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PREZ. TRUMAN SUGRAŽINO GELEŽINKELIUS
Susirinko UN Socialinė Taryba, Kuri 

Turės Rūpintis Tremtinių Reikalais
NEW YORKAS, geg. 25. 

— Svarbioji Jungtinių Tau
tų ekonominė ir socialinė ta
ryba šis.ndien atlaikė savo 
pirmą susirinkimą Ameriko
je, ir rusų delegatas tuoj pra 
dėjo du argumentus. Niko- 
lai D. Feonov priešinosi į- 
traukimui dienotvarkėn pa-

travusių balsuotojų daly
vaus rinkimuose.

Obzervatoriai stebės rinki
mus žiūrėdami a.r vokiečiai 
linkę j, dešinę ar j kairę. La
biausiai stebima bus vokie
čių komunistų partija, kuri 
jau turi valdininkų ameri
kiečių paskirtose Hesse,

siūlymo Jungtinėms Tau- Į Bavarijos ir Wuertembergo- 
toms rūpintis veikimu ir ga- i Badeno valstybėse, 
lia ryšium su viešojom pas
kolom, ir belgų pasiūlymą 
liečiantį Raudonojo Kry
žiaus draugijų sąjungą.

Bamaswami Mudliar, ta
rybos indėnas pirmininkas, 
atmetė ruso protestus.

Amerikos delegatas John 
G. Winant atidarė susirin
kimą paskaitydama.s Prez.
Trumano pareiškimą, kuria
me jis sakė: “Apsaugos ta
rybai saugant prieš pavojus 
taikai, ekonominė ir sociali
nė taryba, mobilizuoja kury- Į ;s 
bingas žmonijos jėgas taikos 
pergalėms“.

Rūpinsis Išvietintais
Norvegas generalinis sekr.
Trygve Lie pasakė delega
tams: “Pasaulis žiūri į Jung
tines Tautas ir j ekonominę 
ir socialinę tarybą dėl vyku
sios vadovybės išrišant so
cialinius ir ekonominius 
klausimus, kuriuos žmonija 
niekuomet negalėjo pavie- 
niom, bendruomenių ar tau
tų pastangom išaiškinti“.

Lie taip pat pabrėžė svar
bą darbo, kurį taryba turės 
atlikti besirūpindama karo 
tremtiniais ir išvietintais 
asmenimis. Pirmadieny p 
Eleanor

Dar Sumažins Davinius 
Išvietintiems Asmenims

FRANKFURTAS, Vokie
tija, geg. 25. — Maisto da
viniai išvietintiems asme
nims amerikiečių okupacijos 
zonoje Vokietijoje bus su
mažinti 300 kalorijų dienai, 
pradedant birželio 1 d. Ar
mijos štaba,s padarė oficia
lų pranešimą.

Valdininkai sakė paprasti 
išvietinti asmenys gaus 2,000 
kalorijų į dieną, vieton da
bartinių 2,300. Tie kurie bu
vo karo metu persekiojami 
gaus 2,200 kalorijų vieton 
2,500.

Irano Ambasadorius
Matėsi su Acheson u
WASHINGTON, geg. 25. 

— Irano ambasadorius Hus- 
sein Ala šiandien tarėsi su 
veikiančiuoju valstybės sekr. 
Dean Acheson apie Ira.no- 
Rusijos klausimą. Jis sakė 
nėra gavęs jokiiį naujų žinių 
apie padėtį Azerbaidžiane,
pridurdamas: “mūsų val- 

Rooseveltienė pa- džia neturi kaip sužinoti kasA z] n t A • -j v •
tieks tarybai tarptautinę 
“bill of rights”, ir pasiūly
mą /(Steigti komisiją rūpin
tis informacijų ir spaudos 
laisve.

dedasi Azerbaidžiane, išski
riant per Maskvą”.

Trieste Mieste Šaudė 
j Amerikiečius Karius
TRIESTE, geg. 25. —

į’ulk. Alfred Bovvman šian
dien pranešė, kad nežinomi 
užpuolikai dviem atvejais 
ketvirtadieny ir penktadieny 
šaudė į amerikiečius karei
vius. Anot jo, nė vienas ka-

PREZIDENTAS SU VETERANAIS STREIKUI PRASIDEDANT

Prez. Trumanas sveikina armijos Įeit. Jos.n Gruchacz, iš Cleveland, O., brig. gen. 
Harry Vaughan ir kapt. Clark Clifford stebint, Baltųjų rūmų gegužinėje, kur da
lyvavo 800 sužeistų veteranų, gelžkeliečių streikui prasidedant. Trumanas išėjo pas 
veteranus, kuomet nebuvo nieko naujo de rybose dėl streiko, kurios tuo metu vyku 
prezidentūroje. (Acme Telephoto.)

Komunistai Sako Anglija ir Amerika 
Nori Išlaikyti Anders Lenkų Armiją
MASKVA, geg. 25. — Ko

munistų organas Pravda ra
šė. kad “gerai žinomi rate
liai” Amerikoje ir Anglijo
je deda. pastangų ištaupyti 
gen. Vvladyslaw Anders len- 

I kų armiją
' tikslui”.

saugos taryboje parodo, jc,g 
jie nenori kooperuoti su so
vietų sąjunga, arba išaiškin
ti Irano bylą. Sovietai taip 
pat jaučia, jog užbaigus 
Irano bylą nebus lengva ati- 

Trijų Di-“ atitinkamam taisyti pažeistus 
džiųjų santykius

(Londono raportas sakė 
gen. Anders vakar išvyko iš 
Londono į Romą pasiruošti 
pervedimui savo armijos iš 
Italijos į Angliją demobili
zacijai. Bevin trečiadieny 
sakė 110,000 Italijoj tarna
vusių lenkų bus atleisti irį 

galės pasilikti Anglijoje j 
kaipo darbininkai).

Britai Pasipiktino 
LONDONAS, geg. 25. —

Britų sluoksniai pareiškė 
nustebimo ir pasipiktinimo 
dėl Maskvos komentarų anie 
lenkų kariuomenės demobi
lizacijos tvarką.

reivių nebuvo sužeistas, bet Į Sovietai Azerbaidžiane
tolimesni p3.sikęsinimai iš-

1 Užmušti, 80 Sužeista 
Pogromoje Vengrijoje
BUDAPEŠTAS, geg. 23.— 

(Sulaikyta) — Visi Buda
pešto popietiniai laikraščiai 
atspausdino raportus, kad du 
žydai buvo užmušti ir 80 
buvo sužeista pogromoje 
Kun Madaras miestelyje, a-
pie 65 mylias pietryčiuose į miU 
nuo čia. Anot raportų, poli
tinė policija padarė kratą 
mieste ir suareštavo 120 as
menų.

Kautynės prasidėjo kuo
met neatpažintas vyras kal
tinamas karo kriminalais 
buvo atvestas prieš vietinį 
liaudies • teismą, ir 600 jo 
draugų pradėjo demonstra
ciją.

šauks “labai rimtų pasek-

Sovietai teigia, kad turi 
būti bendradarbiavimas tar
pe Trijų Didžiųjų, kadangi 
tas sutampa su visų mažųjų 
tautų interesais. Rusai sako 
Amerikos atstovų nusistaty
mas buvo komplikacija Irano 
problemos išaiškinimui.

Nebeturi Vilties Rasti
12,000 Dingusiu Kariu
WASHINGTON, geg. 25. 

— Armija ir laivynas nebe
turi vilties rasti daugiau ne
gu 12,000 dingusių kareivių, 
dėl kurių buvo pravesta in
tensyvus ieškojimas visose 
pasaulio dalyse. Ieškojimas

Vėl Suėjo Derėtis 
Dėl Taikos Kinijoje

NANKING, geg. 26. — Vil
tys baigimui civilio k’r o Ki
nijoje vėl pakilo šiandien, 
kuomet buvo atidaryta nau
ja taikos konferencija tar
pe centrinės valdžios virši
ninkų ir komunistų vadų šia 
me mieste. Pirm vakar die
nos posėdžio įvyko konfe
rencija tarpe U. S. pasiun
tinio gen. MarshalI, ir Chou 
En-lai, antrečo Kinijos ko
munistų vado.

Komunistų sluoksniai sakė 
naujos paliaubos gali būti 
sudarytos, bet kad visas rei
kalas priklausys nuo gen. 
Cliiang Kai-shek nusistaty
mo. Nacionalistų centrinė 
žinių agentūra tuo tarpu ra
portavo, kad “tūkstančiai” 
komunistų pradėjo puolimą 
ant geležinkelio 30 mylių 
pietvakariuose nuo Tientsin, 
amerikiečių jėgų štabo šiau<- 
rės Kinijoje.

Gelžkeliečių Unijos Sako Jos Pralošė;
Krug Prašo Angliakasius Eiti Darban

4VASHINGTON, Geg. 26. — Kieto kuro administra
torius Krug pranešė, kad 32 minkštos anglies kasyklos 
Illinois valstybėje grąžintos savininkams. Tose kasyklose 
dirba nariai nepriklausomos PMW unijos.

VVASHINGTON, geg. 28. — Prez. Trumanas šiandien 
po pietų pasirašė aktą, kuriuo valdžios paimti geležinke
liai grąžinami jų savininkams. Office of Defense Trans
portation sakė įsakymas galios nuo 5 vai. pietų.

VVASHINGTON. geg. 25. — Gelžkeliečių streikas stai
ga užsibaigė šiandien, tik kelias minutes pirm negu Prez. 
Trumanas prašė, ir gavo, galią draftuoti vyrus pramonei 
ir bausti streikierius prieš valdžią.

Susitarimo pagrindas buvo paties p. Trumano kompro
miso planas, kuriuo duodamas 16 centų valandai pakėli
mas nuo sausio 1 d., ir kitas 2>/2 centai nuo geg. 22 d. A. F. 
VVhitney, unijos prezidentas, sakė “mes pralošėme”.

VVASHINGTON, geg. 25. — Atstovų rūmai 306 bal
sais prieš 13 šį vakarą pravedė bylių, kuris d.^oda Prez. 
Trumanui galią reikalui esant draftuoti vyrus pramonei 
ir bausti tuos darbininkų vadus, kurie neatšauks streiku 
prieš valdžios paimtas įmones.

VVASHINGTON, geg. 26. — Vidaus reikalų sekr. J. A. 
Kr: g išleido atsišaukimą į minkštos anglies kasėjus grįžti 
į darbą pirmadienyje. Vakar naktį jis negalėjo prieiti prie 

! susitarimo su UMVV prez. Levvisu, o unijos paskelbtos pa- 
liaubosi išsibaigė vidurnakty.

Levvisas ir kasyklų atstovas O'Neill buvo šiandien 
kviesti į Baltuosius Rūmus pasitarimui, bet nepasakyta 
ar Prez. Trumanas asmeniškai dalyvaus konferencijoje.

