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Rusų Diplomatija Terorizuoja Pasaulį; 
Maskva Išlaiko 6,000,000 Vyrų Armiją

Tito Rėžimas Sako U.S. ir Anglija 
Padėjo Četnikams Prieš Partizanus

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

tinė ir visi vienoda teise tu
rėtų ja naudotis. Anglija 
reikalauja laisvos prekybos 
su Centraline Europa ir Bal
kanais, kurie dabar yra po 
sovietų valdžia. Anglija ne
sutinka, kad ir toliau Rytinė 
Vokietija, kuri yra rusų 
okupuota, pasiliktų visiems 
uždaryta, tuo tarpu kai į 
Vakarų Vokietiją visi įsi
leidžiami laisvai. Rusai turi 
sumažinti savo okupacinę 
kariuomenę Vengrijoje, Bul
garijoje ir Rumunijoje.

Dėl Austrijos, Bevinas 
yra tos nuomonės, kad su 
šiuo kraštu turi būti kuo- 
greičiau sudaryta taika; ir 
okupacinė kariuomenė paša
linta, nes priešingai austrai 
niekad negalės atsikurti ir 
visą laiką bus sąjunginin
kams našta.

Rusai Nori Visiškai Prisi
jungti Vokietiją 

Po to, kai Amerika sus
tabdė mašinų siuntimą iš 
Vokietijos į Rusiją, rusai 
per laikraščius ir radiją pra
dėjo pulti anglų-saksus ir 
grąsina prisijungti prie Ru
sijos Rytinę Vokietiją, kad 
tada, nereikėtų anglams ir 
amerikiečiams duoti atskai
tomybę už šio krašto okupa
ciją.

Rusai prikaišioja sąjungi
ninkams, ypač anglams, kad 
jie dar “neišvalė” nuo nacių 
savo zonas ir po ginklu lai
ko 120 tūkstančių vokiečių 
kareivių, kad palaiko stam
biuosius vokiečių pramonė® 
magnatus ir kad paskutinėm 
dienom įsteigė “svetimšalių 
legijoną-policiją,” kurin pri
imami nenorį grįjžti savo tė
vynėn lenkai, jugoslavai ir 
pabaltiečiai.

Anot Maskvos, šie pabėgė
liai yra nusistatę prieš so
vietų rėžimą. Visai teisingai, 
kad šie žmonės yra nusista
tę prieš komunizmą, nes jie 
niekad neužmirš ką Stalinas 
jiems padarė, kad išžudė jų 
šeimas, kad atėmė paskutinį 
turtą, kurį jie turėjo savo 
tėvynėje ir jei grįžtų išsiųs
tų kur nors į Sibiro kasy
klas. Šiandien dėka Stalino 
jie gyvena; šuns gyvenimą, 
kilnodamies iš vienos vietos 
į kitą, neturėdami savo pa
stogės ir nežinodami kur 
bus rytoj.

Rusai kaltina Ameriką, 
kad amerikiečių lakūnai ka
riauja Chiang Kai-sheko ka
riuomenėje prieš kinų komu
nistus, kad duoda ginklus ir 
šovinius ir kad nieko nedaro 
Japonijos sunaikinimui. A- 
merikiečių demokratija Mas
kvai nepatinka.

Runai Organizuoja Naują 
Laivyną,

Kad galėtų grąsinti Ame- 
kai ir kitoms vakarų demo
kratijoms, rusai organizuoja 
naują laivyną Tolimajame 
vandenyne, apie kurį Mas
kvos spauda labai plačiai ra
šo. Už keturių metų jis tu-

Visai jokios vilties, kad 
dar kada nors “Trys Didie
ji” galės susitarti. Po Byr- 
ne®, Molotov, štai Bevinas 
parlamente pasakė kalbą 
apie pasaulio valstybių ben
dradarbiavimo galimumus.

Bet kiek jo kolegos, tiek 
ir jis nieko nepasakė aiš
kaus, kaip išeiti iš to “mir
ties taško,” kuriame šian
dien yra atsidūrusi pasauli
nė diplomatija. Bevinas gy
nė savo tezes, kurias jis bu
vo paklojęs ant stalo prie® 
tris savaites ministrų kon
ferencijoje. Nei vieno taško, 
nei vieno kabliuko jis nepa
keitė. Molotovas taip pat ne
pakeitė savo kalbos tono, 
tad jei iš Vakarų ir Rytų 
nėra jokio nusileidimo, ar 
gali būti koks susitarimas?

Rusai kaltina anglus ir 
amerikiečius, kad jie sudarė 
bloką prieš Rusiją, gi Bevi
nas stengiasi įrodyti, kad 
tokio bloko neesama, kad 
jis yra tik Rytuose.

Rytinė Europa Maskvos 
Tinkle

Lenkija, Rumunija, Ven
grija ir kitos “laisvos” ša
lys šiandien aklai klauso 
Maskvos įsakymų ir be jos 
leidimo nieko nedaro. Kas
dien Stalinas, vis stipriau 
veržia kilpą apie lenkų, ven
grų ir rumunų kaklą, neleis
damas jiems kvėpuoti tikra 
vakarų laisve. Anglai ir ame 
rikiečiai tad aiškiai mato, 
kad šios valstybės kasdien 
vis labiau tolsta nuo Vaka
rų Europos, patekdamos vi- 
siškon Maskvos globon.

—Tai yra neleistina, kad 
sovietai ir toliau save skai
tytų tikraisiais demokrati
jos gynėjais, — pareiškė Be
vinas, — ir kad visos kitos 
valstybės, kurios nepritaria 
jų planams, anot Maskvos, 
esančios fašistinės ar pana
šiai. Pagal rusų diplomatiją, 
taika pasaulyje galima būtų 
įgyvendinti tik tada, jei vi
sur būtų komunistinės vy
riausybės, kurių centru bū
tų Maskva...

Parlamentarinė vakarų 
demokratija gina daug ge
riau darbininkų teises, negu 
Maskvos “atstovai.” Ir pri
imti Maskvos metodus būtų 
žingsnis atgal civilizacijai, 
nes tai kas pas amerikiečius 
ir anglus jau buvo prieš pen
kiasdešimt metų pas rusus 
tik šiandien stengiamasi į- 
gyvendinti.
Anglai Reikalauja Laisvos 

Prekybos
Savo ilgoj kalboj, kuri 

buvo parlamento atstovų 
karštai aploduojama, Bevi
nas pareiškė, kad Anglija 
niekad nesutiks, kad Duno
jaus navigacija būtų kon
troliuojama tik vienos Rusi
jos. ši upė turi būti tarptau

SAUGOJA PAVOGTUS VOKIEČIU BRANGAKMENIS

Išstačius atgautuosius brangius dalykus, prrzogtus iš Hesse Kronsberg pilies netoli 
Frankforto, Vokietijoje, apstatyta didelė sargyba. Pulk. Ralph W. Pierce, dešinėje, 
sakė Chicagoje ieškomas brangakmenių pardavėj£;i, kuris laiko geroką dalį didesniųjų 
brilijantų. (Acme Telephoto.)

