų Amerikos karininkų grupė aplan

kė Jo Šventenybę Popiežių Pijų XII. šventasis Tėvas, 
kalbėdamas į juos anglų kalba, išreiškė viltį, kad ame
rikiečiai pasaulio vadovybę paims į savo rankas ir jį 
(pasaulį) ištrauks iš pavydo, rekriminacijų, nepasitikė
jimo ir bedieviškų ambicijų balų. Jo Šventenybė, tarp 
kitko, kalbėjo:

‘•Jūs grįžtate į puikų kraštą. Mes negalime užmiršti 
savo vizito prieš dešimts metų. Jis yra didis savo ne
palyginama industrine jėga, bet dar didesnis savo nuo
širdžiu, nesavamylišku žmonių duosnumu ir didis, ko 
negalima nejausti, aukštu paskyrimu, kokį Dievas 
jam suteikė. Turtas, jėga, dorybė uždeda didelę vado
vybės atsakomybę.

“Ir pasaulis žiūri, maldauja ir tikisi būti vedamas 
iš smulkių pavydų, rekriminacijų, nepasitikėjimo ir 
bedieviškų ambicijų balų plokštakalnin, kur tyras oras 
laisvai pučia vienam žmogui ir visai žmonijai. Ak, mels
kitės, kaip mes kasdien meldžiamės, kaid pasaulis ne
išvystų pavertimo pelenais jos vilčiui..

“Pasakykite Amerikai, kad mes esame paguosti ir 
dėkingi jai už tai, ką ji yra padariusį ir daro, kad pa
lengvinti pasaulio kentėjimus.”

Be to, Jo Šventenybė per jį aplankiusią amerikiečių 
grupę siunčia visam kraštui savo linkėjfimus ir palai
minimą.

Ir, ištikro, reikia, laukti, kad Amerika neužvils karo 
sunaikinto pasaulio, bet imsis vadovybes išvesti jį iš 
dabartinio chaoso ir atstatyti pastovią ir teisingą taiką.

Bolševikų Apiplėštas Kraštas /</
Jungtinių Valstybių vyriausybė siuntė reparacijų mi

siją į Ma.ndžiūriją. Jos priešakyje stovi Edwin W. Pau- 
ley, kuris yra ir asmeninis Prezidento Truman atsto
vas. , 5 j

Toji komisija padarė preliminarinį pranešimą, kuria
me pasakyta, kad Mandžiūrijos pramonė yra tiek su
griauta, kad ji jokiu būdu negalės atsistatyti be paša
linės pagalbos.

Mandžiūrijos pramonę suardė Sovietu Rusija. Jos 
kariuomenei buvo įsakyta iš visų to krašto dirbtuvių 
išimti visokią mašineriją ir ją išgabenti į Rusiją. Rau
donarmiečiai tą Maskvos įsakymą išpildė taip gerai, 
kad šiandien Mandžiūrijos pramonė yra visai supara- 
ližuota.

Ne vien tik Mandžiūrijoj raudonarmiečiams yra /įsa
kyta išdraskyti pramonę ir visokį turtą išvogti, bet 
visoj rytinėj ir centralinėj Europoj. t,

★
Maskvos Veidmainystės 7 i ’ '

Minint Lietuvos okupacijos sukaktį, nereikia, užmirš
ti ir šio fakto: veik tuo pačiu metu, kai Maskvai rašėsi 
su Lietuva sutartis, žadėdami ginti ją nuo bet kokių 
užpuolimų ir net Vilnių Lietuvai grąžindama, ji darė 
slaptas sutartis su Hitleriu ir jomis dalinosi Lietuva, 
Lenkija, ir kitais kraštais. Kitos tokios veidmainystės, 
kokią papildė Maskva Baltijos valstybių atžvilgiu, tarp
tautinės politikos istorijoj nėra.

Geros Žinios Moterims
Sakoma, kad Prezidentas Trumanas prašęs savo pa

tarėjų surasti gerai kvalifikuotų moterų, kurios ga
lėtų užimti vietas vyriausybėje.

Esą manoma paskirti keletą moterų aukštoms po
zicijoms užimti. .

Yra proponuojama prie kabineto įsteigti Gerovės 
(Welfare) departamentą ir jo sekretore paskirti moterįi.

Taip jau manoma skirti moteris šioms, pozicijoms: 
valstybės departamento ir darbo sekretorių padėjėjo
mis ir speciale padėjėjai prie Prezidentūros sekreto
riato.

Vis tik gerai, kad Prezidentas mano duoti pažymė
tinai didelį moterims pripažinimą mūsų valstybinio 
gyvenimo aparate. Neabejojame, kad bus surasta ne 
viena, kita, bet daug kvalifikuotų moterų, kurias ne
dvejodamas galės paskirti virš pažymėtiems darbams 
dirbti.

★
Gydytojas Įšventintas Kunigu

Chicago Herald-American praėjusio sekmadienio lai
doje įdėjo ilgoką rašinį (ir atvaizdą) apie plačiai ži
nomąjį dr. Antaną Rakauską, kuris birželio 16 d., Šv. 
Vincento seminarijoj (Latrobe, Pa.) buvo įšventintas 
kunigu. Laikraštis pažymėjo, kad tai yra! nepaprastas 
įvykis, kurių labai, labai nedaug tepasitaiko. Lietuvių 
tautos gyvenime ar tik nebus pirmas toks įvykis, kad 
gydytojas (ir dargi našlys) būtų įšventintas, kunigu.

