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GELZKELIECIU STREIKAS PAVEIKIA KRASTA
Daug Europos Tautu Laukia Karo!

Kaip Atsirado 'Geležinė Uždanga'?
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Užsienių reikalų ministrų 
konferencijos nepasisekimas 
mums nebuvo netikėtas. 
Apie tai jau buvo “Drauge” 
rašyta, pradžioje, kad iš šio 
ministrų susitikimo nėra ko 
gero laukti.

Byrnes, iškeldamas Aus
trijos klausimą ir Balkanų 
valstybių evakuaciją, uždėjo 
pirštą ant žaizdos. Rusams 
tas negalėjo patikti, nes tik 
tokiu būdu jie gali išlaikyti 
šiuose kraštuose savo pasta
tytas sovietiškas vyriausy
bes. Jei ten nebūtų raudon
armiečių, tai tiek bulgarai, 
tiek rumunai ar vengrai jau 
senai būtų nusikratę Mas
kvos agentų.

Joks rezultatas pasitari-

Žmonės Laukia Naujo Karo

Visos Europos tautos, vi
sos partijos daro taip, lyg 
naujas pasaulinis karas tu
rėtų kilti šiandien ar rytoj. 
Yra tokių, kurie nenori, bet 
yra ir tokių, kurie nori. Nes 
tada būtų pakelta ta. “gele
žinė uždanga.,” kuri dabar, 
dalo Europą j dvi dalis.

Atrodo, kad niekas nesi
ruošia likviduoti šį ka.rą, 
kuris pasibaigė, bet visi gal
voja apie naują, kuris gali 
prasidėti. Kiekvienas kariuo 
menės perkėlimas, kiekvie
nas naujas aerodromas, kiek 
vienas diplomatų susirinki
mas, europiečiuose sukelia 
kalbų, kad štai tuoj naujas 
karas įsiliepsnos.

Bet labiausiai nori karo 
tos tautos, kurios yra ana
pus “geležinės uždangos,” 
nes jos tiki, kad tada amoniuose nebuvo pasiektas dėl

to, kad “didieji” vienas kitu 'rikiečių kariuomenė jas iš- 
nepasitiki. . j laisvins. Kodėl Maskva ir

Rusai nepasitiki amerikie
čiais, o amerikiečiai rusais, 
ir dėlto jokio praktiško su
sitarimo dėl Austrijos, Tri
esto ar Italijos kolonijų ir 
būti negali. Tuo tarpu kito3 
Europos tautos turi nešti 
sunkią sovietų okupaciją ir 
laukti, kada ateis ta diena, 
dėl kurios pasaulis kovojo, 
kad būtų leista kiekvienai 
tautai laisvai valdytis ir ap
sispręsti kokį ji nori pasi
rinkti rėžimą.

Kur* Mes Einame?

Atsakymas tėra tik vie
nas. Niekur. Ir tas yra blo
giausia. “Keturi” nieko ne
nusprendė, “dvidešimts vie
niems” irgi pasiseks nege
riau. UN savo lopšy tokia 
pat bejėgė, kaip ir buvusio
ji Tautų Sąjunga.

Po ano karo politikai de
šimtį, metų bandė sukurti 
tarptautinę politikos lygsva-

Londonas negali susitarti 
dėl vokiečių problemos? Nes 
jei kiltų naujas karas, kiek
vienas jų nori turėti Vokie
tiją savo pusėje.

Šiandien sienos yra išly
ginamos ir taisomos ne dėl 
to, kad tai priklauso tikrai 
kokiai tautai, bet tai daro
ma strateginiais sumeti
mais. Gi pačios tautos yra 
deportuojamos ir į jų vietą 
atvežami kiti žmonės, taip 
daroma kolonizacija prieš 
tautų valią, prieš gyventojų 
norą, vien dėl to, kad Mas
kva nori būti tikra, savo sie
nų stiprumu.
Iš Kur Atsirado ‘Geležinė 

Uždanga? *
Ar ta linija, kuri šiandien 

dalija Europą į, dvi dalis, 
bus konflikto pradžia tarp 
a.nglo-saksų ir rusų? Tai yra 
pats aktuališkiausias klau
simas ir į kurį labai sunku

Kinijos Kariuomenė 
Atsiėmė Chanęchun

ŠANGHAJUS, geg. 23.— 
Kinijos valdžia šiandien pra
nešė, kad jos kariuomenė 
atsiėmė Changchun šį rytą 
po susirėmimo su komunis
tų likučiais užsilikusiais ta
me mieste. Pranešta jog ko
munistų priešinimasis buvo 
tuoj nugalėtas.

Ankstyvesni valdžios ra
portai sakė komunistai buvo 
pastebėti pasitraukią iš 
Changchuno vaJrar, spėjama 
žygiuodami į Yungki (Ki- 
rinj, 60 mylių į rytus.

Rusija Sako Tebenori 
Bilijoninės Paskolos

WASHINGTON, geg. 23.— 
Valdžios pareigūnai šiandien 
raportavo jog Rusija prane
šė J.A. Valstybėms, kad ji 
tebėra interesuota užvedimu 
derybų išgavimui $1,000,- 
000,000 paskolos iš Ameri
kos. Anot informantų, rusų 
nota tuo reikalu buvo gauta 
savaitės gale, ir Amerika 
ruošiasi atsakyti.

Berlyne Suareštuotą 
Jaunų Vokiečių Gaujos

BERLYNAS, geg. 23. — 
Vokiečiai policininkai ir ame 
rikiečiai kariai suėmė 375 
Berlyno jaunuolius, jų tarpe 
elementus penkių kriminali
nių g,r priešvalstybinių gau
jų. Kartu pačiupta daug vi
sokių ginklų ir sprogstamos 
medžiagos.

Derybose Niekaip Negalėjo Susitarti; 
Vartos Visas Kitas Vežimo Priemones
NEW VORKAS, geg. 23—New Yorko miesto mayoras 

O ’Dvvyer įsakė miesto policijai saugoti geležinkelių sto
tis, traukinius, vagonus ir visas gelžkelių nuosavybe:*.

---- o----
OMAHA, Nebr., geg. 23. — Geležinkelių vadai šiame 

skerdyklų ir geležinkelių centre sakė jie bandys samdyti 
kitus darbininkus užimti streikuojančių vietas.

VVASHINGTON, geg. 23.—Karo departamentas išleido 
įsakymą visiems dėl streiko sulaikytiems kareiviams per 
savo vadus telefonuoti kai o departamentui, kuris tuomet 
bandys surasti jiems vietas nakvynei, arba priemones 
baigti kelionę.

NEW YORKAS, geg. 23. — Visos lėktuvų transporto 
bendrovės įsakė savo vairuotojams būti 'pasiruošusiems 
tuoj išskristi, kadangi užsakymai žymiai padaugėjo.

---- o----
VVASHINGTON, geg. 23.—Valdžia išleido įsakymą paš

tą išvežioti lėktuvais, autobusais ir sunkvežimiais.
Prekių vežimui paskirtos pirmenybės. Pirmoje vietoje 

vežamas maistas, antroje kuras, o trečioje medikamentai 
ir gydymui reikalingi reikmenys.

rą, daba.r užteko metų, kad dabar atsakyti.
visi prarastų viltį ir iliuzi
jas. Didžiosios valstybės ne-

Ka.ip ta linija atsirado? 
Dėl to, kad taip nutarė Trys

gali susitarti dėl pagrindi- Didieji? Atrodo, kad ši liri
nių dalykų ir visos tautos 
laukia kaž ko. Laukia ka.ip 
keleivis stoty pasivėlavusio 
traukinio. Šiandien paliau
bos pavaduoja taiką.

Niekas daugiau neprašo 
geografų, istorikų ir ekono
mistų pravesti tikslias val
stybių sienas, jos yra pra
vedamos “didžiųjų,” pagal 
jų norą su armijos pagalba.

Visa žmonija, atsidūrė pa
vojingame morališkame po
sūky. šiame kare visi išmo
ko spekuliuoti, sukčiauti, 
užmušinėti ir dabar niekas 
nenori grįžti prie padoraus 
gyvenimo. Kam? Juk pado
rus darbas neapsimoka. Kam 
taupyti pinigus, kam pirkti 
namus, jei ryt bus pervers
mas ir pagal išleistą įsaky
mą pinigai bus nuvertinti, o 
namai nusavinti. Visoks kul
tūrinis progresas sustojo. 
Visi laukia, ir patys nežino 
ko.

ja jau iš anksto buvo nu
brėžta Stalino, Churchillo ir 
Roosevelto susitikime. Ko
dėl amerikiečiai nesiveržė 
tolyn į Vokietiją, bet susto
ję laukė ant Elbos krantų? 
Dėl to, kad toks buvo nuta
rimas.

Jeigu anglų-amerikiečių 
invazija būtų ankstybesnė, 
arba jei sąjungininkai stra.- 
teginiais sumetimais būtų 
išlipę ne Prancūzijoje, bet 
Balkanuose ar Norvegijoje, 
galimas dalykas, ka.d ši “ge
ležinė uždanga” nebūtų ė- 
jusi nuo Stetino iki Triesto, 
bet nuo Odesos iki Lenin
grado, ir visa pasaulinė po
litikos padėtis būtų buvusi 
visai kitokia. Bet Stalinas 
nujautė tai ir jis kaip tik 
prisispyręs reikalavo, kad 
antrasis frontas būtų pra
dėtas Prancūzijoje, o jam 
palikti Balkanai.

Vyt. Arūnas

Melvin Mayfield, 27, dešinėje, Kongreso Garbės Meda
lio laimėtojas, išeina iš prezidentūros su Ohio šen. James 
W. Huffman, po to kai jis bandė išgauti Prezidento pa
galbą kovoti 10 milijonų dolerių potvinių kontorlės už
tvaros projektą. Jeigu Licking upės užtvanka bus pasta
tyta, Mayfield turės apleisti savo ką tik įsigytą astuonių 
akerių ūkį, kar*tu su 179 akeriais, kuriuos jis dirba tėvui. 
Nors jis buvo žadėjęs grąžinti savo medalį jeigu projek
tai būtų vykdomas, jis nutarė jį laikyti, kuomet Prez. 
Trumanas patenkinančiai jam išaiškino kodėl užtvanka 
turi būti pastatyta. (Acme Telephoto.)

VVASHINGTON, geg. 23. — Pildydami PVez. Trumano 
pjašymą, gelžkeliečių unijų vadai A. F. VVhitney ir E. 
Johnston nuėjo į Baltuosius Rūmus pasitarimui sn val
džios pareigūnais, kurie bandė suvesti geležinkelių ir gel
žkeliečių atstovus, sudaryti susitarimą, ir tuo išvengti 
kraštą paraližuojančio streiko.

ATĖJO 4 V AL., BET NIEKO NEPRANEŠTA
Po pusantros valandos b wo pranešta, kad derybininkai 

dar nesimatė su Prez. Trumanu, kas reiškė jog jie kalbė
josi su U.S. tarpininku John Steelman.

Laikraštininkai klausė žinių dėl streiko nustatyto lai
ko, bet niekas jiems neatsakė. Atėjo ir praėjo 4 valanda, 
bet jokio pranešimo nebuvo. Tuomet prasidėjo gelžkelie- 
čių streikas rytinėse valstybėse. Kuomet 4 valanda po 
pietų atėjo kitose laiko zonose, gelžkeliečiai sustreikavo.

MILIJONAI IEŠKOJO KAIP PARVAŽIUOTI
Tie traukiniai, kurie išvažiavo iš stočių pirm streiko, 

važiuos j sekančią stotį, kur [jie sustos ir pasiliks. Milijo
nai žmonių liko be važinėjimo priemonių ir tuoj griebėsi 
telefonų daryti rezervacijas autobusuose ir lėktuvuose.