Proklamavo Italiją Nauja Respublika; 
Kariuomenė Buvo Paruošta Riaušėms

ROMA, birž. 10.—Italija 
šį vakarą formaliai tapo res
publika. Trumpose ceremo
nijose Montecitorio palo- 
ciaus “Vilkų Salėje,” vy- Į gandai jog monarchistai pla- 
riau3ias teisėjas Giuseppe navo ginkluotą sukilimą 
Pagano pranešė jog Italijos 
aukščiausias tribunolas nu
sprendė, kad žmonės savo 
balsais praeitos savaitės ple
biscite nubalsavo pašalinti 
monarchiją ir jos vieton į- 
kurti respubliką.

rėš daugiau kaip 200 naujų 
moderniškų laivų su 120 tūk
stančių jūrininkų ekipažu.

Per karą rusai buvo mo
bilizavę iki 60 metų senumo 
vyrus. Dabar jie stengiasi 
raudonąją armiją perorgani
zuoti, paliekant tik jaunus 
vyrus iki 29 metų amžiaus 
ir šiuo metu Rusija turi po 
ginklu 6 milijonus kareivių, 
kurių didesnioji dalis stovi 
Europoje.

Rusų mokslininkai yra 
“mobilizuoti” ieškojimui ato 
minės bombos. Matyt, net 
planų vogimas nieko nepa
dėjo ir rusų galvos negali 
išrasti atominę paslaptį. 
Jiems dar toli iki to, kad 
išradus tą, ką amerikiečiai 
jau senai turi.

Krikščionys Demokratai 
Pirmoji Partija

Nežiūrint, kad Maskvos 
diplomatija daro visaip spau 
dimą į Europos valstybes 
stengdamasi per rinkimus 
pravesti komunistų laimėji
mą, veik visose vakarų val
stybėse, o šiandien ir Itali
joje, krikščionys demokratai 
išėjo laimėtojais.

Tai nėra nauja partija. 
Jau prieš Hitlerio atėjimą į 
valdžią Vokietijoje, prieš 
antšliusą Austrijoje, prieš 
fašizmą Italijoje, krikščio

ROMA, birž.’iO.—šarvuo
čiai ir kareiviai buvo pasta
tyti įvairiose Romos dalyse 
šiandien, kuomet pasklido

prieš Italijos rinkimų rezul
tatus.

LISABONAS, birž. 10. — 
Italijos karalienė Marie Jo
se ir jos keturi vaikučiai 

'šiandien atvyko į Lisaboną,

nys demokratai vaidino svar 
bų vaidmenį politiškame gy
venime.

Per šį karą iškilo trys 
partijos: komunistų, kurie 
tiki į Staliną, krikščionių 
demokratų, kurie nenutolsta 
nuo Bažnyčios ir humanistų,
ir socialistų;, kurie netiki i rodė baigtas šiandien po to
nei įi Dievą,- nei į Staliną, šie 
tretieji, nenorėdami pasiduos 
ti Maskvos įtakai, nes per
daug jie brangina laisvę, 
daug lengviau pasiduoda su- jos ambasadoje, 
sijungiami su krikščionių 
demokratų partija, leisdami 
jai suvaidinti vyriausią rolę 
valstybės valdyme.

Italijoje krikščionys demo 
kratai į parlamentą pravedė 
200 atstovui, tuo tarpu kai 
komunistai surinko tik 110 
atstovus. Persvara didelė ir 
vyriausybę sudaryti lieka 
krikščionims demokratams.
Kartu italai pasisakė ir už 
respublikos įkūrimą. Karali
ja jiems atsibodo, ir nori 
būti respublikonais.

Vyt. Arūnas

(Artimiausiuose DRAUGO 
numeriuose skaitysite re
portažo “Kas darosi už ‘Ge
ležinės Uždangos”’ tęsinius 
‘Per Išgriautus Lietuvos 
Miestus Keliaujant,’ ‘Klaipė
da raudonojo laivyno tvir
tovė’ ir kt.)

Brolis Užėmė Nušauto
Šiam Karaliaus Viela
BANGKOK, Siamas, birž. 

10.—Šio krašto seimas susi
rinko nepaprastam posėdžiui 
ir vienbalsiai išrinko princą 
Phumiphon Aduldet, 18, už
imti karaliaus sostą vieton 
jo brolio, 20 metų amžiaus 
karaliaus Ananda Mahidol, 
kuris buvo rastas palociuje 
vakar, peršautas per kaktą.

Kraštui liūdint savo jau
no karaliaus, Siamo policija 
sakė Ananda mirtis buvo 
rezultatas jo žaidimo su re
volveriu. Ananda mėgo šau
tuvus ir dažnai šaudydavo.

Numalšino Kareiviu 
Sukilimu Paragvajuje
ASUNCION, Paragvajus,

birž. 10.—Priešaušrinis su
kilimas barakuose, kuriame . . if |jv> |> ■
penki paragvajiečiai karei- į LenKIJOS ValCIZia Remia 
viai buvo vakar užmušti, at-

kai Prez. gen. Higinio Mo-
rinigo “perėmė” armijos kon CLEVELAND birž 10-
trolę, ir keturi karininkai ma liaudininkų partija, ku-1 Qreat Lg^gg dalin s CIO 
pabėgo ir pasislėpė Brazili- 1 rią vice premjero Mikolaj- y

Vėliausių Žinių Santrauka
—Komunistai dažniam aplanko Maskvą, savo “meką.’’

Jugoslavijoje Tito grįžo po dviejų savaičių vizito, o Ame
rikos Brovvderis sakė pasiliks dar vieną savaitę.

—Edwin W. Panley Korėjoje protestuoja prieš rusų at
sisakymą įleisti jo komisiją į dvi Korėjos sritis.

—Chicagos polici ja liepė 170 Lorraine viešbučio gyven- pakraščiuose. Unija reika
lo jams išsikraustyti ir uždaro patį viešbutį, kadangi vieš-; lauja; 40 valandų darbo Sa
bučio vadovybė nekreipė atydos į ugniagesių perspėjimui*, vaitės, vieton 56, ir atitinka-

—Senatas vakar pravedė bylių pertvarkymui valdžios mų algų pakėlimų, 
agentūrų, ir pakėlimui savo algų iki $15,000 metams.