Sekė Balsavimu U. S. 
Zonoje Vokietijoje

FRANKFURTAS, geg. 26. 
— Šiandien įvyko miesto 
valdybų rinkimai 38 mies
tuose amerikiečių zonoje 
Vokietijoje. Vokietijos va
dai spėjo, kad apie 80 nuo
šimčių 2,278,422 užsiregis-

, bus tęsiamas, nors nesimato
Tebevaldo Gelžkelius (galimybių daugiaj Jų 8uras-
TEHRANAS, geg. 25. — , Raportas iš užsienio sakė 

Raportuota jog premjeras rusų valdžia sutiko praneš- 
Gava.m gavo pranešimą iš ti apie amerikiečių ka.pus 
tyrimo misijos grįžusios iš rastus rusų okupuotose zo- 
Tabriz, Azerbaidžiano, ku- nose.
riame sakoma rusai vis dar 
tebevaldo Azerbaidžiano ge
ležinkelius.

Iš kitos pusės, propagan
dos ministras princas Firouz 
sakė visi geležinkeliai buvo

Šen. Bankhead Apalpo
VVASHINGTON, geg. 25. 

— Neraportuota joks pakei
timas kritiškoj padėty šen. 
Bankhead, 73, demokrato iš 
Alabamos, kuris sukrito va
kar naktį bankininkavimo 
komiteto posėdyje ir buvo 
nugabentas i laivyno ligoni
nę Bethesda, Md.

Iškasė 9,300,000 Tony 
Per Paliaubų Savaitę
VVASHINGTON, geg. 25.

— Vidaus Reikalų sekr.
Krug šiandien spėjo, kad 
pirmoje savaitėje minkštos 
anglies kasėjų streiko pa
liaubų buvo iškasta apie 
9,300,000 tonų anglių, paly
ginus su 470,000 tonų iškas
tų savaitėje pirm paliaubų.

Nubalsavo Panaikinti 
Kainu Kontrolę Mėsai
VVASHINGTON, geg. 25.

— Senato bankininkavimo 
į komitetas šiandien nubalsa- 
! vo nuimti kainų, kontrolę 
j nuo mėsų ir pieno produktų
nuo birž. 30 d. Įrašyta į by
lių priemonė apsaugojimui 
nuo kainų pabėgimo. Dekon- 
troliavimo taryba, žemės 
ūkio sekretoriui prašant, gai
lės vėl uždėti kainų kontro
lę ant mėsos ir pieno pro
duktų.

Čekoslovakijos Seimo 
Rinkimai Ramiai Praėjo

PRAGA. geg. 26. — Če- 
koslovakai šiandien rinko 
atstovus į seimą. Rinkimai 
praėjo tvarkiai ir ramiai. 
Ilgos eilės balsuotojų sto
vėjo prieš balsavimo vietas, 
kad dalyvauti pirmuose ben
druose rinkimuose nuo karo 
pradžios.

Atrodo jog didžiausia kon
kurencija bus tarpe komu
nistui ir nacional, socialistų..

SS Vyrai Atpasakojo 
U. S. Kariu Sušaudymą
DACHAU, geg. 25. — Nac 

cių SS sargybinis Siegfried 
Jaekel, vienas 74 SS vyrų 
kaltinamų sušaudymų su
virs 700 neginkluotų ameri- 
kiečiij belaisvių Malmedy
miškuose Belgijos ofensy- sugrąžinti Irano valdžiai ar- 
vos metu, sakė jis “matė ba demokratų partijos žmo- 
ir girdėjo anie tiek daug”nėms-
amerikiečių belaisviu sušau-------------------
dymą, kad “?.š negaliu atsi 
minti smulkmenų“.

Kitas kaltinamasis, Mar
cei Boltz, sakė jis matė apie 
šimtą amerikiečių gulinčių 
ant žemės, ir kad jam buvo 
fl} akyta nušauti tuos., ku
rie dar buvo gyvi.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Joseph Medill Patterson, 67 m., Nevv York Herald 

Tribūne leidėjas, mirė Nevv Yorko ligoninėje.
Mohandas Ghandi įsikišo į ginčą dėl Anglijos pasiū

lymo Indijai, sakydamas britų pasiūlymas esąs geriausias 
kokį jie galėjo padaryti ir kokio -buvo galima tikėtis.

—Didžiuma minkštos anglies kasyklų savininkų ma
no, jog angliakasiai neis dirbti kasyklose, jei jiems tokio

Sovietai Kaltina U. S. įsakymo neduos jų unijos pnezidentas John L. Levvis.
, [ — Traukinių vaikštinėjimas greit grįžta į normalumą.

NfikOODerSYimil SU J3IS Panaikinta draudimas prekių vežimui, ir paštus skubiai iš
siunčia susikrovusį visokių rūšių paštą,.

—Herbert Hoover vykdamas į Pietų Ameriką ieškoti 
maisto šalpos tikslams sakė jis mano, kad Pietų Ameri
kos kraštai prisidės prie to darbo visomis savo išgalėmis.

NEW YORKAS, geg. 25. 
— Aukšti sovietų rateliai 
šiandien ss.kė U. S. atstovų 
elgesys Jungtinių Tautų ap-

Gubernatorių Suėjime
Tik Trvs Gubernatoriai
OKLAHOMA CITY, geg. 

28. — Valstybių gubernato
rių konferencija, kuri turė
jo atsidaryti čia šiandien, 
buvo gelžkeliečių streiko au
ka. Tik trys gubernatoriai 
tepasirodė, Schoeppel iš 
Kansas, VVilIis iš Kentucky 
ir Kerr iš Oklahoma.

Prez. Trumanas atšaukė 
savo kalbą, kurią turėijo 
jiems pasakvti pirmadieny. 
Ryt dieną įvyks posėdžiai 
jeigu atvyks pakankamai gu
bernatorių sudarymui kvo
rumo.

Pavadino Komunistus
Didele Penkta Kolona
AUCKLAND, Naujoji Ze

landija, geg. 25. — Vyriau
siojo Teismo teisėjas Cor- 
nish, kalbėdamas Royal Em- 
pire draugijos suėjime, sa

ike: “Kiekviename imperijos 
krašte yra gerokas skaičius 
a.smenų fanatiškai tikinčių 

! jog jų dvasiniai namai yra 
j Rusija. Jie sudaro didelę 
penktą koloną, kaip įrodyta 
šnipų teisme Kanadoje”.

BERLYNAS, geg. 25. — 
Lt. gen. Lucius D. Clay 
šiandien įsakė tuoj sustab
dyti visas reparacijų siun
tas iš amerikiečių okupaci
jos zonos į kitas zonas.

KALENDORIUS
Gegužės 27 d.: Sv. Beda 

Garbingasis; senovės: Vyr- 
gaudas.

Gegužės 2 d.: Sv. Augus
tinas. senovės: Augis ir 
Biržė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Nešalta. 

Saulė teka, 5:23; leidžiasi 
8:14.
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MŪSŲ DVASINIS GYVENIMAS
Ikui/teror An/Jiior brausko parašytas ir pasta-
NdUJOSLin AngiIJUi tytas vaizdelis “Lietuvos Že-
Vuriu ęiiva7iavimac m®”» vaidintas jau keliose vyuų JUVCUnTUIiao gastrolėse už kolegijos sie- 

Mariana.polis. — Gegužės nų. Vaidinimo pranešėju bu- 
mėnesio 19 d. Marianapoly- vo Pa^s vaizdelio kūrėjas 
je įvyko Naujosios Anglijos kun; J- Dambrauskas, kuris 
Vyčių suvažiavimas. Diena.. I ugningais

sišluostė. Vaizdelis buvo su
vaidintas Marianapolio High 
School mokinių. Mokiniai 
vaidiniman sudėjo visą sa
vo jaunuolįšką sielą. Jiems 
vaidinti, atrodo, yra garbė 
ir šventė, ir jie savo entu
ziazmu užkrečia žiūrotus.

Vaidinimui pasibaigus bu
vo sci:i’.i iki dešimtos va
landa, po kurių vyčiai, pa

kuri iš ryto nieko gero ne
žadėjo, lyg tyčia laiku gra
žiausiai prasiblaivė ir sau
lutė skaisčiai apšvietė pa
vasario žiedais pasipuošusį 
Marianapolį. Atsilankiusieji 
galėjo pasigerėti šviežiu ga
zonų žalumu ir pasivaikščio
ti lyg kilimu tik nupjauto
mis parko pievutėmis. Vy
čiai pradėjo rinktis karais 
ir autobusais iš visų aplin
kinių Naujosios Anglijos 
centriį vėlybą rytą.

11 vai. 30 min. Mariana- 
polio Kolegijos koplyčioje 
Jo Ekscelencija vyskupas P. 
Būčys atlaikė vyčiams šv. 
Mišias ir pasakė pritaikin
tą gražų pamokslą, išaiškin
damas vyčio vardo reikšmę, 
kuri keldintina iš raitelio- 
karžygio. Vadinasi, Ameri
kos vyčiai pasiėmė vardą iš 
karžygio, kurį matome val
stybės ženkle. Atseit, vytis 
yra karžygių luomo laipsnis, 
o kaip kiekvienas titulas 
duoda, ne vien garbės, bet 
ir pareigas uždeda, tai ir 
Amerikos vyčiai su garbės 
titulu užsideda sau pareigą 
kovoti dėl Dievo ir tėvynės.

Po Mišių ir pamokslo, a- 
pie pirmą valandą, buvo pie
tūs Marianapolio Kolegijos 
patalpose. Antrą valandą vv 
čiai, kun. J. Kuprevičiaus ir 
brolio J. Banio vadovauja
mi, apėjo stacijas. Po to 
vyčiai praleido popietę kas 
besivaikščiodamas po parką, 
kas besportaudamas.

žodžiais ne tik 
aiškino vaizdelio turinį, bet 
ir veikė žiūrovų patrijoti
nius jausmus karštomis di
gresijomis. Pirmą pertrauką 
kalbėjo Naujosios Anglijos 
Vyčių dvasios vadas, kun.
Jutkevičius, kuris padėkojo 
TT. Marijonams ir Maria- 
na.polio Kolegijos vadovybei 
už gražų priėmimą ir pasiū
lė padaryti rinkliavą vyčių 
tarpe ir paaukoti surinktus 
pinigus Marianapolio Kole
gijai.

★
Antrą pertrauką vaidini

mo pranešėjas p2.kvietė tar
ti žodį, kolegijos rektorių, 
kun. dr. J. Vašką. Kolegijos j lių 12 d. sukviesti Baltijos

Julius J. Bielskis,
Wilmont ir kiti.

Draugija daug prisidėjo 
prie Baltijos valstybių de 
jure pripažinimui laimėti. 
Pripažinimo dienoje draugi
ja buvo inkorporuota (1922 
m. liepos 28 d.) ir pradėjo 
leisti Baltic Bulletin. Po po
ros metų draugijos veikla 
kiek nusilpo. 1934 m. vado- 

silinksminę pasisportavę ir i vavim^ perėmė daugumoje 
pažiūrėję vaidinimo išvažia-I lletuvi^’ latvių ir estų
vo. Be vyčių Marianapolyje 
taip pat svečiavosi kun. Vai- 
tekūna.s iš Providence, R. I., 
kun. Puidokas iš W estfield, 
Mass., ir kun. A. Abračins- 
kas iš So. Bostono. J. A.