Opa Iškėlė Automobiliu 
Kainas; Gali Vėl Kelti Ij— — —~ .
^SKTSį’SSt Kalima Franco Padėjimu Naciams;
kainas už naujus automobi-

Stimson, Hull ir Konoye Atsakymai 
Užbaigė Pearl Harbor Nagrinėjimą

liūs nuo keturių iki astuo
nių nuošimčių, OPA paliko 
duris pravertas galimybei 
tolimesniam kainų pakėli
mui. Pakėlimai yra nuo $37 
iki $167.

Aukštas OPA viršininkas, 
kuris prašė vardo neminėti, 
sakė agentūra “neplanuoja 
bandyti numušti kainas” 
kuomet automobilių gamyba 
oasieks prieškarinį aukštį. 
Jis sakė automobilių gamin
tojams buvo nelengva, ir 
kainų kirtimas nesvarstytas.

U.S. Raportas Paneigia Kaltinimą
NEW YORKAS, geg. 23. | zijos, Kinijos, Lenkijos ir 
Ispanijos respublikonų vai I Brazilijos delegatų, kuriai 

džios ištrėmime viršininkas vadovauja australietis Paul
dr. Jose Girai šiandien pa- Hasluck, šiuo metu studi-
reiškė Jungtinių Tautų ap-į juoja, patiekiamus davinius
saugos tarybai, kad gen.
Franco duoda vokiečių slap
tiems agentams Ispanijos , kai ir apsaugai, 
pasus, kad jie galėtų važinė- 1 Platus U.S. Raportas 
ti ir veikti po Prancūziją ir 
kitus Europos kraštus.

Tarybos paskirtoji komi
sija, susidedanti iš Prancū-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Minkštos anglies kasyklos turės 24 valandų bėgyje 

sustoti veikusios dėl anglies vagonų trūkumo.
—Skerdyklų viršininkai sakė gelžkeliečių streikas veik 

visiškai supanti ižuos mėsos pristatymą.
—Gelžkeliečių ir geležinkelių atstovai pasiliko Baltuo

se Rūmuose vakar vakarą, bandydami su valdžios pagal
ba kaip nors išaiškinti ir užbaigti streiką.

—Ats. Alb. Thomas atstovų rūmuose sakė laivynas tu
ri išvystęs ginklą baisesnį už atominę bombą.

—Maskvos radijas sakė rusai baigė evakuoti Iraną ge
gužės 9 d. Šis raportas priešingas Irano valdžios praneši
mui, kad rusų kariuomenė išėjo gegužės 6 d.

—-U.S. pasiuntinybė Vengrijoje sakė Vengrija atmetė 
Ameifikos prašymą leisti jos lėktuvams skraidyti po Ven
griją, duodama rusų-vengrų lėktuvų linijai monopolį.

—Maždaug trečdalis krašto minkštos anglies kasyklų 
jau nebeveikia. Unijos paliaubos baigiasi šeštadienio nak
tį. Dar nežinia ar angliakasiai apsiima dirbti valdžiai.

—Kiti traukiniai vaikštinėja, vairuojami gelžkelių vir
šininkų. Prekių vežimas ir važinėjimas suvaržytas.

įrodančius kaip Franco vy
riausybė gręsia pasaulio tai-

Komisija pirma, išstudija
vo platų U.S. raportą, kuris 
sakė Ispanija nėra pasiruo
šusi vesti “modernišką ka
rą,” ir kad U.S. obzervato- 
riai neturi jokių informaci
jų, kad Franco veda slaptus 
bandymus išrasti atominės 
energijos paslaptį.

Anksčiau dr. Girai patiekė 
raportą sakantį “slapta ar
mija” Vokietijoje yra diri
guojama per radiją iš Ispa
nijos ir kad Franco turi 
840,000 vyrų kariuomenę.

Be kitko, Girai sakė Fran
co apginkluoja visą Ispani
ją, sakydamas jis darąs tai 
apgynimui Ispanijos nuo 
“Rusijos atakos.”

geg. 23.—Devyniolika iš 20 
išvietintų žydų kaltinamų 
maištavimu ba,l. 28 d. prie 
UNRRA stovyklos Landsber 
ge buvo nuteisti kalėti.

VVASHINGTON. geg. 23.— 
Kongreso tyrinėjimas Pearl ! 
Harbor nelaimės baigėsi 
šiandien buvusio karo sekr. 
Stimsono pareiškimu, jog 
Prez. Rooseveltas “be abe
jonės svarstė” užpuolimą 
Japonijos jėgų gręsiančių 
pietinę Aziją 1941 metų an
trame pusmetyje. Tačiau, 
Stimson rašė atsakydamas į 
šen. Ferguson pastatytus 
klausimus, miręs preziden
tas niekuomet nepranešė nu
tarimo tuo reikalu savo mi- 
litariniems patarėjams ir ne
būtų veikęs be kongreso lei
dimo.

Tie Stimsono atsakymai 
įėjo į komiteto rekordą kar
tu su buvusio valstybės sekr. 
Hull atsakymais į kitą 169 
klausimų, didžiumoje apie 
sakytus susitarimus su An
glija pirm 1941 m. gruodžio 
7 d. atakos. Hull užginčijo 

Į žinojimą apie tokius susita
rimus.

Prašys Dar 30 Dienų
Taip pat įtraukta nuora

šas princo Konoye atsimini
mų. Konoye buvo Japonijos 
premjeras, kurio kabinetas 
krito 1941 m. spalių mėne
sy. Anot Konoye, jis geroje 
valioje norėjęs taikos su 
Amerika, bet užsienių min. 
Matsuoka 1941 m. gegužės

mėnesy pareiškęs įsitikini
mą, kad Prez. Rooseveltas 
“matomai buvo pasiryžęs 
įstoti” į, Europos karą.

Pirm. Barkley (D., Ky.) 
sušaukė komitetą, kad pri
imtų dokumentus ir nutarti 
a,r prašyti kitų 30 dienų bai
gimui raporto. Pradėtas 
lapkr. 15 d., tyrinėjimo lai
kas buvo pratęstas iki birž. 
1 d.

Policija Suareštavo 
Virš 290 Pikietninku

ROCHESTER, N.Y., geg. 
23.—Unijos vadų parodymas 
jėgos savaitės ilgumo strei
ko ginče tarpe miesto valdi
ninkų ir unijos narių darbi
ninkų buvo sutrukdytas šian 
dien, kuomet policija, suareš
tavo 208 pikietninkus susi
rinkusius prieš didžiausią 
viešojo patarnavimo stotį 
čia.

KALENDORIUS
Gegužės 24 d.: Sv. Joana; 

senovės: Gina.
Gegužės 25 d.: Šv. Griga

lius; senovės: Agis ir Milu- 
sa„

ORAS
Lietinga. Po pietų bus vė

siau. Saulė teka, 5:25; lei
džiasi. 8:11.
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MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILl.
LRKSA *37 kp. savo su

sirinkime, gegužes 12 d., nu
tarė rengti koncertą birže
lio 16 d., parapijos salėj. 
Programą išpildys Naujalio 
choras iš Waukegan ir Ke- 
nosha, vadovaujant varg. 
Pranui Bujanauskui.

Komisija: Adelė Misiūnai
tė, S. Kasputis, J. Dubinąs 
ir S. K. deda visas pastan
gas, kad kuo daugiausiai ti- 
kietų išplatinus ir tinkamai 
svečius priėmus.

★

Birželio 2 d., 7:30 vakare 
bus mokslo metų užbaigimo 
programa. Įžanga engusiems 
50c, vaikams 25c.

Žinome, kad vaikučių pro
gramos visados būna gra
žios ir daug publikos sueina.

★

BALF 85 skyr. susirinki
me pirm. J. Bacevičius pra
nešė, kad deug kenuotos mė
sos ir drabužių sunešta. Ižd. 
S. Kasputis pranešė, kad 
maisto pirkimui pinigais su
rinkta sekančiai:

Šv. Vardo Dr-ja $16.00.
BALF 85 skyrius $16.00.
Pranas Kriščiūnas surin

ko $11.50.

Aukojo po $5.00: J. Jezu- 
kevičius ir Juozas Virbickas, 
taverno biznierius, kurs nie
kados neatsisako nuo aukų 
ir rinkėjus dar pavaišina. 
Mes neturėtumėm pamiršti 
tokių duosnių biznierių.

★

Atnaujino “Draugo” pre
numeratą Juozas ir Kotrina 
Bacevičiai. Abu myli dienr. 
“Draugą'* skaityti, ypač A- 
rūno straipsnius — prane
šimus apie Lietuvą ir kun.' 
Prunskio raštu*:. i

Bacevičiai yra, pavyzdingi 
žmonės, visų mylimi ir ger
biami. Jie daug dirba savo 
tautos vardui kelti ir Lietu
vai išlaisvinti.

★

Mirė Marijona, Laučienė, 
52 m. ir Eva Valatkienė, 58 
m. Pastaroji sirgo du me
tus. Jos sūnus Juozas buvo 
kariuomenėj. Ir būdama silp
na vis laukė sūnaus ir su
laukė. Pasakė, dabar galiu 
ramiai mirti. Taip ir buvo.! 
Džiaugsmas ir ašaros. Pali
ko 1 sūnų, 3 dukteris.

★

Serga Ona Grigalevičienė 
Šv. Antano ligoninėj.

Korespondentas

Paskirtas Antras 
Vikaras

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH
Pirmoji Komunija. — Ge

gužės 12 d.', ŠŠ. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje buvo vaikų 
pirmoji Komunija. 43 para
pijos mokyklą lankantieji 
vaikai pirmą syk ėjo prie 
Dievo Stalo. Šv. Mišias lai
kė pats kleb. kun. J. Lipkus.

Gegužės 14 d. tiems pa
tiems vaikams atsilankęs 
vysk. Francis Haas suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą.

Gąjungiett». — Moterų Są 
jungos 42 kp. minėjo savo 
metinę šventę, Motinų Die
ną, geg- 12. Rytą visos na
rės ėjo prie šv. Komunijos.

'“aTyTT”
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius Ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC .
! REFRIGERATION 
' 6528 S. Ashland Avė.
į GROvehill 1983 - TRIanglc 0073

10,000

moj vietoj, Tado Neuro/far- ka. Ims tris metus iki pilnaiOHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Cleveland

moj. M. D. bus atstatytas bananų ūkis, 
kurį palietė pastarasis ka
ras.i General Motor 

Body dirbtuvėse
ir Fisher

... . . streikams Washingt»n, D. C. — Ag-
Sv. Jurgio parapijoj nusi- pasibaigus, daugelis lietuvių rikuitūrcs Department’as 

minimas rr susi jaudinimas. : grįžo prie savo kasdieninio praEešft> kad per kurį laiką 
Pranciškaus parapiją, Law- Gautu nuo vyskupo laišku Į darbo “išsilsėję“ net 6 mė-

La-vrenpc, Mass. — Kun 
Jonas F. Bernatonis paskir 
tas antruoju asistentu j Šv

rence, Mar.s., kurioie klebo
nauja kun. Prs.nas M. Juras. 
Įdomu ką dabar manys ne- 
zaliežninkai. kurie prieš 
pora dešimčių metų e.kelbė, 
jog Romo3 Katalikų lietuvių 
parapijos, Lctvrencc, nei 
ženklo neliks.

Kun. Jonas Lernatonis y- 
ra jaunas g: “U3 kunigas. Po 
įšventinimų 'lenus metus vi
karavo šv. Brigytos (anglų) 
parapijoje Maynard, Mass. 
Sulyg kun. P. M. Juro pra
nešimu, šis antrasis jo asis
tentas darbuosis prie laik
raščio “Darbininko”, nes jis

visų mylimas vikaras kun. 
B. Bartis perkeltas į Akro- 
ną. Akrcno lietuviai katali
kai tikrai džiaugsis.