Kun. dr. A. Rakausko primicijos bus birželio 23 d., 
Marąuette Park lietuvių parap. bažnyčioj. Naujasis 
Kristaus Bažnyčios darbininkas priklauso Pittsburgh, 
Pa., vyskupijai.

★ X
Birželio 17 d. kun. Jurgis Paškauskas, švč. Panelės 

Gimimo parap. klebonas,, minėjo 30 metų kunigystės 
sukaktį. Sukaktuvininkas yra artimas mūsų dienraščio 
bendradarbis. Ilgiausių metų!

APŽVALGA
Ką Dabar Rašo Lietuvos Laikraščiai

Paėmus į rankas dabar Lietuvoje leidžiamus laikraš
čius, krinta, į akis labai bloga spauda. Matyt, neturima 
gerų dažų spaustuvėms. Be to — matyt, kad yra dide
lis trūkumas popieriaus. Norint daugiau medžiagos su
talpinti, vartojamos labai mažos raidės (petitas). To
kie laikraščiai, kaip “Tiesa” (Vilnius), “Valstiečių Laik
raštis” (Vilnius), “Tarybų Lietuva” (Kaunas) pirma
me puslapyje pačiame viršuje turi šūkį: “Visų šalių 
proletarai, vieninkites!” Vadinasi, sovietų viltys tebėra 
nukreiptos į pasaulinę revoliuciją ir net Lietuvos spau
da tam yrai priversta tarnauti. Bolševikų kontroliuo
jamuose laikraščiuose nepaprastai sumažėjo informa
cija, žinių davimas, o vieta užleidžiamą propagandai. 
Kaipo pavyzdį imkime “Valstiečių Laikraštį’’, su užra
šu — “Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro 
konūteto organas”. Iki šių metui vasario 17 d. jo iš vi
so iščię 166 numeriai. Šiais metais išleisto paskutinio 
numerio pirmas puslapis ištisai užpildytas trims pro
pagandiniais straipsniais: centrinės rinkiminės komisi
jos pranešimas, toliau straipsnelis “Vieningas pritari
mas Stalino darbų programai” ir vedamasis: “Visa 
liaudis remia komunistų ir nepartinių bloką.” čia kal
bama apie karą, žinoma nutylint Amerikos ir Anglijos 
nuopelnus ir tetvirtinant, kad “visa tai yra išmintingos 
bolševikų partijos politikos rezultatas, drauge Stalino 
genialaus politinio valstybinio ir karinio vadovavimo 
išdava. Neveltui liaudis draugą Staliną vadina mūsų 
išgelbėtoju, visų mūsų tarybinės Tėvynės pergalių įkvė
pėju ir kūrėju. Tarybų Sąjunga laimėjo karą todėl, kad 
draugui Stalinui vadovaujant, ji iš anksto buvo paruoš
ta aktyviams veiksmams, šitokie begėdiški išvedžiojimai 
galimi tik raudonosios diktatūros krašto. Tikrovė at
skleidžia buvęs aukštas SSSR ginklavimosi valdininkas 
V. Kravčenko, kurs savo knygoje “I Chose Freedom” 
praneša, jog vietomis, žiemą, su mediniais batais ir 
vasarine apranga, rusų kareivių glūdėjo apkasuose, te
turėdami po tris šovinius, gi vieni svarbiausių SSSR 
pergalės veiksnių buvo Amerikos lend-lease. Tariau 
maskvinė propaganda, minėtame “Valstiečių Laikrašty
je”, nesigėdi kartoti net tokių nesąmonių, kaip “be že
mės ūkio kolektivizacijos būtų buvę negalima apginti 
šalies nepriklausomybės.” Kaip tik ta kolektivizacija, ta 
raudonųjų dvarų, sistema, taip nuleido Rusijos žemės 
ūkiui kraują, kad ta šalis, net blogais caro laikais eks
portavusi maistą, savo kariuomenės mitybą turėjo remti
amerikoniško lend-lease keliu siunčiamais produktais, 

šią Lietuvos laikraščių apžvalgą paruošė LAIC.

kumpai

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas 

Dar tebesivaidina Hitleris
tūliems sumašedšams.

Ar atsimenate, kai neper
seniai bolševikai barabanijo, 
kad Hitleris gyvenąs Ispa
nijoje? Paskui jie plimpino 
ir būbnijo, kad Hitleris pas
prukęs iš Berlyno į Argen
tiną. O dabar jie skleidžia 
gandus ir net savo laikraš1- 
čiuose rašo, kad Hitleris e- 
sąs “nevien gyvas, bet net 
yra kaž kokiu paslaptingu 
būdu išvykęs, į Ameriką ir 
čia dabar gyvena”...

Ar ne sumašedšai yra. tie 
raudonieji Stalino peniūkš- 
čiai? O gal jie mėgina bent 
tokiu būdu pašmeižti Ame
riką? Juk niekas iki šiol ne
sakė, kad Hitleris yra Mask
voje ir gyvena Kremliuje 
prie Stalino. Pasaulio demo
kratijai jau seniai nusišku- 
durino tas “Hitler” biznis, 
o raudonfašistams jis vis 
dar tebesivaidena.

★ ★ ★
Sovietų raudonarmiejcai 

keletą sykių apšaudė Ameri
kos orlaivius Austrijoje. Da
bar vėl apšaudė Amerikos 
vėliavą. Mat, rusai “zaka- 
bų” ieško. O mūsieji mas- 
kolberniai sako, kad Sovietų 
Rusija karo nenori ir kad 
karo su Rusija nebus. O gal 
maskolbernių “učitelius” Bi
mba mano, kad raudonar- 
miejcų šaudymas į Ameri
kos vėliavą “pagerina san
tykius tarpe Amerikos ir 
Sovietų Rusijos”?