Numatoma Baltijos
Draugi) Konferencija
New York (LAIC) — Ge

gužės 14 d. McAlpin viešbu
ty įvykusiame metiniame 
Baltijos Amerikos. Draugi
jos susirinkime nutarta spa-

rektorius pasidžiaugė gražiu 
susirinkusių vyčių būriu ir 
priminė, kad Marianapolis 
yra Lietuvos ir Marijos že
mė, kuri vyčius, kaip lietu
višką ir katalikišką organi- 
za.ciją, visuomet su dideliu 
džiaugsmu priima. Po to dar 
trumpai kalbėjo Marianapo
lio vyresnysis kun. J. Kup- į

Amerikos Draugijų ir Bal 
tijos tautų draugų konferen
ciją. Šaukimo komisiją su
daro Robert J. Caldvvell, adv. 
K. Jurgėla, a.dv. Stepas Brie 
dis, Mildred Grubo, Richard 
Hermanson, Johannes Mar
kus ir Juri Kukopuu.

Ši draugija buvo suorga-
, nizuota dvidešimts penki me revicus, kuris padėkojo vy-1 tai at , (1921| Iniciatoriai 

cių dvasios vadui uz pada- tav0 kongresmanas R. j.
rytą rinkliavą pažymėda
mas, kad kun. Jutkevičius 
norėjęs ją padaryti koply
čioje, bet TT. Marijonai ne
turį papročio savo koplyčio
je aukas rinkti, neturį net 
tam tikslui krepšelio. Kun. 
J. Kuprevičius taip pat pa
dėkojo vyčiams už atsilan
kymą ir kvietė vėl bet ku
ria proga apsilankyti.

■ ★

★ i Valginūnu žiūrovai buvo
6 vai. 30 min. vyčiai su- > giliai sujaudinti ir visą lai- 

sirinko kolegijos gimnasti- ką atydžiai jį sekė, o kai 
kos salėn, kur buvo jiems kurie, matydami scenoje tė- 
suvaidintas kun. J. Dam- vynės vargus, net ašarą nu-

Caldvvell, Henry Hodda.rd 
Leach, Mathilda Spence, Wil 
liam J. Schieffelin, senato
rius William King, kongres
manas William C. Chandler, 
prof. Stephen Duggan, prof. 
Hamilton Holt, John Finley, 
britų parlamento narys Al- 
fred C. Bossom, Dr. Robert 
P. Montgomery, prof. Peter 
Speek ir kiti. Iš lietuvių in- 
korporatorių tarpe buvo ku
nigas dr. Jonas Jakaitis, dr.

E

O*

V-v'

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

AIYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios IšdirbystSs 

Didelius ir Mažus

!

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
i REFRIGERATION 
! 6528 S. Ashland Avė.

GROvehlll 1983 - TRIangle 0073 ,

fe

10,000
• DEGTINES

BONKŲ ’ife jA’/Ma

3RANDES
RŪMO

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

GIN
VYNO
KORDIALV

u MM

f

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Alėjas Pirmas Patarnavimas

IATHAV 
RANTER 

"L lėtu visk im
Žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Petras Įr Slavokcii
pasidarbavo

Amerikos Slavokų Katali
kų šalpos Sąjungos pasidar
bavimu, vienas šimtas karo 
našlaičių, paliktų Austrijoj 
ir Vokietijoj, atvežti į Ame
riką ir išsiskirstyti po įvai
rias prieglaudas.

Įvairiose Europos dalyse 
randasi keletas tūkstančių

slavų našlaičių, sako prel. S. ko narsumo, įsitikėjimo ir 
J. Krasula, ir jis dedąs pa- stiprybės ir dėlto jie išnyko 
stangų kiek galima daugiau akyse energiškesnių, nors 
atvesti jų į Ameriką. mažiau prakilnių avanturis-

__ ____________ tų kuriem į uostą įplaukti
Laimės jūrų kraštai apklo- Bacon.

ti dideliai aukštų palinkimų
žmonių kaulais, kuriems trū- PLATINKITE ‘ DRAUGĄ”

Spalių 12 d. konfer?. cjo3 
proga numatoma suruošti 
koncertą, balių, spaudos kon 
ferenciją, radio valandą ir 
pan. Be to, nutarta dalyvau
ti Women’s International 
Exposition lapkričio 4-11 dd. 
New Yorke, surengiant ben
drą baltiečių liaudies meno 
kambarį. Komisiją sudaro 
M. Kižytė, Mrs. Mathilda. 
Grube ir p-lė Berg.

Draugija užsiprenumeravo 
Stockholme leidžiamą Baltic 
Revievv. Be to, nariai suau- 
kavo $24 nemokama žurnalo 
siuntinėjimui į rinktinius 
knygynus.

Naują valdybą sudaro: 
pirm. adv. Briedis, vice-pirm. 
Karlis Kiwul, ir Juri Kuke- 
puu, sek.-ižd. Mildred Grube, 
reik. ved. adv. K. Jurgėla ir 
korespondentas Jonas Valai
tis.

VVashington, D C. — Kon- 
gresmonas OKonski, žino
mas pavergtųjų tautų užta
rėjas, praneša gavęs iš savo 
distrikto 10,000 parašų pe
ticiją nominavimui jo pri- 
mary rinkimams, kurie bus 
rugpiučio 13.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

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

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekrnad. pagal sutarti-

- lųS- L,;*4c .'ifi,-inrfH ►

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* • •
6813 W. Cerinak Koad

BKRWYN, ILIJKOIS

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. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

I Nuo S Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:«0 rak.

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

AeStadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. Ir Sekinad. uždaryta.

Tikhlu. Tyrimas 
Ortlioptlc Gydymas

Contnct. Stiklui 
Stiklus Atnuujinum

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Banko.)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 Iki 6, 7 
Iki » — Seitad. — 10 lyte iki 6 vak. Sek
inad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)s

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—

Ree. Tel.: WODway 2880

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt 117,500.000. — Atsargos Fondas Virt 31,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JT’STIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

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

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tome Galis ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily 4—• F M.

Saturdays # A. M. to 8 F. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas: CASAL 0523, Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m.

Iki 7:0# p. m.

SKELBKITBS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik su3itarius.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3219 

Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama—
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 

Res. Tel.: HEMlock 3150 
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 6.

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

VALANLOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR ClilRURGR 
2408 West 63rd Street

▼AL.: nuo 7 Iki • kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutarti.

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymq Naujo 
Ofiso

5720 W. Cerinak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BER1VYN 6200 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 b. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdl.n
išskiriant trečlad. Ir sekrnad.

SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Ceriu ak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Sekrnad., Trečiad. ir šeštadienio 
vakarai* ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

TeL REPnblle 7868

TeL CANal 0257

Res. TeL: PROspect 665'1

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
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. — IAFAVETTE 3650

DR. V. E. SlEDLINSKi
DANTISTAS

4113 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avc.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS
1930 W. lllth St.

Tel. HILLTOP 00»!>

Vahu)dus pagal autart|.

Rsa. 6968 So. Talmsui Ava.
Ree. TeL GROvehlll 9617 
Offloe TeL HEMlock <848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekrnad., Trečiad. ir ŠeštaĄ
vakarais—tik pagal sutartį 

Office TeL YARds <787 

Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

1 DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VAL'tNDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PUL1A1AN 1193 
Namo Tel.j PITI.f MAN «?.*7’7

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

West Town Bldg.
2400 West Madlson Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
'Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 v’k-ie
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HELP WANTED Į LAISVOJI TRIBŪNA
“D R A U G O’* 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WASTK»
Al) V KRUSIN G l»EI*ART.M E NT

127 No. Dcarboin Ktre«‘t 
Tel. RANtlolitli 9IKS-9I8U

HELP WANTED — VYRAI ———  . . .    

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
VIRTUVĖJE VYRU

lxtop banko- eal'ilcrijoje. Gera mo
kestis, tiiinipos valandos. Pastovu
mas. dienomis. Sekmad. ir šventini., 
nereiklu dirbti. Apninkamos n (o-to- | 
Kils. Atsišaukite.
PERSONA EL DEI’T. 8rxl FI.

164 AV. JACKSON BLVD.

HELP WANIED — MOTERYS

. . . . . . "iii. . . . . .
MERGINU

R A D I O

ŠVIESUS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI

M O L D R R I V 
Bench ir Sųueezer

TAIPGI PADFJP.JO 
ALI >11N I >1 FOI N Dlt fijE 

ATSl.šAI KITĘ 

CAST PRODUCTS CO. 
3016 W. MEDILL

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas

71c _ 76c
; Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

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

S. KARPEN & BROS.
636 W. Cermak

REIKIA
PORTERIO

Del West Side 

Išdirbinio Kompanijos 

PASTOVCS DARBAI

ATSIŠAUKITE

A. STEIN & CO
1143 W. CONGRESS

SPRAYERS
Patyrusių prie medinių rakandų. 
Pastovūs darbai, užtenkamai virš
laikio. .

94 CENTU

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue 
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

KAS PER VIENI TIE 
LIETUVIŠKI BOLŠEVIKAI

Nuo tada, kaip Amerikos 
“geraširdis” prezidentas, pa 
glostęs, kaip tą katiną, Sta
liną, šėrė Amerikos kum
piais ir lašiniais, išgelbėjo 
nuo nacių ir dar mažas tau
tas priedo jam pridėjo, įskai
tant ir Lietuvą, tai, jis pasi
šiaušė kaip ežys.

Kadangi Stalino raudona 
skėrių armija yra prastai 
ginkluota ir gluša, tai vyk- 

(dymui Amerikoje komunis
tiškos ideologijos — “Kas 
tavo, tai mano, o kas mano,.'dys. 
tai ne tavo” — jisai pavar-Į Mes kasdien ma.tome laik- 
tojo vietoje jėgos — gudry-: raščiuose vardus ir pavardes 
bę. Iš kiekvienos tautos iš- pabėgėlių, kurie šaukiasi pa
rinkęs po pustuzinį atėjūnų,; galbos į savo tikrus brolius 
kurie nenori kitokio darbo Į Amerikoje; tėvai į savo su
dirbti, riebiai jiems apmo-, nus ir dukteris. Čia yra fak- 
kėjęs iš Maskvos iždo, pa- tai jums, ra.udonfašistai-ju- 

došiai, kad tikri jūsų tėvai

koj pakampių ir per jų spau 
dą tuoj Stalino apmokami 
agentai pradėjo smarkiai 
sukti tą bolševikiškos pro
pagandos katarinką, šauk
dami visa gerkle, būk tie 
bėgliai daugiau niekas, kaip 
mūsų “brolių’’ žudikai, na
ciai, kriminalistai, arkliava
giai ir sliužiai; pabėgę mur
dysią tame dumblyne iki 
gaus sau galų”...

Nieko 
tiktai surikti:

“Vagie, kepure

daugiau nereikia,

dega!” O
judesius pats save pasiro-

EUREKA FURN. MFG. CO.
5949 S. 1.0 VV E

AMERICAN 
C AN

C O M P A N Y
REIKIA

AUTOMATIC 
DIE SETTERS

TURI BŪT PATYRĘ PRIE MAC- 
DONAIJ) & PANCO AUTOMATIŠKŲ 

STRTP FEED PRESU
Pastovūs Darbai

6033 S. WESTERN AVĖ.

REIKIA 
2 PUIKIŲ CIJSTOM 

UPHOLSTERIŲ
Mes mokam aukščiausia ratą 

mieste.
15 IKI 20 VAL. VIRŠLAIKIO 
KAS SAVAITE MOKANT I Z 

LAIKĄ IR PUSĘ
Svarus, sveikas ir lengvos darbo 

sąlygos.