★
ALi mėnesinis susirinki

mas perkeltas iš priežasties 
“Decoration Day”. Visi įsi- 
tėmykit, kad susirinkimas 
bus savaitę vėliau, tai yra 
birželio 6 d. Vieta ir laikas 
tas pat r

★
Pet. Skrebūnas su 26 ki

tais darbininkai, Eaton kom 
panijos valgykloje buv0 už
sinuodijęs senais makaro

no 
nesiūs.

praresa, 
bus da jaučiama bananų sto-

REMKa a E IR PLATINKITE 
KATA i.i KIŠKĄ SPAUDĄ

pažįsta lietuvių kalbą ir yra naj\s- Pagulėjęs dieną ligoni- 
gabus rašytojas. Koresp. n®je parvežtas namo jaučia- 

Linkime greit

Molenj Rekolekcijos
Elmhurst, Pa. — Birželio 

23 iki 26 d. bus laikomos 
moterims rekolekcijos Šv. 
Marijos Viloje, Elmhurst, 
Pa. Tėvas pranciškonas iš 
Greene, Maine, ves šias re
kolekcijas.

Frašome pranešti iš anks
to, jeigu nerėsite atlikti šias 
rekolekciias.v
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

Po Mišių visoms mokyklos 
svetainėj buvo suruošti pus
ryčiai.

Vestuvės. — Gegužės 25 
d., 9 vai. ryto, ŠŠ. Petro ir 
Povilo bažnyčioje bus ves
tuvės Adeline Matulonis su 
Francis Kuzma. Tą pačią 
dieną taipgi 9 vai. ryto, Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
bus vestuvės Antano Čižaus- 
ko su Mary Goetz.

, Gavo stipendiją. — Bar
bara, duktė Alfred ir Onos 

j Renis, nuo Dav;« Avė., mo- 
Į kine Mt. Mercy mokykloje 
savo gabumu užsitarnavo 
metų stipendiją į Aąuinas 
College.

Congratulations, Barbara-
V. M. K.

Skaityk kokio nors gar
saus žmogaus gyvenimo is
toriją ir stengkis ištraukti 
iš jos pasimokinimo, — O. 
S. Marden.

±1

You’ve Been ot His Side

F ROM Pcarl Harbor to Tokyo 
you kept the Red Cross at hia 

side. He štili needs you ... needs 
your Red Cross to help banish 
the lonelineas he 
faces in faraw a y 
lands oversea*.

your Red Cross 
MUŠT CARRY ON

+
GIVE!

• DEGTINES
• 3RANDES
• RŪMO

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALV 

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
— Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

MATHAN
KANTER

“LPtiivlftkan
žydukas”

LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

si neblogai, 
pasveikti.

J. ir S. Sajaučiai, seni ir 
labai duosnūs biznieriai, lai
kę aludę (Trees Cafe), ati
darė naują įstaigą E. Trum- 
bull, 0. Vieta ypač vasarai 
neapsakomai žavejanti. Nors 
ir toliau, bet mums turėtų 
būt arti. Nepamirškime.

★

K. M. Labdarybės Drau
gijos balius gegužės 19 d., 
naujos parap. svetainėje pa
vyko. Ypač visi buvo susi
domėję senu akordinistu, Al. 
Krakausku, kuris visus ža
vėdavo polkomis Lietuvių 
klūbelyje. Grįžęs iš karo tar-

Chattanooga, Tenn. — Čia nybos, nors jau ir vedęs, bet 
vienoj ligoninėj buvo daro- nepamiršo muzikos. Bravo, 
ma moteriai smegenyse ope-! Al.
racija. Moteris neišlaikė ii___________________
mirė. Nustojus kvėpuoti, per 
dvidešimts šešias valandas 
jos širdis da plakė. Tačiau 
nepavyko atgaivinti.

Mirusios širdis 
plakė 26 vai.

VISŲ SPALVŲ
$Q-30

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unltlzed Plaunama Slenoraa Poplera 
numažinta kaina. Apkarpama dykai.

SANITAS—Klijonkės (Oll ClothJ. Vlr- 
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAHD
NAUJOJ VIETOJ

3*44-46 W. 26tk ST.
Near Drake Avė.

Opposlta Lurfe Bros. St»r» 
Lawndale 0104

Mch Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojua Ir Popieruo tojus.

Kiek t-J c patirti, Namų 
Savininkai nerimsta be pik
niko. Šią vasarą, gai ir teks 
pasilinksminti seniau myli-

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* * «
68C3 VV. Cermak Road 

BKKWYN, 1IL1NOIS

Ofiso TeL — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 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

Tel. — Y A Kils 5537.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:«0 rak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Galis In Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THraBAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily 4—» P. M.

Saturdays » A M. to • P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. ,____

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0623, Chieago

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

Trečiad. Ir šeštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:09 p. m.

SKELBKTTES “DRAUGE’

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
#0 Ib. — 2nd Roll .... *1.60
Brlck Siding — Roll ........ *2.15
Hcavy Brlck Siding ........... *6.95

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stako — Lentų Ir Namams 

Materlolo.
Kam reikalinga namą. taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
nąmus su Insul Brlck popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietu v Į karpenterj

AUBERT LUMBF.R & 8UPPLY 
COMPANY

38(10 SO. VVESTERN AVĖ. 
Tel. I.A1AYEITE 2101

j ji’

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
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. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tikslini Tyrimą. Contnct Stiklai
Ortlioptle Gydymas Stiklus Atnaujiuam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan Btate Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12. 1 iki 5, 7 
Iki 8 — šeštad. — 10 lyto Iki R vak Sek
mad. — 10 Iki pietą. — Trefilad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefoną: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. Tol.: MH)way 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

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

Trečiadieniais Pštcal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo T Iki 9 kaa vakaras. 

Dienomis tik pagal antart).

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayotte 3219 
Rez. Tel. REPublle 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: 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 IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečladieniala pagal sutarti-

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri >17,900,000. — Atsargos Fondas Viri >1,300,MM.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 0 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A.M. to 8 ?. M.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
gaukite: BERWYN 6200 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chieago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemloek 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0165 So. Kedzle Avenue 
VAMlNUOB: nuo 2-4 Ir 7-9 kaadi.n

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAIilAI

TeL CANal >122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarai* ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPublle 7868

TeL CANal 9267
Re*. Tel.: PROspect 061)9

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
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.

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. lllth St.
Tel. H1LLTOP 0999 

V aLuidio pą^ol sut<u-t|.

Ree. 6958 So. Tatanan Avė.
Ree. TeL GROvehill 6617 
Office TeL HEMlock <848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road

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

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namą Tek PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Retidencljos 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 III CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo Z—4 ir 6 8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tel.j PITI.I.MAM R271

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 Ud 8 vakare
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HELP WANTED B GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
8ĮR “DRAUGO” J& 
<$> DARBŲ SKYRIUS Jfc

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P 4VAYTED 
AD V I .RTISING DEPARTMENT

127 No. Dcnrbom Stn'et 
Tcl. KANtlolpli V4S8-V48U

HELP WANTED — VYRAI

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
VIRTUVĖJE VYRŲ 

Ixmp liaukos Cnf. < rl oi”. Gera mo- 
k«‘5tis. tiiitnpos vnlniulos. Pastovu
mas. dienomis. Sekimui. ir šventad., 
nereikia dirbti. Apninkamo•! ntosto-
Kom. Atsišaukite.
PERSONNEL DEI’T. Srd FE.

164 W. JACKSON BUVD.

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

CADILLAO MOTOR 
CAR DIVISION 
2025 E. 71 s-1 St.

JAUNŲ VYRŲ
Lengviems ir švariems darbams. 
Assembling ir soldening. 5 dienos 
į savaitę, pastovūs darbai.

ADCRAFT CO.
2448 W. Cermak Rtl.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
Patyrusių band, stock ir rip saw- 
yers, buek shapers ir visokiam 
darbui medžio mašinų darbininkų. 
Pastovumas, gera mokestis.

S. KARPEN ft BROS.
636 W. Cermak

MERGINŲ
R A D I O

Šviesus, svarus ir ( 
LENGVAS DARBAS .

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

HELP B’ANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL'

DŽENITORKU
UŽDARBIS 72y VAU. PRADŽIAI 

77Į VAU. PO 3 MftN.
82 I VAU. PO 6 MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAU:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP RANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti -r map,.oti. Pasto
vumas. Atsišaukite.
PERSONNEL DEPT. Srd FU.

104 W. JACKSON BUVD.

pranešimas sakė. Fleming 
vaks.r atsisakė matyti savo 
brolį Patriką, kuris buvo 
paleistas iš Curpagh kalėji
mo, Dubline, būti kartu su 
juo.

SAMDYMO OFTSAS 
MOTERIMS 

STREET FUOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Prezidentas Pasirašė 
Namų Statybos Bylių

Prez. Truman šiądien pa
sirašė aktą, kurio tikslas 
yra palengvinti privačią sta
tybą 2,700,000 naujų namų 
per ateinančius du metus. 
Aktas pakelia valdžios galią 
garantuoti paskolas $1,000,- 
000,000; pasuka medžiagą į
namų statybą; duoda vete-; 
ranams pirmenybę pirkimui 
ar išnuomavimui naujų na
mų; uždeda kainų lubas ant 
naujų namų. 3S«

Bylius buvo karštai ginči
jamas Kongrese, ir visi pa
siūlymai nustatyti kainų lu
bas jau pastatytiems na
mams buvo atmesti.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

JAUNŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

IŠMOKTI SPRINGSŲ AMATĄ 
Malonios darbo sąlygos, greitas 
įsidirbimas. Atsišaukite:

MAJOR SPRING Si 
MFG. CO.

428 W. 38th St.

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlai
dai bus gegužės 26, 27 ir 28 
dienomis. Atlaidai prasidės 
sekmadienį per sumą. Baig
sis antradienio vakare iškil
mingais mišparais ir proce
sija. Pamokslai bus sakomi 
rytais ir vakarais, Bus daug 
svečių kunigų. Pamokslus 
sakys žymūs pamokslinin
kai.

Kadangi atlaidai yra ypa
tingas Dievo malonių laikas, 
todėl klebonas kviečia visus 
pasinaudoti proga.
PIRMOJI KOMUNIJA

Birželio 2 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje į- 
vyks pirmoji šv. Komunija, 
kuriai, pastangomis seselių 
Kazimieriečių, prirengta ne
mažas būrelis lietuvių mo
kyklos berniukų ir mergai
čių.
JUBILIEJUS

Birželio 2 d. Šv. Kazimie
ro Draugystė rengia jubilie
jinį bankietą parapijos sa
lėje, 6 vai. vakare. Komisija 
deda pastangų, kad bankie
tas ku0 geriausiai pavyktų. 
Bilietai jau iš anksto plati
nami visu smarkumu. Kai
nos visai prieinamos, tik po 
$1.09.

Bankietas bus paįvairin
tas paimrsrinimais ir pasi
linksminimais. Rengėjai 
kviečia gariečius ir iš kitų 
kolonijų lietuvius atsilanky
ti.
PAGERBTUVĖS

Gegužės 19 d. Karo Mo
tinų Klubas surengė vaka
rienę, kad pagerbus savo sū
nus sveikus grįžusius iš ka
ro lauko . Tikrai buvo pat
riotiškas pagerbimas. Žmo
nių prisirinko pilna Šv. Ka
zimiero parapijos salė. Dau
gelį tačiau sulaikė smarkus 
lietus. Į bankietą buvo at
silankė ir aukštų miesto ir 
county valdininkų: Lake 
County prokuroras Jonas 
Raszkovvsky, miesto ugnia
gesių viršininkas J. McRe- 
kinaa ir kiti. Daug buvo pa
sakyta kalbų, ypač Jonas 
Raszkovvsky pasakė reikš
mingą kalbą, pritaikintą ve
teranams ir šios šalies ge
rovei. Visi kalbėtojai pareiš
kė dėkingumo karo moti
noms už tokią gerą vaka
rienę.