—Vakar buvo spėjama jog Prez. Trumanas šiandien 
praneš Kongresui, kad jis uždeda veto ant Case byliaus.

—Nežinomi asmenys sekmadienio naktį šaudė į kelis 
U.S. marinų vežimus netoli Tsingtao aerodromo.

—Senato finansų komisija vakar nžgyrė John W. Sny- 
der nominaciją į U.S. iždo sekretorius.

—Skerdyklų atstovai pripažino negauną galvijų, bet 
paneigė gandą, kad už savaitės bus “badaujama.”

ORAS
Ūkanota ir šilčiau. Po 

—Jungtinių Tautų komisijos stvėrėsi paskirtųjų darbų pietų ar vakare lietus. Saulė 
—svarstyti atominę jėgą ir Ispanijos klausimą. [teka, 5:16; leidžiasi, 8:25.

BELGRADAS, birž. 10.— 
Tito rėžimas padarė kaltini
mą atidaryme generolo Dra- 
ja Mihailovičiaus teismo, 
būk amerikiečiai karininkai 
dalyvavę konferencijoje tar
pe buvusio četnikų vado ir 
vokiečio komandieriaus Ju
goslavijoje. Tarpe kitko, 
kaltinimo aktas sakė Mihai- 
lovičius gavo britų karinin
kų Egipte įsakymą “kuo- 
greičiausiai likviduoti komu
nistus. ”

Smulkiai išdėstytoji byla 
sakė britai pasiuntė instruk
cijas karaliaus Petro pase
kėjų vadai 1944 metų pava
saryje, o tų metų vasaroje 
amerikietis “pulk. McDowell 
atvyko į Pranjina aerodro
mą. Kaip tik jis pamatė Mi- 
hailovičiųi jis jam pasakęs 
‘mes amerikiečiai neįjdomau- 
jame jūsų kova; prieš vokie
čius. Jie turi būti išvaryti iš 
Jugoslavijos alijantų veiks
mu. Jums tenka pasilikti 
tarpe žmonių... Amerika iš
imtinai gelbsti jus ir jūsų 
sąjūdį Jugoslavijoje’.”

McDovvell ‘Dalyvavo’
Anot kaltinimo, 1944 m. 

rugpjūčio mėnesy McDowell 
‘dalyva vo” susirinkime tar

pe Mihailovičiaus ir vokie
čių administracijos štabo 
viršininko Neubachero Focsi 
kaime, ir vėliau kitam suė
jime tarpe Mihailovičiaus ir 
Neubacherio padėjėjo Ster- 
ker, netoli Pranjina kaimo.

(Nevy Yorke, komitetas 
teisingam teisimui gen. Mi
hailovičiaus reikalavo, kad 
jo teisimas būtų pavestas 
Jungtinėms Tautoms, ir kad 
visi liudininkai būtų išklau-.... riami nauji darbai 4,000,000 
syti. Tito keliais atvejais veteranų įįį kito rudens ne- 
atmetė amerikiečių prašymą j turSs užsigmimo Anot ge.
liudyti už Mihailovičių.)

Nauju 'Liaudies' Partijų
VARŠUVA, birž. 10. — 

Taip vadinama nepriklauso-

'czyko partija boikotuoja, o

valdžia remia;, vakar laikė 
savo pirmą pokarinę “žalią
ją šventę” Lenkijoje.

ROMA, birž. 10.—Rapor
tas iš Neapolio sakė 1,300 
lenkų karių, paskutinieji nar 
riai gen. Anders’o lenkų 
korpuso pasirinkę grįžti į 
tėvynę, išplaukė iš to uosto 
į Lenkiją.

Naujos Kovos Baigė 
Paliaubas Kinijoje

NANKING, birž. 10.—Ra
portai iš Peipingo sakė val
džios žinių agentūra kaltino 
Kinijos komunistus užataka- 
vimu keturių Mandžurijos 
miestų tik keturias valandas 
po to kai Chiang Kai-shek 
išleido įsakymą kariuomenei 
sustoti kovojus.

Valdžios £;gentūros rapor
tas iš Changchun sakė ko
munistai užpuolė Talolchai, 
70 mylių šiaurėje; Lafa, ry
tuose nuo Yungki; Hushu- 
sien, ir Halahai. Kitas ra
portas papasakojo apie “di
delius skaičius aukų” kovo
se išlaikymui Tehsien, svar
baus Shantung provincijos 
geležinkelių centro, 70 my
lių šiaurėje nuo Tsinan, lai
kinosios sostinės.

Bradley: iki Rudens 4 
Mil. Veteranu Nedirbs
ATLANTIC CITY, N. J., 

birž. 10.—Veteranų adminis
tratorius gen. Bradley, kal
bėdamas 31-me Kivvanis In
ternational seime, šiandien 
sakė jeigu nebus toliau ku-

nerolo, devyni milijonai iš 
12,500,000 atleistų iš tarny
bų dabar turi darbus.

Ežeru Jūreiviai Sako 
Jie Šauks Streiku

National Maritime unijos 
šiandien sakė jis mano pa
tiekti streiko pranešimą 
NLRB biurui.

Sutarčių tvarkytojas Frank 
Jonės grįžo iš Washingtono 
ir sakė streikas bus atidė
tas 30 dienų ir neįvyks ry
šium su gręsiančiu streiku 
šeštadieny Rytų ir Vakarų

KALENDORIUS
Birželio 11 d.: šv. Barna

bas; senovės: Dainius ir 
Skirgėlė.

Birželio 12 d.: šv. Jonas 
iš Fakundo; senovės: Uosis 
ir Rūta.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Reikšmingi
Parengimai

Sioux City, Iovva. — Bir
želio 16 d. išpuola Amerikos 
Tėvų Diena. Savo svetainėje 
turėsim progos pagerbti vi
sus parapijos tėvus.

Tą pačią dieną bus ir vai
kučių Pirmoji šv. Komunija.

★

Birželio 23 d. aplankys 
mus vyskupas, kuris suteiks 
vaikams ir augusiems dirma- 
vonės sakramentą.

★

Liepos 4 d. turėsime ne
paprastą programą pagerbi
mui mūsų parapijos tėvų ir 
motinų. Tą dieną 8 vai. ryto 
klebonas atlaikys šv. Mišias 
už visus parapijos tėvus ir 
motinas. Visi prašomi daly
vauti. Prašomi ir visi para
pijos vaikai ir svečiai sykiu 
dalyvauti tose Mišiose.

