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KRDG VALDO MINKŠTOS ANGLIES KASYK
Irano Premjeras Įsakė Kariuomenei 

Neatakuoti; Sako Rusai Išsinešdino
LONDONAS, geg. 21.—Irano valdžia oficialiai pranešė, 

kad rusų kariuomenė baigė išsinešdinti iš Irano iki geg. 
6 d. Propagandos ministras Firouz sakė todėl nėra jokios 
priežasties ‘ svetimai valstybei ar valstybių kolektyvui’’ 
toliau kištis į Irano reikalus.

Tehranas ir Tabrizas abu paneigė raportus apie civilį 
karą. Azerbaidžiane. Azerbaidžianiečių premjeras Pishe. 
vari pavadino Irano ambasadorių Ala “išdaviką" ir sakė 
jis “ga us kas jam pridera,” jei kuomet sugrįš.

LONDONAS, geg. 21. — 
Premjeras Gavam griežtai 
įsakė Irano kariuomenei “ne 
sijudinti iš pozicijų’’ pagal 
Azerbaidžiano pasienį, kur 
įvyko keli susirėmimai. Pra
nešimas sakė premjeras pa
skyrė komisiją išvengimui 
tolimesnių susikirtimų, ir 
sakė kai kurie asmenys, 
kalti incidentų sukurstymu, 
bus teisiami.

Jo pranešimas buvo pada

Hooveris Tvirtina Rusija Galėtu Daug 
Kuo Padėti Badaujančioms Šalims

WASHINGTON, geg. 21.— 
Buvęs prez. Hoover šiandien 
sakė Rusija galėtų suteikti 
bent milijoną tonų maisto 
produktų šelpimui badau
jančių žmonių Europoje ir 
Tolimuose Rytuose.

Atsisako Dalyvauti
Atsižymėjęs maisto tieki

mo ekspertas, kuris buvo 
veik pasitraukęs iš viešo 
gyvenimo, sakė Rusija galė
tų duoti apie 500,000 tonų 
javų Lenkijai, Suomijai, Če
koslovakijai ir Jugoslavijai, 
kas reikštų apie pusę tų 
kraštų naštos.

Žydai Bėgliai Mėtė 
Akmenis j Sovietus

LONDONAS, geg. 21. — 
Exchange Telegraph agen
tūros pranešimas iš Miun
cheno raportavo, kad žydai 
iš netolimos bėglių stovyk
los mėtė akmenis į automo
bilį, vežantį sovietų repatri- 
j.acijos komisiją. Anot ži
nios, amerikiečiai policinin
kai įsimaišė ir atsteigė tvar
ką.

Didesnė dalis tų žydų yra 
iš Lenkijos ir Ukrainos ir 
nori emigruoti į Palestiną. 
Sovietų komisija, tačiau, 
studijuoja jų repatrijavimą 
Rusijon.

16 Jaoonų Sužinojo,
Kad Karas Užsibaigė

MANILA, geg. 21.—Armi
ja šiandien pranešė, kad 16 
ginkluotų japonų pasidavė 
pietinėj daly Okina.wa salos. 
Jie sakė iki praeitos savai
tės galo nežinojo, kad jų 
kraštas pasidavė ir nebeka
riauja.

Pasidavimą pravedė pra- 
rinkti amerikiečiai japonai, 
kurie daro sistematišką ieš
kojimą salos urvuose.

rytas per Tehrano radiją po 
Tabriz radijo pranešimo, ku
ris sakė kruvinas civilis ka
ras tęsėsi antrą dieną iš ei
lės. Azerbaidžianiečiai ra
portavo centrinės valdžios 
kariuomenė pradėjo smarkią 
ataką vakar 100 mylių pie
tuose nuo Tabriz, ties Sain 
Galeh (Shahindaj). Sakyta 
valdžios kariai vartoja ar
tileriją ir mortarus.

Hooveris taip pat teigė, 
į kad Rusija galėtų pasiųsti 
kitą 500,000 tonų javų Kini
jai ir Korėjai. Iki šiol Rusi
ja yra atsisakiusi dalyvauti 
Jungtiniu Tautų maisto ir 
žemės ūkio organo progra
moje kovoti prieš badą pa- į 
šaulyje.

Hooveris nesenai grįžo iš 
kelionės fco badaujančius 
kraštus Europoje ir Azijoje, 
kur jis padarė maisto reika
lavimų apžvalgą. Jis šiomis 
dienomis išvyksta kitai mi
sijai Prezidentui Trumanui 
—šį kartą į Pietų Ameriką.

! Suėmė 3.000 Vokiečių 
i Kratose Dunojaus Upėj
i FRANKFURTAS, geg. 21. 
i —Anksti šį, rytą 4.000 rink
tiniai amerikiečiai kareiviai

Į padarė staigią kratą ant la.i- 
J vų stovinčių Dunojuje, ku- 
i rio pasėkoje suimta 3,000 
priešo piliečių, kurie yra 
kaltinami veikimu juodose 
biržose ir ginklų bei narko-

; tiku pardavinėjimu.
Kratos išvalė visus asme

nis esančius ant 30 nevei
kiančių Vengrijos karo lai
vų ir 242 mažesnių laivų. 
Tarpe kitko, suimtieji kal
tinami šmugelievimu SS na
rių į Vengriją.

Vėliausių Žinių Santrauka
—UN komitetas paskelbė raportą apie Ispaniją, kuria

me sakė Ispanija nėra pasiruošusi kovoti modernišką ka
rą, ir abejojama ar Ispanija gali pagaminti atominę jėgą

—Senatoriai Byrd ir Pepper vakar susiginčijo dėl įsta
tymo nukreipto prieš unįjas, ir Byrd įsikarščiavęs pami
nėjo, kad Pepper kitais atvejais yra panašus šeškui.

—Atstovų rūmų apronriacijos komitetas užgyrė $4,- 
500,000,000 fondą karo laivyno praplėtimui.

—Geležinkeliai dėl streiko pravedė draudimą vežimui 
srgendančių maisto produktų ir galvijų.

—UN apsaugos taryba įsakė Irano ambasadoriui Ala 
raportuoti tarybai dėl jo teigimo, kad rusų kariuomenė 
neišėjo iš Irano ir toliau kišasi į krašto vidaus rjeikalus.

—Korespondentas Azerbaidžiane raportavo, kad azer- 
naidžianiečiai nešioja nau jus šautuvus panašius j rusų, ir 
sakė matęs daug šiaurės europiečių Azerbaidžiane.

Graikija Raportuoja 
Susirėmimą Pasienyje
ATĖNAI, geg. 21.—Grai

kijos vyriausybė šiandien 
pranešė, kad 18 asmenų, pa
vadintų nariais “gerai žino
mos marš. Tito proletarų 
divizijos,” sekmadieny įėjo 
į Graikiją iš Jugoslavijos ir 
užpuolė graikų pasienio sto
tį šiaurėje nuo Florinos. Ra
portas sakė graikai sargy
biniai atrėmė puolimą kcl 
atyyko pagalba, ir tuomet 
pavarė puolikus atgal į Ju
goslaviją.

Floriną yra šiaurinėje 
Graikijoje, netoli Graikijos- 
Jugoslavijos-Albanijos pa
sienio. Alijantų obzervato- 
rius nesenai p3.reiškė, jog ta 
sritis bus Graikijos sekan
čioji “bėdos vieta.”

Minima Rusu Armijos
Judėjimas Austrijoje

VIENA, geg. 21. — Rusų 
žygis atidedant kelio bloka
dą netoli amerikiečių Tuiln 
aerodromo buvo šiandien su
rištas su raportais apie di
delį sovietų kariuomenės ju
dėjimą Austrijoje.

Aukštas alijantų viršinin
kas, sakė rusų judėjimas yra 
“pakartotinai” raportuoja
mas Austrijos valdžiai. Iki 
šiol kalbama vien tik apie 
judėjimą rusų zonoje, o ne 
už Austrijos sienų.

Rusai nepas.iškiną kelių 
blokadas, kurios kartas nuo 
karto yra pastatomos ant 
plentų tarpe Vienos ir Tuiln. 
Šis rusų veiksmas, iššaukė 
oficialius protestus iš gen. 
Mark Clark.

Pasmerkė Lidice 
Skerdėja Pakorimui
LONDONAS, geg. 21. — 

Raportas iš Pragos sakė 
Kari Hermann Frank, buvęs 
Čekijos-Moravijos “globė
jas,” buvo teismo pasmerk
tas mirčiai už karo krimi
nalus, jų ta.rpe įsakymą Li
dice žudynių. Įsakyta jį vie
šai pakarti.

Lidice, 520 gyventojų kai
mas 18 mylių nuo Pragos, 
buvo nacių sunaikintas 1942 
m. birželyje, atkeršijimui už 
Reinhard Heydrich nužudy
mą. Visi suvirš 17 metų am
žiaus vyrai buvo ant vietos 
nužudyti, o moterys buvo 
pasiųstos į koncentracijos 
stovyklas.

LĖKTUVAS SMOGĖ Į DANGORAIŽI

Griaučiai armijos C-45 transporto lėktuvo kabo nuo 
12-to aukščio 70 aukščių Bank of Manhattan dangoraižio 
New Yorke, kur jie nukrito po to kai lėktuvas smogė j 
namą 58-tame aukštyje. Keturi karininkai ir viena WAC 
buvo nelaimėje užmušti. (Acme Telephoto.)

II.S. Džiaugiasi Naujuoju Amerikos 
Nusistatymu Užsienio Politikoje

WASHINGTON, geg. 21.— 
Šen. Vandenberg (R., Mich.) 
šiandien pareiškė senatui, 
kad užsienių ministrų kon
ferencija Paryžiuje išvystė 
“pozityvią, taiką ieškančią, 
dvipartinę užsienio politiką 

I Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms.’’

Vandenberg specifiškai ne 
minėjo skirtumus, kuriuos 
amerikiečiai užtiko beban- 

1 dydami susitarti su Rusija, 
bet sakė bent šiam laikui 
leis rekordui stovėti “kaip 
valstybės sekr. Byrnes pali
ko jį” savo raporte tautai 
vak?,r naktį.

Leis Rusijai Pasirinkti
Byrnes efekte davė Rusi

jai pasirinkti ar pastoti ke
lią Europos taikos konferen
cijai šią vasarą. Tuo atveju 
Amerika patiektų visą rei
kalą Jungtinėms Tautoms 
išspręsti.

Valstybės sekretorius aiš
kiai pasakė jis laiko Rusiją 
atsakinga už konferencijos 
nepasisekimą. Byrnes ra
portas sužymėjo kelis dide
lius reikalus su Maskva, dėl 
kurių nurodė Amerika neda
rys kompromiso.

Naujoje užsienio politiko
je numatoma, šie punktai:

1. —Nutarimai dėl suvie
nytos Vokietijos, vietoj ke
turių zonų problemų.

2. —Didžiausia ap s a u g a 
prieš Ašies agresijos prisi
kėlimą.

3. — Demilitarizacija, tei- 
gingumui užimant vietą ker
što taikos sutartyse.

4. — Įsteigimą etninių 
(žmonių) pripažinimų, “kad

nebūtų žaidimo bejėgių žmo
nių gyvybėmis ir likimu.”

5.— Sudarymu “liaudies 
taikos,“ pakviečiant visus 
alijantų sąjungininkus daly
vauti, vietoj “dideliij valsty
bių uždaros korporacijos.“

Sužymėjo Skirtumus
Byrnes paminėjo šias di

džiąsias problemas liečian- 
čis Rusiją:

1. —Atla.ikymą taikos kon
ferencijos. Kuomet ministrai 
vėl sueis birž. 15, Amerika 
reikalaus pradėti konferen
ciją liepos 1 ar 15. •

2. —Išaiškinimą Trieste 
problemos. Tai yra didžiau
sia kliūtis sudarymui taikos 
sutarties Italijai.