Po vakarienės sekė prog
rama, kuri susidėjo iš kal
bų, muzikos ir dainų. Due
tą padainavo (angliškai) H. 
Libauskaitė ir J. Kamins
kaitė, piarru akompanavo M. 
Kruger. Solo dainavo H. Li- 
bauskaitė, pianu akomp. Ma
ry Radis. Svarbiausią dalį 
programos išpildė Gary 
School cf Dance vaikučiai, 
vadovystėj Miss Peterson.

Po programos buvo šokiai. 
Griežė J. Veisner orkestrą.

Vakaro vedėju buvo J. Ka
minskas.

Šiam vakarui surengti dau 
giausiai pasidarbavo S. Ka
minskienė, M. Fedorchekie- 
nė, B. Yuraitienė ir kitos. 
Rengėjos širdingai dėkoja 
jaunuoliams, karo motinoms 
ir visiems svečiams už skait
lingą atsilankymą; valgių 
ir gėrimų aukotojams ir kas 
nors kokiu būdu prisidėjo 
prie šio parengimo.

Korespondentas

Tiria Lėktuvo Smoginų 
į New Yorko Dangoraižį

Armija ir New Yorko 
miesto vadovybė šiandien 
tiria priežastį armijos tran
sporto lėktuvo atsimušimo į, 
58-tą a.ukštą Bank of Man
hattan dangoraižio vakar 
naktį. Nelaimės metu buvo 
didelė migla. Liudininkai sa
kė matę kaip lėktuvas atsi
mušė į namą ir kaip liepsnos 
pra.dėjo lietis žemyn iš su
dužimo vietos.

Lėktuvo dalys krito gat
vėn net trijų blokų atstu- 
moje. Keturi karininkai ir 
viena karininkė visi buvo 
užmušti.

gy v. prie Cicero, III., ir brolis 
Krank Solis.

Spudienė-Ramanauskaitė Uršu
lė, kilusi iš Patašinės km., Kvie- 
tiškio vai., Marijampolės apskr. 
ir vyras Pranas Spudys, gyven. 
Bdooklvne.

Stankevičius Jonas, sūnus Pet
ro, is Skiemonių vai., gyv. Pbi- 
ladelphijoje.

Stonis Vincus, iš šileikiškių 
vienk., Skapiškio parap.

Stoškus Antanas, Jonas, Kle
mensas ir Liudvikas, broliai ()- 
nos Reivitienės, gyv. Čikagoje.

Sutkaitis Jonas, sūnus Kazi
miero, gim. Stakiuose, gyv. Phi- 
ladelphijoje, turi siuvyklų.

Sutkevičius .Vincas, gyv. Penn- 
sylvanijos valstybėje.

Šedis Mykolas, gyv. B«rbara(?) 
St. New Yorke (gal Barbour St., 
New Yorke, ar Barbey St. Brook 
lyne).

Šelmys Walter Zigmant, gyve
nęs Cleveland, Dilio.

Šernai (Chamo), gyv. 
hamtonc.

Šikšnius Juozapas, sūnus Juo
zapo, kilęs Budrikų k., Naumies
čio vai., Tauragės ap., gyveno 
Pittsburghe, Kirkpatrick St., Nr. 
34, ar 43, ar 143.

Šukienė Uršulė, su šeima, ki
lusi iš Šakių k., Pajavonio vai., 
Vilkaviškio ap., gyv. Nevv Yorke.

Šuleienė-Šidlauskaitė Juzefu ir 
jos vaikai, kil. iš Milaičių km., 
Kaltinėnlų parap., Tauragės ap., 
gyveno Čikagoje.

šveištys Vincas, gyv. Provi- 
denee.

Tamašiūnienė Anelė, kilusi iš 
Kovarsko vai., Ukmergės apskr., 
gyveno Detroite.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti':

Consulate General of 
Lithuania,

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

Bing-

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKAI! tarpe tremtinių Vokie
tijoje JONO NOREIKOS, gimusio 
Varniuose Ir VIKTORIJOS NOREI
KAITĖS gim. Plateliuose. Patys ar 
žinantieji malonėkite atsiliepti: — 
JOHN MIUUER c/c Estabrooke, 47 
East Oak St., Chicago, 1,1.

Įrodė Nacių Žinojimą 
Apie Pearl Harbor

Anglijęs prokurorai doku
mentais įrodė, jog naciai ži
nojo apie japonų paruošia
mą puolimą ant Pearl Har
bor iš kalno. Adm. Raeder 
visą laiką teigė Vokietija 
nieko nežinojo apie tai.

IRA Bado Streikuotojas 
Silpnėja, Arti Mirtie?

—David Fleming, 
respublikonų armijos vadas, 
kuris veda bado streiką pro
testui prieš jo įkalinimą, 
“eina silpnyn,” oficialus

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Kondrotas Vincentas, iš Rin
klių k., Papilės vai., Šiaulių ap., 
gyv. Čikagoje.
, Kuniutytė Ona, gyv. pas tetą 

Emiliją Bilžienę, Detroite ar Či
kagoje.

Kvedaraitė Paulina, išvykusi
1936 iri. iš Biržų, gyv. rodos ne
toli Ncw Yorko.

Kvietkus Dzidorius, iš Šauklių 
km., Raseinių a p.

Leščinskienė Antanina, duktė
Adomo, gyv. Čikagoje.

Liobis, vardas rodos Jonas, iš
Aluntos vai., Utenos ap., sūnus 
Juozapo.

Lopinys Jonas, sūnus Petro, kil.
Itamonūnų km., Adutiškio valse., 
Švenčionių apskr.

Maeikas Antanas, gyv. Čikagoj. 
Macudulskienė-Raguekaitė Ona, 

iš Sarginės km., Šilavoto vaisė.,
Marijampolės apskr.

Malinauskas Antanas, sūnus 
Kazimiero, iš Šiaulėnlų, Šiaulių 
ap., gyv. Čikagoje.

Martinavičienė-Valiūtė Viktori
ja, gyv. Čikagoje.

Martinkaitis Augustas, gyven. 
Naugatuck.

Mart inkus Pranciškus, brolis 
Maglalenos, kilęs iš Račių km., 
Sėdos vai., ir jo sūnus Juozas 
Martinkus, gyv. Čikagoje.

Mažeika Pranas (Frnnk), gyv. 
bene Shenandoah, Pa., turėjo gi
minių Alytaus apskrityje.

Meškelevičienė-Šukevičiūtė Vik
torija. gyv. bene Shenandoah, Pa.

Meškylė Ieva, jei ištekėjusi, tai 
vyro pavardė nežinoma, • duktė 
Ievos Meškienės-Jarockytės.

Minaikienė Kazimiera, turi far- 
mą netoli Bostono.

Mulevičienė-čitavičiūtė Marijo
na, gim. Amerikoje, gyv. Cleve
land, Ohio.

Mykolaitis Vincas, sūnus Jur
gio ir Onos, brolis Antaninos ir 
Jurgio.

Narbutas Leonas, sūnus Juli
jono, iš Lydavėnų m., Šiluvos v., 
Raseinių ap., gyv. Čikagoje.

Navagruckienė Elena, iš Žaigi
nio, Šiluvos vai., gyv. Čikagoje.

Palait Rulolfas, gyv. Cleveland, 
Ohio.

Palionienė-Kinderaitė Juzefą,
Pavilonis Johan, kilęs Kėdainių 

ap.. gvv. Phibidelphijoie.

kilusi iš Milaičių km., Kaltinėnų 
par.. Tauragės ap., gyveno Čika
goje.

Petrulis Juozapas ir Petrulis 
Po\ ilas, iš Vabalninko, Biržų ap., 
gyv. Bostone.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji, maloniai prašomi atsiliepti:

Pinas Petras, gimęs Ameriko
je, gyveno Lietuvoje nuo 1927 
iki 1934 metų, Biržų vai., vėliau 
grįžo Amerikon.

Poškienė Ona, iš Ventos sto
ties, Mažeikių ap., gyv. Brookly- 
ne, rodos Butler St.

Pranaitis Suzana, gyv. Brook- 
lyne.

Protasevičienė-Zableekytė, duk
tė Duos Zableekienės, gyv. Wa- 
terbury, Conn.

Pulloek-Adomaitytė Ieva, kilusi 
Marijampolės a p., gyv. Atlantic 
City.

Puškorius Juozas, gyv. Balti- 
morėje, ir Puškorius Stasys, gyv. 
Čikagoje, sūnus Prano.

Raeyla Tomas, iš Bajorų km., 
Vilkaviškio apskr.

Radzevičius (Roger) Viktoras, 
sūnus Tamošiaus, iš Sausininkų 
km., Pajavonio vai., Vi.kaviskio 
apskr., gyv. Brooklyne.

Raguekas Kazys, iš Sarginės 
km., Šilavoto vai., Marijampolės 
apskr.

Reimarienė Kotryna, kilusi iš 
Tirkšlių vai., Mažeikių ap., gyv. 
nebe Rochesteryjc.

Repčys ar Repšys Aleksas, at
vykęs Amerikon apie 1926 m., 
gyv. Binghamtone, kilęs ar tu
rėjęs giminių Pušaloto vai., Pa
nevėžio apskr.

Rinkūnas, kilęs Nosėnlų km., 
Mojėtų vai., Utenos ap.

Rubinas Kazimieras, sūnus An
tano, ir jo sūnūs Leonas ir Do
mininkas. Kazimieras kilęs iš Kon- 
čaičių k., Sėdos vai., Mažeikių 
apskr., gyv. Čikagoje.

Seegauskas Antanas ir Seegaus- 
kaitė Julija, gyv. Čikagoje.

Sedliekas Stasys ir Sedliekienė 
Malvina, gyv. Roehester, N. Y.

Senienas Marijona, duktė Ka
zimiero, kilusi iš Linkonių km., 
Adutiškio vai., Švenčionių ap.

Senkevičienė-Sedlicka itė Domi
cėlė ir Senkevičius Antanas, gyv, 
Roehester, N. V.

Serpauskas Juozas, kilęs ar tu
rėjęs giminių Balninkuose, gyv. 
Brooklyne.

Skibiniauskas Jurgis.
Slavėnas Juozapas, gyv. De- 

troit, Mielu
Sodaitytė Ona, sesuo Barboros, 

gyv. New Yorke.
Šoris John, jo duktė Jeanne,

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

“Prašykite ir bus duota, ieškote ir jūs rasite, belskite ir 
jums bus atidaryta.” — Šv. Luko 11:9.

Pradėkite Savo NOVENĄ į 
Snieginę Šv. Panelę

Prašymai: 
1.

Jūsų prašymai aukojami šventovėje 
pradedant tą dieną kada priimti.

Naudokite dvasiškomis malonėmis 
AMINOS NO VENOS; į mūsų Snie
ginę Šv. Panelę, po vadovystę Oblate 
Tėvų. Daug gautų malonių yra ra
portuojama kasdien.

Pažymėkite Savo Intencijas žemiau 
ir Pasiųskite į šventovę šiandien
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Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
'SAVAS PAS SAVĄ'••i n

fe

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $8,000.00 PER

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

'*■ Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

—4.---- į ■ ą = 33

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero. III.

VISAS DARRA8 GARANTUOTAS

Tftlsom Visų IšdlrbysCIų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
BADIOS

Mes turime Raoljų J Ht*ką Ir 
Jums nereikės laukti įlėl jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas vėliausių

Muziko. Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki t:00 vai.

15 Mū< Dffbti

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PlrUJų Išgarsina Mas. —
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITiS
-....... ..........P

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

ftia pinigų suma KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra paalryžuai išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jsigrytl 
naujų arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnĮ savo namą be ll<o atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės 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



t l

i i
% DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, geg. 24, 1946

DRAUGAS
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2334 South Oakley Avė. Chicago, IHinob
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
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ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypafi 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
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Cenzūra Ir "Laisvi Rinkimai" Rusijoj
Jungtinėse Valstybėse šiuo metu vieši trys Sovietų 

Rusijos laikraštininkai. Jų vyriausias yra gen. Galak- 
tinov, nes jis yra “Pravdos” militarinis redaktorius.