★ ★ ★
Ar yra bent vienas kurs 

kruvinąjį Staliną myli? Jei 
bent koks durniokštis iš Li- 
tovskos Literadurnos Obš- 
čestvos. Bet juk sustervėju- 
siam Stalinui nesvarbu, ar 
Bimbalai ir Vabalai “myli” 
jį, ar ne. Jam svarbu tik, 
kad jo visi komunistai bijo
tų, su baime jį. “gerbtų” ir 
jo klausytų. Visas komunis
tiškas biznis yra pagrįstas 
tik ant baimės ir teroro, o 
ne ant meilės. Komunistai 
yra tik išprievartauti ver
gai, daugiau nieko.

★ ★ ★
Maskolberniams nesiseka 

išlaikyti paslaptis... Ir nesi
seks. Juk neperseniai atėjo 
iš Maskvos “slaptų slapčiau
sios” instrukcijos-įisakymas 
Amerikos komunistams bū
ti pasiruošusiems prie revo
liucijos ir kovoti už “komu
nistinį proletarijatą Ameri
koje”... kuriai gali būti duo
tas signalas bile momentu.

Tos “slaptų slapčiausios” 
instrukcijos jau patapo ne 
be “paslaptimis”. Kam rei
kėjo, tie jas išgavo ir išde- 
šifravo. Budrios akys viską 
mato ir atydžios ausys vis
ką girdi. Net Amerikos ra- 
dio komentatoriai iš to turi 
skanaus juoko. O ištikimoji 
Amerikos valstybei visuo
menė padaro atitinkamas iš
vadas apie amerikoniškų ko
munistų “lojalumą” Ameri
kos Konstitucijai.

★ ★
Saujelė lietuviškų maskcl- 

bernių yra susispietę į taip 
vadinamą “Lietuviškų Ko-

munistų Partijos Kapšiuko 
Kliubą”. Visi jie yra “loja
lūs” Amerikai, dar lojales
ni “matuškai” Rasiejal. Jie 
laiko savo mitingus “pas- 
laptai” ir tik “nariams ži
nomoje vietoje”... paprastai 
maskolbernių gazietos patal
pose, ir retkarčiais “sout- 
saidėje”.

Dabar tas raudonųjų Kap
šiuko Kliubas, į kurį kar
tais patenka ir “tavorščiai” 
be kapšiukų, labai dažnai 
mitinguoja, net per dažnai. 
Mat jie turi daug “proletar- 
nų problemų” išrišti, ir “sla
ptų” moskovskų instrukcijų 
išklausyti, ir aptarti kaip 
“kovoti prieš reakcijonierių 
užgaidas kariauti su sovie
tais”, ir t.t.

Storokitės, storokitės Kap
šiuko Kliubo nariai! Už tai 
gal kada nors jus “matuš- 
ka” Rasieja prisimins ir ge
resnių “sendvičių” suteiks.

Pats save insteliavo 
komandėlių

Lar-sing A. Wilcox, 100 
metu amžiaus, gyv. Cadott 
Wia„ pats insteliavo save

komanderiu veteranų Grand 
Army of Republic, Wiscon- 
nin valstybėj, nes jis vienas 
tik tebėra gyvas. Instaliaci
jos ceremonijas atliko žiūrė
damas į save veidrodyje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?,

IŠGYDYMOS. SU PENICILLTN
INKSTŲ, PŪSLES, SOČI ALĖS 

LIGOS PASEKMINGAI
Mes Jau pakalbėjome tOkatanėlama, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, Or>- 
OS, KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ Gydome Maplnlmo kanalo 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertenku 
vertini* tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia lė lovon.
FIZIKE IR FLCOROSKOI’IŠKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METODU 

BE OPERACIJOS 
BB SKAUSMO

BE PIOVIMO, BB DBGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo S 

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaėtal prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMA8 

KIEKVIENAM KURI 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.

BE

II ET. VYČIŲ TRADICINE DIENI t - LIEPOS I D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS 4
" "" ■■ »■- ll ■ R -  - , ■ _-v—

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

BE 39

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 META®18 

#500.00 gydymo 
POLISAS

įA .00 metams

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 P0L,SAS 

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

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

- PELNAS JAUNIMO NAMUI
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AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PROGRAMA 
AMERIKOS KAREIVIŲ ŠEIMOMS UŽSIENYJE |

Amerikos Raud. Kryžius 
pradėjo savo programą pa
dėti žmonoms ir vaikams A- 
merikos kareivių Europos o- 
kupacinėse zonose.

Programa prasidėjo balan
džio 29 d., kada 500 Ameri
kos kareivių žmonų ir vaikų 
atvyko į Bremerhaven, Vo
kietijoj, laivu SS Barry.

Pirma sustojimo vieta 
šioms žmonoms ir vaikams 
buvo Bremerhavene. Specia
liuose traukiniuose, armija 
juos pasiuntė j paskirstymo 
centrus Vienna, Frankfort ir 
Berlin, ir tik vėliau jie vyko 
pas GI vyrus ir tėvus, kurie 
jų nekantriai laukė. Pirmas 
pasimatymas buvo linksmas, 
nors graudingas. Frankfurte 
Amerikos Raud. Kryžiaus

jiems pritrūksta pinigų bū
tinam reikalui.

★
Raudonasis Kryžius nepa

rūpins pasilinksminimo pro
gramos, kaip darė militari- 
niams darbininkams užsie
nyje.