Gi vakare 7:30 vai. salėj 
bus programa pagerbimui 
tėvų ir motinų. Bus kalbų, 
dainų ir dalinimas dovanų. 
Bus vakarienė ir šokis.

★

Liepos 7 d. bus pagerbi
mas mūsų parapijos karei
vių. Rytą. 10:30 vai. bus iš
kilmingos šv. Mišias. Daly
vaus vyskupas ir pralotų, 
kunigų. Pralotas sakys pa
mokslą. Laukiame svečių iš 
visur. Po Mišių visi susi
rinks į parapijos daržą, kur 
pastatytats 70 pėdų geležinis 
vėliavos stulpas, kurį sykiu 
su vėliava pašventins vys
kupas. Bus kalbų, dainų, 
traukimas atminčiai fotogra

fijų. Gi 6 vai. vakare, Mayfa 
viešbutyje bus bankietas.

Tikimės, dalyvaus apie 
300 žmonių^ Ant galo šokiai.

Dabar pardavinėjami ti- 
kietai, iš kurių tikimės ap
mokėti iškilmių išlaidas. Pir 
kusieji tikietus turės progos 
laimėti 50 gerų dovanų, $300 
vertės.

Mūsų klebonas darbuojasi, 
kad tie parengimai kuo gra
žiausiai pasisektų. Padėkime 
klebonui. Koresp.

les km., Antanavo vai., Marijam
polės apskr.

Oreiner Andrius su šeima, gyv. 
Ilalsted St., Čikagoje.

(irįkutienė Ona. gyv. Brooklyne. 
j (indas Aleksas, gyv. Čikagoje.

(indelis Jonas,* ki.. iš Debeikių 
j vai., Utenos ap., gyv. Bostone.

Ivanauskas Petras, kil. iš Mer- 
į kinės vai., Alytaus apskr. 
į lzokaitis Vvtautas.

| Liaugaudas Juozas, Liaugaudie- 
. nė Anelė ir Liaugaudas Mykolas, 
i Lukoševičienė Emilija ir jos sū- 
| liūs Albertas ir Jonas, gyv. Lau- 
i renee, Mass.

Lupeikis Juozas, kilęs iŠ Ragu
vos vai., Panevėžio apskr., gyv. 
Čikagoje.

Mačys (Machis) Antanas ir Ce- 
jeilija, gyv. Bostone.

.Magnus-Lazdauskąitė Liucija.

vės vai., Alytaus apskr.
Pikšrvs Stasys, kil. iš Krekena

vos, Panevėžio apskr.
Pilipauskas Jonas, gyv. Brook

lyne, dirbo prie lietuviško laik
raščio.

Plaščiauskienė Aną, gyv. Broo
klyne.

Povylaiticnė-Barakauskaitė Ona 
gyv. Čikagoje, kil. iš Šiaulių vai.

Preikšaitis Mikas, sūn. Miko, 
kil. iš Tauragės apskr..

Preikšas, sūnus Kazimiero, kil. 
iš Dargainių k., Kriukių vaisė., 
Šiaulių apskr.

I’uleikis Kazimieras, kil. iš Kv- 
darnos vai., Tauragės aps.

Ieškomieji ar apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atšilo pi

Consulate General oi 
Lithuania

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

Jackūnienė-Žvirzdiuaitė Petro- I .Makauskas Jonas* žmona Do-

Išliko Gyvi
New York (LAIC) — Iš 

Europos gauta žinių apie tė
vus domininkonus; daugeliui 
amerikiečių pažįstamas Bo
naventūra Pauluks.s esąs 
Walberberge, Albertas Rut
kauskas ir Tomas Žiūraitis 
randasi išvietintų lietuvių 
tarpe. Neturima tikrų žinių 
apie T. Domininką Grigaitįj. 
Spėjama jis gali būt likęs 
ir Lietuvoje.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Bagučartskytė Kazė, duktė Ka
zio, kil. iš Šiaulių gyv. Čikagoje.

Bakšienė-Biknerytė Elzė, kil. iš 
Paberžių km., Tauragės ap. ir 
Bakšienė-Biknerytė Agutė, kil. iš 
ten pat.

Balčiūnas .Mykolas, kil. iš Či- 
čiflnlų km., Krinčino par., Biržų 
apskr.

Baizarai, kil. iš Šiaulių valse.
Bamkauskas Petras, kil. iš Vo-. 

veriškių k., Šiaulių vai., gyv. Mi
chigan valstybėje.

JJartke vičienė- Vaitkevičiūtė E - 
Iena ir Juozas bei Vincas Bart- 
kevieiai.

Basalykas Benediktas, kil. iš 
Cimakovo k., Garlino apskr.

Bendorienė (.Bender) -Vilkaitė
Uršulė, iš Skapiškio.

Bernadišius Adomas, panevėžie
tis.

Besasparienė-Liaudinskaitė ()- 
nutė, kil. iš Pajevonio parap.

Bikulskienė-Dobrovolskaitė Ona, 
iš Kretingos ap., gyv. Čikagoje.

Bliūdžius .Motiejus, kilęs iš Kvė
darnos vai., Tauragės apskr.

Brazlžionis (Bradzon) Bernar
das, kil. iš Toiiūnų km., Pušaloto 
vai., Panevėžio apskr.

Brotvrienė Anastazija.
Budreika, sūnus Viktoro, kilęs 

iš Kamajlų vai., Rokiškio apskr.
Bundza Andrius.
Bydvai Jonas ir kiti, iš Gau- 

dikaičiių km., Telšių valse.
Daujotas Stanislovas, vedęs Do

micėlę Eilimtaitę, gyv. Uambridge.
Dunauskai, Albertas, Raimon

das ir Anelė, gyvenę Kražių vai., 
Raseinių ap., grįžę Amerikon apie 
1934 m‘

Eitniant Stella, gyv. Illinois 
valst.

Firantienė-Čepu’.ytė.
Gailius Povilas ir Gailiūtė Mor

ta, kilę iš Gruzdžių vai., Šiaulių 
apskr.

Gečas Vladas.
Genutis Vincentas, gyv. Uleve- 

lland, Ohio.
i Girdauskas Juozas, kil. iš Ju-

nėlė su šeima, gyv. Čikag ,je. 
Jakaitis Tadas, kil. iš ..reke-

navos, Panevėžio apskr.
Jakštaitė Valerija, gyv. Ne’.v

Yorke. Iki 1939 m. buvo lpetuvo 
je ir studijavo Kauno universitete.