Kai tie sovietų laikraštininkai lankėsi Chicagoj, jie 
buvo užklausti apie spaudos cenzūrą Rusijoj. Gen. 
Galaktinov atvirai pasakė, kad cenzūra egzistavo karo 
metu, bet vyriausybė nemačiusi reikalo ir po karo ją 
panaikinti. Kadangi tai esanti karo cenzūra, todėl ir 
jis, kaipo kariškis, tokiai cenzūrai turįs pritarti.

Netiesioginiu būdu gen. Galaktinov pripažino ir tai, 
kad visi tie, kurie priešinasi “komunistinei demokra
tijai’’ yra vadinami fašistais.

Sovietų laikraštininkai pasakoja, kad Rusijoj buvę 
‘laisvi rinkimai”. Bet amerikiečių tai jokiu būdu ne

gali įtikinti. Kaip gali būti laisvi rinkimai tame kraš
te, kur griežta, spaudos cenzūra veikia, kur visi Stali
no diktatūros priešai vadinami fašistais ir, žinoma, 
persekiojami, kur išstatomas tik vienos partijos kan
didatų sąrašas ir jame tik tiek kandida.tų, kiek reikia 
išrinkti. Tai nėra rinkimai, bet komedija; tai nėra de
mokratija, bet biaurus jos išjuokimas.

Gen. Galaktinov “pamiršo’’ pasakyti dar ir tą fak
tą, kad Sovietų Rusijoj spaudos laisvės ir demokrati
jos nebuvo nuo 1917 m. Griežta spaudos karo cenzūra 
visuomet buvo ir tebėra. Kalbėti gi apie demokratiją 
komunistinėj, totalitarinėj santvarkoj būtų daugiau ne
gu juokinga. Rusijoj siautė ir tebesiaučia kruvina ko
munistinė diktatūra. Kas tam netiki, tepasiskaito tik 
ką išleistą Kravčenkos knygą “I chose Freedom”.

★
Senatorius Nepatenkintas Piliečių Balsais

Senatorius Lucas (demokratas iš Illinois) viešai se
nate nusiskundė gaunąs perdaug laiškų iš savo steito 
piliečių. Da.ug laiškų metąs lauk neatidaręs.

Iš senatoriaus Lucas nusiskundimo atrodo, kad jisai 
bijo žmonių opinijos. Jei jisai ir kiti senatoriai ir, ap
lamai, kongreso nariai, gauna daug laiškų, tai reiškia, 
kad žmonės gyvai domisi savo krašto reikalais ir nori 
pagelbėti savo išrinktiems įstatymų leidėjams (senato
riams ir kongresmanams) dirbti sunkų ir atsakomingą 
darbą, duodant patarimus, reiškiant pageidavimus.

Jei šen. Lucas dėl tų laiškų nervinasi, tai jis ne visai 
supranta demokratijos prasmę. Ir jei, pagaliau, jisai 
nenori skaitytis su balsuotojų nuomone, balsuotojai tai 
turės atsiminti rinkimų dieną.

Tik Sovietų Rusijoj žmonės nedrįsta rašyti laiškų 
savo valdžios įstaigoms ar pareigūnams, išreiškiant 
savo nuomonę, nes už tai yra šaudomi, bet pas mus, 
Amerikoj, ačiū Dievui, galime laisvai ir atvirai pasi
sakyti bet kokiu savo krašto reikalu ar klausimu. Tai 
yra konstitucijos duota piliečiams teisė ir privilegija. 
Pagaliau, tai yra ir pareiga.

Kur piliečiai pasidaro ne veiklūs, kur jų dauguma 
arba nebetenka savo nuomonės, arba jos nebereiškia, 
ten susidaro plati dirva, totalitarizmui ir diktatūrai.

★
Yra spėjimų, kad Maskva paskirs Lange, dabartinį 

Varšuvos ambasadorių Vašingtone, nuolatiniu Lenkijos 
atstovu prie Jungtinių Tautų Organizacijoė, o Jan Stan- 
czyką, darbo “ministrą”, jo vieton.

★
Gegužės mėn. 30 d. — Lietuvių R. K. Labdarių Są

jungos didelė diena Chieagoje. Neužmirškime atsilan
kyti tą dieną į jos tradicinį pikniką Vytauto parke.

Šeštoji Pasaulio Dalis Dar Tironų Rankose, - 
Rašo Kravčenko

— NEBUS PASAULYJE TAIKOS, KOL RUSIJOJE 
VIEŠPATAUS DIKTATŪRA. — TRYS SOVIETŲ 
DARBININKO KRYŽIAI. — NAŠLE NUTEISTA 
PRIVERSTINAM DARBUI, KAD PAVĖLAVO ATEI
TI Į FABRIKĄ NUO SERGANČIO VAIKO. — IŠRA
DĖJŲ “BEZPRIZORNINKAI” RENKA PRO TRAU
KINIO LANGUS IŠMESTUS KAULELIUS. — DAUG 
RUSIJOS ŽMONIŲ GYVENA IŠSIKASĘ URVUS 
ŽEMESE.

Rašo dr. J. Prunskis
ŠAUKSMAS Į DEMOKRATINU SĄŽINĘ

Buvęs aukštas Sovietų Rusijos tarnautojas, ilgame
tis komunistų partijos narys Viktoras Kravčenko mums 
jau žinomoje savo puikioje knygoje “I chose freedom”, 
drąsiai rašo:

— Kol šeštoji pasaulio dalis, dabar gerokai padidė
jusi naujų žemių prijungimu ir mažųjų tautų išdavimu, 
pasilieka diktatūriškoj vergijoj ir intelektualiniame ap- 
temdyme (aštri cenzūra ir t.t.), taika, geriausiame at
vejyje, bus tik labai abejotinai užtikrinta.

Artimiausia žingsnis į pasaulio saugumą yra ne pa
saulinėje organizacijoje — nors ir tas reikalinga — 
bet Rusijos masių išlaisvinime iš jų tironų...

Ši knyga,, duodanti gyvenimo istoriją vieno tipingo 
ruso, kurio laisvės troškimas dar nesunaikintas, yra 
mano šaukimasis į Amerikos ir viso pasaulio demo
kratinę sąžinę.”
DARBO KNYGELES

Kad paremtų tą savo šauksmą, Kravčenko savo kny
goje gausiai patiekia faktų. Kaip buvęs fabriko inži
nierius, direktorius ir net aukštas pramonės tvarky
tojas Maskvoje, jis turėjo progos gerai pažinti darbi
ninkų gyvenimą ir jis pabrėžia ypatingai sunkias jų 
gyvenimo sąlygas Rusijoje.

Nuo 1939 metų sausio 15 dienos, o praktikoje — net 
keliomis savaitėmis anksčiau, visiems darbininkams Ru
sijoje įvestos darbo knygelės. Nuo to laiko darbinin
kas, jei pakeičia darbą, būtinai turi gauti įrašą į jo 
knygelę, kad darbą pakeisti jam leidžiama. Jis negali 
gauti na.ujo darbo, jeigu jo knygelėje nėra įrašo, kad 
jisai ankstybesniųjų “bosų” buvo tvarkingai atleistas. 
Knygelėje darbininkas turi nešiotis visas savo praei
ties “nuodėmes” — įrašus apie pavėlavimus į, darbą, 
gamyboje padarytas klaidas ir t.t. Taip, kad tos darbo 
knygelės lyg vergų pančiais darbininką pririša prie 
fabriko.
DARBO NORMOS

Antras Rusijos darbininko “kryžius” yra jo darbo 
normos, kurios, poveikyje “stachanoviečių laimėjimų” 
vis nuolat didinamos. Nesuskubs Rusijos darbininkas 
išdirbti jam skirtos normos, nors jis dirbtų ir daugiau 
8 valandų, pilno atlyginimo negauna. Tas ypač skau
džiai atsiliepia į moterų ir silpnesnės sveikatos darbi
ninkų padėtį.

Trečias sovietų darbininko kryžius yra, griežtas įsa
kymas atiduoti darbininko vardą prokurorai jei jis pa
vėlavo į darbą daugiau kaip 20 minučių.

Kravčenko pasakoja atsitikimą a.pie vieną motiną, 
kurios vaikas susirgo; ji pašaukė gydytoją, kurs laiku 
neatėjo. Laukdama gydytojo dėl savo sergančio vaiko 
moteris pavėlavo į darbą. Ji buvo perduota prokuro
rui ir ta našlė buvo kai kuriam laikui nuteista privers
tiniems darbams.
APIE BADAUJANČIUS VAIKUS IR... ĮDUOTUS

Ir tokių bausmių buvo daug.
Kravčenko rašo;
— Tėvai ir motinos buvo išvilkti iš savo namų. Jųi 

vaikai liko badauti arba būti paimtais į našlaitynus... 
Mano paties dirbtuvėse tuzinai darbininkų buvo pas
merkti kasdieną. Didžiulė nuliūdimo ir desperacijos už
danga pakibo virš liūdnų barakų ir darbininkų namų, 
bet jos nepaga.vo, neišgirdo Politbiuro ausys. Tų var
guomenės atodūsių neišgirsta iki šių: dienų tie idijotai, 
kurie siekia tos “ūkinės demokratijos” palaimas išplės
ti ir į, kitus kraštus, į kitas tautas.
“BEZPRIZORNINKAI ’'

To skurdo Rusijoje visur pilna. Kravčenko pasakoja,, 
kaip jie, sočiai pavalgiusieji naujieji Rusijos pareigūnai, 
važiuodami traukiniais matydavo už langų išbadėju
sių “bezprizorninkų’’ (be priežiūros klajojančių vaikų) 
veidus. Tie nelaimingieji godžiai griebdavo išmestuo
sius pro vagono langus kaulelius, ieškodami nors men
kų maisto liekanų.

Vargas, diktatūros priespauda Rusijoje giliai jau
čiama. “Juk negi gali tiek žmonių išžudyti, kankinti 
nepalikdami kruvinų neapykantos pėdsakų ir aistringo 
ilgėjimosi atkeršyti,’ — rašo Kravčenko, pabrėždamas, 
kad dar ir dabar yra daug Stalino priešų net partijoje. 

(Daugiau bus)

KOVA UZ LIETUVOS LAISVE
(Tęsinys)

Tarptautinės teisės požiū
riu, Baltijos klausimas yra 
švarus kaip krištolas. Balti
jos kraštų aneksiją pripa
žinus, ar jį, strauso politikos 
metodu šiaip nutylėjus, dū-

“Jungtinės Amerikos Val
stybės pakartotinai paneigė 
bet kurį norą skaldyti pa
saulį į dalis ar sritis, ku
rios būtų vienos ar kelių 
valstybių derinio kontroliuo
jamos.

Klaidos Atitaisymas
Šio straipsnio pradžia bu

vo įdėta, užvakar 2 pusi. 
Trečioj kolumnoj, cituojant 
New York Times vedamąjį, 
buvo praleista viena eilutė, 
kuri sugadino visą sakinį. 
Klaidą atitaisome, perspaus 
dindami tą visą sakinį:

mais eina tas kertinis ak
muo, ant kurio Amerika y- 
ra pasiryžusi statyti ryt die
nos tarptautinę santvarką, 
dūmais eina ir tos milijoni
nės aukos, kurias žmonija 
yra padėjusi kovodama su 
pikto prado jėgomis.

Būtų tai tolygu grįžimui 
prie primityvaus “džiunglių 
įstatymo”, kur jėga lemia 
viską.

Tiesa, materialių vertybių 
mastu matuojant, pati per 
save Baltijos pakraščio pro
blema nėra didelė problema,. 
Pabaltyje nėra nei aukso 
kasyklų, nei žibalo versmių. 
Taip pat Pabaltis nėra nei 
Gibraltaras, nei Suezas. Taip 
pa.t vienas ar kitas Pabal- 
čio problemos išrišimas ne
atsilieps nei į Amerikos pra
gyvenimo indeksą,, nei į jos 
gyvenimo papročius.