Žmonos militarinio perso
nalo galės lankyti Raudono
jo Kryžiaus klubus kaipo 
svečiai, jeigu su savo vy
rais eis.

KitosJUaudonojo Kryžiaus 
programos, kurios gal išsi
vystys visose GI apylinkėse, 
bus — ligonių priežiūra na
mie, maitinimas, pirma pa
galba, Junior Red Cross ir 
saugumas vandenyje.

Ši programa veikia tik

“Galutinas sprendimas kas 
dėl jų likimo yra tarptauti
nis reikalas, kurį šiuo metu 
tirinėja UN Pabėgėlių ir

Nepamiršo padėkoti I U. S. mažų miestelių
E. Jaffrey, N. H. — Viena šalis 1

„ .. .. * _ T, ... moteris čia gavo padėkos
Prievarta ^finti^Tsavo laiŠką nU° °landų kareivio’ , Yra PriPrasta manyti, kad 
i , .v. . • tarnavusio karo metu Pači- i Jungtinės Amerikos Valsty-
r i?18 b- • eCiav a£,rr*en7s fike. Laiške dėkoja moteriai bes yra didmiesčių šalis. Vy- yra karo krumnabsta., av.8- už kojines_ ku|.ias j( nun?. | riauaybSs statistfka tačlaa

lingai ir išdavikai’’.

Budenz parašė
New York (LAIC) — Bu

vęs N. Y. komunistų dien
raščio “Daily Worker” re
daktorius L. F. Budenz, prieš

rus, o jis jas buvo 
prieš tris metus.

gavęs

story”. Numatoma, kad šis 
veikalas pasirodys jo nutrau 
kimo ryšių su komunizmu 
metinėje — spalių 11. Reikia 

keletą mėnesių metęs komu- pastebėti,kad su kompartija 
nistų eiles, ir, su visa šei- nutraukusių žmonių eilė jau
ma grįžęs į katalikybę, šiuo 
metu profesoriauja Notre 
Dame universitete. Šiuo me
tu baigia rašyti “This is my

savo atsiminimus parašė: 
Kravčenko, Barrnin, Krivic- 
ki, Bazarov, Agbekov, Dum- 
badze, Bessedowski.

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

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

darbininkė rado sukniubusią ' Europoje. Antras būrys žmo 
žmoną leitenanto. “Nenore- nų ir vaikų pasieks Europą 
jau, kad Jonas matytų mane
verkiant po dviejų metų per
siskyrimo”, ji paaiškino.

Daug Vokiečių Mano 
Jog Hitleris Amerikoje

Tarpe daug visokių gandų 
tik ateinantį mėnesį, bet Rau j apie Hitlerį, vienas vėliau-
donasis Kryžius pasiryžęs ir 
tiems padėti.

Bremerhaveno žmonės, 
kartu su Amerikos karei
viais, atvyko į uostą pama
tyti šiuos keleivius iš Ame
rikos. Specialiai išlavintos 
grupės Amerikos Raud. Kry
žiaus darbininkių, net 12, da
vė visokį patarnavimą. Jos, 
dabojo mažus kūdikius, at
sakė klausimus apie naują 
svetimą šalį, išdalino mais
tą. knygų ir t.t.

★

Nauja užjūrio programa 
padės GI vyrams ir jų už
laikomuosius sekančiai:

1. Palaikys kontaktą su 
šeimomis namie.

2. Kareiviams teiks viso
kias informacijas apie juos 
liečiančius dalykus, apie pa
tvarkymus, apie paskyrimus, 
mokesčius ir kitas naudas 
kareiviams ir jų šeimoms 
užsienyje.

3. Pristatys visokias rei
kalingas informacijas apie 
vyrus, kada jie prašys me- 
dikalės priežiūros. Vyriau
siam karininkui duos reika
lingas informacijas apie ka
reivių šeimas kada, jie pra
šys paliuosavimo.

4. Duos patarimų šeimy
ninėse ir asmeniškose prob
lemose.

5. Teiks finansinę pagalbą, 
paskoloms ar paskyrimams, 
kada kareiviai į laiką ne
gauna algų, arba jeigu

Tremtinių, Britų 
zonoje reikalais

London (LAICJ. — Gegu
žės 20 d. Britų Parlamento 
Žem. Rūmuose Lancaster 
Hercogijos kancleris John 
Burns Hynd, atsakydamas į 
du paklausimu (Sir R. Glyn 
ir Mr. King), pareiškė, kad 
Britų zonoje Vokietijoje šiuo 
metu beliko 405,000 ir Aus
trijoje 25,000 tremtinių. Ka
ro veiksmams pasibaigus jų 
buvo 2,300,000, vadinasi, per 
metus jų repatrijuota su vir
šum 1,800,000.

Ministeris pažymėjo, kad 
likusių tremtinių tarpe yra 
283,000 lenkų, “89,000 asme
nų iš Baltijos kraštų”, 15,000 
jusgoslavų, 6000 vengrų, 46- 
00 rumunų, 1900 olandų, 
1000 rusų ir 17,600 nenusta
tytos tautybės asmenų,

Jų globą laipsniškai peri
ma UNRA ir todėl ministe
ris negalėjo nustatyti britų i 
iždo sąmatos.

šių yra tas, kad jis yra kur !| 
nors Amerikoje, nusiskutęs | 
ūsus ir aukštyn sušukavęs į 
plaukus, kad nebūtų atpažin
tas. Tokią pasaką iš Vokie
tijos parsivežė Bob ir Anges i 
Ballantine, harmonikų vir- ■ 
tuozai, kurie ką tik grįžo į 
namus 3850 N. Kildare av. 
po 18 mėnesių Europoje, j 
kur linksmino amerikiečius 
karius. Anot jų, vokiečiai 
mano Hitleris tebėra gyvas 
ir išsipirkęs kelionę Ameri
kon už atominės bombos 
paslaptį, kurios vartojimui 
jis neturėjęs reikalingų me
džiagų.