8026 S. COTTAGE GROVE 
HUDSON 2544

HELP IVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTĘ GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ

UŽDARBIS 72’į J V AL. PRADŽIA. 
77’į I VAL. PO 3 MF:N.
821 VAL. 1*0 6 MfiM.

VALYMO DARU \I MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 VV. M ASHINGTON ST.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP BANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventai!. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia švei-t: ?.r niapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.
PF.RSONNEL DEI’T. 3ril FL. į

164 VV. JACKSON BLVD. Į

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

JAUNŲ VYRŲ
IR MOTERŲ

IŠMOKTI SPRINGSV AMATĄ 
Malonios darbo sąlygos, greitas 
isdirbimas. Atsišaukite:

MAJOR SPRING 
MFG. CO.

438 W. 38th St.

GERA

&

PROGAI

TAVERNAS PARSIDUODA — se
niai įsteigtas biznis, labai geroj vie
toj. Parsiduoda iš prfeža-Jies senat
vės ir apleidimo miesto. At si kreipk i- 
te tarp 9 rito iki I pp. — 2809 W. 
CERMAK RT).

Suėmė Rusą Išdaviką,
Grąžina Jį Maskvon

LONDONAS, geg. 25. —
Šveicarijos radijas, cituoda- 
sakė Įeit. gQn. Andrei A.
Vlassov, rusas parsidavėlis 
kariavęs vokiečių pusėje, bu-
’'o suareštuotas ir yra siun- i FakamPiU 
čiamas į Maskvą. Vlassova.s 
suorganizavo rusų karo be
laisvių dalinius 1943 m. va
sarą ir lydėjo juos prieš ru
sų kariuomenę.

draikė juos Amerikoje po 
lietuvių ir kitų tautų kolo
nijas, kad pildytų Stalino 
“ūkazą” sukdami dieną ir 
naktį komunistiškos propa
gandos katarinką, būtent — 
sugriaut tikėjimą, išvesti 
darbininkus į streikus ir nu
versti čia laisvos demokra
tijos valdžią.

Mes, Amerikos lietuviai, 
savo ta.rpe jų taipgi turi
me. Kiekvienas iš mūs juos 
pažįstame kaipo “bolševi- 

! kus”, komunistus arba rau- 
donfašistus. Jie yra rusų- 
maskolių tavorščiai, demo
kratijos pamatų rausė j ai, tin 
giniai, be jokio tikėjimo — 
bezbožninkai, be artimo mei
lės, lietuvių tautos ir tikrų 
savo broliui judošiai. Dėl 
meilės maskoliui — jie ir 
tikrą savo motiną nužudy
tų...

Prisidengę demokratų var 
du jie šaukia mitingus, da
ro kolekcijas Lietuvos “la
bui” ir savo smailiais liežu
viais meluoja apie bolševi
kišką ‘‘rojų”. Kaldami len
gvatikiams į galvas, būk 
prie jų valdžios kiekvienam 
dirbti nereikėsią, gi tuo pa
čiu sykiu apkrausto tų varg
šų darbininkų kišenes. Visą 
tą daro dėl “medicinos” dėl 
rusiško vėžio, kuris užsirio
glino ant laisvos Lietuvos 
sprando...

Visi mes gerai žinome, kad 
Lietuvos šauliai-patriotai bu 
vo sargyboj. savo brangios 
tėvynės ir buvo jos herojai. 
Iš tamsių Amerikoj 

ir per jų; spau-

ir broliai šaukiasi rankas 
ištiesę jūsų pagalbos. Mes 
juos ir jus pažįstam... Bet 
jūs... Jūsų širdyje masko
lius yra artimesnis. Savo 
judošišku batu jūs ne tik 
savo brolį, bet ir tikrą savo 
motiną gramzdintumėt gilyn 
į, tą dumblyną, kad besimur- 
dydama ji greičiau ten galą 
gautų...

Čia visiems yra, kaip die
na, aišku, kokie jūs esate 
svieto lygintojai. T. Kukutis

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Nauninėikienė-Riktoraiėintė O- 
na, sesuo Ievos.

Paulauskas, nuo Gargždų, Kre
tingos apskr.

l’apiejienė-Araeiulsitytė Marce
lė, iš Kidulių vai., Šakių apskr., 
ir vyras Papie.jus Kazimieras, iš 
Palangos, gyv. Čikagoje.

Pauža Motiejus, gyv. Alt. Gar
inei, Pa.

Petrulis Leonardas, gyv. Čika
goje, kur turi anglilii prekybą.

Riktoraitis Jonas, Magdė ir 
Konstancija, brolis ir seserys Ie
vos Riktoraiėiūtės-Černauskienės.

Rutkauskienė-Juospaitytė Liud- 
vina ir vyras, kilusi iš Levaniškių 
k., Raguvos vai.

Samiais Stasys, iš Betygalos 
vai., Raseinių apskr.

Sarakauskas Julius, gyv. Gar- 
hondole, Pa., Pike St.

Selnvandt Adolf, iš Šilsodžiu 
gyv. Miiivaukee.

Semulevieaitė Marija, gini. A- 
merikoje, gyvenusi Lietuvoje, 
Kirsnakaviznoje, grižo Amerikon 
1926 metais.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

3®

Baver asoirin
Kuomet galva skauda, mes 

imame aspirin’ą. Jis yra vi
siems žinomas. Bet ne dau
gelis žino. kad aspirin’as 
Vokietijoj buvo užpatentuo
tas 1899 metais dr. Hoff- 
mann, kuris dirbo Bayer — 
Meister — Kucius kompani
joj.

Kuciaus vardas atrodo lie
tuviškas.

Katedrai atstatyti
ims 10 m.

Vienna, Austrija. — Karo 
metu šv. Stepono katedra 
Viennoje taip nukentėjo nuo 
puolimu iš oro, kad, kardino
lo T. Innitzer apskaičiavi
mu. ims dešimtį metų iki 
bus panaikinta visos karo 
žymės.

PLATINKITE "DRAUCtA” į

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINOS ft 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.

AMERIKOS AUKSAS” EUROPON Žydai turi būt dė
kingi katalikams

London. — Dr. Wertheim, 
sekretorius Žydų Komiteto 
Lenkijoj, nedvejodamas pa
reiškia, kad, ačiū katalikams. 
30 nuošimčiai žydų vaikų 
Lenkijoj išgelbėta nuo mir
ties nazių okupacijoj metu. 
Daugiausiai jų buvo paslėpę 
ir tuo būdu išgelbėję vienuo
lynai, įvairios katalikiškos 
įstaigos ir organizacijos.

Amerikos ūkių “auksas” • 
iš didžiųjų sandėlių pilami į laivus siuntimui į, Europą1 
badaujantiems. Ši nuotrauka padaryta. Superior, Wis., kurį 
randasi didžiausi pasaulyje grūdų sandėliai (elevatoriai).( 
(Acme-Drauga.s)

kilusi iš Daržininkių k., ,Valkinin
kų vai.

Yikšrvs Jonas, kilęs 
jęs _ giminių Slavikuose.

Vogt-Selnvainlt Maria 
džių, gyv. Čikagoje.

Voitkevieius Leonas,
New Yorke.

Vyšniauskienė Magdė, 
stone.

Zybartienė-Gedminaitf 
kilusi ar turėjusi giminių 
žiu vai., Raseinių apskr.

Žaleikienė-Poškutė Zosė, duktė 
Benedikto ir Stefanijos, gini. A- 
nierikojc, lankėsi Lietuvoje, ir 
jos vyras Jonas Žadeika.

Žebra nekas Petras iš Marijam
polės.

Žilienė-Raėkauskaitė Regina, 
-j . .... . , . .duktė Jurgio, iš Plungės vai.

grudai, milijonais bušelių, i žusinienė Uršulė, kilusi ar turė
jusi giminių Salako vai., Zarasų 
apskr.

Consulate General of

ar tura

is Šilso-

gyvenęs

gyv. Bo-

Kmili ja, 
Kra-

Šen ui ienė-G edmimi i I ė Veronika 
kilusi ar turėjusi giminių K ra 
žiu vai., Raseinių apskr.

Seselskis, nuo Gargždų, Kre 
tingus apskr.

Shapnlis K. Miss, gyv. North 
erti Blvd., Long įsiauti Kily.

Sirutis Kdivard ir Jler (?) 
gvv. Pliiladelpliia, Pa.. 3154 N 
(?) Sb

Smilgys A ladas su šeima, gy
vena. bene Bostone.

Songaila. Povilas, brolis Kazi- 
mieros, gyv. Čikagoje.

Staimokas, nuo Gargždų, Kre
tingos apskr.

Slaškūnas Antanas, Bronius ir 
Leonas, kilę iš Sidabravo para p. 
Panevėžio vai.

Šeputis Jurgis, gyvenęs Brazi
lijoje, bet dabar spėjama gyve
na. Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Šeštokas Antanas ar Juozas, 
trumpai lankęsi. Lietuvoje, kur 
jo tėvas dirbo prie geležinkelio.

Šliiiėiūnienė-Stonytė Alice ir vy 
ras Jurgis Šlaiėiūnas.

Šteinys Motiejus, gyv. Ne\v 
Yorke ir .jo broliai Pijušas ir Viii 
eas, kil. Misvieeių k., Vilkaviškio 
apskr.

Švedas Pranas ir Švedaitė Apo
lonija iš Valialninko, gyv. Nc\v 
Yorke.

Tarnai i finienė Balt uškiūtė iš
Marijampolės ir vaikai.

Tamošaitytė, sesuo Alfonso, 
gyv. Čikagoje.

Torkus Mykolas, gyv. Čikagoje.
Truškanskas Ksaveras, kilęs iš 

Kauno apskr.
Trušinskaitė Stefanija, ištekė

jusios pavardė nežinoma, iš Ak
menės m.. Mažeikiu apskr.

Tumavieius Benediktas su šei- i 
ma. gyv. bene Bostone.

Urbaitė Emilija, duktė Petro į 
ir Domicėlės Jasnauskaitės-Urbie- 
nės.

Uždavinys Juozas ir Uždavinys 
Stasys, kilę iš Daržininkių km.. ■ 
Ralkininkii vai.

Vaičiūnas-Kiškis Povilas, kilęs 
iš Žvirbliu k., Pandėlio vai.. Ro
kiškio apskr.

Vainaviėienė Teofilė, ištekėju
sios pavardė nežinoma, duktė Ju
rgio ir Magdalenos, gvv. New 
Yorke.

Valužis Aleksas, nuo Gargždų, 
Kretingos apskr.

Vasiliauskas Edvardas (?). sū
nus Karolio, iš Molėtų apylinkės.