Baltijos problema yra 
svarbi kitu požiūriu, daug 
svarbesniu ir reikšminges
niu nei auksas, žibalas ar 
Amerikos kainų indeksai.

Keli metai atgal ta tema 
labai vykusiai išsireiškė ma
žų tautų draugė ir tarptau
tinio padorumo gynėja 
Claire Booth Luce, sakyda
ma:

“Baugu pagalvoti, ka.s nu
tiks pasaulį (ne vien estus, 
latvius ir lietuvius), jei Bal
tijos kraštų likimą nulems 
kiti veiksniai nei moralė, 
garbė ir tų kraštų gyven
tojų norai...”

Šiuo posakiu taip pat pa
brėžiame, kad analoginės 
svarbos turi likimas ir visų 
kitų šiandien pavergtų tau
tų.

★
Žmonės keičiasi, principai 

lieka, nes koncepcija mora
lės etikos ir imanentinio tei
singumo supratimas yra ne
mirštami ir visuotini. Dide
lis šio šimtmečio humanis
tas ir sta.tesman, UN kūrė
jas, F. D. Roosevelt iš mū
sų tarpo nelauktai, pirm lai
ko, pasitraukė. Vairą perė
mė jo konstitucinis įpėdinis 
H. J. Truman, kurs, kaipo 
Prezidentas šiandien galin
giausią toną duodančios val
stybės, tapo ne tiktai kons
tituciniu šio krašto nešėju, 
bet ir atsakovu už geresnės 
pasaulio santvarkos sudary
mą, už tarptautinės moralės 
atstatymą. Ir štai — vienas 
iš svarbesniųjų naujo pre
zidento viešųjų valstybinio 
pobūdžio aktų buvo praeitų 
metų spalio 6 d. jo Navy 
Day principinis pasisaky
mas, kurs, iš esmės, yra ne 
kas kita, kaip tik to paties 
Atlantic Charter kitais žo
džiais apibudinimas. H. J. 
Truman prezidentavimo me
tinę sukaktį minint, galima 
pagristai tvirtinti, kad tarp
tautinės moralės, etikos ir 
teisingumo srityje Amerikos 
valdžia ir toliau tebesilaiko 
velionies F. D. Roosevelto 
linijos.

Ir čia glūdi visiems nu
skriaustiems paguoda, kad 
visų taiką mylinčių mažų 
valstybių likimas nebus ver
čiamas čigoniško mainikavi
mo objektu, kad jų nepri
klausomybės lygybė ir to
liau lieka Amerikos užsie
nio politikos principų plot
mėje.

“JAV pakartotinai pareis 
kė remsiančios Jung. Tautų 
organizaciją.

“Kalbėdamas sekamą po 
Churchillio kalbos dieną 
Prez. Trumanas apie Jung. 
Tautų Čarterį pasakė:

“JAV* yra nusistačiusios 
čarterį remti. Netgi jį gin
ti. Jos yra nusistačiusios tą 
čarterį plėsti ir tobulinti. 
Mes esame tikri, kad ir ki
tos Jung. Tautos yra nusi- 
stačiusioe taip pat.

“1946 m. vasario 28 d. 
Valstybės Sekretorius Byr- 
nes taip išsireiškė apie mū
sų vyriausybės politiką:

“...Mes nesidėsime prieš 
jokią kitą valstybę. Mes nie
ko nedarysime, kad skaldy
ti pasaulį, į išimtinus blokus 
ar įtakų sferas. Šiame ato
miniame amžiuje mes neieš
kosime dalinti pasaulio, ku
ris yra vienas ir nedalomas.

“Toje pačioje kalboje p. 
Byrnes pakartojo JAV nu
sistatymą remti Jung. Tau
tų organizaciją sakydamas 
“...mes savo viltis dedame į 
Jung. Tautas. Ir mes nesi
tenkiname vien užimdami 
savo vietą joje. Nors pasau
lio viltys yra sudėtos joje. 
mes jaučiame, kad Jun. Tau
tos gali ir apvilti, jei jos 
nariai nerodys prideramo 
pasitikėjimo ir pasiryžimo 
tą organizaciją padaryti gy
vybine ne tik atskirais at
vejais, bet ir šiaip kasdie
niniuose reikaluose. ”

Kovo 16 d. Valstybės Sek
retorius Byrnes ir vėl api
budino vyriausybės politiką 
pareikšdamas: Pabrėžtinai
kartoju, kad JAV žiūri į 
Jung. Tautas kaipo į kelią 
pastoviai taikai sukurti.

Mes neturime noro ieško
ti saugumo prieš D. Brita
niją, susimesdami su Sovie
tų Rusija, ar prieš Sovietų

“To nepaisant, lietuviai ti
ki jų nepriklausomybė bus 
atstatyta. Lietuviai žino, at
veju jei laimėtų Hitleris, jų 
nepriklausomybė bus palai
dota, gal būt ir amžinai.”
Rusiją, susimesdami su D. 
Britanija.

“Mes esame nusistatę ei
ti su Jung. Tautom siekiant 
vienodo teisingumo visoms 
tautoms, atmetant bet ko
kią kas nors specialę privi
legiją.

“Kaip Tamstoms yra ži
noma, šio krašto vyriausy
bė tebepripažįsta Baltijos 
kraštų prie jos akredituotus 
atstovus.

“Dėkodamas už ALT tuo 
reikalu praneštą nusistaty
mą, aš noriu Tamstą užtik
rinti, kad Jūsų pažiūrės, su 
priderama atyda, buvo pri
imtos atitinkamų departa
mento pareigūnų ir t.t.”
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CH1C&GOS LIETUVIU VEIKLA
Lt. Stepono Vitolio 
Biežio Atminties 
Pagerbimas

Steponsa Vitolis Biežis, 
sūnus dr. Stepono ir Onos 
Biežienės, liuosnoriai, tė
vams sutinkant, vos sulau
kęs 20 metų, sausio 30 d.,
1942 įstojo į J. A. V. karo 
oro jėgas kadetu. Jo troški
mas nuo pat mažens buvo 
skraidyti oro dausose. To 
jis atsiekė ir jautėsi laimin
gas, visai nemanydamas kad 
jam dėl to beliko gyventi 
mažiau, negu du metai.

Baigęs orlaivininkystės pa 
mokas su stambiu pasižy
mėjimu vasario 8 d. gavo

LT. STEPONAS V. BIEŽIS
buvo sužeistas, kad visi še
ši iššoko iš jo ir visi šeši 

sparnus kaipo vairuotojas parašiutai atsidarė. Kada 
bomberio B-26 ir tuo pačiu tas įvyksta, nusileidimas y- 

ra gana saugus. Kur tie pen
ki orlaivininkai dingo, jų 
tarpe lt. Vitolis Biežis? Ne
seniai gauta autentiška, ži
nia, kad vieno iš penkių bu
vo rastas kūnas Vokietijo
je, kur menamas lėktuvas 
buvo pašautas. IĄ to galima 
aiškiai spręsti, kad tuos pen
kis nusileidusius lakūnus vo 
kiečiai nušovė. Panašių at-

sykiu buvo pakeltas į ant
ro laipsnio leitenantus. Ne
trukus po tolimesnių praty
bų jis sėkmingai savo orlai
vį iš Amerikos nuvairavo į 
Angliją. Iš ten padarė ke
liolika. skridimų į priešo že
mę. Vėliau buvo nukeltas į 
Prancūziją, iš kurios irgi pa
darė keletą skridimų naikin
ti priešus.

Gruodžio 23 d., 1944, die- i sitikimų yra buvę tūkstan- 
nos metu jis buvo išsiųstas čiais. Kaip galima rasti nu- 
j, priešo teritoriją, iš kurios igalabintų sūnų tėvų bent ko 
daugiau nebegrįžo. Jo lėk-jkį pasigailėjimą, naciams ir 
tuvas buvo pašautas. Kas bendrai vokiečių karingai 
atsitiko su jo įgula iš šešių tautai ? Kas gali duoti tei- 
karių, ilgą la.iką nebuvo ži- sirgą atsakymą ?
noma. Už maždaug trijų mė- j Gruodžio 24, 1945, U. S. 
nėšių sužinojome, kad vie- i Karo Departamentas oficia- 
nas iš jų yra vokiečių ne
laisvėje. Tėvams, kaip jie
vadindavo savo sūnų tau
tišku vardu, Vituliu, didelis 
slogutis nuslinko nuo šir-

Nuomonės Aplankiusiu 
L. T. M. Parodu

Aplankę Lietuvių Tautinio 
Muziejaus parodą sekančiai | 
išsireiškė, pav.:

Kun. Vytautas Mikolaitia: 
“Iš kur jūs tiek daug ir to
kių gražių eksponatu gavo
te?”

Kun. S. Valuckis: “Gra
žiai gražiai viską suruošėte; 
tiek daug turite eksponatų, 
kad net per ištisą dieną ne- 
galirtia viską pamatyti.”

D. Varnas: “Viskas gra
žu ir įdomu, bet iš kur jūs 
gaunate pinigų tam visam? 
Juk tie 6 “show cases” kai
nuoja po $20.00 vienas. Jam 
Juozas Klimas atsako: “Ge
ri žmonės suaukojo 3 “sho\v 
cases“, o už kitus 3 reikės 
užmokėti iš tų aukų, kurios 
prie registracijos staliuko 
sumetamos.” BaJ. Kerėnas

Merųuette Park 
Neujiėnos

biama parapijos ir draugijų 
veikimas, šv. Mišių tvarka 
ir aukotojų vardai. Praaitą 
sekmadienį laikraštėlyje pa-1 

Marąuette Park kolonija skelbta vardai aukotojų Ve
lykų proga. Pasirodė, baž
nyčios reikalams sudėta, ar
ti $5,000.00.

viena gražiausių lietuviais 
apgyventa Chicagoje.

Čia randasi lietuvių kata
likų įstaigos: Šv. Kazimiero 
vienuolynas su mergaitėms 
akademija, Šv. Kryžiaus li
goninė ir didelė Gimimo Pa-

Mūsų bažnyčioje, vyrų pu
sėje, už grotelių, yra pasta
tyta vėliava. Viršuje yra

neles Šv. lietuvių parapija, auksinė žvaigždė su nume- 
kur klebonauja žymus dar- riu 28. Tai yra tiek žuvo 
tuotojas ir tėvynės Lietu- pastarame ka.re. Viduryje 
vos mylėtojas kun. J. Paš- vėliavos yra mėlyna žvaigž- 
kauskas. Klebonas turi tris dė su numeriu 623. Tai reiš- 
kunigus pagelbininku: > i kia tiek jaunuolių iš para-
tentus. i pi jos tarnauja armijoje. O

Parapijoje ir bažnyčioje ^sži°je v®liav“LG£
las su numeriu 166. Tai reis-

Garbė Šv. Tėvui įsitarnavusį garbės per pas
tarąjį karą Italijoj.

Nuernberg, Vokietija. —
Baron von Weizsaecker, bu- Trans-Atlantinė Komerei- 
vęs Vokietijos ambasadorius nė Oro Linija atidarė naują 
Vatikane, pareiškė, kad isto- oro kelią tarpe Amerikos 
rija žymės dabartinį Šv. Tė- Jungtinių Valstybių ir Ber- 
vą Pijų XII daugiausiai už- lyno.

" ™ .f' " - -------- ’—=%

Gražus Karių 
Pagerbimas

lia.i pranešė tėvams, kad lt. 
S. V. Biežis yra žuvęs. Ka
da, rodos, ramybė išvakarė
se tokios šventės privalėtų 
viešpatauti, tėvams didžiau-

dies: gal, jis gyvas kad ir sias peilis į širdį. O valsty- 
vargsta nelaisvėje, gal, jis bė nė auginus, nė moksli-
sugrįs pas savuosius.