Padare Priesaiką tranui
Irano užsienių reikalų mini
sterija pranešė, kad pasekė
jai Ghazi Mohammed, taip 
vadinamos nepriklausomos 
kurdų respublikos vado, su
sirinkime Tabrize “atnauji
no savo priesaiką Irano cen- 
tralinei vyriausybei.”

rodo, kad 43 nuošimčiai gy
ventojų gyvena ne djdesnėj 
kaip 2,500 bendruomenėj, tai 
yra mažuole miesteliuose.

Kiekvieno žmogaus gyve- 
nimo, užduotis gema kartu Į 
su juo. — Lowell.

Kiekvienas žmogus nešio
jasi savo vertybę; didybė ar 
menkumas priklauso mūsų 
pačių valiai. — S. SJiieles. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

KASTANCIJA RADOMSRIKNC 
(po tėvais Kutui•oniūtė)

Gyveno 1607) S. 49th Avė., Cicero, III. — Tel. — Olymplc 4744.
Mirė Birž. 17 d., 1946 m., 9:30 vai., ryte, sulaukus 52 m., ainž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškiu apskričio, Vilkaviškiu, 

parapijos, ir miestelyje. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime; vyrą Jlurgį; 2 dukteris France* 

Kiškunas ir žentą Stanley ir Ahn; anūkę Iliane; 2 sesseres Kotriu:. 
Lazdauskicnę ir švogerj Antaną. Marijoną Stanišauskienę švogerj 
Antaną ir ją šeimas; šv.gorius Juozapą Takuzauską ir jo šeimą ir 
Vincentą Radomskj ir jo šeimą; 3 švogterkos Anna Meyers jos šel- 
nią Agnės ir Maigan t Itadoinskiūtės ir daug kitą giminią draugą, 
ir pažįstamą. Lietuvoje tėvą Antaną, brolį Vincentą ir seseri Pet
ronėlę.

Kūnus pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje — 1410 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidoiįuvės įvyks Ketvirtad. .— Birž. 20 d. 1046 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėta į šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pauialdą bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Buktcry- 
švogcrkos ir Kiltys Giminės.

pažįstamus

Žentas, Anūkė, Seserys, štogeiiai,

Baidot direkt., Antanas B. Petkus. Tel. Tovvnhall 2109.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
K ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo senų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdą. žino kaip ran
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
naktie* metu negalima gerai 11*1-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senu, atdarų ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čio* Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybS* suteiks 
Jum* tinkamų 
naktie* poilsi ir 
pagelbž* išgydyt 

sena*, atda
ra* Ir skau
džia* žaiz

da*. Vartokite Ji Irgi zkaudlema 
nudegimams, šąšų ir sutrflklmų 
praialinlmul. Ir kad palengvinti 
Paorla*l* niežėjimų. Atvždlna va
dinamų Athlete’s Foot degimą Ir 
■lėtėjimą, sustabdo Jo plStlmąvt. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; gera* Ir 
sausos, trūkstančios odo* niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams tr ki
tom* odos negalėm* U lauko pu- 
g-frr

LBGULO OINTS4ENT P&rsl 
duoda po *1.00, 1.714, Ir ».M>.

Siuskite Jūsų Moaey Orderi tla- 
Mo« 1:—

LEGULO
1941 No. PulMkl Bd. 

D»nt. n. Oileagn SO. fll.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4847 W 141h St., Cice
ro 60, Illinois,

MAZEIKAEVANS
(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 parūpinant 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

K
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

A. A.
FRANK A. ZOLP

Mirė Birželio 15d., 1946rn„
7:00 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ 
Šiaulių apskr., 8a«ikėną par.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną (po tėvais Itamu- 
iv/itė; 2 dukteris Teklę tr 
Oną; 2 sūnus Frank ir mar
čią Shirley ir ją šeimą, ir 
Bernard; 2 "brolius Kiin. Ved
liam Zolp (Colorado), irfAn- 
taną (Lawton, Mich.) ir Jo 
šeimą; ir daug kitų, gminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namhiose: 
5252 S. Loomis Blvd. Laidotu
vės Jvyks trečlad., Birželio 19. 
Iš namų 9:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu* ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

■Nuliūdę:— Moteris Dukterys, 
Sūnal, Broliai, Marti, Giminės.

Trfild. direkt.: I. J. Zolp, tel. 
YARds 0681.

Protestavo Šaudymą
Virš U.S. Aerodromo

Gen. Mark W. Clark dviem 
atvejais šiandien protestavo 
rusų komandai prieš rusų 
lėktuvų šaudymo pratybas 
virš amerikiečių Tulln aero
dromo, kurių metu buvo šau
dyta į raudoną vėliavą virš 
amerikiečių radijo stiebo.

Kulka steike
Chiliicothe, Mo. — Vienas 

šio miestelio gyventojas, vai' 
gydamas iškeptą steiką, vi
duje rado revolverio kulką. 
Manoma, kad jautis kuomet 
nors buvo pašautas ir kulką 
išnešiojo iki buvo paplautas.

B. A. LACUAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

-

— Tai Padarysite Tiesiog Į 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą’

Čia rasite suvirš 200 Puikiųl 
paminklų ir galėsite lengvai|| 
išsirinkti tokį, kuria patiks.