3. —Ateities ekonominis su 
sitvarkyma.s Balkanuose.

4. —Ilgametis pažabojimas 
Vokietijos galios pradėti ka
rą.

5. —Sudarymas taikos su
tarties eu Vokietija.

6. —Evakuavimas ir atstei- 
gima.s Austrijos valstybės.

Sovietai Per Čekiją 
Žygiuoja į Vokietija

PRAGA, geg. 21.—Ofici
alus pranešimas sakė rusų 
kariuomenė vykstanti į Vo
kietiją jau pradėjo žygiuoti 
skers Čekoslovakiją iš pie
tų, ryšium su “perorganiza
vimu rusų okupacinės jėgos 
Vokietijoje.“

Pranešimas nurodė, jog 
tas judėjimas tęsis per ge
gužės 26 d., kuomet įvyks 
bendrieji rinkimai Čekoslo
vakijoje.

Prez. Trumanas Įsakė Vidaus Reikalu
Sekr. Krug Paimli, Valdyti Kasyklas
WASHINGTON, geg. 21.—Prez. Ti /manas šiandien po 

pietų pasirašė aktą įsakant vidaas reikalų sekr. J. C. Krug 
paimti savo globon krašto minkštos anglies kasyklas. 
Prezidentas padarė tai,- kad išvengti naujo kasyklų užsi
darymo šeštadieny, kuomet išsibaigia unijos dviejų sa
vaičių paliaubos, ir deryboms taiipe unijos ir kasyklų sa
vininkų nieko neduodant.

Svarbiausias klausimas dabar yra tas, ar unija leis sa
vo nariams dirbti po valdžios vadovybe.

KRUG GALĖS DERĖTIS SU UNIJA
Prezidento įsakymas liepė Kragui paimti kasyklas tam, 

k&d “palaikyti krašto ekonomiją’’ šiuo krizės metu, ir jis 
įpareigotas reikalauti armijos pagalbos išsaugojimui ka
syklų ir darbininkų, jeigu tai būtų reikalinga.

Vidaus reikalų sekretorius taip pat įgaliotas derėtis su 
angliakasių unija dėl algų pakėlimo iri kitų reikalavimų, 
ir atsiklausti algų stabilizacijos tarybos apie by kokius 
pakeitimus algų aukštume.

Gelžkeliečiai Sako Ryloj Streikuos
WASHINGTON, geg. 21.— 

Nors buvoi raportuota gelž- 
keliečių streiko padėtis “tu
rinti vilties” taikingam iš
aiškinimui, unijų atstovai 
sakė jeigu geležinkeliai ne
priims naujojo unijų pasiū
lymo, tai gelžkeliečiai tikrai 
sustreikuos 4 vai. po pietų 
ketvirtadieny (Chicagos lai
ku), kuomet išsibaigi?, strei
ko penkių dienų atidėjimas.

Nepasakyta koks buvo 
naujasis unijų pasiūlymas, 
bet didžiausia kliūtis yra 
reikalavimas darbo suts.rties 
sąlygų pakeitimui, kas spė
jama kainuotų geležinke
liams apie $800,000,000 j 
metus. Reikalaujamas algų 
pakėlimas kainuotų geležin
keliams kitą $150,000,000 į 
metus.

Pikietninkai Praleido 
Stiklo Darbininkus

Policijai saugant, kad ne
įvyktų maištynių, pikietnin- 
kai vakar praleido automo
bilius su ne-unijietais dar
bininkais į Dearborn Gla.ss 
Co., 2413 W. 21 st st. Nuo 
streiko pradžios bal. 22 d. 
suareštuota 30 pikietninkų 
už automobilių apvertimą ir 
muštynes.

Fabrikas buvo užsidaręs 
savaitei dėl anglies trūku
mo, bet atsidarė vakar ei
nant laikinu indžonkšinu 
prieš pikietninkų kišimąsi.

Prez. Trumanas Kalbės
Gubernatorių Suėjime
WASHINGTON, geg. 21 — 

Baltieji Rūmai šiandien pra
nešė kad Prez. Trumanas 
pirmadieny nuskris j Okla- 
homa City pasakyti kalbą 
atidaryme gubernatorių kon 
ferencijos. Jis pernakvos 
Kansas City, ir antradieny 
lėktuvu grįš į SVashingtoną.

Greit Kainuos 12c 
Važinėti Chicagos 1'
Illinois valstybės vyriau

sias teismas vakar atmetė 
prokuroro Barrett prašymą 
iš naujo a.psvarstyti save 
kovo 22 d. nuosprendį užgi-

riant pakėlimą kainų už va
žinėjimą elevated trauki
niais iš 10 iki 12 centų su
augusiems ir nuo 3 iki 4 
centų vaikučiams.

Tuo būdu baigta penkių 
metų kova prieš ‘L' važinė
jimo branginimą. Bendrovė 
sakė “pakėlimas bus vykdo
mas taip greit, kaip bus ga
lima išdirbti formą.“

PAVADINO PASKOLA 
PAGALBA TAIKA!

WASHINGTON, geg. 21.— 
Valstybės pasekr. Cls.yton 
šiandien ragino kongresą už- 
girti $3,750,000,000 paskolą 
Anglijai todėl, kad ji “su
daro atitinkamą klimatą pa
laikymui taikos pasaulyje.”

Cls.yton pareiškė atstovų 
bankininkavimo komitetui, 
kad “ta sutartis yua kerti
nis akmuo, kuris palaiko 
visą mūsų užsienio ekono
mijos politiką, ir yra labai 
sunku atskirti ekenomiją 
nuo politikos šių dienų pa
saulyje.“

Daro Spaudimu į Prez. 
Trumsn Padėti Žydams

WASHINGTON, geg. 21.— 
Kongreso nariai ir žydų va
dai šiandien ragino Prez. 
Trumaną reikalauti, kad 
Jungtinės Tautos pripažintų 
Palestiną kaipo Europos žy- 
dijos “tautinę teritoriją.” 
Jie taipgi reikalavo Prezi
dentą “tvirtai stovėti“ dėl 
savo prižado reikalauti, jog 
Anglija išpildytų savo pasi
žadėjimus Šventoje žemėje.

LONDONAS, geg. 21. — 
Parlamento vakar naktį pa
darytu nutarimu, 324 prieš 
143, Anglijos darbiečių vy
riausybė nutarė nacionali
zuoti anglies kasyklas.

KALENDORIUS
Gegužės 22 d.: Šv. Elena 

ir šv. Rita; senovės: ALDO
NA ir Rimtenis.

Gegužės 23 d.: šv. Julia ir 
Įšv. Deziderijus; senovės: 
Kymantas ir Tautvyda.

ORAS
Giedra. Šilčiau. Saulė te

ka, 5:26; leidžiasi, 8:09.
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KOVA UŽ LIETUVOS LAISVE
(Specialiai LAIC parašytas)

nai, nes, savaime aišku, kas mu. šia viltimi lietuviai ir pat metu Atlanto Čarterio | valdžia niekuomet nepripa- triuškinimą, nei prieš masi
buvo pavadinta plėšikavimu gyvena.“ principus pradėti taikyti žino sovietų jėga Lietuvoje nes egzekucijas, nei depor-
1940 metais, negali būt pa- Viename punkte The New praktiškos galimybės atrodo 1 pasodintos marionetinės vai- tavimus į Sibirą, nei bažny-

Vasario 16 yra diena, kai 
lietuvių kilmės žmonės per 
visą pasaulį iškilmingai ap
vaikščiojo jų senos tėvynės 
prisikėlimą iš negyvųjų. 
Prieš 28 metus Vilniuje, dar 
pilnu tempu liepsnojant ka
rui, senoje Lietuvos sostinė
je susirinkusi saujalė lietu- 
vių-patrijotų ėmė ir paskel
bė:

“Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo tei 
se ir lietuvių Vilniaus kon
ferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, 
skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje 
ir tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, ku
rie yra buvę su kitomis tau
tomis ''

Buvo tai pirmas Lietuvos 
iš mirusiųjų prisikėlimas, po 
daugiau nei šimtmečio sve
tinio jungo nešimo. Tais 
įlietais Lietuva ir vėl pasau
liui parodė, kad ji nori gy
venti savarankiškai ir kad 
per 109 ir 23 metus užsitę
sęs maskoliaus valdymas, iš 
esmės, buvo papildytas per 
smurtą, klasta. Lietuvai pri
mestas.

★

Ir šiais metais Amerikos 
liet vviai iškilmingai apvaikš 
čiojo ano įvykio metinę, šeš
tą iš eilės, ir vėl pavergtos 
Lietuvos sukaktį.

Kai kas gali imti ir pa
klausti, kokiems galams, jūs, 
amerikonai, tais visais toli
mos Europos reikalais taip 
karštai ir užsispyrusiai už
siimate? Jūsų tėvynė yra 
Amerika, jūs turite inspi- 
ruotis vien Amerikos inte
resais, jos idealais gyventi.

Vienok, tikrovėje, taip 
klausimo nieks nestato, nes 
bet kas supranta, kad pro
tėvių sena tėvyne rūpesnis 
yra ne tik kad Amerikos i- 
dealų skatinimas, bet ir jcs

klausomybę tiesiai padeda 
kurti tokį pasaulį, kur:

“Busimoji tarptautinė or
ganizacija bus pagrįsta visų 
taiką mylinčių valstybių, jų 
dydžio ar pajėgumo nepai
sant, suverenumo lygybe. 
Būsimoje bendro saugumo 
sistemoje visos jos bus ly
gios partnerės.” (Iš Cordell 
Hull 1944 m. pasakytos kal
bos),

Ta pati mintis, tik kiek ki
tais žodžiais, pora metų at
gal Waterbury lietuviams 
buvo pareikšta Claire Booth 
buce:

“Kad ir kiek būtų geo
grafiniai atoki a.r strategi
niai saugi, jokia tauta ne
gali likti abejinga, matant 
kitą tautą priespaudoje ar 
ją brutaliai pavergiant.

“Man nieko kito nebelie
ka, kaip tik dėtis prie tų, 
kurie tiki, kad iš šio karo 
griuvėsių šlykštus naujo ka
ro pastatas neiškils. Kartu 
su jumis aš tikiu irmel- 
džiuos, kad Baltijos kraštų, 

o kartu su jais ir visų kitų

vadinta padoru 1946 metais. York Times spėliojimai ai?- vis menkesnės..
Ir tai nepaisant, kad mūsų kiai nepasitvirtino — būtent O Baltijos kraštų likimo

didžioji spauda “Baltijos ten, kur dedama vilties į Ru- 
klausimą” vis kodel-tsi lai- sijos gerus norus 
ko “pavojinga tema”, vis Pravartu ata* kad
skaito, kad aiški s ir ’ yris- New Y -k Times s damą- 
ka,s Baltijos problemos iškė- jį rašant, mes visi buvome 
limas gali kartais nepatikti pagauti tik neseniai pasira- 
Maskvos valdovams (ko ge- šyto 'Declaration by the 
ro, gali juos net užrūstinti!). United Nations“, kūr 26 
vr.dinam, kaip ir nesuderi-, valstybės iškilmingai prisi- 
namu su Sovietų Rusijos dėjo prie “bendros tikslų ir 
link vis tebevedama patai- principų programos, įkūny

tos jungtinėj deklaracijoj,
AtLanto Carteriu vadinamo
je.”

Matomai, to ūpo anuo me
tu neišvengė ir redakcijos.

reikalu nustota, kalbėti vi
siškai...