Jakubauskas Vladas, kil. iš Ra
seinių apskr.

J ankauskienė-Bart kaitė Ona, g.» 
venusi Farmington.

Jankunytė Adelė, kil. iš Šila- 
vos vai., Raseinių apskr., gyven. 
Philadelphijoje.

Jode.is Viktoras ir Jodelis Gas
paras,

Jonušas Vincas, kil. iš Medinių 
i km., Telš ių valse, 
į Jonuška Jonas ir Antanas, kil. 
iš Seirijų vai., Alytaus apskr.

Jonynas Jonas ir ar Antanas, 
kil. ar tur. giminių Miroslavo 

vai., Alytaus ap., gyv. Čikagoje.
Juodviršis Pranas, kil. iš Kazlų- 

Rūdos km., Antanavo vai., Mari
jampolės apsč., gyv. Brooklyne.

Juraška Simonas ir Martynas,
: gyv. Čikagoje.

Kalvaitis Vincas, sūn. Vinco,
, iš Kybartų,
i Kamarauskas Alfonsas, sūnus 
Jono, kil. iš Alytaus.

Kamarauskas Stasys, sūn. \ la- 
do, kil. iš Alytaus.

Karveljenė-Leikaitė Anastazija, 
kil. ar turėjusi giminių Utenos 
aps., gyv. Brooklyne.

Kleinas Liudvikas, gyv. Pas- 
saic. T.

Klevinskas Juozas, kil. iš \ il- 
kaviškio apskr.

Kontrimas Boleslovas ir .Kont
rimas Justinas, gyv. Pittsburghc.

Ručinskienė Juozapa, kii. iš 
Kvedaruos vai., Tauragės apskr.

Kuilienė-Puleikytė Barbora, kil. 
Kvėdarnos vai., Tauragės aps.

Kuklienė-Petrikaitė Petronė, du 
ktė Jono, kil. iš Gargždų valse., 
Kretingos ap.

Kukovvska Anna. gyv. Amster 
dam, N. Y., ar apylinkėje.

Kulikauskas Jonas, gyv. Cika 
goję.

Kupčinskas Jonas, iš Pakuonio 
vai., Kauno aps., gyv. Brooklyne

Kvietkauskas Jonas, kilęs iš 
Aukštosios Panemunės vai. Kau
no ap.

Lapasnick (Zapasnick :) Soti ja.
Lazdauskas Jonas.
Lazdauskienė-Stakauskiite Ma

tilda, iš Toiiūnų km., Pušaloto 
vai., Panevėžio a p.

Leikaitė Elzbieta, vienuoli*.
Leverienė Pranciška, kil. iš 

Plioriškių.

micelė ir duktė Joana.
Makeinskas Antanas, gyv. Hart

ford, Uonn. Capitol Avė., kilęs 
iš Josvainių vai., Kėdainių aps.

Marčiulvnaitė Ju.ija, kil. ar tu
rinti giminių Birštono vai.

Martinkus Aleksandras, Jonas 
ir Povilas, gyv. Philadelphijoje.

Mašickienė - Drimbaitė Elena, 
gyv. Čikagoje.

Matikonis Antanas, kil. iš Kur
klių, Anykščių vai., Ukmergės ap.

Milius R., kil. ar turįs giminių 
Alytaus apskr.

Minkiewicz Stanislav, Apclioni- 
ja ir Anna, gyv. New Yorke.

Misevičienė-Tarvydaitė Ieva, ki
lusi iš Švėkšnos vai., Tauragės 
ap-, gyv. Čikagoje.

Miškinis Povilas, kil. iš Debei
kių vai., Utenos ap., gyv. Bostone

Mivlienė Ona, kil. ar turinti 
giminių Raseinių ap., gyv. Čika
goje.

Montvilas Pranciškus, sūnus 
Pranciškaus.

Montvydicnė-Gylytė Ona, kil. iš 
Suvalkijos, gyv. New Yorke.

Musnickicnė-Staselavičiūtė, kil
is Vyšniavos, Vilniaus krašto, gy
ven. Čikagoje.

Navogruckas-NMormantas Sta
sys ir jo brolis Mykolas, sūn. Va
clovo, gimę Čikagoje, gyv. Lietu
voje Šiauduose, Stasys buvo bok
sininkas, grįžo Amerikon 1937 m., 
Mykolas dirbo siuvykloje Čikagoj.

Nevardauskas Adolfas, gyver. 
Čikagoje. .

Noreika Antanas ir jo sesuo, 
kilę iš Papilės vai., Šiaulių aps.

Panelienė-Zaleskytė, Igno duk
tė.

'Paškauskienė-Strolytė Juzė, gy
ven. Clevcland.

Penkauskas Ignacas, Jokūbas ir 
Jonas, gyv. Čikagoje.

Perminąs Ignas, kilęs iš Pa- 
kalupės km., Viekšnių vai.

Petrauskaitė Julija, ištek, pa
vardė nežinoma, išvažiavusi iš 
Jurbarko 1934 m. su seserimi Pe
tronėle ir motina Marija pas tė
vą New Yorke.

Petreikis Pranas, kil. iš Plate
lių vai., Kretingos ap., gyv. Či
kagoje.

Petronis, brolis Anelijos, kilęs 
iš Svėdasų vai.

Petružis Gabrielius, kil. iš Alo-

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Tel. — YARds 5657.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1051 Weat 47th Street 
OFISO VALANDOS:

Nuo S iki 4 pp. ir 7 iki vak.

DR. V. P. SLEPIKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

e • e
68(8 W. Cermak Road 

berwyn, munrois
Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

Pinnad., Antrad., KetvirtačL, 
ir Penktadieniais — 

nuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vali. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki .4 popiet

J. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA

Home Galis ta Indiana—*

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOUR8: Dallv •—» P. M. 

Baturd&ys » A. M. to I P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų aktų gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių jteiupimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAJL 0528, Cliieago 

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

Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:04 p. m.

SKELBKETfiS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. VIR 0980 (offlce ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICLAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 8:30 — 
8:80 vakarais. Treėiad. pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tikslus Tyrimas 
Orthoptlc (lydymas

Contaet Stiklai 
Stiklus Atmuijlnam

Oftao Tet .... Visgini. 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS:

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

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., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ’ 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

1

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

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

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

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IR KOPLYČIĄ! 
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas, 

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

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

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

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

Priimami Ir Karo Bonai 
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno 

IR SAVO TESTAMENTE.
UŽ TAVO VĖLĘ

Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI 

Mount St. Francis Greene, Maine

T I I I I II Iinz
minti

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie *

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 19 namų Ir prtstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Kuolių | štokų Ir 
jums nereikės laukti dėl Jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim
Taipgi Pasirinkimas Valiausių 

Muziku* Rekordų

TELEFO NUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 8:00 vai.