Dauętlu Lietuvėlį yra ptZn«»|| 
patenkinti tai* nene iedevrait 
kuriant me» padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas iš|| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti | 
{ mūsų didįjį ofisą Ir dlrb-Į 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANYI
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 610S||

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2
pirkite tiesiog nuo — 

MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335’

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

■ .v-u.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų flnansMUaun stoviui prieinamas I

NARIAI:
O h I o a g o ■ 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Aioolaeljoi

AMBULANCE 
Patarnaujam 
dienąirna ktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YAKds 1138-39 
PIJO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

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

Tetephone YAKds 1419

L J.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YAKds 0781



i l

B
sa DIENRASTE5 DRAUGAS, CHICAGO, IELTNOIS

Svetimšalių Legione

Lietuviams Trūksta Laikraščių, Knygų
Jau buvome įdėję laišką Paryžiaus, dėkoja už lietu- 

vieno lietuvio, tarnaujančio viską spaudą, kuri skaitoma 
Prancūzų Svetimšalių Legio- tol, kol visiškai suplyšta; o 
ne, iš kurio skaitytojai tu- be to jinai siunčiama dar 
rėjo progos patirti, kaip lie- lietuviams legijonieriams į 
tuviai ne tik tam legione, Afriką. Taip, ta.s tiesa. Aš 
bet karo ir žiaurių okupan-j esu tas legijonierius, kuris 
tų išblaškytų po visą pašau- Į su didžiausiu džiaugsmu skai 

tau p. Masiulio siunčiamą 
man “Draugą”. Aš jį skai-

lį trokšta lietuviško laikraš
čio. Šiandie dedame laišką 
kito lietuvio iš Prancūzų Sve 
timšalių Legiono. Laiškas į- 
domus ir tikime ne vieną 
skaitytoją paragins paauko
ti Ištremtųjų Lietuvių Spau
dos Fondui, kad “Draugo” 
administracija galėtų siun
tinėti jiems dienraštį. 
Viskas atnaujinti Kristuje!

“ Brangūs Tautiečiai! 
Rašydamas šį laišką no

riu priminti vieną straipsnį 
tilpusį “Draugo’’ skiltyse. 
Ten rašo, kad p. Masiulis iš

tau skubiai ir net toliau 
siunčiu, broliams, esantiems 
kituose daliniuose. Tikiu 
Jums sunku įsivaizduoti kaip 
mes sudėlioję sudėvėto laik
raščio lapelius su didžiausiu 
kruopštumu sekame viską, 
kas ten rašoma. Kova už 
tėvynės laisvę, žinios iš o- 
kupuotos tėvynės — tai mū
sų labiausiai ieškomos. Gai
la šių žinių gauname mažai 
ir labai pasenusių.

Tėvynę palikau 1944 me-

ČETNIKŲ VADAS

Gen. Draja Mihailovich, 
kuris dabar sėdi Jugoslavi
jos diktatoriaus maršalo Ti
to kaltinamųjų suole. Jo by
lą seka visas pasaulis. 
(Acme-Drauga.s telephoto)

K

STASYS LITWINAS SAKO:

“DABAR-
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

tais liepos m. 29 dieną, su 
ginklu rankoje kovodamas 
už tėvų žemę. Kova buvo 
žiauri ir beviltiška. Lietuvos 
žemė priglaudė daugelį ge
riausių tautos sūnų amži
nam poilsiui. Ne vienas jų 
mirties agonijoje spaudė

BE

Stogams Reikmenys — Insoluoti, Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Darų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 

Hardware — Pleisterio — Cemento — Šratų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VValiboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212 

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

3sa

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
’SAVAS PAS SAVĄ'

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,111.
Telefonas — LAPayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

f

Kas Girdėt^ 

Chicagoje O

Belsen kalinė
pasiekė Chicaęa

Viena išgelbėtų iš baisios 
nazių koncentracijos stovy
klos Belsen’e gyvenus War- 
szavva priemiestyje, Zofija 
Zaks, atvyko į Chicago pas 
savo dėdę, Sol Bogen, 2846 
W. Roosevelt Avė. Pasakoja, 
kad stovykloj nužudyti jos 
tėvas, motina ir du broliai. 
Kas dvi savaitės ji gaudavus 
kepalėlį duonos, kuriuo turė
jo pasidalinti da su kitais 12 
žmonių Britams artėjant na- 
ziai norėjo nužudyti visus li
kusius belaisvius, tačiau ne
spėjo.

Vienas jau
pateko į bėdą
Edwin Daggy, savininkas 

groserio adr. 224 W. 69 St., 
jau pateko į bėdą už parda
vinėjimą fireworks liepos 4- 
tai “celebruoti”. Jis prisipa-

man ranką ir prašė nepa-! žino 3au pardavęs fireworks 
leisti ginklo iš rankų taip 
ilgai, kol nebus tėvynė iš
laisvinta. Deja, jėgai turė
jome nusilenkti. Išlikę gyvi 
kovotojai, pasklidome po Eu
ropą, sunkiam emigranto 
vargui vargti. 1945 m. rug
sėjo mėn. aš įstojau į Pran
cūzų Svetimšalių Legijoną, 
norėdamas tuo būdu apsirū
pinti materialiai, o be to, 
likti visados fiziniai stipriu 
ir energingu. čia> neapsivy-

už $25. Jo byla atidėta iki 
liepos 9.

Keista. Yra žmonių, kurie, 
rodos, taip ir nori bėdon pa
tekti. Jau kelis sykis buvo 
įspėta krautuvėlės, kad įsta
tymu draudžiama parduoti 
firevvorks, tačiau to nepaiso.