Susidariusią padėtį Labai 
vykusiai apibudino Illinois 
gubernatorius D. H. Green, 
kai jis ALT sušaukto kon
greso metu Čikagoje ir vėl 
pasakė:

“Amerikos valdžia vis te- 
bepripažįsta akredituotą Lie 
tuvos pasiuntinį. Amerikos

džios. To nepaisant, Ameri- čios tarnų suvaržymą, nei, 
koo valdžia nepareiškė (fail- pagaliau, prieš įvairių įvai- 
ed to make any effective ■ liausią Lietuvos žmonių nie- 
protest) rimtesnio protesto kinimą ir jiems sukeltas kan 
nei prieš lietuviij laisvės su- čias.“ (Bus daugiau)

kavimo linija. Šiuo punktu 
mūsų komercinė spauda aiš
kiai skiriasi nuo US valdžios 
užimtos pozicijos.

Jei mes neklystame, pas
kutinis Lietuvos nepriklau
somybės sukakčiai paminėti 
vedamasis buvo tilpęs 1942 
metais.

Tais metais vasario 16 d. 
The Nevv York Times rašė:

Toliau sekė Maskvos “tri
lypis pareiškimas” (1943 m. 
spalis), susitikimas Tehera
ne (1943 m. gruodis), Dum- 
barton Oaks pasi t a. r i m a i 
(1944 m. spalis), Konferen-

‘Lietuvos Nepriklausomy- į cija Jaltoje (1945 m. vasa-
bė

‘ ‘Daug kur pasaulyje šian
dien lietuviai apvaikščioja. 
24-ą jų krašto nepriklauso
mybės paskelbimą
pasitikėjimo, nors ir nuliū-

„ , v, , , .» dimo valandoje, atliekamasmažų kraštų ateitis bus is- nes> Hitlerio batQ
spręsta prisilaikant norma
laus ir garbingo kelio, t. y. 
darniai su antruoju Atlanto 
Čarterio posmu, kurs skel
bia, kad Jung. Tautų signa- 
toriai tikisi vien tokių teri-

ris), pagaliau San Francisco 
ir Potsdam (1945 m. vasa
rą).

Su kiekviena konferencija 
Yra tai buvo skelbiami vis iškilmin

giau, vis prakilniau skam
bantieji pareiškimai. Tuo

DR. V. P. SLFPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6813 W. Cermak Koad 
BEIlffYN, HJJMOIN

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — YARds 6557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. ir 7 Iki 8:10 vak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

EN STATE OF INDIANA
Home Galis In Indiana-—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO therapy 
936 West 63rd St. 

HOURS: Daily •—• M
Saturdays 8 A. M. to I P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių {tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0523, Chicago 

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

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

SKELBKITES “ DRAUGE’,

LIETUVIAI DAKTARAI

torinių pakeitimų, kurie ati
tiks užinteresuotų tautų lais 
vai tam duotą sutikimą. 
Tarp kitko, begėdiškas ir 
falsifikuotas plebiscitas a- 
naiptol nėra laisvai tautos 
pareikšto sutikimo išraiš
ka.“

★

Kai 1940 metais vasarą 
sovietų armijos brutaliai į- 
siveržė į Pabaltį, Amerikos 
valdžia tą smurto aktą, vi
siškai aiškiai suredaguota
me pasmerkime apibudino 
kaipo “suktą būdą,“ “nepri
klausomybės sulikvidavimą’ 
— “plėšikavimą”. (1940 m. 
liepos 27 d. Valstybės De
partamento biuletenis).

Panašiais žodžiais šis i

spausta, Lietuva šiandien y- 
ra bejėgė.

“Nuo šio karo pradžios
Lietuva buvo per du kart 
įsiveržėlio teriojama, pir
miau ruso, vėliau vokiečio.

“Dviejų nenuilstamo tai
kaus darbo dešimtmečių vai
siai, per kuriuos nepasiduo
danti, kad ir ilgai pavergta, 
tauta sugebėjo prasimušti iš 
vieno šimtmečio . kitą. liko 
paleisti dūmais.

“To nepaisant, lietuviai 
tiki jų nepriklausomybę bū
siant palaidotą, gal būt, ir 
amžinai.

(• “Antra vertus, Jung. Tau
tų liberalinei programai Ru
sijos pareikštas pritarimas 
duoda kiek vilties, kad lie
tuviams ir vėl bus leista gy
venti nepriklausomu gyveni-

VIS V SPALVŲ

GAL
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Dnltlzed Plaunamų Sienom. Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klljonkėa (Oll Clothj, Vir
tuvėms Ir Maudyklėms-

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 261h ST.
Noar Drake Ava.

Opposite Lurle Bros. Storo 
Lawndala 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

interesų diktuojamas. Šioje Maskvos smurtas buvo api- 
srityje jokio konflikto, jo- budintas ir visos didžiosios 
kios priesaikos prieštarybės Amerikos spaudos, 
nėra ir būti negali. Amerikos valdžios pilnam

‘ ‘Aš nepritariu tiems ame- ■ kreditui turime pasakyti, 
rikiečiams, kurie, per metų kad nuo šios pozicijos Wash- 
metus laisvės gėrybėmis be- 1 ingtonas niekuomet nebuvo
sinaudodami, spėjo pamirš
ti, kad mūsų protėviai ka
daise buvo ateiviais kurie

nukrypęs, net tamsiausiomis 
karo valandomis, kai Mask
vos politinis sentažas pro-

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10 METAMS 
$500.00

POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandų

APDRAUDA
•1000.00 P0USAS

Trinas metams 
Pradedant nuo

$5.00

abejoja, ar yra suderinama tarpiais tikrai atrodė siekiąs
tuo pat metu būti ištikimam 
savo ar savo tėvo gimtą j am 
kraštui ir kraštui, kurs ta
ve įsūnijo.

Manding, tas yra tiek aiš
ku, kiek būti ištikimam sa
vo tėvui ir motinai, tuo pat 
metu būnant geru savo šei
mos vyra ir tėvu.“ (Illinois 
gubernatoriaus, Dwight H. 
Green žodis ALT sušaukto 
kongreso dalyviams).

Šio krašto idealai yra nu
sistovėję ir žinomi; žmonės 
yra sutverti lygiais ir yra 
įgalinti naudotis kai kurio
mis neatimamomis teisėmis, 
kaip gyvybe, laisve ir ger
būvio siekimas (laimingo gy 
venimo siekimas).

Šie p?,grindiniai principai 
ir nudaro šio krašto sąžinę. 
Jie galioja tiek žmonėms, 
tiek valstybėms, tiek tau
toms.

Prieš šiuos principus mū
sų tauta niekuomet nebuvo 
nusidėjusi ir, mes tikime 
niekuomet nenusidės.

★

Maža to, Amerikos lietu
vių kova už Lietuvos nepri-

separatinio su Hitleriu susi 
tarimo ribos...

To nusistatymo Washing 
tonas laikosi ir po šiai die

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOPING —
Uil Ib. — 2n<l Roll .... Sl.Sfl
Kriok Siding — Uoli ........... $2.15lira* y Briek Sidiug .............. $(1.05

Ketviitnlnė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l

rfi.š'CA stuko — Tx*ntų ir Narnamu 
Materlolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus Ir duris Ir apkalam 
namus su Insul Hrick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerų lietuvi karpi-nter|

AI.BERT I.ITMBER * SUPPLY 
COMPANY

38(10 SO. WE8TERN AVĖ. 
Tel. LAPAYEITE 2101

J. A. Shulmlstras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS: 
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 vale.

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. Ir Selonad. uždaryta.

Tikslus Tyrimas 
OrthoptLo Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki B, 7 
Iki t — Seitad. — 10 iyte iki 6 vak 8ek- 
mad. — 10 Iki pietų. — TreCiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite— 
Ros. Tek: MIDway 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 iki 12 vaL dieną.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. 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. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae 
Ofiso Tel. LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPabllo 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 
Res. TeL: HEMlock 8150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S»

Ofiso TeL: GROvehm 5218 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki » ka» vakaru. 

DienomI. tlk pagal sutarti.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sngrįžps 14 Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
kaukite: BERWYN 6200 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais I 

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.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. JavoisS
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd.

(Dargis Vaistines Name)
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 608(J 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VA.LANDO8: nuo 1-4 Ir 7-9 kaaili.n 

lAaklrlaut trečiad. Ir akmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ToL CANal 8122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos: 1—3 popiety7—S V. V. 
Sekmad., Trečiad. Ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. KEPublie 7868

feL OANal 0267
Km. TsL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Res. 6968 So. Talman Avė.
Bes. TeL GBOvehlU 9617 
Office TeL BKMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Road^l

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia suaitarus

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. 11 H h St.
TeJ. IlILbTOI’ ()««»

YalauUub pu^al buklią.

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

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 
Namy Tel. PROspect 1986

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244^

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR 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 Tai ? PI7T.I.MAN »9!7T

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

West Town Bldg.
2400 West Maditton Street 
(Mino Tel.: SEEley 7330 
Bes. Tel.: BRUnswiek 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 valtrre1
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP M’ANTED 
ADVF.RTISING DEPARTMENT 

127 No, Denrbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI
*----------------i . .......____

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
VIRTUVĖJE VYRU 

l/oop banku-; Cuft t rl'ole. Gera mo
kestis, t Kuopos valandas. Pastovu
mus, dienomis. Sekiiiail. ir šventad., 
nereikia dirbti. Aptunkamos atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONNEL DF.PT. 3ixl EL.

16 t W. J \CKSON RLVD.

CABINET MAKERS 
Prie

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

WEST WOODWORKING CO. 
310 N. Ada St.

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

CADILLAC MOTOR 
CAR DIVISION 
2025 E. 71st St. 

JAUNŲ VYRŲ
Lengviems ir švariems darbams. 
Assembling ir soldering. 5 dienos 
i savaitę, pastovūs darbai.

ADCRAFT CO.
2448 W, Cermak Rd.

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA

FREIGHT HANDLERS 
SECTION DARBININKŲ

Atsišaukrt 2-tram Aukšte 
433 W, HARRISON

HELP 1VANTED — MOTERYS
-----------

MERGINŲ
R A D I O

Šviesus, švarus ir 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

T. ARDARYBF.oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

oooooo
Dovydaitytė, Klebėjusios pa- Katinauskas Pranas, gyv. Broo- 

varde nežinoma, išvykusi iš Barz- klyne ar Čikagoje, 
du vai., šakių apskr. | Kavaliauskas Juozas, gyv. Plii

Ne vien skaityk, bet ir 
remk “Draugą”.

HELI* WANTED — MOTERYS

MOTERIŲ
Dirbtuvėje Cafeterjos Darbams. 
Pastovūs darbai. Grupės ir ligo
ninės apdrauda. Apmokamos atos
togos. ?

S. KARPEN & BROS.
636 W. Cermak

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 1

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

su nuolaida. >

DŽENITORKŲ
DIRBTI NAKTIMIS 

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

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

State & Jackson

PAIEŠKOJIMAS

Centro Susirinkimas
Šį vakarą, būtent gegužės 

22 d., 8 vai., renkasi į Šv. 
Kryžiaus parapijos salę Lie
tuvių R. K. Labdarių Sąjun
gos centro valdyba, direkto
riai, visos komisijos ir visų 
labdarių kuopų atstovai.

Būtų gera. jei į šį susirin
kimą atvyktų ir visi tie, ku
rie bet kokius darbus dirbti 
yra apsiėmę piknike Vytau
to darže ir prie Šv. Kazimie- 
rokapinių. Būtų galima ge
riau susitvarkyti.

Lietuvaitės, moterys ir 
mergaitės, kurioms nepato
gu savoj kuopoj užsiregis
truoti aukų rinkėjomis prie 
kapinių gegužės mėn. 30 d. 
(Decoration Day) prašomos 
atvykti, kurios gali, į šį su
sirinkimą.

Kviečiame ir visus tuos, 
kurie kokiu nors būdu no
rėtų padirbėti senelių prie
glaudos naudai ir tie, kurie 
gegužės 30 d. turi gerų su
manymų, pasiūlymų.