REN OLOJ AME GRINDŲ j 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150"
I dieną"

DR. WAL?ER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankoe)

Tel: — CANAL 7329

Vai.: — Kasdien — 10 iki 12. 1 iki 5. 7 
Iki > — Seitad. — 10 lyte Iki ( rak. 8ek- 
mad. — 10 Iki plotų. — Tredtad. uždaryta.

f

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISV, ir —
KEM-TONE VAUSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
1946m. SIENINCS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE 
PAINT & HARDYVARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMloek 8282

NORIU PIRKTI 
U2 CA8H:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tron luboe)

Oftao Telefonas: YARda 0554 

Jei neatsiliepta laukite—
Ros. TeL; MIDwny 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 B.

Oftao Tel.: GROvehm 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo S iki 4 popiet: 7 iki S vak.: Ir 

Trečiadieniai* pagal sutarti.

Tel. — HEMloek 5624

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo T iki B kas Takai 

Dienomis tik pagal sutarti.

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs Ii Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Res. TeL REPublie 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEData 2868 

VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURG AS g 
2423 West Marąuette Iid. 1

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
T1UMDO8: nuo 2-4 ir 7-9 kasdt.n 

Išskiriant tročiad. ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANel 022

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
šelmiui., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uidsrytas.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublie 7868

TeL OANal 6267
Res. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS

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

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKl
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. HIIiLTOP o»#n 
ViilajMlos pagal aptarti.

Ree. 6968 So. Taiman Ava.
Bee. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMloek 4848

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 Nedėliomia 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 sutarti
Office TeL YARds 4787 

Namą Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS'

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 

Namą Tal.t PITI.I.MAN K'/Tiv

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

Wcst Town Bldg.
2400 ĮVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Ree. TeL: BKUnswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakaro
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HELP WANTED

S “D R A U G O” M J1 
DARBŲ SKYRIUS įjg

HELI’ WANTED«— MOTERYS

••DRAUGAS" HET.P WANTED 
ADVF.RTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboin Street 
Tel. RANdolph »488-»48»

H EIT AVANTF.D — VA RAI

REIKIA
MEDŽIO-ISDIRB1MUI FORMANO 

IR
MEDŽIO IšDIRBftJŲ

Pastovūs darbai naujoj rakandų 
dirbtuvėje. Pašaukite tarp 9 ryto 
iki 5 vak.

DEARBORN 4316 
627 W. LAKE ST.

Reikia 
Lathe Hand

Turi būt patyręs. Pastovus 
darbas ištisai metus. 45 vai. 
j savaitę. Labai gera mokes
tis. Puiki transportacija ir 
darbo sąlygos.

PAŠAUKITE MR. COTTINI
CAPITOL 4900

RAKANDŲ FINISHER 
IR PATAISYTOJO

Atsakomingas, hotelyje patyrimo 
pageidaujamas. Pastovus darbas. 
Arti North sidės.

PAŠAUKITE HOUSEKEEPER 
WHITEHALL 4850

Paint Sprayers 

Touch-up Sprayers 

Padėjėjų
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Naujas 18Į4 c. j vai. 
pakėlimas dabar galėn.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
UIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

100
MERGINU

R A D I O

ŠVIESUS, SVARUS IR 
I.ENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

- 83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
VYRŲ

IR MOTERIŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS MALONIOS 
APLINKYBES GERA 
PRADINE MOKESTIS

45 VAL. Į SAVAITĘ 

ATSIŠAUKITE

COLORGRAPHIC, INC.
4617 West End Avė.

BELL & HOWELL CO.
Darbas su ateičia. Patyrimo ne
reikia. Jums mokama laike mo
kinimo.

MOTERŲ
MECHANICAL ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS 

LINE SOLDERERS 
COIL WINDERS 
INSPEKTORKU 
ODOS DIRBĖJŲ 

VYRŲ

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING MACH. OPERATORIŲ 

POLISHERS IR BUFFERS 
BENCH DARBININKŲ

; Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.
PRADEKIT ŠIANDIE 

Kreipkitės Samdymo Oflsan 

1801 LARCHMONT AVĖ.
(Blokas j pietus nuo Irving Pk. Rxl.)

i

HRI.P WANTED — MOTERYS

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Kale D R. BACIUI 
004 Anber Avansą, Chlongą

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue
Parbinink&ms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AK IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽE NITORKU
UŽDARBIS 72’A J VAL. PRADŽIA. 

77^ J VAL. PO 3 MAN.
82 H J VAL. PO 6 MEN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET ELOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Reikia Merginų
MAŽIAU 35 M. AMŽIAUS

Patyrimo nereikia. 75 centai į vai. 
pradedant. Su bonais uždarbis 
virš $1.00 j vai. Lengvas, švarus, 

'malonus darbas.

CALUMET 1060
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ARACHNIDIZMAS
Daugeliui gal niekad ne

girdėtas žodis, tas “arach
nidizmas”. Nelengva tą žo
dį ištarti. Žodis “arachna” 
reiškia “nuodingas voras”, 
— gi “arachnidizmas” reiš- 
kia “nuodingo voro nuodais 
apsinuodijimą”.

Kas metą vis dažniau ir 
dažniau pasitaiko arachnidiz 
mu susirgimų. Sakoma, kad 
dabar Amerikoje vis daugiau 
ir daugiau prisiveisia nuo
dingų vorų. Be to, ir žmo
nės dažniau išvažiuoja pik- 
nikauti, ar atostogauti, tad 
dažniau įvyksta įjkandimų.

Daug kas yra girdėjęs a- 
pie nuodingą vorą vadinamą 
MTarantula”. Į šiaurės A- 
meriką tarantulos patenka 
su bananų kekėmis impor
tuotomis iš pietų Amerikos.