Tėvas ir sūnus 
nuskendo

Tėvų Dieną įvyko tragedi
ja Wolf ežere, Hammond’e. 
L. O. Jamison, 30, pastarojo 
karo veteranas, gyv. 2406 
Scharge Avė , tu žmona ir 
dviem sūnumis ir kita šei
ma, išvyko pikiukauti. Vai
kai, vienas 5 kitas 6 metų 
užsimanė žuvau;:. Tė\a3 lai
veliu juos išvežė į ežzsrą. Me
tant inkarą, laivelis apvirto. 
Tėvas, pagriebęs vieną vai
ką, išplaukė į krantą ir grį
žo paimti kito, kuris laikėsi 
laivelio. Nepriplaukęs vietos, 
tėvas pradėjo šaukti pagel- 
bos. Keli asmenys puolė gel
bėti, bet buvo pervėlu. Ir tė
vas ir vaikas nuskendo. Tė
vas dėvėjo ir kaklaryšį, ku
rį jam vaikai buvo nupirkę 
Tėvų Dianos proga.

Kitasaragedija įvyko mau 
dynėse prie Montrose avė. 
Du jaunuoliai, 14 ir 16 metų, 
suėjo laižybų iš $l,,kad vie
nas ir kitas perplauks pa
darytą laiveliams įlanką Vie 
nam pavyko perplaukti, o ki
tas nuskendo.

Prie 63-čios gatvės Michi- 
gan ežere pakraščių sargy
ba išgelbėjo keturis asmenis, 
kurių būrinį laivelį smarkus 
vėjas buvo apvertęs.

La Šalie aukuc.
klasifikacija

Koroneris Brodie praneša/ 
kad La Šalie,.viešbučio gais
re tiktai 13-ka asmenų sude
gę. 47 asmenys užtroško nuo 
dūmų, 7 asmenys mirė nuo 
užtroškimo ir vadinamo an
tro laipsnio apdegimo ir 6 
nuo užtroškimo ir trečio 
laipsnio apdegimo.

Gaisras Town of Lake
Prie 47-tos ir Ashland 

gatvių gaisras sunaikino di
delę apavų krautuvę, G. R. 
Kinney Shoe Store. Kompa
nija sako, nuostolių padary
ta už $150,000.

{vairios—Įdomios

ŽINIOS• • •

"Believe it or nol"
Indianapolis, Ind. — Mrs. 

L. Morrison pasiskundė po
licijai, kad plėšikas pagrobė 
iš jos rankų paketbuką. Už
uot kuogreičiausiai bėgęs, jis 
atidarė paketbuką, išvertę 
visus mažmožius, pasiėmė 
pinigus ir nuėjo.

Antradienis, birž. 18, 1946

EI mus

-i 1 liau. Medžiaginiai esu aprū- 
pintas. Be to, gavau puikios 
progos pažinti pasaulį, iš
mokti naujų kalbų, užsigrū
dinti ir išmokti karo meno. 
Esu tikras, kad kruopščiai 
čia dirbdamas galėsiu ateity 
būti naudingu kovai dėl tau
tos laisvės.

Vieno man stinga — tai 
dvasios peno. Lietuviško laik 
raščio, knygos, laiško, esu 
tiesiog beprotiškai išsiilgęs. 
Tad būkite tokie malonūs, 
paskelbkite mano norą ge
raširdžiams Amerikos lietu
viams, o ypač katalikiška
jam jaunimui, gal jie sutik
tų su manimi susirašinėti 
laiškais. Kiekvienam arba 
kiekvienai parašiusiems bū
siu begalo dėkingas ir tuo
jau atsakysiu. Tautiečiai sa
vo laiškais padės man išsi
laikyti dvasiniai stipriu, ne
leis man vienišam ir apleis
tam liūdėti Afrikos tyruose

Karavanas už OPA
Ateinantį šeštadienį vidur- 

miestyje bus įdomus “free 
show”: karavanas busų ir 
privačių automobilių išva
žiuos į Washington’ą reika
lauti, kad vyriausybė ir to
liau palaikytų OPA kainoms 
kontroliuoti.

Šią ekskursiją suorganiza
vo Chicago Emergency Com- 
mittee, kuris kovoja už OPA 
gyvybę.

ar kitame pasaulio kampe.
Tikiu kad' Jūs suprasite 

mano širdies troškimą ir ne- 
paliksite vienišo savo liki
mui. Linkėdamas Jums sėk
mės kilniame darbe, liekuo
si nekantriai laukiąs nau
jienų.

&u pagarba
St. Radavičius

Mano adresas:
Leg. Radavičius Stanislas.

S. P. 56008.
France.

r?

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17.500,000. — Atsargos Fondas Viri $1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. 3. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

"Šeikas" vėl į 
kalėjimą

U. S. Aukščiausias Teis 
mas patvirtino žemesnio tei
smo sprendimą, kad Chica- 
gos “šeikas”, Martin J. Dur- 
kin, iš naujo turi kalėti 15 
metų už peržengimą Dryer 
Act.

Nesenai jis buvo paliuo- 
suotas iš kalėjimo už nužu
dymą F.B. I. agento. Kalėji
me išbuvo 19 metų.

Trys fletai. 1.000 
nuomininkų

Butų krizę Chicagoj gali
ma įsivaizduoti iš šio įvykio.

Sant Signa paskelbė, kad 
jis turi tris tuščius apart- 
mentus ir pirmenybę duoda 
karo veteranams. Paskirtą 
valandą paduotu adresu su
plaukė 1,500 norinčių gauti 
kambarių, atvyko du polic- 
monai, OPA investigatorius, 
du laikraščių reporteriai ir 
vienas fotografas. Vos, vos j 
išvengta revoliucijos.