Gegužės mėn. labdarių 
centro susirinkimas atkeltas 
savaitę anksčiau iš priežas
ties kapų puošimo dienos. 
Paprastai tie susirinkimai į- 
vyksta kas paskutinį mėne
sio trečiadienį. Valdyba

prisidėti savo darbu, kiti 
aukomis. Pr.sitikime, kad 
šiemet daromoj rinkliavoj 
visuomenė bus duosnesnė, 
nes reikalai yra žymiai di
desni.

Taip jau kviečiame visus 
atvykti į pikniką, kuriame 
turėsime progos ne tik lab
darybę paremti, bet tuo pa
čiu pasilsėti, paviešėti ir par 
žaisti.

Tad, Labdarių Sąjunga 
nuoširdžiai visus užkviečia į 
savo tradicinį pikniką.

Labdarys

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Aleksa Kazimieras ir Aleksa 
Martynas, broliai Juozo, kilę iš 
Veliuonos valsčiaus.

Arlauskas Antanas, brolis Zig
mo, gyv. bene Ilochesteryje.

Astrauskienė-Joeaitė Marė, gyv. 
Čikagoje.

Augaitis Julija, iš Sodelio k., 
Tauragės ap., gyv. New Yorke.

DŽE N ITORKŲ

—Inžinierius Zaleskis, Feliksas, 
senus Felikso, kilęs nuo Alytaus ieš
ko giminius;
Dėdės Zale.-ko Juozo Sesulios: RUd- 
nlekienlės, Klrvelevieienės ir Petruš
kevičienės. Adresas: Germany, Head- 
•inarte.is. 19241h T.abor Supervlsion 
Conipany. AI’O 758, U. g. Army. 
(Kiek prisimenu, gimines gyveno, 
llarrison, New Jersey).

UŽDARBIS 72% J VAL. PRADŽIAI 
77 >4 I V AL. PO 3 Mf;N.
8214 I VAL. PO 6 MEN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTJ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. VVASHINGTON ST.
VALYMUI MOTERIŲ 

LOOP RANKOJE
Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia Šveisti -r mapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.

PERSONNEL DEI*T. 3rd FL.
164 W. JACKSON RLVD.

FRED. II. SCHAUB ENG. CO. 
Needs At Once

TYPISTS
DICTAPHONE OPERATORS

GOOD SALARY
Time and y2 over 40 houra. 

Apply at

2110 S. MARSHALL
C’ALL MISS ROBIE

CRAWFORD 6410

Naciai Ragino Japonus 
Okupuoti Singapura

— Vokietijos adm. Erich 
Raeder pasakė tarptauti
niam miltariniam tribunolui, 
kad Vokietijos 1941 metij 
pradžioje ragino Japoniją 
užimti Singapūrą, manyda,- 
mi jog toks žygis įbaugintų 
Ameriką pasilikti neitrale.

Paieškai! l’etroneies Naiijokaitienes, 
Palubinskaitės. kilusi iš Damaraekų, 
km., Kazlų .Rudos v., 'Marijampo
lės ap.. gyvenanti Cliieagoje. Prašau 
atsiliepti sekančiu antrašu Mrs. .Til
dyta Jaseviėaltė Kazlauskienė, 252 
Miinson St., Xrw llaven II. C.onn.

Buvęs Vokietijos laivyno 
viršininkas pajuokė kaltini
mą būk jis “suokalbiavęs” 
įvelti Ameriką karan. Rae
der sakė “mano mažam lai
vynui kovojant Angliją, aiš- į 
ku aš nenorėjau Amerikos 
ant savo sprando”.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Kviečiame Visus
Gegužės 30 d. — Decora

tion Day yra didelė darbo 
diena Labdarių Sąjungai. Iš 
ryto vedama rinkliava prie 
Šv. Kazimiero kapinių ir pa
čiose kapinėse. Visos a.ukos 
eina lietuvių senelių staty
bai. Po pietų ir visą vakarą 
vyksta didysis, tradicinis 
labdarių piknikas Vytauto 
parke. Visas pikniko pelnas 
taip jau skiriamai prieglau
dai.

Labdarių Sąjunga, ilgai 
neša nemažą naštą ir didelę 
atsakomybę. Einant prieg
laudos statybai prie užbai
gos, susidaro ls.bai daug iš
laidų, kurias turime padeng
ti. Todėl ir kreipiamės į vi
sus geros valios lietuvius 
ateiti sąjungai į talką.

Gegužės mėn. 30 d. mums 
visiems duoda puikią progą 
prisidėti prie kilnaus labda
rybės darbo. Vieni galime

3K

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namg 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.

-H

Auškalnis Jonas,
Tauragės ap.

Aušurienė-Raeylaitė P., iš Ba
jorų k., Vilkaviškio ap.

Bagdonienė-Kleizaitė Ona, naš
lė Antano, ir jų vaikai, gyv. Broo- 
klyne ar Čikagoje.

Bakšys Petras, kilęs ar turėjęs 
giminių Šimkaičių vai., Raseinių 
ap., gyv. Čikagoje.

Bakūnas (lianas) Kazys, iš 
Navininkų k., ilkaviškio apskr.. 
gyv. Milwaukee.

Baniulis Alfonsas ir Baniulis 
Antanas, kilę Ežeraičių vienk., 
Želvos vai., Ukmergės ap,

Baranauskienė-Vainauskaitė Ur
šulė, iš Gindvyliu k., Kupiškio 
vai., gyv. New Yorke.

Bartkus Augustinas, gyv. Wa 
terbury, Conn.

Bartkus Tadeušas, iš Pyplių k., 
Grinkiškio vai., Raseinių 
gyv. Čikagoje.

Baukienė-Sarpaliūtė, iš 
kos, Marijampolės ap.

Beištartas Dzidorius ir 
ma, kil. iš Eržvilko vai., 
gės ap., gyveno Wandergrift, Pa. 
ar Čikagoje.

Bernadišienė-Liupšytė Ieva, gy- 
ven. Čikagoje, turi anglui pre
kybą.

Bertulis Antanas, iš Vailloniių, 
Troškūnų vai.

Brazaitytės, Agota ir Marcelė, 
iš Auksučiu k., Barzdų vai., Ša
kių apskr.

Brundza Motiejus, turėjęs gi 
minių Marijampolės apskr.

Brundzaitės, Elena ir Marė, iš- 
tekėjusilų pavardės nežinomos, tu
rėjusios giminių Marijampolės ap.

Bruožis Mati.jošius, iš Čiekų k., 
Alvito vai.. Vilkaviškio ap.

Bružaitė (Bueb) Natalija, ki
lusi Tirkšlių vai., Mažeikių ap., 
gyv. Čikagoje.

Buknaitis Liudvikas ir jo vai
kai Andrius, Liudvikas ir Olga. 
Kil. iš Kvietiškių vai., Marijam
polės ap., gyv. Clevelande.

Bulota Mateušas, sūnus Mate- 
ušo ir Uršulės, turi siuvyklą be
ne Čikagoje ar netoli.

Burga ii ienė-Vaitkevičiūtė Kon
stancija, gyv. bene Dės Moines, 
Iowa.

Dominienė Petronė su šeima, 
kilusi iš Šakių k.,. Pajavonio vai.. 
Vilkaviškio ap., gyv. New Yorke.

is rajūno,

apskr.,

lgliau-

jo šei- 
Taura-

Jūsų Radio Sugedęs’
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 1S namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RAMOS

Mes turime Raollų | s taką Ir 
jums nereikės lankti dėl Jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite sii Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziko* Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki »:00 vai.

Fleck -\ndrew. gyv. Brooklyne.
Gudauskas Mykolas ir Gnliaus- 

, kas Povilas iš .Medžiūnų km., l’a- 
nevėžio vai., gyv. Čikagoje.

Galiniu ienė-Babla tiška ii ė Stefa- 
J n ija.

Gečienė-Radvikivičiūtė Elena, 
j gyv. Io\vii valstybėje.
| Gelgota Bronius, kilęs Vilka 
Į viskio a p.

Geseneiser-Tinimleriūtė Alelinc. 
gyv. VVaterbury, Conn., nežino
moje gatvėje, N r. 88.

Goris (Gaurys) Antanas, dir
bęs laive inžinierium ir jo žmo
na Veronika, gyvenę 81(1 Macon 
St., Brooklyu, N. Y.

Gražulieim Mikelskaitė Mūrijo 
įui iš Kauniškiu k.. Gražiškių v 
Vilkaviškio ap., ir jos duktė A- 
delė.

Gulgauskas Jomis, gyv. Bosto
ne.

Gurevičius Antanas, iš Balabos- 
tių km., Rudaminos vai.

Gurevičiūtė Ieva, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, iš Bala'lskstų 
km., Rudaminos vai.

Ivanavičius ar Ivanauskas Juo
zapas ir Mateušas bei jų sesuo 
Anastazija, vaikai Karolio, kilę 
iš Pustapėdžių km., Vilkaviškio 
ap., gyveno Clėvelanl, Dilio.

Janulis Alfas ir Janulis Eduar
das, kilę .Miškinių km., Užpalių 
vai., Utenos ap.

Janušauskas .romas ir Janušaus
kaitė Julė, gim. Amerikoje, vai
kai Drupaitės-Janušauskienės, nuo 
Šeduvos.

Januška Kazimieras, brolis An
tano, kil. iš Veliuonos vai.

Jasikonis ar Jasiukonis Anta
nas ir Jonas, gimę Pittsburgbe, 
dabar gyvena Detroite. Gyveno 
Lietuvoje nuo 1921 m. iki 1931-32 
metų.

Jazokas Jonas, iš Pakapės k., 
Troškūnų vai., Panevėžio apskr., 
gyv. Čikagoje.

J urgutytė Pet ronėlė.
Juškienė-Slavėnaitė Ona, gyv. 

Detroit, Mieli.
Kalvaitis Jurgis, gyv. Ne\v Bri- 

tain.
Kalvaitytė Elė, gyv. Čleveland. 

Dbio.
Kaminskis Anlanas, iš Sodelio 

km., Tauragės apskr., gyv. Nc\v 
Yorke.

Kanapinskienė Marija, gimusi 
ir gyv. Brooklyne.

Katauskas Bronislovas, sūnus 
Juozo.

f’ RE^UOJ AME~ GRINDŲ Į 
TRINIMO MAŠINAS — j

ladelpbijoji
Kavoliukas Rapolas, iš Salako 

m.. Zai'asų ap., gyveno Čikagoje.
Kazimiersklenė-Račylaitė M., iš 

Bajorų km.. Vilkaviškio ap.
Kazlauskienė, susirušinėjiisi su 

giminėmis ar pažįstamais Ylakių 
vai., Mažeikių ap.

Keslius Andrius, gyv. Pitts- 
burglie.

Kilikevičienė-SIavėnaitė Antani 
na, gyv. čleveland, Dbio, Tliames 
St.

Kiveris Jeronimas, sūnus Jo 
no, kilęs iš Marijampolės vai.