Kai “Black Widow Spid
er” įkanda, tai pasireiškia 
šiokie simptomai. Įkastoji 
vieta peršti, skauda, degina 
ir sutinsta, — lyg kad bitė 
būtų įgilus. Po pusvalandžio, 
arba net ir po keletos va
landų, vidurius pradeda rai
žyti baisūs diegliai; žmonės 
kartais klaidingai pamano, 
jog tai yra apendicito ata
ka. Paskui, kojas ir rankas

PASIKfiSINTOJAS

Terundori Arai, 26 metų

X

Stalino Garbintojai
Mes bedieviai, bolševikai, 
Nors nuplikę, kaip tilvikai, 
Dirbam Maskvai, neatbojam, 
Paskui Staliną zyliojam.
Nei Churchillo nebebijo, 
Prieš Ameriką netyli, 
Kalabūzėn kai nueinam, 
Ten vienminčių daug susei-

nam.
stiprūs mėšlungiai pradeda amžiaus, suimtas Tokyo mie- Paulioję, namo grįžtam,

ste. Jis įtariamas dalyvis Prisilakę, kad net plyštam. 
suokalbio nužudyti gen. Mac- ,, „. .
Arthur. (Acme-Draugas te. ,valdžią ignoruojant.

traukti. Ligoniui ir skauda, 
ir darosi silpna ir jaučia 
mirties baimę. Kūno tempe
ratūra beveik normali. Li
goniui seilės smarkiai drim
ba, ašaros srovena, prakai
tas labai pila. Veidas gali 
būti išbalęs, o kartais net 
pamėlynavęs. Veido raume
nys ir kaklas konvulsingai 
trūkčioja. Žmogus dūsta, sun

lephoto)

Pilsburgiečius
nugazdino

Kiek išmanom kritikuojam. 
Giriam Stalino narsumą 
Ir jo drąsą ir kvailumą. 
Tiek jis galios įsigijo, 
Iškolioja, priekabiauja, 
Nors jos kumpius labai my-

Majoras gen. Curtis E. j lt
Le May, vadas^ 21-mos U. S. j Sviestą, kumpius sudoroja 

Ir už tai nedėkavoja.Bananų pardavėjams taran-!ku jam. a‘gauti ,k™pą’ gal 
tūla kartais įkanda. Skaus- va 3va'«sta lr labai gelia

Jis kaskart ją daugiau pe
ria.

Vabaliukai netingėkit,
Su prūsokais šokinėkit.

Šoksim, šoksim ir dainuosim 
Ir Stalinui garbę duosim. 
Kapitalistus koliosim,
Betgi duonos iš jų losim.
Pas Staliną nevažiuosim, 
Čia jo dūdą mes dūduosim. 
Žinom, kumpių ten negau-

sim,
Plačios akys, it galvijo, 
Jokių dūmų nesibijo. 
Diplomatai apsiprato,
Nei pavojaus nebemato.
Tik Sibiro paragausim.
Bet vėl paskolos maldauja. 
Kai Stalinas rėž kazoką, 
Indriai. Bimbos, gražiai šo

ka.
Žaibas

mas įkastoje vietoje ir jaus
mas nuo tarantuliškų nuodų 
yra labai nemalonus. Bet nuo 
tarantulos nuodų niekas ne
miršta. Be to, tarantulos čia 
pas mus nesiveisia, ir įkan
dimai pasitaiko gan retai. 
Tad apie “baisųjį” vorą ta
rantulą pakaks rašyti.

Bet yra vienas labai nuo
dingas voras vadinamas 
“Black Widow Spider”, apie 
kurį reik plačiau pasiinfor- 
muoti. Tas voras yra labai 
veislus ir randasi visoje šiau 
rėš Amerikoje ir net Kana
doje. To voro išvaizda yra 
šiokia: visas juodas, apie 
pusės colio diametrinio di
dumo, papilvėje turi skais
čiai raudoną “grazną,” pana
šią jt dvi sujungtas tulpes. 
Tokio voro reikia saugotis. 
Jei įkas, gali būti blogai.

REIKIA MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Pa
kuoti ir asscmbllng. Vidurmiestyje 
prie ipatogios transportaeljos. 5 die- 
nos | savaitę.

MEDICAL SUPPLY CO.
75 W. Van Buren

Reikia
Assemblers
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

Mes išmoksim jus prie:

SOLDERING 
RIVETING 

INSPEKTAVIMO 
DRILL PRESS 
IR PAKAVIMO

Dykai ligoninės apdrauda, gyvy
bės apdrauda ir apmokamos 
šventės.

NUTONE
1474 W. HUBBARD

~aTsemblers
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERIŲ 

Lengviems Assembly Darbams

Naujas l81/2 c. j vai. 
Pakėlimas dabar galėn. 
Puikios darbo sąlygos.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 

PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

Draugauk su “Draugu”.

Jodl Kaltina Britus
Nacis, Jodl, liudijo tarptau

tiniam kariniam teisme, kad 
pačiupti įsakymai įrodė jog 
britai komando kariai buvo 
mokomi kaip surišti belais
vius, kad jie patys pasis
maugtų.

Sakydamas jis gavęs įro
dymų jog tos intsrukcijos 
buvo vartojamos Dieppe, 
Jodl teigė, kad nei jis nei 
feldmaršalas Keitei neiš
leido įsakymo ant vietos su
šaudyti komando Icarius.

Be to, ir prieširdyje suspau
dimo jausmas, tąso vemti. 
Paskui inkstai sukrinka, šia 
pumą užlaikyti kartais ne
gali, o kartais šlapumas vi
siškai sustoja ėjęs, antakiai 
užbrinksta. Kraujo spaudi
mas smarkiai padidėja.

Jei žmogus arachnidizmo 
ištiktas ištveria kančias per 
porą dienų, tai yra viltis 
jam pasveikti. Bet paskui 
bent per visą savaitę jau
sis silpnas.

Silpnesnieji neištveria a- 
rachnidizmo, miršta. Ypač 
pavojinga yra nuodingo vo
ro įkandimas tiems, kurie 
turi širdies ligą, arba jei 
kraujo spaudimas yra per- 
aukštas.

Reikia žinoti kur dažniau
sia “Black Widow Spider” 
būna. O tai bėveik kiekvie
name miške, ir mėgsta vorai- 
tinklius pinti bei lizdus tu
rėti ir veistis lauko kabur- 
kose, po toileto sėdyne. Ten 
dažniausia piknikautoją a- 
rachnidizmas ištinka. Taigi 
jei reikalas ištinka eiti į tu
pyklą kur miške, tai apsi
moka su žabarais ar su po-

Bomberininkų Komandos, ku 
ri, sako, privertė Japoniją 
besąlyginiai pasiduoti Jung
tinėms Amer. Valstybėms, 
pareiškė, jog trečiojo pasau
linio karo pirmuoju taikiniu 
(target) bus Pittsburgh, Pa. 
Būsiman kare priešas pir
miausiai puls ne militares 
bazes, kaip kad pastarame 
kare Pearl Harbor, bet di- j 
džiausį pramonės centrą, ku
riuo yra kaip tik Pitts
burgh.