Vėbra Jonas.
Vėl i ė ka S1 a n i si o va s.
Veibiekienė (\Verbin)-Kudokai- 

tė Jadvyga, gyv. Ne\v Yorke.
Yii'bickienė-I ’ždavinvlė Zofi ia,

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

YOU ARE THE 
RED CROSS! +

YOU, througb your local 
chapter, mak'.itpossible 

for the Red cross to help 
our servicemen, veterans 
and our own here at home. 
Give today!

RED CROSS MMI 0"! GIVE!

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jn 
Iš MūsU' iTfr

nms 
btavSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai PateqJdntų Plrkčjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

I

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

fti:j plnipij sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyt, naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
Išlaidą, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiaino reikale suteikt, 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
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Sekr. Byrnes Prestyžius
Diplomatinėse sferose Vašingtone vyrauja nuomonė, 

kad sekr. Byrnes “keturių didžiųjų” konferencijoj Pa
ryžiuje atliko gerą darbą. Dėl to jo prestyžius, kaipo 
diplomato, pakilęs. Keista, kad konferencijos nepasise
kimas tą nuomonę sustiprino.

Klausimas, kodėl taip?
Mat, šį kartą sekr. Byrnes parodė pusėtinai daug ini

ciatyvos ir energijos ginti tuos principus, kuriais nori
ma atsteigti taiką. Be to, jisai savo manevravimais 
pralenkė Maskvos diplomatus ir atstatė Amerikos va
dovybę pasaulio politikoje.

Gana svarbu ir tai, kad senatoriai Connally ir Van- 
denberg, patarėjai Paryžiaus konferencijoj, visai yra 
patenkinti sekr. Byrnes vesta politika. Šen. Vanden- 
berg atvirai jį pagyrė. Tai reiškia, kad tarp sekr. Byrnes 
ir senato užsimegs glaudesnis ryšys ir susidarys ne
partinis frontas užsienių politikoj. Tai šiais kritingais 
laikais yra nepaprastai svarbu.

Teigiama, kad ir Prez. Trumanas esąs patenkintas 
p. Byrnes vesta linija.

Nustatantieji mūsų krašto užsienių politikos liniją 
yra jau įsitikinę, kad juo griežtesnio nusistatymo laiky
sis, juo sukalbamesnė darysis Maskva.

Yra davinių manyti, kad p. Truman ir p. Byrnes ir 
toliau vis tik tęs tokią politiką, kad pasiekti susitarimo 
su Sovietų Rusija. Tačiau mėginsią to siekti nepažei
džiant principų ir gyvybinių Amerikos interesų.

Ar šitokie teigimai pasitvirtins, ar ne, parodys ne
tolima ateitis. Vienas dalykas yra aiškus: Amerika 
jokiu būdu nebegali eiti toliau nuolaidumų ir pataika
vimų keliais, nes jis greit priverstų prie na.ujų kon
fliktų ir prie trečio pasaulio karo.

★
Darbo Įstatymai

Jungtinių Valstybių kongresas skubinasi pravesti a- 
titinkamus darbo įstatymus. Manoma, kad Prezidentas 
Truman tiems įstatymams nesipriešins, jei jie nebus 
perdaug griežti. Tačiau jis dar nėra pasisakęs, kur ji
sai nustatys liniją arba ribas.

Prez. Truman vis dar manąs, kad nustatytas “atvė
simo periodas” ir “faktų suradimo” laikotarpis gali pa
jėgti išrišti daug ginčų tarp darbo ir kapitalo.

Prezidento patarėjai, tačiau, mano, kad viešųjų įmo
nių ir tokių būtinų reikmenų, kaip anglys, darbininkų 
streikai įstatymų keliu turėtų būti suvaržyti.

Gerai, kad galvojama ir planuojama, bet gaila, kad 
tai daroma per lėtai.

★
Amerikos Komunistus Valdo Maskva

Earl Browder yra Amerikos pilietis. Maskvos įsa
kymu jis pernai buvo išmestas kaipo Amerikos komu
nistų partijos lyderis. Matyt, Maskva ką nors svarbaus 
iš jo turėjo sužinoti, todėl jį pašaukė atvykti į Rusiją. 
Brovvderis, būdamas Amerikos pilietis ir buvęs Ameri
koje veikiančios partijos lyderis, Maskvos paklausė. 
Ten nuvykęs, jis raportuoja ir gauna instrukcijas.

Ką tas viskas reiškia?
Tai reiškia, kad Komintemas tebėra gyvas ir kad A- 

mrrikos komunistui partija ir visas komunistinis są
jūdis Amerikoje yra kontroliuojamas ir diriguojamas 
iš Maskvos.

Kravčenko Atskleidžia Rusijos Pereito Karo 
Paslaptis

— AMERIKA DUKART PERSPĖJO RUSIJĄ, KAD 
HITLERIS RUOŠIASI JĄ ATAKUOTI. — NAUJO
KŲ APMOKYMAS SU... ŠLUOTKOČIAIS. — AR 
BALTIJOS KRAŠTAI REIKALINGI RU SIJOS SIE
NŲ SAUGUMUI GARANTUOTI? — APIE “HITLE
RIO GENGES UŽMIGDYTĄ STALINĄ.’ — SULAI
KYTI NACIUS SU... TRIMIS ŠOVINIAIS KIŠENEJE.
— VIETON GINKLŲ GAMINO PUOŠNIUS BALDUS 
KOMISARAMS. — DVI PRIEŽASTYS, KODĖL RU
SIJA JŠEJO LAIMĖTOJA KOVOSE.

Rašo dr. J. Prauskis

Viktoras Kravčenko, buvęs aukštas Kremliaus gink
lavimosi viršininkas, savo vertingoje knygoje “I chose 
Freedom” atskleidžia daug paslapčių apie sovietų pla
nus ryšium su šiuo karu. Rusija vylėsi, kad:

— Besikaujantieji kraštai nuleis kits kitam kraują 
iki mirties, palikdami Rusiją tikruoju Europos vieš
pačiu. Kol kapitalistai tarp savęs kovos, mes, taip skel
bė bolševikų politinė linija., sustiprėsime, sutelksime 
ginklus ir pasinaudosime iš kitų karinės patirties. Kai 
kapitalizmas ir fašizmas vienas kitą susilpnins, mes ant 
istorijos svarstyklių mesime iki dantų apsiginklavusių 
20 milijonų vyrų ir tuo laikotarpiu revoliucija iš teori
jos pereis į praktinį, gyvenimą.’’
STALINO-HITLER1O PASIBUČIAVIMAS

Sekdamas šiuos planus, Stalinas ir padarė taiką su 
Hitleriu, “draugystę krauju sutvirtintą, užantspauduo
tą.”

Rusijos žmonėms, rašo Kravčenko, tai buvo didelė 
staigmena. Jis tuokart gyveno Rusijoje ir gerai žino 
tas klaikias nuotaikas paskleidus žiniai apie sutartį.

Kai kas Amerikoje bando aiškinti, kad tai buvęs Sta
lino “gudravojimas” — laimėti laiko prisiruošimui ko
vai su Hitleriu.

Kravčenko tą pasaką išsklaido. Jis tiesiai rašo:
— Aš buvau pakankamai arti apsigynimo pramonės 

ir tikrai žinau, kad po tos sutarties ginklavimasis, ka
rinis pasiruošimas buvo susilpnintas... Stalinas, su Hit
leriu suėjo į sutartį rimtai. Jei Kremlius būtų vis dar 
manęs, kad reikės kovoti su Vokietija, būtų dar pasi
stengta išlaikyti nors dalį tos neapykantos prieš na
cius,; nuo priešfašistinės propagandos nebūtų taip vi
siškai atsisakyta pereinant prie “prieš-imperialistinės” 
propagandos (t. y., prieš britus ir amerikiečius).”

Tuo gi tarpu — Maskva, save susilpnindama, kari
nes medžiagas gausiai ėmė gabenti Hitlerio Vokietijon, 
į Maskvą gausiai privažiavo įvairių Vokietijos delega
cijų, Maskvoje pradėta rengti parodos, kuriose buvo 
kultūriniai laimėjimai ir t.t.

STALINAS DAUGIAU PASITIKĖJO HITLERIU...

Kravčenko atskleidžia, dar vieną įjdomų, mažai kam 
žinomą faktą: 1941 metų sausio mėnesyje Washing- 
ton0 Valstybės Departamentas perspėjo Rusijos amba- 
sadarių Konstantiną Oumanskį, kad Hitleris ruošiasi 
pulti Rusiją. Praslinkus penkioms savaitėms tą per
spėjimą pakartojo Sumner Welles, o tą patį patvirtino 
ir britai. Tačiau Rusija į tai neatkreipė dėmesio, lai
kydama tai “kapitalistų triksais”, kuriais norima su
ardyti ta puiki draugystė, garantuota Hitlerio-Stalino 
sutartimi.

Karo metu Vokietija griežtomis bausmėmis draudė 
savo valdomuose kraštuose klausytis radijo programų. 
Tačiau Rusija ne tiek neturėjo pasitikėjimo savo pa
valdiniais ir vos prasidėjus rusų-vokiečių karui buvo 
įsakyta visus radijo aparatus sunešti į policiją.

Rusija, pasitikėdama savo draugyste su Hitleriu, bu
vo visiškai nepasiruošusi karui Kravčenko rašo:

— Vyriausybė buvo užklupta taip netikėtai, kad net 
neturėjo pakankamai karinių uniformų. Pirmaisiais mė
nesiais net karininkai ėjo į mirtį vieton kariškos uni
formos apsirengę kokiais kitais pakaitalais ir be rei
kiamo karinio apmokymo. Milijonai kareivių audeklo 
batais klampojo po purvą ir ankstyba žiema pagavo 
vasarinėse uniformose. Aš mačiau naujokus mokina
mus su šluotkočiais rankose vieton šautuvų, — taip 
rašo Kravčenko.
NETURĖJOME NEI SVIESTO, NEI PATRANKŲ

Apsiginklavimas taipgi buvo prastas. Apie tai Krav
čenko rašo:

— Trys penkmečių planai, kuriems buvo paaukota 
maistas, drabužiai ir kiti namų reikmenys, nuo tų ver
tybių atsisakant karo pramonės naudai, buvo pravesti 
“su pasisekimu”. Tačiau pirmaisiais mūsų krašto, tu
rinčio du šimtu milijonų gyventojų, jėgos išbandymais, 
reikėjo vokiečių šarvuotas divizijas bandyti sustab
dyti žibalo buteliais. Dešimtys tūkstančių rusų buvo 
sumalti po vokiečių tankų ratais ir tai dėl to, kad po 
dvidešimties metų, kurie beveik išimtinai buvo paskir
ti karinei gamybai, mes neturėjome prieštankinių pa
trankų. Dar galima, šiaip taip pateisinti, kad sviestas 
paaukojamas siekiant įsigyti patrankas, bet šiuo atveju 
peš neturėjome nei patrankų, nei sviesto.”

Dvi Knygos Apie 
Išeivius

Rašo P. P. č.
Knygyne užtikau dvi įdo

mias knygas.
Pirma knyga, “American 

Counterpoint”, parašė Alex 
Alland ir įvadą pridėjo Pearl 
S. Buck, atspausdino The 
John Day Co., New York, 
1943 m.