K lįmienė-Radušytė.
Kliviekas, kilęs Kirmėliuose 

RaguVos vai.
Kondrot Frank, gyv. Pbiladel- 

pl'ijoje.
Kubokai, kilę Kirmėliuose, Ra

guvos vai.
Kuniekis Pranas, sūnus Juozo, 

brolis Duos Ivanauskienės.
Consulate General of

Lithuania
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
j SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

I

SCIENTIFIC 
, REFRIGERA1I0N 
16528 5. Ashland Avė. J

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 j

I

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• 2RANDĖS
• RUM’O

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KANTER 

“Lietu viškaa 
žydukas”

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ i

IR VARNIšŲ, taipgi — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

I.R VARNISŲ, Ir — 
KE-M-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
1948(11. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUEITE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMloek 8262

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jane 
Iš Mū< Oftb

ums 
itavės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jų!
------------------------------------ ------------------------------------------------------------

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

Šių pinigų sumą, KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pnslryfusl išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovBa vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

9
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oakley Avė. Chicago, IlUnols
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas** brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos 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 Chicago je:
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 negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Byrnes Kaltina Rusus
KAS BUS, JEI MASKVA IR TOLIAU TRUKDYS
TAIK4?
Savo laiku valstybės sekretorius Byrnes gana opti

mistiškai žiūrėjo į pokarinį Europos pertvarkymą, nes 
jis, kaip ir Rooseveltas, tikėjo, kad Maskva kooperuos 
tame dąrbe. Bet p. Byrnes jau Londono konferencijoj 
patyrė, kad su rusais bus sunku susikalbėti. Iš Pary
žiaus konferencijos jisai grįžo visai nusivylęs. Tai bu
vo aišku iš jo pasakytos kalbos per radiją praėjusio 
pirmadienio vakarą.

Sekr. Byrnes savo kalboje pusėtinai aiškiai apkaltino 
Sovietų Rusiją agresiniame imperializme. Nusivylimas 
konferencija taip jau aiškus, nes Molotovas atmetęs 
visus pasiūlymus, kuriuos jis patiekęs. Anglai ir pran
cūzai tiems pasiūlymams pritarę. Sekr. Byrnes net tiek 
yra nusivylęs, kad, pagaliau, išdrįso pasakyti, —

jei Maskva trukdys taikos konferencijai šią. vasarą, 
jis prašys Jungtinių Tautų Organizacijos daryti ati
tinkamus žygius.
Iš jo kalbos išryškėjo ir kitas, mūsų manymu, labai 

svarbus dalykas. Mūsų vyriausybė jau nebebusianti to
kia nuolaidi rusų agresijai, kaip ligšicl. Gerai įsidė
mėkime šį p. Byrnes pareiškimą:

“Aš nenoriu pripažinti, kad mes negalėtume koo
peruoti be paaukojimo principų. Jeigu mes vaidin
sime savo vaidmenį taikos atsteigime, kaip vaidino
me karo laimėjime, mes turime imtis ofensyvos.”
Iš šitų žodžių reikia suprasti, kad Jungtinės Val

stybės savo nusistatymą atsteigti teisingą ir pastovią 
taiką, kiek galėdamos, vykdys.
OFENSYVA TIK PRADĖTA

Sekr. Byrnes, tiesa, numato sunkumus griežtesnio 
nusistatymo vykdyme. Jis jaučia, kad Jungtinėms Val
stybėms reiks aukotis už savųjų principų įgyvendini
mą. Yra daug sunkių problemų. Tačiau p. Byrnes dar 
turi vilčių jas išrišti, nes

“Mūsų ofenzyva atsteigti taiką tik prasidėjo. Mes 
dirbsime taikos konferencijose ir Jungtinių Tautų 
tarybose. Mūsų ofensyvos tikslas neturi ryšių su te
ritorija ar reparacijomis Jungtinėms Valstybėms. 
Tikslas yra taika — paremta ne kerštu, ir godumu, 
bet teisinga taika, vienintele taika, kuri gali Išsi
laikyti.”

Mes čia, pastebime pačius principinius dalykus, ku
riuos p. Byrnes savo kalboje palietė. Bet jis pasisakė 
visų taip vadinamųjų priešų valstybių klausimu. Saky
sime, dėl nesusitarimo su rusais dėl Italijos reparacijų 
jisai pabrėžė, kad Amerika jau 900 milijonų dolerių 
įdėjo, kad duoti progos tam kraštui gyventi. “Jei Ita
lija. reikalaus pagalbos, ji žiūrės į mus. Ir mes davėm 
aiškiai suprasti, kad mes neskirsime milijonus dolerių 
duoti progos Italijai gaminti prekes, kad jomis mokėti 
reparacijas bet kuriai mūsų sąjungininkei.”
GERA KALBA

Tai sakydamas p. Byrnes turėjo galvoje Rusiją, kuri 
nė kiek neprisidėjusi prie Italijos nugalėjimo, reika
lauja iš jos reparacijų pinigais, laivais ir net nori, 
kad jes miestas Trieste būtų atimtas ir Jugoslavijai 
atiduotas.

Pagaliau, p. Byrnes yra nusistatęs ta’kos konferen
ciją laikyti būtinai šią vasają, nes visa eilė tautų jau 
nebegali pakelti sunkios okupacijos naštos. Taip šaky-

Stalinas Žiauresnis Už Džingischang, Tvirtina 
Kravčenko

— KRAVČENKO YRA BUVĘS 15 METŲ SSSR KO
MUNISTU, POLITRUKU BEI KAPITONU RAUD. 
ARMIJOJ. — DARBO UNIJOS RUSIJOJE. — KAIP 
ATSIRADO STACHANOVIECIAI. — “CISTKOS” 
RUSIJOJE. — “JIS PROBLEMAS SPRENDŽIA KA
PODAMAS GALVAS.” — APIE GARSIUOSIUS 
MASKVOS TEISMUS. — SLAPTOSIOS SSSR POLI-

' CIJOS BŪSTINĖSE.

Rašo dr. J. Prunskis

— Manosios šalies žmonės yra policinės valstybės 
(diktatūros) priespaudoje. Jie neturi galimybės praneš
ti pasauliui apie savo pažiūras, viltis ir skausmus de
mokratinių kraštų tautoms ir vyriausybėms. Atskleis
damas tikrąjį Kremliaus diktatūros veidą aš jaučiuosi 
nors šiek tiek perspėjąs pasaulį prieš apgaulę... Pasau
lis nedrįs taip be paliovos nugrįžti nugarą nuo kanki
nystės didelės žmonių dalies, apimančios net šeštąją 
žęmės rutulio dalį. Šios sritys yra valdomos dievinamų 
vadų, besiremiančių Politbiuro (komunistų) partijos 
organizacija, ir milžiniška policine jėga. Šimtai milijonų 
SSSR žmonių neturi baiso savo likimą sprendžiant ir 
yra visiškai atkirsti nuo žmonių ir nuo pasaulėžiūrų 
užsieniuose, — rašo Viktoras Kravčenko savo knygoje 
“I Chose Frįeedom”. Tai viena iš įdomiausių knygų 
šiemet Amerikoje išleistų ir joje autorius (buvęs SSSR 
aukštas ginklavimosi valdininkas, inžinierius, buvęs po- 
litrukas ir kapitonas raudonojoj armijoj) atskleidžia 
daug Rusijos vidaus gyvenimo paslapčių.
ŠNIPAI INTURISTO VIEŠBUČIUOSE

Jis pabrėžia, kad Rusijoje labai išplėsta šnipinėjimo 
sistema. Inturisto viešbučiuose, kurie yra, skirti užsie
niečių priėmimui, kiekvienas tarnautojas, nuo pat vieš
bučio direktoriaus iki grindų mazgotojos, visi dirba 
dėl slaptosios policijos. Daug atsitikimų, kada suareš
tuojamas šeimos tėvas ir jo dukteriai ar žmonai pa
žadama jį išleisti arba bent leisti pasimatyti, jei... ji 
sutiks įstoti specialion policijos tarnybon.

Baigęs inžinieriaus mokslus ir paskirtas diibti į fabri
ką Kravčenko įsitikino, ks.d darbo unijos sovietuose 
neturi jokios reikšmės darbininkų reikalų gynime: vis
ką nulemia, komunistų partija ir unijos yra priverstos 
būti tik uoliu partijos nutarimų vykdytoju.

Labai didelis skirtumas tarp gyvenimo sąlygų fabri
ko administracijos ir paprastų darbininkų. Naujieji 
“bosai” turi specialias valgyklas ir kelis kartus didesr 
nius atlyginimus, o darbininkai dažnai skursta šaltuo
se barakuose, kur purvas, blakės ir skurdas.

Kravčenko buvo fabriko inžinieriumi, kai 1935 m. 
buvo pradėtas spartuolių-staehanoviečių judėjimas. To 
viso tikslas, kaip liudija Kravčenko, yra kuo daugiau 
išspausti iš darbininkų, padidinti skirtąsias darbo nor
mas, suskaldyti darbininkus į “spartuolius” ir “atsi
likėlius”, kurie savo tarpe nesutardami, būtų lengviau 
vyriausybės valdomi.
“BEJĖGIAI ĮRANKIAI POLICIJOS RĖŽIMO 
RANKOSE”• ,

— Teoretiškai, mes komunistai, — rašo Kravčenko, 
— esame (Rusijoje) krašto valdytojai, “geriausi iš ge
riausiųjų” tarp naujojo pasaulio kūrėjų. Praktikoje 
gi mes buvome bejėgiai įrankiai policijos rėžimo ran
kose, rėžimo, kurs tvarkėsi pagal savo paties taisykles. 
(Kravčenko, kaip žinome, yra buvęs per 19 metų kom
partijos nariu). Partijoje kartkartėmis buvo praveda
mi “valymai”, visoj Rusijoj vyko nuolatiniai areštai.

— Kaip beveik kiekvienas kitas, taip ir aš turėjau 
mažą lagaminą, prisidėjęs dalykų, kurie būtų naudingi 
kalėjime: baltinių, kojinių, nosinių, antklodė, — pasa
kojasi Kravčenko, pažymėdamas, kad net jie, komunis
tai, Stalino diktatūroj nesijautė saugūs ir, ypač “čist- 
kos” metu visada turėjo būti pasiruošę areštui.

Egzekucijos buvo taip gausios, kad žmonės “pradėjo 
nebetikėti, jog tie valdžios vyrai, apie kurių mirtį bu
vo pranešama, tikrai mirė savo mirtimi, ir laikraščiai 
skelbdavo pažymėjimus su gydytojų parašais, kad jų 
mirties priežastis buvo natūrali...

(Daugiau bus)
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Pabaiga)
Nors paviršutinai ji tokia 
atrodė, tačiau sielos gilumoj 
niekuomet ji nemokėjo 
džiaugtis tokiu dideliu 
džiaugsmu, kaip kad prieš 
dešimts metų. Niekad nemo
kėjo juoktis pilnu juoku iš 
gilumos krūtinės. Laimė jai 
atrodė tokia nepastovia, ap
gaulinga. Štai, štai ji vėl 
paspruks, nuskris, ir jai vėl 
teks tokia baisi dalis, kaip 
anuomet Maskvoje... Mary
tei vis rūpėjo, kad tiek daug 
visokių ligų, visokių nelai
mių šiam sviete, kad vieną 
nelaimingą dieną kurį nors 
iš jos brangios šeimos gali 
nuskinti — nunešti į amži
ną nebuitį... Kartais Mary
tei būdavo visas pasaulis,

įspūdingam žmogui suteikia 
kartais daug irgi sunkių 
pergyvenimų.

Geriausia abu Grikšai pa
silsi užsidarę save, seniau 
tokioj gražioj ir taip myli
moj, tėviškėj. Pasilsėję čia 
kūnu, jiedu važiuoja į platų 
pasaulį pasilsėti dvasia, nu
sikratyti bjauraus pesimiz
mo, melancholijos, kuri taip 
dažnai suima Marytę.