Perdaug ėmė, todėl
nukentėjo
Apygardos teisėjas Mi- 

chael Feinberg nubaudė tris 
valgyklas, kurios nesilaikė 
pakabinto ant sienos OPA 
kainoraščio. Sunkiausiąi nu
baustas Jenny’s Sraghetti 
House, 8 S. Canal St., bū
tent visu tūkstančių dolerių.

Nukirto medelį,
pavogė laivelį

Milwaukee, Wis. — A. J. 
Niemiec, nusipirkęs laivelį, 
nusivežė jį prie Norton eže
ro. Vieną dieną po sėkmingo 
žuvavimo jis laivelį priraki
no prie medžio ežero pakraš
tyje. Ant rytojaus atvykęs 
rado medį nukirstą ii laivelį 
pavogtą.

USA "Dzvpai"
Lietuvos sovietinimui

Nevv York (LAIC) — Ko- 
munistų kontroliuojamoji 
spauda praneša apie didelį 
automobilių trukumą Lietu
voje. Privačiam susisieki
mui jų beveik visai nėra. Net 
ir “rinkimų” metu raudo
nieji propagandistai, negalė
dami prisirinkti reikiamo au
totransporto, gavo iš raudo
nosios armijos jeep’us, ku
riais ir važinėja po Lietuvą 
agituoti. Buvo tai tuščias 
benzino aikvojimas. Ko
kiems galams agituoti jei ir 
taip visi kandidatai garan
tuotai turėjo būt išrinkti?

Liko tik "šviesus"
marketas
Pittsburgh, Pa. — Dvide

šimts keturi asmenys, ini- 
mant buvusius OPA virši
ninkus, federalis teismas nu
baudė $61.950, tuomi likvi
duodamas visą black market 
cukraus rinkoje.
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PRANEŠIMŲ

X P. Daožvardžio, Lietu
vos konsulo Chicagoj, pada
rytas ištraukas iš gautos 
slaptos tarpe Hitlerio ir Sta
lino sutarties, kuri nusako 
pavergimą Lietuvos ir Len
kijos, įdėjo dienraštis He- 
rald-American praeito sek
madienio laidoje.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, piknikas praeitą sek
madienį buvo karščiausias 
— pasitaikė tikrai karšta 
diena. Piknikautojai tačiau 
nejautė didelio karščio. Po 
medžiais ir pastogėse bū
riais gausiai suvažiavę vai
šinosi šalto sode ir kita.is 
karštį malšinančiais gėri
mais.

X Daugelis piknikų rengė
jų nusiskundžia stoka vie
no, kito labai piknikierių 
pageidaujamo dalyko. Ren
gimo komisija praneša, kad 
L. Vyčių Chicago apskrities 
piknike, liepos 4-tą, nieko 
nuo ankstyvo ryto iki pat 
vakaro netruks.

X Darius-Girenas posto 
salė pasidarė populeri paren
gimams ne tik tarp lietuvių, 
bet ir tarpe svetimtaučių. 
Praeitą šeštadienį net 25 le- 
gijonieriai darbavos, kad pa
tarnauti vienos dirbtuvės 
darbininkų suruoštame ba
liuje abiejose salėse.

X Grant Park Symphony 
Orchestra šįmet at i d a r y s 
Grant Park vasarinių kon
certų sezoną, ši orkestrą ne
seniai suorganizuota. Orkes
trai vadovauja ukrainietis 
muzikas Nikolai Malko. Kon 
certai Grant Parke šįmet 
prasidės birželio 26-tą.

X “State Street'’ tokia 
tema muzikos kūriniui para
šyti yra paskelbęs kontestą 
Henry C. Lytton, galva bu
vusios The Hub krautuvės, 
vidurmiestyje. Už geriausį 
kūrinį yra paskirta dovanų 
$1,000.

X Prie Šv. Barnabo para
pijos bažnyčios, 101 Place ir 
Lon,gwood Drive, pradėta 
statyti seserims šv. Domi
ninko vienuolynas, kuriame, 
be vietos penkiolikai seserų, 
bus dar ir koplyčia. Statyba 
kainuos $175,000.

X Magdalena Blankus, 
gyv. adresu 3469 N. Clark 
St., trijų nežinomų vyrų bu
vo pagrobta vidurmiestyje. 
Užmetę maišą ant galvos 
piktadariai ją vežiojo po 
miestą, nepaisydami jos kal
bos, būk esant net trijų vai
kų motina. Tik po dviejų va
landų, prie 63-čios ir Menard 
Avė., piktadariai numovę 
maišą įsižiūrėjo į ją ir, pa
matę, kad ne tą, gal, pagro
bė, paleido laisvėn.

X Kun. dr. J. Prjnskis,
šiomis dienomis gavo laišką 
nuo dr. J. Hickey, prof. Ka
talikų Universiteto, Wash- 
ington. Dėkodamas už kny
gą “Comparative Law, Ec- 
clesiastical and Civil, in Lith 
uanian Concordat” ir svei
kindamas autorių, profeso
rius rašo: “Melskimės, kad 
Lietuva galėtų atgauti savo 
garbingą vietą tarp žemės 
tautų, kad jos katalikiškas 
gyvenimas būtų atnaujintas 
ir bujotų taip, kaip konkor
dato autoriai to karštai troš 
ko.” Minėtą knygą galima 
gauti “Drauge”. Kaina $1.75.