Daugumoje knyga susida
ro iš paveikslų iš įvairių 
tautinių grupių. Knygos tiks 
las yra sugyvendinti visas 
Amerikos rases, tikybas ir 
tautas. Pearl Buck savo į- 
žangoje aiškina, kad punk
tas, kuris vienija visas tau
tas, tikybas ir rases Ameri
koje yra laisvė.

Lietuviai tik vienoje vie
toje yra minimi. Lietuvių 
grupė yra atvaizduojama su 
paveikslu ant 93 puslapio. 
Grupėje yra penkios mote
rys ar panelės ir du vyrai, 
visi linksmi ir gražūs, bet 
paveikslo fone aiškiai ma
tosi didelė iškaba, “Help 
Russia”. Galima spėti, ko
kia ten grupė. Būtų įdomu 
sužinoti, kokie ten yra at
vaizduojami asmenys pa
veiksle.

Ar tai netikras paradok
sas. Grupė užvardinta “A- 
merilan Lithuainians”, bet 
iš paveikslo matosi, kad 
grupė turėtų būti užvardin
ta “Russian Lithuanians in 
America.”
‘ TAUTŲ TAUTA”

Louis Adamic parašė kitą 
knygą ir užvardino ją “A 
Nation of Nations”. Ji buvo 
išleista 1945 metais ir spaus
dino Harper Bros., New Yor- 
ke. Šioji knyga yra sios se
rijos ketvirta knyga. Penk
ta knyga bus išleista kitais 
metais.

Kas daugiausia stebino 
mane yra tas faktas, kad nė 
viena knyga neturi specia
laus skyriaus lietuviams. Vi
sos knygos tik retkarčiais 
pamini lietuvius tarp kitų 
be jokios aiškesnės pasta
bos.
TIK KELI ŽODŽIAI 
APIE MUS

12-tam puslapyje autorius 
mini, kad lietuviai ir slavai 
parodo savo “pagrindinį pa
sitikėjimą Amerika” dirb
dami Pittsburgho ir Gary 
plieno dirbtuvėse.

Autoriaus nurodymu, ca- 
ristų Rusija atsiuntė dau
giausia ateivių į Ameriką ir 
lietuviai buvo tarp tų pir
mųjų ateivių. 155 puslapyje 
L. Adamic praneša, kad len
kai ir lietuviai buvo geriau
si ūkininkai ūkiuose, ku
riuos apleido pat pirmieji 
Amerikos ateiviai. Manyčiau 
kad labai maža dalis mūsų 
žmonių ėmėsi ūkininkystės.

240 puslapyje autorius pri 
mena, kad lietuviai ir kai 
kurie kiti tikrai greitai pri
sitaikė prie moderniškų pro
dukcijos darbų didžiausiuo
se fabrikuose.

Tremtinių gyvenimo naujienos
Paskiausiu laiku didžiulė 

pabaltiečių ir lenkų stovyk
la, buvusi Regensburge, per
kelta į Scheinfeldą, esantį 
tarp Nuernbergo ir Wuerz- 
burgo. Visi išvietintieji Re
gensburge buvo apgyvendin
ti pagal paskutines gen. 
Eisenhowerio instrukcijas, 
jiems buvo parūpinti paken
čiami butai pigiajame Re- 
gensburgo kvartale, ko da
bar pasigenda naujoje vieto
je. Į kitą vietą iškeliamas 
taip pat ir didžiulis UNRRA 
lageris, dabar esantir Mann- 
heime. Estų ir lietuvių tau
tinės grupės iš šio lagerio 
buvo iškeltos sausio mėnesi 
į Bad Mergentheim, kur ligi 
šiol tebevargsta labai ypa
tingose sąlygose. Dėl kažko
kių mįslingų sumetimų Bad 
Mergentheime gyvenančių iš- 
vietintųjų mitybą UNRRA 
direktorius perdavęs rūpin
tis vokiečių valgykloms. Iš- 
vietintieji apgyvendinti drėg 
nuošė pilies rūmuose, kur 
iki gegužės vidurio buvo šal
ta, kaip žiema. Tik šeimos 
su mažais vaikais gavusios 
patalpas keliuose UNRRA 
žinioje esančiuose viešbu
čiuose. Išvietintiesiems su 
pusryčiais ir pietumis maža 
bėda, tačiau vakarienės lai
kas yra nūn 5 iki fi ”ul. va
karo, o temsta tik apie 10 
vai., todėl, maisto negaunant 
į namus, sunku numaldyti iš 
alkio verkiančius vaikus. 
Maisto išvietintiems skirta 
2,300 kol., bet kiek jo lieka

Autorius arba leidėjai pa
darė vieną labai nesmagią 
klaidą. ‘ ‘American Counter
point” knygoje yra paveiks
las užvardintas “Polish A- 
mericans”, o tas pats pa
yra užvardintas “American 
Family from Russia.”

Knygos pabaigoje auto
rius, L. Adamic, praneša a- 
pie savo projektą išleisti ki
tą knygą “Plymouth Rock 
and Ellis Island”. Jis pa
duoda skyrių sąrašą, kurie 
tilps naujoje knygoje, bet 
veikslas L. Adamic knygoje 
nėra jokio pažymėjimo apie 
lietuviams skyrių.

NESMAGI KLAIDA
Žiūrint paveikslus, telpan

čius pirmoje knygoje “Ame
rican Counterpoint” ir paly
ginant su tais, kurie tilpo 
L. Adamico knygoje, patė- 
mijau, kad daugumoje yra 
tie patys.

valgyklų savininkams, nie
kas to nežino. Taip pat 
UNRRA direktorius yra keis 
tų pažiūrų į tautybes. Bad 
Mergentheim UNRRA direk
toriui nėra nei latvių, nei lie
tuvių, nei estų, o tebėra tik 
pabaltijiečiai. Tatai labai at
siliepia į kultūrini gyveni
mą, kadangi visomis trijo- 
mis kalbomis neįmanomas 
nei laikraštis, nei paskaitos, 
o viena kalba teleidžiama 
tiktai pradžios mokykloj. 
Bad Mergentheime buvo ap

gyvendinta apie 240 lietu
vių, žymi dalis jų jau persi
kėlė į kitas stovyklas.

★ ★ ★
Mannheime buvo likę tik 

apie 30 lietuvių, dirbusių 
UNRRA įsteigose ir prieš
gaisrinėje gynyboje. Visi jie 
buvo priskirti prie tarptau
tinės grupės. Per porą mė
nesių jų skaičius padidėjo 
iki 50 žmonių, o paskiausiu 
laiku Mannheiman iietuvių 
užklydo iš Bremeno UNRRA 
stovyklų. Dabar Mannheime 
nei kokio kultūrinio veiki
mo. Santykiai su UNRRA 
sunkiai pakeliami Visa UNR 
RA vadovybė su direktorium

(Nukelta į 5 pusi.)

RENDUOJAME GRINDŲ | 
TRENIMO MAŠINAS — |

TIKTAI

$150

Į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Del 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIAŲ, talpai —
MARTIN SENOl’R MALIAVŲ 

LR VARNIŠU, ir —
KEM-TONE VAleSPAR.

j
i
Į
i

Turime Gražų Pasirinkimą. 
lOlflm. SIENINftS POl’ll .ROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street *
Tel.: — HEMlock 8262 j

iTIARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC -1458 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

S755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

KVIEČIAMI,
KLAUSYTIS

MUZTKOS 
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
Prisiminus Mūs 
Biznierius

Cicero. — Žodis dar apie 
vieną Šv. Antano Draugijos 
narį, būtent Antaną B. Pet
kų, laidotuvių direktorių, 
kuris yra pasižymėjęs auko
tojas geriems darbams, taip
gi ir parapijai. Visos mūs 
draugijos žino jo duosnumą.

Petkai yra pavyzdingi ka
talikai, augina du sūnus, ku
rie lanko parapijos mokyk
lą.

Antanas Petkus yra gimęs 
1908, birž. 30 dieną, Dievo 
Apvaizdos parapijoj ir ten 
pradžios mokyklą baigęs. 
Aukštesnius mokslus baigė 
1928 metais. 1933 m. vasa
rio 26 d. vedė Cicero veikė
ją Agotą Danelytę, kuri ir 
vedusi ir šeimą augindama 
nenutraukia veikimo. Jos tė
vai Julijonas ir Agota dar 
gyvena. Antano tėvas gyve
na, o motina, jau miras.

Laidotuvių biznį yra pra
dėjęs 1933 metais.

Ant. Petkus priklauso Šv. 
Antano Draugijai, Vist} 
Šventųjų Draugijai, Lietu
vos Kareivių Draugijai, Rau 
donos Rožės Klubui ir visas 
duosniai remia, aukomis ir 
darbu.

Garbė ciceriečiams turėti 
tokį biznierių. A. Valančius

tams už jų straipsnius prieš 
koncertą ir po koncerto.

Kad ir esam dėkingos jū
sų visų paramą, turim ir 
biski atsiprašyti, kad nega
lėjom priimti visus atvyku
sius svečius, kurie norėjo 
dalyvauti Cordon Club va
karienėj. Buvo labai smagu 
matyti tiek daug mūsų gerų 
draugų — buvo daugiau ne
gu mes manėm turėti — ir 
gaila, ka.d negalėjom visus 
pavaišinti taip kaip mes no
rėjom, bet kitą sykį būsim 
prisirengusios visus geriau 
pavaišinti ir priimti.

Dar kartą, visi, kurie taip , 
gausiai prisidėjo prie pasek- ' 
mių mūsų koncerto, priimkit 
mūsų nuoširdų “ačiū” — ir 
jeigu jūs mums teiksit to
kią paramą ir toliau, tai ir 
mes jums surengsim dar 
daugiau ir geresnių progra-

I mų.Į
Alice Stephens Singers

Žavingas dirbtinas 
ežeras

Shasta Dam, Calif. — šią 
vasarą turistai turės progos 
gėrėtis čia žavingu ežeru, 
kuris pasidarė vyriausybei 
baigus užtvanka (dam). Pa
ti užtvanka irgi įdomi. Ji yra 
didžiausias tos rūšies pasta
tas visam pasauly.

Tremtinio gyvenimo 
nuujienos

(Atkelta iš 4 pusi.)
Tomašek priekyje yra ko
munistinio nusistatymo žmo
nės, kurie į pabaltijiečius 
žiūri, kaip į mirtinus prie
šus. Lageryje vagiama taip 
pat komunistiniais mašta
bais, todėl aprūpinimas tiek 
maistu, tiek drabužiais la
bai prastas. Žmones maiti
nami blogiau, negu vokie
čiai, nors oficialiai vokiečių 
dienos norma 1,500 kol., o iš- 
vietintųjų 2,000 kol. Išvie- 
tintųjų tarpe džiugių vilčių 
žadina gandas, kad Mannhei- 
mo lageris ne iškeliamas, 
bet likviduojamas, kadangi 
tatai būt vienintelė galimy
bė naujuoju direktorium ne
turėti Tomašek, o adminis
tracijoje - visos jo gaujos.