Prieš išvažiuodama į už
sienius, Marytė atsisėdo par 
rašyti Zosei laišką:

“Mieloji Zose!
Tu rašai, kad tave vyras 

jau visai pameta. Ražai, kad 
esi viena, labai nelaiminga, 
kad nuo tavęs nusisuko visi 
tavo buvusieji draugai. Mar 
no miela, ar gali vadinti

tas atrodo šlykštu. Taip pa
žeminančiai tas skamba. Už 
ką gi tu nori sau tą užlai
kymą gauti. Vaikų tu netu
ri. Pati gi turi aukštesnį 
mokslą už savo vyrą. Tik 
pereik į mūsų tarpą, nes iš 
tų aukštų, bet tuščių sferų 
tave vis vien dabar išstums, 
kai nebūsi milijoninko žmo
na. Mūsų tarpe suprasi, pa
jausi, kad ir be didelių iš
laidų, be prabangos žmogus 
gali būti laimingas, gali bū
ti pasitenkinęs savo likimu. 
Mes tu0 tarpu išvažiuojam, 
bet greit sugrįšim ir pradė
sim mūsų seną, o tau naują, 
gyvenimą ir daug įdomesnį, 
pilnesnį, kokį tu turėjai ligi 
šiol. Atsimink, kad tu turi 
senus tikrus draugus, ir būk 
rami.

Bučiuoju tave. Tavo vi
suomet draugė —

Marytė”.

net jos vaikai ir vyras, taip draugais žmones, kurie no-
svetimi svetimi. Viskas ne
malonu, viskas svetima...

Kartais Marytė pasijusda
vo ant beprotybės krašto ir 
imdavo pati savęs bijoti. 
Kai jos gerasis vyras, su
prasdamas Marytės dvasios 
stovį, apsikabina ją į glėbį 
ir įvairiomis linksmomis kal
bomis nori ją nuraminti, — 
ji dirbtinai nusišypso į jo 
kalbą, bet mintys vis dar 
ilgai eina sava kryptim. Ji 
gyvai vaizduojasi, kaip, štai, 
ji miršta, stingsta. Jos bran
gusis, pajutęs jos bejausmį 
Šaltą kūną, paleidžia ją iš

riai susirenka į tavo turtin
gus žurfiksus tik dėl jų pa
čių. Bendrai, geresni žmo
nės nemėgsta šokti aplink 
aukso veršį... Būti nelaimin
gai tau — nėra didelio pa
grindo. Tu juk jo niekuomet 
nemylėjai, ir už tai širdis 
dabar neturi būti sužeista. 
Savigarbos ar pažeminimo 
jausmas. — Tas gali būti, 
bet tam galima padėti... At
virai kalbant, turime kons
tatuoti, kad judviejų vedy
bos buvo biznis, kaip kiek
vienas kitas. Jis pirko tavo 
gražią išvaizdą, kaip pirktų

Katriutė šiaučiūnaitė mei
lių, šeimos ir vaikų nekliu
doma, toli nuėjo savo speci- 
jalybėje. Dabar ji dar che
mijos katedros asistentė, bet 
greit bus ir pačiu profeso
rium.

Į vyrus ji vis tebežiūri, 
kaip į moteriškosios žmoni
jos pusės išnaudotojus, savo 
fizine jėga pasinaudojusius 
jas pavergti. Visokiose mo
terų teisių apgynimo ir jų 
įgyvendinimo organizacijo
se pirmutinė darbininkė.

Onutė su groviene Anen- 
kova — Vatmanaite, laimin
gai ištrūkę iš Rusijos, apsi
gyveno Paryžiuj. Kartu su 
kitomis tituluotomis ponio
mis grovienė Anenkova įsi
steigė “ponių saloną” ir ne
blogai vertėsi. Onutė buvo

savo glėbio... Šaltą bjaurų brangią jachtą savo reika- jos bendrininkė ir galėjo ra

kamas jis turėjo galvoje ne tik Italiją, Balkanus, bet 
Austriją, Baltijos valstybes ir kitas, kurias rusai turi 
okupavę.

Reikia, pripažinti, kad Byrnes pranešimas buvo aiš
kus, atviras ir teisingas.

★

Skaitykite Kravchenkos Knyga
Praėjusį sekmadienį Herald-American, berods, ir vi

si kiti Hearst dienraščiai, pradėjo spausdinti Viktoro 
Kravchenkos knygą “I chose Liberty”. Nepraleiskite 
nė vieno numerio neperskaitę. Ne tik įdomu, bet ir nau
dinga plačiau sužinoti apie tai, kas dedasi Sovietų Ru
sijoj. Jei kas gerai šiandieninį Rusijos gyvenimą pa
žįsta, tai tokie žmonės, kaip Kravchenko, kurie buvo 
užkopę į pačias komunistų gengės viršūnes.

rudenio vakarą ją užpila į 
šaltą kapą... Jos vietoj šei
mininkauja kita, linksmina 
jos vaikelius, glamonėja jos 
vyrą...

Vytautas, nors stiprinosi, 
kad nepasiduotų, tačiau bu
vo irgi labai nervingas ir 
labai nusilpnėjusių plaučių. 
Berniukas mažakraujis, o 
jaunesnioji duktė visai iste
rikė.

— Koks baisus karas!
Kaip baisios revoliucijos----
galvojo visa tai matydamas 
Vytautas: — Maža to, kad 
jie nunešė į, kapus milijonus 
žmonių, ir likusių didelė da
lis liko dvasios ir kūno in
validais. Tokios gilios pri
gimtys, kaip Marytės, kuri 
moka taip giliai jausti, taip 
jautriai reaguoja į gyveni
mo nelygumus, tokių žmo
nių po visų tų perversmų 
dvasia liko palaužta. Jų sie
loj liko pergilūs randai, kad 
galėtų visai be žymių už
gyti-

Grikšai tikėjo, kad smulk
meniški šeimos darbai ne
duoda Marytei dvasinio pa
tenkinimo ir, be šeimos rū
pesčių, Marytė buvo dar ju- 
risk o n s u 11 u ministerijoj. 
Dirbti pašalinį didelį darbą 
rūpestingai motinai, jeigu ji 
gera motina ir gerai eina 
motinos pareigas — darbas 
nelengvas. Marytė per žie
mą labai išvargsta ir dar 
labiau paskęsta pesimizme. 
Ilsėtis gi Marytė nemoka. 
Ji, kaip ir jos vyras, neran
da sau pramogos baliuose, 
žurfiksuose. Negali užsimirš 
ti pasišnekėjimuose su po-’ 
niomis, atvirkščiai, susida
rius būreliui, vidiniai susi
traukia ir nueina į save. Jai 
neduoda malonių pergyveni
mų, kaip daugeliui kitų, nei 
nauja skrybėlė, nei tinkanti 
suknelė. Visa jų pramoga — 
teatras. Scena jautriam ir

lams su teise ją nugramz
dinti į dugnus, kai ji nusi
dėvės ar bus jam reikalin
ga. Tu gi pardavei savo gra
žią išvaizdą, kad gražiai rė- 
dytumeis ir žiūrėtum iš aukš 
to į visus, o tai tu — nepyk 
už atvirumą — ir daryda
vai. Apie kitokias sutuok
tuves, kur du žmonės, mei
lės ryšių surišami, sudaro 
vieną sielą, vieną ateitį, — 
tu nežinojai ir žinoti neno
rėjai. Kai tu rašai apie sau

miai gyventi Paryžiuj, bet 
ją traukė į Lietuvą. Nuolat 
užlaikymo išsirūpinimą, man 
gyvendama aukštuomenėje 
tapo gerai atšlifuotų manie
rų. Gerai mokėjo prancūzei 
kalbą. To dėliai tapo ideali 
vaikų auklėtoja. Lietuvoje 
buvodama gerose šeimose 
sužavėjo vieną aukštą val
dininką ir greitu laiku ren
gėsi susidaryti sau didelę 
karjerą.

(Pabaiga)
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RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 1L 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

Iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

VIEPIAMI
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MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

%

MES PRISIRENGĘ 
. PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

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

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
40 Valandų Atlaidai

Gimimo Šv. P. M. parapi
jos bažnyčioj, Marąuette 
Park, 40 vai. atlaidai bus f

K? Sako Aplankę 
LTM Paroda

Kas tik aplanko Lietuvių

darželyje 1644 Wabansia. Av. 
įvyks BALF 4-to skyriaus 
piknikas.

Rengimo komisija bus pri
sirengus svečius pavaišinti 
skaniu užkandžiu. įžangos 
nebus. Koni.

geg. 26, 27 ir 28 dienomis. | Tautinio Meno parodą, tik-
Atlaidai prasidės per sumą 
su procesija. Šv. Mišios bus 
laikomos 5:30, 6, 7, 8 ir su
ma su pamokslu 9 vai.

Rožančius ir gegužinės pa 
maldos 3 vai. popiet.

Iškilmingi mišparai 7:30 
vakare. Pa.mcksius sakys se
kantieji kunigai:

Sekm., vakare kun. Mali
nauskas, MIC.; pirmadienio 
rytą 9:30 kun. St. Gaučas, 
vakare — kun. K. Baraus
kas. Antradienio rytą kun. 
Pr. Bulovas, MIC., vakare 
— kun. dr. K. Gečys.

Per atlaidus visi parapi
jiečiai prašomi priimti šv. 
Komuniją. Velykinis laikas 
jau baigiasi, taigi, kurie dar 
nėra atlikę velykinės išpa
žinties, bus geriausia proga 
apsirūpinti dvasiniais reika
lais, nes bus svečių kunigų, 
galėsite pasirinkti sau nuo
dėmklausį.

Kun. J. A. Paškauskas,
Klebonas

Lietuvių Universiteto Klu
bas vėl kviečia visus pasi
linksminti su klubo nariais 
šokių vakare, gegužės 26 d., 
Marąuette svetainėje, 6908 
S. Western Avė., 7:30 vai. 
Klubas yra pasiryžęs gelbė
ti tremtinius lietuvius stu
dentus Europoje. Bilietai po 
75c. Grieš Byansko orkest
rą. I. C. M.

rai gėrisi. Pavyzdžiui, ap
žiūrėjęs parodą kleb. kun.
A. Briška pasakė:

‘‘Visos tautos Amerikoje 
turi savo muziejus, tik lie
tuviai iki šiol neturėjo.
Džiaugtis reikia pradžia.”

Šv. Kazimiero seselės:
“Netikėjom, kad tiek daug 
eksponatų būt galima su
rinkti.”

Vaistininkas V. Petraus
kas: “Dabar turime gražią Į
pradžią; dirbkime, kad mu- Arnold J. Rauen, Illinois

Citacija katalikams.

ziejus augtų.”
J. K. Enčeris: “Šimtai vi-

zitorių registruojasi į, mu
ziejaus knygą ir įmeta au
ką į dėžutę padengimui lė
šų ir nupirkimui daugiau 
“show cases”, nes eksponar 
tų vis daugiau atsiranda.”

BaJ. Kerėnas

va. direktorius U. S. karo 
bonams pardavinėti, ateinan
tį ketvirtadienį Atsižymėji- 
mo Tarnyboj citacijas kata- 
ikų organizacijos Foresters 
centro valdybos nariams: 
Thomas H. Cannon ir Tho- 
mas R. Heaney. Sako, šios 
or-jos nariai yra išpirkę ka
ro bonų už 11 milionų dol.

Nepagerės sviesto 
dalykai

Amerikos Pieninių Sąjun
ga praneša, kad šįmet ne
reikia tikėtis sviesto padau
gėjimu, nes apskaitoma, kad 
apie 20 bilionų svarų pieno 
bus gauta mažiau, kaip ki
tais metais.

Sąjungos generalis mene
džerius pieno sumažėjimą 
aiškina dvejopai. Viena ū- 
kiuose sumažėję karvii/ žiū
rint gyventojų skaičiaus. 
Pavyzdžiui, 1840 m. vienai 
melžiamai karvei išpuldavo 
—3.4 asmenys. 1880 m.—4.16 
asm,, 1920 — 5 asm., o 1945 
m. jau net 5.2 asm. Kita, 
stoka ūkiuose darbininkų, 
ūkio padargų, grūdų siunti
mas į Europą ir nustatymas 
pienui tokių kainų, kad dau
gelis ūkininkų rado pieninin
kystę visiškai nepelninga ir 
jos atsisakė.