Europoje karui pasibai
gus, tėvų viltis buvo didelė, 
kad jų vienintelis sūnus vėl 
bus pas savuosius. Jos nėra, 
jos daugiau nebus. Jis yra. 
tikrai žuvęs.

Karo Departamentas aiš
kiai įrodė, kada jo lėktuvas

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

nūs, šaltai pasako: “Tėvai, 
jūsų sūnus nebėra gyvas, 
jūs jo daugiau nebematysi
te ir palaidojimo jūsų vie
nintelis sūnus neturės”.

Darius-Girėnas Post 271, 
American Legion, prie ku
rio velionis priklausė, ir prie 
kurio jo tėvai priklauso, ren
gia atminimą. Tai įvyks ge
gužės 26 d. Rytą 9 vai. Gi
mimo Šv. Panos Marijos baž 
nyčioje bus atlaikytos šv. 
Mišios, o po to 10:30 vai., 
Darius-Girėnas salėj milita- 
rės iškilmės.

Postas kviečia visus daly-

C'icero. — Gegužės 19 d. 
Raudonos Rožės Klubas bu
vo suruošęs parapijos salėj 
pagerbimą savo narių, grį
žusių iš pastarojo karo, ir 
atminimui žuvusiųjų.

Rytą 10:30 vai. Šv. Anta
no bažnyčioje atlaikyta šv. 
Mišios už žuvusius kare. Žu
vusiųjų tėvai, giminės ir klu
bo nariai dalyvavo “in cor- 
pore ’

Vakare į grįžusiųjų pager
bimą susirinko apie keturi 
šimtai publikos.

Bankietas pradėtas ir 
baigtas klebono kun. Ign. 
Albavičiaus malda.

Per bankietą išpildyta pro 
grama. Kalbas sakė klubo 
pirm. K. Deveikis, Jr., K. 
Deveikis, Sr., ir a.nt galo kle
bonas kun. Albavičius.

Bankiete dalyvavo Cicero 
legionieriai, taipgi atstovau
ta Šv. Antano, Lietuvos Ka
reivių, Visų Šventųjų, Die
vo Motinos Sopulingos drau 
gijos ir Namų Savininkų 
Klubas.

Garbė Raud. Rožės Klu
bui už surengimą gražaus, 
pavyzdingo bankieto.

A. Valančius

pavyzdinga tvarka. Nors pa
rapija viena jauniausių Chi
cagoje, o jau skolos nebe
turi ir naujos bažnyčios sta.-' 
tymui fondas žymiai auga.

★

Bažnyčioje sekmadieniais 
ir per šventes parap. choras, 
vedamas muz. B. Janušaus
ko, puikiai gieda.. Turi ir la
vintų balsų solistų-čių, kaip 
Ant. Kaminskas, Samoška, 
M. Janušauskienė, K. Skelly 
(buvusi Mickaitė) ir kitus, 
kurių vardų dar nesužino
jau.

Parapijos mokyklą veda 
Šv. Kazimiero seselės.
• ★

Prie parapijos veikia drau 
gijos, organizacijų kuopos 
ir skyriai. Sekmadieniais pa
rapija leidžia laikraštėlį 
“Nativity News“, kur skel-

kia tiek garbingai paliuosuo- 
tų jau grįžo. Rap.

Raeder Sakė Amerika 
Sulaužė Neitraliteto

Vokietijos adm. Raeder 
šiandien liudijo tarptauti
niam kariniam tribunolui, 
kad U.S. laivai pakartotinai 
sulaužė neitraliteto taisyk
les pirm negu Amerika įsto
jo karan. Jis sakė vokiečių 
laivynas gavo įsakymą iš 
Hitlerio nepulti U.S. laivų, 
nežiūrint sakytų neitraliteto 
sulaužymų.

Tarpe kitko, Raeder sakė 
Vokietija slaptai statė sub- 
marinus per 10 metų pirm 
negu gavo tam leidimą 1935 
metais.

m

New York, N, Y. — Laik
raštis “Mirror” skelbia, kad 
susektas suokalbis Alfred’ 
ui G. Vanderbilt pagrobti, 

vauti iškilmėse: bažnyčioje Jis yra paveldėtojas 20 mi-
ir paskui salėj. X. lionų dol. turto.

Automobiliams 
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 METAMS 

#500.00 GYD™°
POLISAS

#4.00 METAMS

A. A.

ANTANAS KINDERIS

Mirė Gcg. 23 d., 1946 m., 8:20 vai., ryte, sulaukęs 68 
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Nemakš

čių parapijos, Pažeres kaimo. Amerikoje išgyveno 47 metus.
Paliko dideliame nuliūdime žmoną Oną (po tėvais Trin- 

kaitč, po pirmu vyru Juzenienė); 2 podukras Freda ir Betty 
Dunworth ir žentą Joną ir anūką Robert Dee, brolienę Ro
zaliją Kinderienę ir jos dukteres (Detroit, Mich.) ir'jos sūnų 
Brolį Meinrad O. S. B.; švogerį Ignacą ir švogorką Leonorą 
Trinkus; švogerką Veroniką ir švogerį Antaną Savickus ir 
šeimą ir kitas gimines.

Priklausė prie Simano Daukanto draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose — 3143 S. Lowe Avė. — 

VIC. 5618
Laidotuvės įvyks Pirmad. — Geg. 27 d., 1946 m.
Iš namų 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, Podukras, Žentas, Anūkas, Brolienė, 
Švogerlai, Švogerkos ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Antanas M. Phillips. Tel. YARds 4908.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS '
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo senų, atdari) 

tr skaudžiu žaizdų, žino kaip »un 
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu nesalima gerai lSst- 
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu, atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbgs Iftgydyt 
senaa atda
ras Ir skau
džias žals-

daa. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, ftąįų ir sutrūkinią 
pra&alinlmul, Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Attalete’s h'oot degimą Ir 
aležėjlmą. sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos midžlflvlrno ir 
sutrflklmo tarp plrStų; geras lt 
sausos, trūkstančios odos nležėjl 
mul, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.EEGUIjO OINTMBNT parsi
duoda po fl.OO, 1.76, Ir S.OO.

Siuskite Jūsy M o ae y Orderi tie
siog j:—

L E G ULO
1941 No. I’ulaskl Kd. 

r»ept. n Chlrsvn Sft III.
Arba galima gauti 8TEM PHAR-
MACY, 4847 W. 
ro 60, Illinois.

14th St., Clce-

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

MAŽEIKA'EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
t *

A N T K A

Koplyčia kaip ir buvus

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

NULIŪDIMO
o

m > VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

jflsų finansiškam stovini prieinamas 1

NARIAI:
O h I o a g o a

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBl'LANCli 
Patarnau jam 
d i enąirnak 11

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 1908

I. LIULEVICIUS
1318 S. CAUFOBNIA AVĖ. Tel. LA r. 3573

P. I. RIDIKAS
3351 S. UALSTED ST. 710 W. 18tll STREET 

• Teleplione YARds 1419______________

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St.___________ Phone YAKds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 

COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PLI.Iman 9661
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Šiandieniniai Komunistai

Didžiausi Pasaulyje Plėšikai
jie užėmė naziams pasida
vus. Tarpe 160 ir 170 fabri
kų paliko tik sienos ir sto
gas. Pavyzdžiui:

Farbenfabrik Wolfen, Sak
sonijoj, vienas geriausių 
spalvinių filmų fabrikas. To
mis filmomis buvo nutrauk
tas ir paskui rodomas visur 
Sov. Rusijos Pergalės Para
das Maskvoje. Fabrikas ko
munistams akį vėrė ir jie, 
pagalios, išplėšė visas ma
šinas ir išgabeno Rusijon.

★

Neukaliss fabrikas, Mec- 
klemburge, buvo vienas ge
riausių Vokietijos poperio 
fabrikų. Jame buvo gamina
ma vien tik aukštos koky
bės popera — pinigams, do
kumentams, diplomams ir t. 
t.

Fabriką išgabenti į Rusi
ją! — užkamandavojo savo 
tavorščius okupacinės rusų 
kariuomenės komendantas.

Fabriko savininkas, kurs 
sykiu buvo ir Mecklemburgo 
mayoras, sumanė gudrumu 
brangų fabriką išgelbėti. Jis 
tarė:

“Kaip būtų, jei aš nuvyk- 
čiau į Leningradę ir ten įs
teigčiau tokį pat aukštos 
rūšies fabriką?”

Rusų komendantas įsakė 
savo tavorščiams:

“Sykiu su fabriku išveškit 
Rusijon ir jo savininką. A- 
pie naują fabriką vėliau pa
kalbėsime”.

Vokiečio likimas nežino

Paklausus, kas šiais lai
kais yra didžiausias plėši
kas, visi nedvejodami pasa
kys, kai tai Sov. Rusija — 
ne pats kraštas, tiktai šian
dieniniai jo valdovai — ko
munistai.

★

Pirmoji rūsy komunistų 
plėšikų auka buvo Pabaltis. 
Dviem atvejais Rusijos ko
munistai turėjo laisvas ran
kas plėšti Estiją, Latviją, 
Lietuvą. Nesant ten didelių 
fabrikų, plėšė-vogė svirnus, 
tvartus, kluonus ir gyve- 
nausius namus. Nuo men
kiausio žibučio iki brangiau
sio daikto vienoj rankoj lai
kydami revolverj, kita viską 
krovė į maišus ir gabeno i 
savo “rojun”, Sov. Rusijon. Į 

★

Karui tebeinant, pasiekę 
Balkanus komunistai apšalo 
džiaugsmu. Pirmiausiai puo
lė prie Jugoslavijos mašine
rijų, kuriomis traukiamas 
aliejus iš žemės Ploesti lau
kuose. Viską išvežė į Rusiją. 
Apie šią vagystę savo laiku 
buvo plačiai spaudoje rašy
ta ir protestuota. Į visus 
protestus komunistai tiktai 
nusispiovė. Vėliau taipat api
plėšė kitas Balkanų valsty
bes. Kas tik geresnio į ko
munistams į akį įkrito, viską 
krovė į vagonus ir gabeno į 
Rusiją. Stalinas tik rankas 
trinė.

★

Balandžio 4 d. Associated 
Žinių agentūra paskelbė, kad 
komunistai apiplėšė Vokie
tijos fabrikus zonoj, kurią Horch - vienas geriausių

r?

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
al. Šimkūnas 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

/
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PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

mas.

automobilių fabrikų Sakso
nijoj visas išgabentas į Rusi
ją.

★

Leuna — vienas moderniš
kiausių nitrogen’o fabrikų 
ardomas iki mažiausios ma
šinos. Traukinys paskui trau 
kinį pilni mašinų ir įvairios 
medžiagos rieda Rusijos 
link. Ekspertai sako, kad iš
ardymas to fabriko ir išveži
mas gali imti net du metus. 
Komunistai viską daro pas
kubomis, kad išplėšus, kol 
kas nors gali tą jų žygį su
laikyti.

★

O kaip Azijoj
Vagystės plėšimai taipat 

baisūs. Šiomis dienomis 
spauda paskelbė Amerikos 
kasyklų inžinierių ir kitų 
ekspertų apskaičiavimus 
Sov. Rusijos atlikto plėšimo 
— vagystės Mandžurijoj. 
Sakoma, kad prieš išsidan
gindami iš Mandžurijos ko
munistai iš fabrikų išvežė 
mašinerijų už 500 milionus 
dolerių

Tik iš vieno Fushun mies
to Sov. Rusijos komisarai į 
Sibirą išsiuntė 2,200 vagonus 
gerybių — mašinerijos ir ki
tokių daiktų, šios vagystės- 
plėšimai buvo net paveiks
lais parodyta Amerikos laik
raščiuose.