★ ★ ★
Žiemos metu gražiai susi

tvarkė išvietintųjų, ypač lie
tuvių stovyklos prie Nuer- 
tingeno eilėje miestelių. Pa
čiame Nuertingene paskiau
siu laiku kolonija padidėjo 
dvigubai. Dabar Nuertinge
ne gyvena apie 400 lietuvių, 
turi pradžios mokyklą, gim-j 
naziją, laikraštį, susiorgani
zavę į tremtinių bendruome
nę, į Lietuvos Raudonąjį

Žmonėms pajėgos netrūk
sta; jiems trūksta valios. 
V. Hugo.

Kryžių, pramogauja koncer
tais, spektakliais, turi chorą, 
scenos mėgėjų grupę, palai
ko glaudų ryši su gražiai 
veikiančia lietuvių kolonija 
Tuebingene. Kaimynystėje 
esančiame Kircheime lietu
vių padidėjo iki 350. Atsikė
lė iš Wuerzburgo meno an
samblis “Sietynas”. Stovy
kla turi savo laikraštėlį, ga
na judri kultūriniame gyve
nime. Po 2,300 lietuvių gy
vena Oberleningene, Unter- 
leningene ir Neufene. Visose 
šiose penkiose vietovėse lie
tuviai apgyvendinti, kaip 
reta Vokietijoje, atskiruose 
butuose ir iš UNRRA mato 
daug nuoširdumo.

k ★ ★
Žiemos metu gražiai susi

tvarkė ir išaugo lietuvių 
tremtinių stovyklos Stutt- 
garte. UNRRA Stuttgarte 
pabaltijiečiams nuoširdi ir 
elgesyje su jais nedaro skir- 
tumo tarp jų ir lenkų. Stutt
garte yra dvi pabaltijiečių 
stovyklos: Luisą gatvėje ir 
Bad Cannstate. Pirmoji tel
pa didžiuliuose namuose, kur 
žmonės sugrūsti į mažus 
kambariukus po kelis į vie

ną. Mityba nebloga, drabu- yra pavyzdys ir pavydas ki- 
žiais aprūpinimas labai šlu- toms stovykloms. Gal būt,
buoja. Bad Cannstate lietu
viai apgyvendinti stovykloje,

šis geras aprūpinimas ir ge
ros gyvenimo sąlygos atsi-

kurioj pirmiau buvo apgy- liepia ir į kultūrinį gyveni- 
vendinti žydai, o todėl pa-i mą stovykloje, kuris čia la- 
talpų ir aprūpinimo atžvil- Į bai tingus ir apmiręs, 
giu lietuviai Bad Cannstate V. V.
J=~

Padėka
Gegužės 5-tą įvyko kon- i 

certas rengiamas Alice Step
hens Singers, kuris buvo pa
sekmingas ir gražiai priim
tas visų, kurie atsilankė į 
Civic Teatrą sekmadienį po
piet. Koncertas nebūtų bu
vęs toks pasekmingas jeigu 
jūs — mūsų draugai ir rė
mėjai — nebūtumėm prisi
dėję prie šio labai didelio 
darbo, teikdami garsinimus 
mūsų programa.n, atsilanky
dami į mūsų koncertą, ir ra
gindami sav0 draugus prisi
dėti prie mūsų darbo. Už tą 
mes jums labai dėkingos.

Esam dėkingos lietuvių 
laikraščiams, kurie taipgi 
gausiai ir nuoširdžiai prisi
dėjo prie koncerto pasek
mių. Dėkingos lietuvių radio 
programų vedėjams už jų 
didelę paramą garsindami 
mūsų koncertą ir didelis *‘a- 
čiū” laikraščių koresponden-

IOSEPHINE KISIELIUS
Gyveno adresu 1621 So. 49th Court. Cicero, Illinois.
Mirė Geg. 24-tą d., 1946m., 4:35 vai. popiet.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Marijoną (po tėvais 

ISkiriū'rė); 3 brolius — Joną ir jo žmoną Rose, Robert ir jo 
Ižmoną Josephine, ir Joseph ir jo žmoną Pearl; seserį Holen; 
pėdę Juozapą Skiriu ir jo žmoną Oną; dvi tetas — Petronėlę ir 
] vlagdaloną Beinorienę; ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.■ * c

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
150th Avė., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks antradienį, Gegužės 28-tą d., 1946m. Iš 
Ikoplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švento Antano para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
,sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Broliai ir jų Žmonos, Sesuo, Dėdė ir jo 
|Zmona, Tetos ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Arat. B. Petkus, tel. Tovvnhall 2109.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Vienų Metų Mirties Sukaktuves

A. A.

ONA SCHINTER
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis ats

kyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną Oną Schinter.
Netekome savo mylimos' Geg. '28 d.~ 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Laji gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) Trečiadie
nį Geg. 29 d., 1946 m.

Gimimo šv. Pan. Marijos parapijos bažnyčioje, 8:00 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po num.: 
6837 S. Washtenaw Avė.

Nuliūdę: Vyras Jonas, Sūnus Leno, Duktė Ona, Dėdės, 
Dėdienės, Pusseserės ir Kitos Giminės.

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

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

l)augili» Littumų yra pilni. 
pat«nlcinti tai* mtno MLtvrai> 
kuriuo* mti padirbome jianu.

Kairėje matosi vienas il| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti | 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 610! I

(Įstaiga.randasi netoli Grand Avenue)

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

NULIŪDIMO
H

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETK
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, 11.
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas I

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo seny. atdaru 

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skandžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
pražallnančlos y- 
patybSs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbta iftgydyt 
senas, atda- y,. 
ras Ir skau- 
džlas žals- 

daa. Vartokite J| Irgi sk&udlema 
nudegimams, ftųėų Ir su trūkimu 
praSallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvėdina va 
dinamų Atblete's Foot degimų Ir 
aležėjlmų, sustabdo Jo plfttimųst, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp plrStų; geras Ii 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo lėbCrimams ir ki
toms odos negalėms 1S lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsl 
duoda po S1.00, 1.76, Ir S.00.

Siųskite Jūsų Moaey Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Bent. n Chlesgn «W». III.
Alba galima gauti HTEM PHAR- 
MACY, 4S47 \V. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10
$500.00 0VDVM0

POLISAS
$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POLI9AS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

N ABI A Ii

O h I o a g o ■
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

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

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai VVGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. l'LIJinan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 4908

J. LIULEVICIUS
1318 S. CALIFORNIA AVĖ, lel. LAI''. 3572

P. J. RIDIKAS
3331 8. HAESTED 8T. 710 W. 18th STREET

Telephone YAKds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________Phone YAKds 0781

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

Phones: YAKds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270



DTENRAftTTS DRAUGAS, CTTTCAGO, ILLTNOTS.

Amer. Raud. Kryžius

Padeda taupyti maišia badaujantiems
Kad parūpinti daugiau namuose gali padėti taupyti 

maisto badaujantiems žmo-■ maistą, 
nėms karo išnaikintose šaly
se, Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus visi resursai naudoja
mi prezidento Trumano Pa
šalpos programa,

_ *__
Per Raudonojo Kryžiaus

skyrius visoje šalyje šeimi
ninkės gali gauti informaci
jų apie programą ir kaip 
Raudonąsis Kryžius pasiruo
šęs joms padėti taupyti 
kviečius, riebalus ir vaisą ki
tą svarbų maistą.

Krautuvėse ir restoranuo
se Raudonojo Kryžiaus iš
kabos teikia patarimų pir
kėjams ir suvartotojams. Ir 
mokyklų vaikai, per Junior 
Red Cross gauna patarimų, 
kaip jie ir jų šeimos savo

Didžiausia Lietuvių 
į Jevvelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- Į 
| rodėlius, auksinius ir deimantl- 
| nius žiedus, rašomas plunksnas

1 r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus j
už Joms Prieina
mas Kainas 1

Be to, turim* 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
| laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
| Ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEVVELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENTTE
Phone: LAFAYETTE 8611

_  * _
i Raudonojo Kryžiaus mai
tinimo kursai, dalis organi
zacijos karo meto veikimo, 
dabar plečiami, kad paleng
vinus dabartinę padėtį. Kur
sai mokina šeimininkes kaip 
planuoti valgį, kad už’ai- 

i kius šeimos sveikatą ir pa
čiu laK’u taupyti maisto 
kitiems. Pataria kaip laiky
ti miltus ir duoną, riebalus, 
kaip pirkti maistą, kad ne 
eikvoti mažiausios dalelės. 
Pataria, kaip gaminti mais
tą ir t. t.

_ *__
Per Raudonojo Kryžiaus 

skyrius galima gauti kalbė
tojų mitingams ir įvairiems 
susirinkimams. Raud. Kry
žius padės įvairioms gru
pėms, kurios tik planuoja 
specialį veikimą ir parodas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Viesulai aplink 
Chicago

Pasidalinęs į dvi dalis 
viesulas (tornado) praūžė 

j pro Bloomington, III., ir La 
1 Porte apskritį, Indiana vai. 
1 Visu ruožu sugriauti r.amai, 
’ ūkių triobėsiai, išvaryti tele
grafų stulpai. Vienam ūkyje 
netoli Michigan City griūda
mi namai užmušė du asme
nis. Mažesnis viesulas buvo 
kilęs apie Madison, Wis,

NAUJAS SOX MENE
DŽERIUS Tikrai duosnūs Chicago katalikai

Medžiaginiai ir dvasiniai

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų ISdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 15 namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Radijų j s taką Ir 
jums nereikės laukti dvi jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

Taipgi Pasirinkimas VSIlausių 
Muzikos Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

$175,000 atly- 
gynimo

Dram Shop Aktu, Apygar
dos Teisme iškelta byla De- 
vonshire Cocktail Lounge, i 
Berkshire Cocktail Lounge ir Į 
Colosimos, iš kurių reikalau-j 
jama $175,000 atlyginimo. 
Beūliojant tose vietose Char
les Bernheim pašovė Mrs. 
Patricia Ann Fisher ir Char
les Kuehnel. Šie tad ir skun
džia gėrimo barus.

Ted Lyons, veteranas Chi 
cago White Sox metikas 
(pitcher) paskirtas tymo 
menedžerium vieton rezignar 
vusio Jimmy Dykęs, kuriam 
šįmet ypatingai nesisekė. Iš 
trylikos žaidimų net dešimt 
pralaimėjo. (Acme-Draugas)

Prelatas James 
burgh, Tikėjimui 
Draugijos Chicago 
cezijoj direktorius, šiomis 
dienomis patiekė kardinolui 
S A. Stritch metinį raportą 
iš tos draugijos veikimo Chi
cago arkidiecezijoj. Pasiro
dė, kad, bendrai imant, Chi
cago katalikai tai draugijai 
remti yra sudėję $697,305. 
Sakoma, kad tai rekordinė 
suma.

Atskirai imant, katalikų 
duosnumas tai organizacijai 
yra sekantis:

Mokyklinio amžiaus jauni
mas yra sukėlęs $113,421.28.

Metinės narystės mokestis 
$189,727.71.

J. Hors- Specialių aukų gauta $78,- 
Platinti 751.09.

Mišių aukų $24,568.00. 
Palikimų $20,523.69. 
Metinė rinkliava bažny

čiose $241,965.72.