Pabrangs elektrikiniai

Komunistai vilioja Amerikos Šveicarija | Automobiliu Diena 
skiečius
Berlnu — Daugelį buvu

sios vokiečių kariuomenės 
karininkų, ypatingai belais
vių britų ir amerikiečių zo
nose, rusai-komunistai vilio
ja į savo armiją. Gavę pa- 
liuosavimą vykti namo, ant 
zonos ribos juos sulaiko ru
sų sargai, nuvaro į kvaranti- 
no stovyklas ir ten vilioja 
įstoti į rusų kariuomenę. Ku
rie sutinka įstoti, tie gauna 
“žmonišką 'trytrrentą’ ”.

Grupė Chicago biznierių j šįmet sueina 50 metų au- 
šiomis dienomis nupirko is-1 tomotilio pramonei. Dėlto 
torinį vienbutį Estes Park, mayoras Kelly birželio 1 die- 
Colo., kur planuoja įsteigti ną paskelbė “Automotive
resortą panašią Šveicarijai. 'Golden Jubilee Day”.

'------------------------------------------------------------------

Reikalas Brangus 
Kiekvieno Lietuvio 
Širdžiai

Jau keletą kartų matėm 
“Drauge” kvietimą į ARD 
27 seimą, gegužės 26 d.

Chicago visuomenė žino
ma savo aukštu susipratimu, 
savo duosnumu geriems dar 
bams. Štai, naujas, bet ir 
senas reikalas — statymas 
Šv. Kazimiero Akademijos. 
Tai chicagiečių artimiausias 
ir svarbiausias darbas. Juk 
mūsų miestas, tai, didžiau
sias lietuvių centras, o iki 
šiol neturėjome tinkamo pas 
tato lietuvaičių aukštesnei 
mokyklai.

ARD 27 seime visi turė
sime progos tą reikalą ap
kalbėti ir jį paremti, prie 
jo prisidėti.

Visus kviečiame gegužės 
26 d. praleisti su seserimis 
Kazimierietėmis, su jų prie- 
teliais ir rėmėjais. Centralė

Kas, Kada Ir Kur
RUOŠIAS VAKARUI

Dievo Apvaizdos parapija. 
— Rožių ir Lelijų Klubas 
gegužės 26 d. ruošia vaka
rą, kurio programoj bus at- 
va.idinta gražus veikalas 
“Angelas prie rožių krūmo”. 
Vakaras bus parapijos sal- 
lėj. Prasidės 5 vai. popiet. 
Įžanga 38c.

Visas pelnas skiriamas lab 
daringiems darbams.

Tą pačią dieną, 4 vai. po
piet įvyks klubo susirinki
mas. Valdyba

BALF PIKNIKAS
North Side. — Sekmadie

nį, birželio 2 d., parapijos

Jei kas pradeda krutėti 
lovoj, laikas yra, kad iš jos 
atsikeltų. — Vellington.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOC IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo senų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu. atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausme 
prašalinančios y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbėa IStrydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals

daa. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams. Šašų Ir sutrūklmų 
praAallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinama Athlete's Poot degimą ir 
aležėjlma, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
autrflklnrio tarp plrStų; geras Ii 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms 16 lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.75, Ir *.OO.

Siųskite J finų Moaey Orderi tie 
«iog J:—

LEGULO
1941 No. 1’ulatiUi Kd. 

Bent. D Chicago S« UI.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4847 \V. 14«h St., Cice
ro 50, Illinois.

Veteranai langus 
plauna

Vienas iš kiekvienų ketu
rių langų plovėjų vidur- 
miestyje, viešbučių, krautu
vių, įstaigų, yra karo vete
ranas, sako B. Carroll, pre
zidentas Chicago Langų 
Plovėjų unijos prezidentas.

Elektrikinių daiktų par
davėjai barškina OPA du
ris, kad ji ir ant šių daiktu 
pakeltų kainą nuo 4 iki 5 
nuoš.

Kai jau kalbama ir OPA 
barškinama, tai, tikėkime, 
kad ir bus taip, kaip parda
vėjai nori.

A. A.
MIKALOJUS MYKOLAS 

BARAUSKAS
Gyveno; 3808 S. Unon Avė 

Tel. — YARds 8660.
Mirė Geg. 19d., 1948m., 10:- 

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

Šiaulių apskr., Radviliškės 
parap., Elbarišklų
iperikoje išgyveno

Paliko dideliame 
moterį Rozalija

iš

kaimo.
42 m. 
nuliūdime: 

(po tėvais

Teisėjas suvalė 
smarkuolį

i Už mušimą save žmonos, 
į savo vaikų ir savo motinos 
'Stanley Cygan, 1844 Augus- 
i ta Blvū. teismo nubaustas 
$525.

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Rumbinaitė); sūnų Kazimierą; 
2 dukteris Anastaziją ir Mor
tą: giminaičius Kaz ikauskas; 
dėdę Kazimierą ir Eleną Ka- 
sluiu.-kus iš Kearny, N. J., ir 
daug kitų giminių Amerikoje.

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

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuves įvyks 
ketvirtad., Geg. 23d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sie'ą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

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

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

Phillips, tel. YARds 4908.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. |
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą

Čia rasite suvirfi 200 Puikiu | 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuris patiksA*

Davgtlit Littwiiy yra pilrtv 
patenkinti tai» mene iedevrai. 
kuriuot m«t padirbome jiemt.

MAZEIKA’EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

NULIŪDIMO
O

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

A- A.
JURGIS BARNATONIS 

(Barton)
Gyv„ 1341 S. California Avė.
Mirė Geg. 19 d., 1946 m., 3 

vai., ryte, yulaukęs 60 m., amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskrič.o, Viešintų pa
rapijos, Nemelrių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 42 metus.

Paliko didžiame nuliūdime: 
sūnų Barney ir marčią Myrle; 
dukterį Alice ir žentą. Joseph 
Mitchell; seserį Emilia Jodelis 
ir jos vyrą Juozapą; anūkus 
Frances, Joseph ir Ruth; pu
sseserę Emilija Butkunas ir 
jos vyrą James ir kitas gimines 
ir draugais.

Lietuvoje pa’iko seserį Ur- ‘ 
šulę Senviaitienė jos šeimą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 8. 
50th. Avė. — Cicero, III.

Laidotuvės Jvvks Ketvirtad. 
—- Geg. 23 d., 1946 m.

Iš koplyčios S:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs. Duktė, Mar
ti, Žentas, Anūkai, Sesuo Ir Ki
tos Giminės,

Leidot., direkt., A. B. Petkus. 
Tel. Townhall 2109.

JONAS ADASIIUNAS
- VVanatah, Indiana

Mirė gegužės 19 d.. 5:45 vai., 
popiet, 1946 m., sulaukęs 64 
metų amžiaus. Gimęs Liet., Ra
mygalos parup., Griniūnų kai
me.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko nuliūdę: moteris Jo- 

sephine, du sūriai — John ir 
Alvin, pusseserė Itozalia Mar- 
tinkonis ir jos šeima De Kalb, 
Iii.; Svogeris Juozapas Andri- 
šilunns ir jo šeima; giminės •— 
Antanas, Kukuraičių šeima; 
Mateušo Palonių šeima ir Vili
mas Sunkus šeima ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridi
ko koplyčioje. 3354 So. Halsted 
St. Iati<iotuvės įvyks Ketvirta
dienį, Gegužės 23 d., 10:00 va.l.. 
ryto, iš kopi. į Šv. Jurgio par- 
hažnyčią, o po gedulingų, pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Vist a. a. Jono Adashuno gi
minės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Miliūilę lieką: Moteris, Kū
nai, ftvnjpcrlHl Ir Giminės.

Liid. Direkt. P. 
Tel. YARds 1419.

J. Ridikas.

Ifc'I

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 335

Kairėje matosi vienas ii | 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki’ | 
Į mūsų didįjį ofisą ir dlrb 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEV 610:

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jflsą flnanslikam stovini prieinamas I

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

|. NARIAI:

O h I o a g o s 

L I e t u v I y 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnan jam 
d i e n ą ir n a k 11

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 4t)08

J. LIULEVICIUS
4343 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St._________Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones UANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9G61



/
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867 žmones verke ir meldes 
Pasiekę Jungtines Amerikos Vals.
JŲ AŠAROS BUVO NE LIŪDESIO, BET DŽIAUGSMO, 

KAD PATEKO Į ŽEMIŠKĄJĮ “ROJŲ”.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje >

New Y°rk, — N. Y. — Ka
riuomenės transportas Mari
ne Flasher atplaukė į New 
York’o uostą ir iš jo išli
po 867 keleiviai, kurie kąro 
metu nazių Gestapo buvo pa
smerkti mirti. Jie į Ameriką 
atvyko einant metine išvie- 
tintų asmenų kvota.
VERKĖ IR MELDĖSI

Matę pasakoja, kad visi 
keleiviai, kurių tarpe yra ir 
67 vaikai, išlipę iš transpor
to verkė ir meldėsi, dėkoda
mi Dievui, kad pasiekė že
miškąjį “rojų”.

Komunistai - pinigų padirbėjai
Seoul, Korėja. — Ameri

kos militarė vyriausybė čia 
uždarė komunistų spaustuvę 
kurioj buvo spausdinamas 
komunistinis laikraštis “Hai* 
Bang Ilbo”. Susekta, kad ko
munistai ne tiek darbavos 
laikraščio leidimu, kiek 
spausdinimu netikrų pinigų.

Valdžia surado, kad ko
munistai jau buvo atspaus
dinę 9 milionus netikrų Japo 
nijos jenų (yen).

Kur nesiseka sukelti kru
viną revoliuciją, vyriausybę 
nuversti, ten komunistai kla
stoja pinigus ir kitokius 
vyriausybės dokumentus.

Be “zlasties”, kaip Mar
gis be blusos, komunistai ne
gali apseiti.

SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ’

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------- ---------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ BBS

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INOER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

Vienas keleivių, Ignatz 
Alter, žydų tautybės, gydy
tojas, pasakoja, kad jį nuo 
Gestapo mirties išgelbėjus 
katalikė mergina, kuri su 
juo susituokė tik dėlto, kad 
išgelbėjus iš Gestapo rankų. 
VISI TATUIRUOTI

Kiekvienas atvykusių pa
siraitojo rankovę ir parodė 
taruiravimą mėlinu rašalu. 
Tai buvo Gestapo žymė, kad 
tie asmenys yra paskirti 
mirti.

Vėl pakilo automo
biliu kaina

Washington, D. C. — OPA 
paskelbė, kad naujų automo
bilių kaina vėl pakelta nuo 
4 iki 5 nuošimčių. Kaina pa
kelta dėlto, kad darbinin
kams atlyginimas. OPA ti
kisi, kad šis pakėlimas kai
nų automobiliams bus jau 
paskutinis.

Du malūnai užsidarė
St. Louis, III. — Negau

dami grudų, du dideli šio 
miesto malūnai uždarė du
ris ir atleido darbininkus. 
Sako, kad 90 metų malūnų 
istorijoj pirmas toks atsiti
kimas.

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

statinėmis.

★ ★ ★
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Barbernės priešin
gos "tipp'sams"

United Master Barbers 
of Illinois savo konferenci
joj. Chicagoj, priėmė rezo
liuciją prieš davimą “tip- 
ps’ų” barberiams už jų gerą 
patarnavimą. Taippat grįžo 
prie savo reikalavimo už 
darbą, būtent $1 už plaukų 
nukirpimą, ir 75c už barzdos 
nuskutimą. Dabar už plaukų 
nukirpimą imama $1, o už 
barzdos nuskutimą 65c.

Papurtė gemblininkų 
lizdus

Ryšium su pagrobimu 
gemblininko Ed. Jonės ir iš
pirkimo suma, kuri da iki 
šiol nėra tikrai žinoma, po
licijos viršininkas įsakė pa- 
purtinti lizdą 52 stambių 
gemblininkų, inimant du Ca- 
pone brolius, M. Humphreys 
ir kitus.