★

Visą šį plėšimą Vokietijoj 
Rusijos komunistai priden
gia Potsdamo sutartim, ku
ria tam tikras nuošimtis 
Vokietijos pramonės įrankių 
garantuojama Rusijai. Bet 
vietoj 15 nuoš., komunistai 
bus jau išplėšę 90 nuoš. O 
kokia sutartim komunistai 
pridengia visus plėšimus Bal- 
tijy, Balkanuose ir Mandžu
rijoj ?

Kada bus galas visokiam 
komunistų plėšimui, geng- 
steriškai sauvalei ? -

°abranqs čeverykai
YVashington, D. C. — 

OPA planuoja pakelti kainų 
lubas ant visų pigesnės rū
šies čeverykų. Nuo birželio 
1 dienos čeverykai bus bran
gesni 10 nuoš.

★ ★ ★
r

STASYS LITYVINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS’

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

J?

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sldings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

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

33

j:i; ii.1 ji f i _n:.

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

IINDKR U. S. GOVERNMENT SUIMTO VISION

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

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

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

BE 3sa

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTICAao, ILLINOIS

Kas Girdėtoj

Chicagoje >

12 centų užkliuvo
Chicago Rapid Transit Co. 

(eleveiterių) planas pakelti 
dviems centais mokestį (fe- 
rą) keleiviams laikinai už
kliuvo Illinois Comercijos 
Komisijoj, kuri sako plano 
neužgirsianti iki nepažiūrė
siant į komanijos pajamas 
ir išlaidas.

Daugelis tačiau skeptiškai 
į tai žiūri. Kas sumanyta, 
bus ir padaryta. Bet pakal
bėti už visuomenę irgi kam 
nors reikia.

Be pinigu negerai, 
bet pinigai pragarai

Jauna pora, Lester ir Fran 
ces Strong, tėvai vieno ma
žo vaiko, norėdami lengvu1 
būdu gauti pinigų, pavogę iš 
E?.st National Bank of Chi
cago čekių knygutę, pradėjo 
klastuoti čekius. Išmainius 
$300 suimti ir perduoti teis
mui.

Mes jau apsupti
Teisėjas John C. Lewe, 

pirmininkas Chicago Com- 
mittee of the National Pro- 
bation Association, sako, 
kad pokarinės piktadarybės 
jau mus turi apsupusios.
Apeliuodamas palaikyti šią 

organizaciją, teisėjas Lewe 
nurodo, kad teismai, išban
dymo ir parolių departmen- 
tai visam krašte turėtų dėti 
pastangų išrišimui tų proble
mų, kurios supa juos”.

Liberty Display Fire 
works Co., prie 25th ir, 
Grand Avė., netoli Franklin 
Park, ištiko sprogimas, ku-, 
riame sužeista vienas darbi- ( 
ninkas ir viena praeinanti 
tuo metu pro fabriką mote
ris. Fabrikas visiškai su
naikintas

NORIU PIRKTI
UŽ CASH:

Namus 
Farmas 

Automobilius

AL. C. ALIEN 
(Alešauskas) w
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Ir duona blackf
I markefe |

■ -i.

Del stokos grūdų malū
nams, dėl stokos miltų ke
pykloms ir dėl stokos duonos 
krautuvėms Chicagoj, o, gal, 
ir kitur jau ir duona įėjo į 
black market’ą.

OPA alarmuoja šeiminin
kėms, ir primena joms gerai 
žinomą lubų kainą: 13c. už 
21 uncijos kepalėlį ir 11c už 
18 uncijų kapelėlį, tačiau 
daugelis šeimininkių jau va
kar mokėjo po 35 centus už 
kepalėlį.

★ ★ 'Ar
Duona yra kasdieninė. 

Jos reikia mokyklas lan
kantiems vaikams ir dlarbo 
žmogui. Ką šeimininkės da
rys, kaip jos OPA klausys, 
kuomet nuėjusios į krautuvę 
negauna duonos.
Daugeliui vadinamų “chain” 
krautuvių duona pristatoma 
naktį. Šeimininkės tai žino. 
Krautuvei atsidarius, arti
mesnės subėga ir visą duoną 
išperka. Vėliau atėjusios duo 
nos jau negauna.

★ ★ ★
Sakoma, didesnė duonos 

krizė da prieš mus, nebent 
vyriausybė iki liepos 1 die
nos tam tikrą kiekį grūdų 
sulaikys nuo pasiuntimo Eu
ropon badaujantiems. Liepos 
mėnesį jau atsiras naujų 
grudų.

įvairūs ivykiai
Trys popietiniai laikraš

čiai: “News”, “Time3” iri 
“Herald-American” pakėlei 
vienu centu kainą ant pavie- į 
nių numerų. “Tribūne” iri 
“Sun”, rytiniai, da laikos' 
senos kainos.

Prekybos Sąjunga prane
ša, kad per buvusį 12-ką 
dienų Chicago dimout (ap- 
tamsinimą) prekių produkto- 
riai ir pardavėjai turėjo nuo
stolių už daugiau kai 110 
milionų dolerių.

Namuose 5627 Elizabeth 
St., rasta nužudyta moteris 
Rose Vinicky, 42 m. Vienas 
įtariamų suimtas, o kitų po
licija ieško.

Iš Northvvest Butter and 
Egg Co., 4323 Division St., 
vagys išnešė 3,168 svarus 
sviesto. Reikėjo gero troko 
tokiam kiekiui sukrauti.

Prie namų 620 Kedvale 
Avė. apiplėštas telefonų kom 
panijos kolektorius. Atimta 
$100.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
| podėlius, auksinius ir deimanti- 
j Mus žiebus. rašomas plunksna*

I r Įvairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktu* 
už Jnms Prieina
ma. Kabinai

R* *o turim* 
dideli ir gerų pa
sirinkimą Musik 
aližkų instrumen 
h, Muzikos Knv 
gu. Rtvgu. Re 
kordų ir kitų Mn 
tiksliu daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius lt 
’aikrodSlius žiedus Plunksnas 
’r muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
VVATCHMAKFR 

nTOTOLRV — MUŠIU

421 fl ARCHER AVENUE
Phone: LAF A v iviif. MII

Nežinia kas būt 
atsitikę

Užpakalinėj gatvaitėj ad
resu 1126 N. Clark St. ta- 
verno savininkas I. Suzuki 
išgirdo, kaip jo keturi vai
kai, nuo 5 iki 11 metų am
žiaus pradėjo garsiai žaist 
basebolę.

“Mesk bolę man!” “Mesk 
bolę man!” šaukė viens į ki
tą.

Išėjęs Suzuki vaikus su
draudė ir įsakė eiti į kurią 
nors aikštę žaisti. Vienas 
vaikų tuojau laikomą bolę į- 
metė į išmatų statinę. Suzu
ki priėjęs pažiūrėjo ir, nieko 
nesakęs, pašaukė policijos 
bombų ekspertus.

Atvykus policija rado, kad 
vietoj paprastos bolės buvo 
tikra kariška bomba.

įvairios — įdomios

ŽINIOS• • • •

Šlūbui reikia 
tvirtos ^širdies

Buenos Aires, Argent. — 
Čia buvo nepaprastas atsi
tikimas. Vienoj bažnyčioj 
kunigui davus šliubą, jauno
ji staiga krito negyva. Dak
tarai rado, kad būdama silp
nos širdies ji mirė iš didelio 
susijaudinimo.

Miestelis, kur
vagims riestai
Laurel, Mont. — Vieną die

ną policijos stotis buvo už
daryta ir pats policijos vir
šininkas vadovavo susekimui 
vagies, kurs iš dešimtštorio 
pavogė du piešeliu ir sąsiu
vinį rašomosios poperos.

Nugaišo bet nepasi
davė

Madison, Wis. — Mendota 
ežere rasta bepluduruojanti 
nugaišus astuonių svarų 
bass (žuvis). Jos žiotyse pa
sirodė daugybė randų 
(scars), kas reiškia, kad dau
gelį sykių ji buvo užsikabi
nus ant meškeries, bet visuo
met ištrukdavo.

Antis, kurios
šunes bijo

EI Paso, Texas. — John 
Post farmoj viena antis bu
vo taip susigyvenus su šu
niu, kad, kaip sakoma, sykiu 
guldavo ir keldavos. Šuniu’ 
nugaišus, dabar antis nepa
kenčia jokio kito šunies. 
Pamačius kitą šunį, jį taip 
puola, kad šis staugdamas 
turi bėgti.

Vidury gatvės 
^fctotė namą

Highland, Ind. — Mieste
lio Taryba įsakė vienam to 
miestelio gyventojui nukelti 
namą, kuri jis buvo pasista
tęs ant vidurio būsimos gat
vės.

Kluksams riestai
Los Angeles, Calif. — 

Aukštesniojo Teismo teisė
jas Alfred A. Paonessa at
šaukė seną leidimą ir atsakė 
teisę gauti naują čarterį KK 
Klan gyvuoti Kalifornijos 
valstybėje. KKK yra slapta 
teroristų organizacija.

Penktadienis, geg. 24, 1946

X Cicero Šv. Antano par. 
karnivalag prasidėjo praėju
sį trečiadienį. Esant geram 
orui, žmonių lankosi labai 
daug. Tikimasi turėti gerų 
pasekmių. Per karnivalą bus 
laimėjimų. Jiems paskirta y- 
ra brangių dovanų, kurių 
vertė siekia net $1,000.00. 
Karnivalas vyksta kasdien 
vakarais ir tęsis iki birželio 
3 dienos.

X Lietuvių Tautinio Mu
ziejaus paroda Brighton 
Parke užsidarys ateinantį 
sekmadienį. Girdėt, Cicero 
veikėjai nori, kad paroda 
kokiai savaitei, ar kitai bū
tų perkelta į Cicero, kad 
šios kolonijos žmonės turė
tų progos ją pamatyti.

X Josephine YVirtel, gyv. 
3323 W. 65 St., šiandie bus 
Karo Departamento atstovo 
apdekoruota ordinais sūnaus 
Edwardo, kuris karo metu 
žuvo Europoje. Jis buvo in
žinierius B-17 lėktuvo iš po 
keliolikos atliktų skridimų 
žuvo virš Merseburg, Vokie
tijoj. Motina gaus: Air Me
dai, Purple Heart, Preziden-

EDYVARD YVIRTEL
to Citaciją ir kitus pažymė
jimus. Kitas J. Wirtel sūnus 
Chester irgi žuvo karo tar
nyboje lėktuvo ksiastrofoje 
virš Mauldin, Mo. Žuvusių 
atminimas Gimimo Šv. Pa
nos Marijos bažnyčioj bus 
ryt rytą.

X L. Vyčių Chicago apsk. 
choras atliko paskutinius 
pasiruošimus kelionei į Mil- 
waukee, Wis. Vyks stutomo- 
biliais. Sekmadienio vakare 
choras Šv. Gabrieliaus para
pijos salėj duos koncertą, 
kurio ne tik milvaukiečiai, 
bet ir apylinkėj gyvenantie
ji lietuviai laukia.

X Kastėnas Boleslovas ir 
Lavens (ar Gavens) Juozas, 
gyvenantieji Chicagoj yra 
ieškomi jų giminių Europo
je. Jie patys, a-rba žinantie
ji apie juos, prašomi susi
siekti su Amer. Raud. Kry
žiaus Užsienio Tarnyba, 529 
S. Wabash Avė., Chicago 5, 
III.

X Makauskienė, gyvenan
ti West Side, šiomis dieno
mis gavo laišką iš Vokieti
jos nuo savo artimo gimi
naičio inž. Kazio Karazijos, 
kuris tuo tarpu dirbąs inži
nieriaus darbą prie Jungti
nių Valstybių armijos. Inž. 
Karazija išvykti Vokietijon 
buvo priverstas 1944 metų 
pabaigoj.

X Petras Petkelis, iš Town 
of Lake, šiomis dienomis grį 

i žo iš kariuomenės. Petkelių 
duktė Lucille yra gabi mu
zikoj.