Pirmadienis, geg 27, 1946

ffil

mus

K 5E

Arkidie-

Dvasinės aukos tos orga
nizacijos intencija taipgi di
delės. Štai, jos:

1,914,300 šv. Mišių.
1,039,649 Šv. Komunijų.
1,565,862 rožančių.
23,034,019 ypatingų maldų.
1,298,618 apsimarinimų.
1,580.492 aplankymų Šv. 

Sakramento.
4,917,293 kitokių įvairių 

dvasinių dovanų arba gerų
Amžinosios narystės mo- darbų, atliktų tos organiza- 

kestis $28.349.50. j cijos intencija.

*

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

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

Office hours: Daily 9A. M.-5P. M.; Thursdayg 9A. M.-7P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

333

Gabi negrė
Marie Morton, negrė 3733 

S. Park Way, iš Lucy Flower 
High School laimėjo stipen
diją į Chicago Art Institutą.

Bogota, Colombia. — Šio 
miesto laikraštis praneša, 
kad Cucuta mieste viena mo
teris pagimdė penkis kūdi
kius. Motina ir kūdikiai i 
sveiki ir normalūs. 
o——-----------------------

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
90 lb. — 2nd Rili .... .$1.00
Driek Siding — liuli .......... $2.15
Ifeavy Driek Siding ............. $0.95

Ketvirtaine pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINK ĮSI A 
A-l

rūšies stnko — Lentų Ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insui Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
'Mes turim gerą lietuvi karpenterĮ

ALBERT UTMBER, & SUPPLY 
COMPANY

3800 SO. VVE8TERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

Englevvood Piliečių Komi
tetas pagerbė savo distrikto 
policijos viršininką, kapito
ną Patrick Collins, kuris, sa
ko, parodė didelio veikimo, 
uždarydamas nelegalius sa- 
liunus ir išnaikindamas vi
sus gemblerių lizdus.

Prie Wolcott Avė. 79-tos 
gatvės gatvekaris suvažinė
jo moterį, kuri nuvežus į 
ligoninę mirė.

★

Įsilaužę į degtinės parda
vyklą adresu 5416 Devon 
Avė. plėšikai išsigabeno 650 
bonkų degtinės.

*
Už bloką nuo savo namų 

136 N Parkside Avė. apiplė
štas M. Gordon. Neteko $4,- 
000 vertės žiedo ir $350 ver
tės laikrodOHd.

★

New Life Movement As- 
sociation paskelbė drabužių 
ir maisto kenuose vajų Kini
jai šelpti. Aukos priimamos 
adresu 224 W. Cermak Rd.

Maisto reikalai
Bulvės vėl po 
lubomis

Nuo bulvių, kaip ir dau
gelio kitų daržovių OPA bu
vo nuėmus kainų lubas (cei- 
ling price). Del geležinkelie
čių streiko, OPA vėl uždėjo 
lubas kainos ir taip bus iki 
streikas pasibaigs ir OPA 
padarys pranešimą.

fr
STASYS LITWINAS SAKO:

1 ’R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UMDMH — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insolnotp Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — 9unj — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlfiio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
n«rdware — Plelsterio — Cemento — Šratų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — štormo Langų — Kom
binacijos Durų — Walihnard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

- - -fr —^-—8-........ 4*----------- 3S

VISŲ SPALVŲ

GAL
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

11 he modem ®
i iCiradt wall finlijĮJ, $2.98

Gal.
PEACH TINTA5į

Unltlzed Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—KHJonkės (Oil Clothl. Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Oppoalte Luria Bros. Store
Lswndal» 0104

Mes Galim Rekomenduoti Ateakomln- 
gus Maliavotojus Ir Popieruotojus.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausią rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

įvairios ~ įdomios

wir ŽINIOS• • • •

Duonos netruks
Washington, D. C. Agri

kultūros Departmentas pra
neša, kad per dvi ar tris 
savaites duonos reikalas vi
sam krašte bus gražintas į 
normalę padėtį. Bus nuimta 
dalis restrikcijos nuo grūdų 
ir malūnai pradės daugiau 
veikti.

Sargyba bulvėms
Essen, Vokietija. — Kiek

vienas traukinys vežantis 
bulves yra stipriai kariuo
menės apginkluotas. Prieš 
kiek laiko badaują gyvento
jai vieną traukinį buvo su
laikę ir bulves išplėšę.

Lš to galima suprasti, kad 
maisto padėtis Europoje ti
krai rimta. 1

Streikas ir sabo
tažas - du dalykai

Philadelphia, Pa — U. S. 
kemisionierius pareikalavo 
užstato po $5,000 nuo dvie
jų streikuojančių geležinke
liečių, kurie suimti vykdant 
sabotažą bėgių (rail) sukry
žiavime. Paleisdamas iki 
teismo komisionierius jiems 
pasakė:

“Streikuoti jūs turite pil- 
) ną teisę, bet kuomet vykdat 
sabotažą, žmonių gyvybes į- 
statot į pavojų ir už tai bau
džiama”. ' ’

Gerdamas alaus 
stiklą galvok

Washington, D. C. — Tarp
tautinė Maisto Taryba eina 
prie bendros rekomendacijos 
visam pasauliui gerokai nu
kirsti kiekį grudų, skiriamų 
alaus ir degtinės gamybai.

Prancūzijos delegatas, ku
ris remia šią idėją pareiškė: 
“Kiekvieną sykį, kuomet ge
ri stiklą alaus trumpini kam 
nors gyvenimo valandas”.

Juokingas
kraštutinumas

Boston, Mass. —» “Mer- 
chants’ Limited” traukinys 
iš Boston’o išėjo jau po strei 
kui nustatytos valandos. 
Pavažiavęs keletą desėtkų 
yard’ų geležinkeliečiai trau
kinį sulaikė ir parėjo namo 
palikdami traukinyje suvil- 
tus keleivius.

A. A.
URŠULE LILAIKIEN® 
(po tėvais Minzoraitė)

Gyv.: 3250 W. 103th Street, 
tel. CEDarcrest CS20.

Mirė Geg. 24, 1946, 9:13
vai. vakare, sulaukusi 52 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Užvlntčs parap., šlabgiiėi kai
mo. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

I’aiiko dideliame nuliūdime: 
sūnų. Augustą PlonJ; 3 dukte
ris — Harriet Llluikis. Marijo
ną Maravolo, žentą Nlcholas i. 
anūkų Nieholas J r., Ir Bronls- 
lavą Baltrušaitis. žentą Pran
ciškų ir anūkus Liancifką ir 
Thomas: sesi r! Domlečlę. ftvo- 
gerj Martiną Sutull ir jų šei
mą: Ir daug kitų giminių, ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Lltua- 
nlea Avė. Laidotuvės (vyks an
tradieny, Geg. 2 3d. Iš koply
čios 3:30 vai. ryto bus atlydė
ta | St. Christinn’s parapijos 
bažnyčią. 11005 S©. Homan
Avė., kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus. Dukterys. Se
suo, Žentai. Anūkai, Rvogerls Ir 
kitos Giminės.

Told. dlrekt.: Anthony M. 
Phillips, tel. YARds 4903.

Pragyvenimas 
pakilo 50 nuoš.

Washington, D C. Darbo 
Statistikos Biuras skelbia, 
kas bendrai imant, nuo pas
tarojo karo pradžios iki da
bar, pragyvenimas yra pa
kilęs 50 nuoš.

Cigaretai verčia 
dirbti

Berlin. — Birželio mėnesio 
racionavimo kortelės ciga- 
retams gauti jau išdalintos, 
šiuo syk korteles gavo ir mo
terys, virš 55 metų amžiaus, 
kurios dirba. Nedirbančios 
negavo kortelės.

žmogus jaunas metais ga
li būti senas valandomis, jei
gu nepraleidb laiko veltui — 
pasisekė. Foster.

X Sophia Jurgaitė, iš Town 
of Lake, dalyvavus kun. J. 
V. Skripkaus sidabrinio ku
nigystės jubiliejaus iškilmė
se, Pittsburgh, Pa., ir po to 
gerokai pasilsėjus Apvaizdos 
Kalne, grįžo į Chicago. Ke
lyje ją užklupo geležinkelie
čių streikas. Elkarte, Ind., 
turėjo išlipti iš traukinio. 
Keliolika valandų ėmė iki 
šiaip-taip busu, aplipusiu ke
leiviais, pasiekė Chicago. Sa
ko, visose geležinkelių sto
tyse atrodytų lyg pasaulio 
pabaiga. Žmonės nebežino 
ką daryti.

X Darius-Girėnas postas 
į ruošiamą bankietą pager
bimui lietuvių, esančių Selec- 
tive Service tarnyboj, yra 
pakvietęs daug žymių sve
čių: Amer. Legiono Illinois 
valstybės direktorių Paul G. 
Armstrong, jo padėjėją Stan 
ley R. McNeill, viršininką 
veteranų divizijos Cook aps
krityje Harry W. Taylor ir 
k. Bankietas bus birželio 5 
d., Darius-Girėnas salėj.

X “I Chose Freedom’’, ku 
rį rašo Viktoras Kravčenko, 
buvęs narys Sov. Rusijos 
Prekybos Komisijos, “He- 
rald-American” dienraštyje, 
juo toliau tuo darosi įdo
mesnis. Kas yra praleidęs 
pirmus numerus, gali pradė
ti sekti dabar. Kravčenko 
pakelia geležinę uždangą nuo 
Rusijos ir parodo tikrąjį ko
munistų veidą, kuris yra bai
sus ir kruvinas.

X Lorraine Pierzynski, 
duktė žinomo Town of Lake 
biznieriaus - realesteitininko 
V. Pieržynskio išteka už T. 
S. Beczako. Šliūbas bus bir
želio 19 d., Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, o vestuvės parapijos 
salėj. Pieržynskienė yra se
suo Daukšienės (vargoninin
ko žmonos) ir parapijos cho
ro solistė.

X Pūtis ir Gužauskas, 
veiklūs mūs jaunuoliai, ne
seniai įsigijo gerą salę var
du Friendly Hali, 2548 W. 
69 St., kurioje Ateitininkų 
Draugovė rengia pagerbtu- 
ves sa.vo nariams grįžusiems 
iš karo tarnybos. Pagerbtu- 
vės bus gegužės 29 d. vak.

X V. Daugirdas, generali
nis “Draugo” atstovas, sa
kos vis tiek turįs “liukę”. 
Pastaruoju laiku jis važinė
jo tarpe Detroit, Cleveland, 
Grand Rapids ir pasitaikė 
taip, kad, grįžus į Chicago, 
už valandos geležinkeliečiai 
sustreikavo.

X Leonard G. Chase, sū
nus Darius-Girėnas posto 
klubo menedžeriaus, garbin
gai paliuosuotas iš karo lai
vyno tarnybos, kurioj išbuvo 
du metus. Tarnyboj buvo ra
dio, radar ir eleetron inži
nierium Pacifike.

X Harrison High School 
studentų metinis koncertas 
bus gegužės 28 d., mokyk
los auditorijoj, 2850 West 
24 St. Beno dirigentu yra 
Capt. J. F. Ewald.

X Ateitinink” Draugovė 
lietuviškų tautinių šokėjų 
grupė, vadovaujama V. Bie- 
lajaus, yra išvykę į Cle
veland, Ohio, dalyvauti Tau
tų Festivaliuje.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!