Bet ar tuo bus pataisyta 
padėtis, vargiai kas galėtų 
pasakyti.

Sugrįžo į senovę
Karo metu buvo įvesta 

tvarka, kad važiuodamas su 
kcstiumeriu taksi galėjo pa
keliui paimti daugiau žmo
nių. Kai kada tokiu būdu 
vienas taksi “prisikolektuo- 
davo” iki penkių-šešių kos- 
tiumerių.

Dabar Yellow ir Checker 
taksi kompanija pranešė pa
naikinanti tą tvarką ir grįž
tanti į tą, kaip prieš karą 
buvo.

Nauja matrona
Vieton rezignavusios Mrs. 

Elizabeth Powers, nauja 
matrona cenralirei policijos 
stočiai viršininkas paskyrė 
Mrs. Elizabeth Collins.

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enameiio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insullacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

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

fe

DTENRA.5TIS DRAUGAS, CTTICAGO, TLLTNGTS

NEGAUNA NAUJO AUTO
MOBILIAUS. PIKIE- 

TUOJA

Dr. D. W. Young, direkto
rius Gyvulių Globos Draugi
jos, Miesto Klubui padarė 
pranešimą, kad iš apie 250,- 
000 mieste esamų šurų, tik 
60,000 turi leidimus. Kitaip 
sakant, 195,000 namai netu
ri leidimo šuniui laikyti.

Šunų Chicagoj tikrai per
daug. Ar reikia kam, ar ne 
— šunį laiko. Daugelis ve
dusių, užuot auginus vaikus, 
šunis augina, myluoja. Sako, 
pigiau atseiną.

Grand jury alaus
biznyje

Federalė grand jury pra
dėjo investigaciją Chicago ir 
vidurvakaruose bravorų ir 
alaus distributorių bizniuo
se. Susekta nesilaikymas lu
bų kainų pardavime ir dide
li kyšiai pristatyme alaus 
saliunams. Sakoma, vienas 
Chicago distributoris per pas 
taruosius šešis mėnesius ky
šiais yra susišlavęs $150,- 
000, c kitas net $200,000.

Siūlo galas, kaip papras
tai, tam paimtas iš pajamų 
taksų biuro.

Galely parkų 
viršininke

James H. Gately paskir
tas nauju Chicago Park 
Board prezidentu, vieton R. 
J. Dunham, kuris dėl senat
vės ir ligos atsisakė tos vie
tos.

Fontanas neveiks
Buckingham fontanas 

Grant parke, kurs kasmet 
šiuo laiku atidaromas, šįmet 
nebus atidarytas iki nepra
eis anglies krizė. Taip pas
kelbė Chicago Parkų Dis- 
triktas. Fontanas pastatytas 
1927 m. Praeitą metą jo ža
vingumu gėrėjos 865,270 
žmonių.

3$
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NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

Do*r Beutvt 
>- 30 Ot

Ottlvrity 
t

Visokių dabar pasitaiko 
pikietavimų. Štai, šis milvau 
kietis, Walter Sieggelkov, 
pardavęs dyleriui sa.vo auto
mobilių pažadu, kad už 30 
dienų jis gaus naują auto
mobilių. Praėjo laikas, o au- 
tomobiliaus nėra. Kas dary
ti? Išėjo dylerį pikietuoti.
(Acme-Draugas telephoto)

Cicero nauji įstatymai
Cicero Miestelio Taryba 

išleido du naujus įstatymus. 
Vienu reikalaujama mažiau
siai $50 mokesčio už tuščius 
lotus, kurie yra paruošti au
tomobiliams pastatyti. Pa
vyzdžiui, apie Sportsman 
Park viso sezono metu skai
čius stovėjusių automobilių 
siekia iki 7,500. Įstatymas 
inima ir automobiliams pas
tatyti vietas it aplink Wes- 
tern Electric Co.

Kitas įstatymas liečia va
dinamus treiler’ius. Jiems 
nustatyta mažiausia mokes
tis $5 per metus, jei užima 
nemažiau 280 ketvirtainių 
pėdų.

Įvairios Įdomios
ŽINIOS

Šveicarijos nuos
toliai kare

Geneva. — Oficialiai pra
nešama, kad pastarasis ka
ras Šveicarijai padarė nuos
tolių beveik už 205 milionus 
dol. 130 tūkstančių šveicaru 
da tebgyvena karo sunaikin
tuose kraštuose. Kiti 100 
tūkst. atsidūrė į skurdą, pri
versti grįsti į savo kraštą. 
Valdžia paskyrė $17,550,000 
nukentėjusiems sušelpti.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
į "odSUus. auksinius ir deimanti- 
| Mus žiedus, rašomas plunksnas

I r (vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jntns Prieina
mas Kalnas*

Be vo turim* 
dideli ir gera pa
sirinkimą Muzik- 
ališku instrumen
tų Muzikos Knv 
jnj. atvvu Re 
kordų ir kitų Mti- 
rikaliu daiktų

Taipgi taisome laikrodžius It 
’aikrodMiiis. žiedus Plunksnas 
•r muzikalius Instrumentus.

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JFWFT,RV — MTSIC

421« ARCHER AVENTTE
Phone: I.AFAYETTE MII
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Pertvarkys ward'us
Miesto Taryboj iškelta su

manymas pertvarkyti 50 
Ward’ų, tai yra nustatyti 
joms naujas ribas taip, kad 
gyventojų skaičius būtų, maž 
daug, vienodas. Pavyzdžiui, 
sakoma 5-tas ward gyvento
jų turi veik penkis syk dau
giau kaip ward 1-mas.

Einant valstybės įstaty
mais, tas turėjo būt atlikta 
1941 m.

Notre Dame gauna 
$100,000

New York, N. Y. — 
Hearst’o Fundacija paskelbė 
aukojanti $750,000. Suma pa
dalinta sekančiai: $400,000 
Kalifornijos Universitetui, 
$100,000 Notre Dame Uni
versitetui, $100,000 Los An
geles Apskrities Muzėjui, 
$100,000 Nacionalei Žydų 
Ligoninėj, Dcnver, Colo., ir 
$50,000 Oglethorpe Universi
tetui.

Sunaikins 300,000
■ V V ■ Iviščiukų

No. Olmstead, Ohio. — 
Vienoj didžiausių visam 
krašte viščiukų perykloj 
(hatehery) bus sunaikinta 
300,000 išperėtų viščiukų, 
nes vyriausybė sumažino le
salo kiekį.

Nepaprasta vagystė
l Los Angeles, Calif. —Ken- 
netii Gruše, karo veteranas, 
išmestas iš buto ir negalė
damas gauti kito, nutarė 
grįsti į savo gimtinį miestą 
— Tulsa, Okla.

Susidėjęs viską į automo
bilių ir treilerį, jis paskutinį 
sykį įėjo į vidų, kad pasiė
mus radio. Grįžęs jis nerado 
automobiliaus; vagys nuva
žiavo su visais daiktais

Užpuolė bulvių 
traukinį

Herford, Vokietija. — 
Daugiau kai 500 žmonių už
puolė traukinį, kuriuo buvo 
gabenta bulvės. Virš 100 
riaušininkų suėmė britų po
licija. Badaujančių puolimai 
maisto sandelių veik kasdien 
pasikartoja. »

Rožė nadarė rekordu
Du Quoin, III. — čia viena 

gėlių augintoja praneša, kad 
jos kieme rožė šįmet padarė 
rekordą: išleido 700 žiedų, 
ko niekad iki šiol nebuvo.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES. SOČI ALĖS 
T.TOOS PASEKMTNOAT 

ISOYDYMOS. STT PENICIDDTN
Mes Jau pažibėjome tflksfanėlams. 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS. KRAUJO. T,T ATIKU. IR PRIVATI
NIU T.TOŲ Gydome ėleplnlmo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus. pertenki} 
vertimu tuėtlntl pilele, nuolatini kė,Imą
si nakAla lė lovoa.
FTZTNft TR FTJOROSKOPT5KA
X-RAY EGZAMINACIJA
MTKROSKOPTŠKAS KRAUJO TR 

. ftl.APTMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MUSU SAUGIU METODU 

BE OPERACIJOS 
BU SKAUSMO

BR PJOVIMO, BR DEGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo I 

Iki 8 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaėtal prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM K1TRJ PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

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

Kampai Adam»—Am a Aukite
VAL.: kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadieniais uždaryta.

ė.cviameuHI,

ffiS

n mus
X Lietuvių Tautinio Mu

ziejaus paroda tikrai verta 
pamatymo. Įdomiausi sky
riai — rankdarbių ir laik
raščių, kurių tarpe net ke
liolikos metų ištisi komplek
tai pirmutinių ir vėliau ėju
sių laikraščių komplektai. 
Paroda Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos Marijos parapijos 
salėj, prie 44 ir California 
gatvių.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
Milwaukee lietuvių parapi
jos klebonas, kun. A. Šepu- 
ta, MIC., ir keletao kitų mil- 
vaukiečių praeitą sekmadie
nį viešėjo Chicagoj ir daly
vavo vyčių choro koncerte. 
Ateinantį sekmadienį vyčių 
choras vyksta į Milwaukee 
pakartoti tą pačią progra
mą lietuvių parapijos sacėj.

X J. A. Shulmistras, Don 
Varnas Post, 
American Le- 
gion, adjutan
tas, daug pri
sidėjęs prie pos 
to suorganiza
vimo, dabar ap 
siėmė laikinai 
pirmininkau t i

organizavime moterų viene
to (auxiliary). Iš profesijos, 
J. A. Shulmistras yra real- 
esteitininka.s.

X Stanley Petraitis, iš 
West Side, šiomis dienomis 
garbingai paliuosuotas iš 
laivyno. Jis yra baigęs St. 
Rita High School. Prieš iš
eidamas į, kariuomenę yra. 
dirbęs “Draugo” spaustuvėj, 
žada toliau mokintis, kaip 
tik gaus progos patekti į 
mokyklą, nes šiuo tarpu vi
sos yra perpildytos.

X Gegužės 30 d. šįmet pri 
puola dviguba, šventė: reli
ginė — Dangun Žengimo ir 
tautinė. Ne tik bažnyčiose 
bus gražios pamaldos, bet 
ir Šv. Kazimiero kapinėse. 
Darius-Girėnas postas taip 
pat atliks karinę pagarbą 
ilsintiems ten karo vetera
nams.

X Darius-Girėnas Postas 
271, American Legion, ruo
šiasi pagerbti savo narius, 
kurie yra Selective Service 
Board tarnyboje, būtent: J. 
Judicką, B. Pietkiewicz, Wm. 
Sebastian, Wm. Popel, Paul 
Smith. Pagerbimas jų bus 
birželio 5 d., Darius-Girėnas 
salėj.

X Chester ir Edvvard Wir- 
tel, kareivių iš Marąuette 
Park, kurie žuvo karo lau
ke, atminimas bus Gimimo 
Šv. Panos Marijos bažnyčio
je, gegužės 25 d., Don Var
nas Post 986, American Le
gion, per pamaldas turės 
garbės sargybą.

X A. Tūlys, savininkas 
Mid-West Pharmacy, kurioj 
neseniai buvo didelis spro
gimas, kiek teko girdėti, 
vaistinę pardavęs svetimtau
čiui J. Chesta.

X Šv. Jurgio parapijos di
dysis karnivalas prasideda 
šiandie ir tęsis iki birželio 
2 d. Tarpe daugybės dovanų, 
bus net šimtas porų nylon 
kojinių moterims.

Teisybė gali būti saldi ar 
karti, bet ne bloga. Melas 
gali būti saldus ar kartus, 
bet blogas.