Generolas dabartinius ka
ro lėktuvus, kaip B-29, laiko 
neturinčius reikšmes būsi 
mam kare. Trečiame pasauli
niame kare milžiniški lėktu
vai darys po 10,000 mylių ir 
sudarys Amerikai rimtą pa
vojų.

Pas Staliną tiek gudrumo, 
Jis nerodo dėkingumo.
Kai Amerika jį šeria,

HELP KANTE!) — MOTERYS

PATYRUSIU SLIP STITCHF.RS 
PRIE CUSTOM MADE

_____ KAKLARAIŠČIU 
Uždlrbslt nuo $1.10 iki $1.85 už 
duženą. Dirbant daliniu laiku arba 
namie. PaSaukit po 2 vai. popiet.

LONGBEACH 2317 
KEN MURRAY

4505 N. Lincoln Avė.

kas bemiegant prišlapina lo
vą, gali būti įvairių. Nepa
tariu duoti jam jokių vais
tų be daktaro žinios. Gydy
ti privalai daktaro priežiū
roje.

Atsakymas M. M. — Pre
paratas vadinamas “D. D. 
T.’’ tikrai užmuša ir išnai
kina blakes, tarakonus, mu
ses, uodus, šimtakojus ir vi
sokius vabzdžius. Žmonėms 
ir gyvuliams tie nuodai ne-

piera voratinklius sutraukio- labai kenkia, bet visgi rei- 
ti ir vorus nublokšti, kad kia elgtis atsargiai, kad ne-

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
90 1b. — 2nd Roll .... $1.«O ’
Brick Siding — Roll .......... $2.15
Heavy Brick Siding ............. $6.95

Ketvirtaine pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stako — Lentų lr Namams 

Materiolo.
Kam reikalinga namą. taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
'Mes turim gerą lietuvĮ kai-pentcrĮ

AI,BERT LIJMBER & SUPPLY 
COMPANY

3800 SO. WESTF,RN AVĖ 
Tel. I.AFAYEITE 2101 .

neįkąstų.
Jei kartais nuodingas vo

ras įkastų, tai žinok kaip 
gelbėti. Visupirma reikia 
skubėti namo ir paguldyti 
nelaimingąjį į šilto vandens 
vonę. Skubiai šaukti dakta
rą ir pildyti visus daktaro 
įsakymus.

įkvėpavus įi plaučius ir kad 
nepatektų viduriuosna. Tai 
naujai išrastas chemikalas 
ir toksikologinių žinių apie 
“D. D. T.” dar pakankamai 
neturima, ir antidoto dar ne
išrasta.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas F. A. — Prie
žasčių dėlko paūgėjęs vai-

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

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10 METAMS 
$500.00 ovdvmo 

POLISAS
$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL.

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

I

ftią. pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartln) savo namą be Ilgo atidėliojimo lr be 
Išlaidų, pagal O. I. Blll of Rights patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs lr kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus lr patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Minola
PUblished Daily, except Sundays, 

by the
LITIIUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

AdverUsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
Metams ...................................................................................  $7.00
Pusei metų ............................................................................ 4.00
Trims mėnesiams ....................................................................2.00
Dviem mėnesiams ..............................................................., v 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................. .75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Maskvos Kontroliuojamoji Rumunija
Jungtinių Valstybių vyriausybė gegužės mėn. 27 d. 

siuntė Rumunijai notą, kurioj nurodė reikalą tuoj pra
vesti rinkimus į steigiamąjį seimą, kad duoti progos 
žmonėms laisvai pasisakyti dėl savo krašto santvarkos 
ir demokratiniu būdu sudaryti vyriausybę.

Maskvos kontroliuojamoji laikinoji Rumunijos vy
riausybė davė labai keistą atsakymą į Vašingtono no
tą. Atsakymas, aišku, buvo Maskvos padiktuotas.

Amerikos nota, girdi, buvus redaguota esant “propa
gandistų įtakoj”, prasilenkiant su realybe. Vadinas, toji 
nota nebuvo vietoje, nes šiandien rusų bolševikų domi- 
nuojamoj Rumunijoj yra “viskas tvarkoj.”

Nieks negalės užginčyti, kad rusai bolševikai kontro
liuoja Rumuniją ir kad atsakymas į Amerikos notą 
buvo rusų padiktuotas, nes tuo pačiu kartu Maskvos 
radijas iš kailio nėrėsi begirdamas Rumunijos “demo
kratiją“. Sudarymas visų “valstybinių” partijų vieno 
bendro bloko ir išstatymas vieno kandidatų sąrašo, 
Maskvos teigimu, esąs “puikiausias” ir “demokratiš
kiausias” dalykas.

Ką tai reiškia, nesunku suprasti. Maskva per savo 
pavergtų tautų kvizlin,gus pasauliui pasako nesikišti į 
tų kraštų reikalus, kuriuos rusai turi okupavę. Be to, 
tai reiškia, kad Rumunijoj ir visur rusai planuoja pasi
juokti iš demokratijos, suvaidinant tokią rinkimų ko
mediją, kokią jie vaidina nelaimingoj Sovietų Rusijoj.

★
Rusų Spauda Puola Britus

Maskvos dienraščiai labai piktai puolė Didžiosios Bri
tanijos vyriausybę, ypač jos užsienių reikalų ministrą 
Ernest Bevin. Puolė dėl to, kad diskusijose parlamente 
turėjo drąsos pasakyti tiesos žodį Sovietų Rusijos dik
tatūrai dėl jos trukdymo taikos atsteigimo darbų. Mat, 
teisybė akis bado.

Valdžios organas “Pravda” rašo, kad p. Bevin kalba 
turėjusi psichologinį karakterį. Ja buvus prirengiama 
dirva visiškam sąjungininkų jėgų bendradarbiavimo 
principo suardymui.

Ir šiuo žvilgsniu Rusijos diktatoriui Stalinui galima 
pritaikinti žemaitišką pasakėčią: “kuo pats kvep, tuo 
kitus tep.”

Stalina.3 tuoj po karo pradėjo šalintis nuo bendradar
biavimo su demokratijomis taikos planavime. Jei ir šian
dien dar nėra sudaryta taikos sutarčių su Italija, Aus
trija, Rumunija, Vengrijai, Bulgarija ir Suomija, tai yra 
aiški Sovietų Rusijos kaltė. Sovietų Rusija yra kalta 
ir dėl painios Vokietijos padėties. Visa Europa ir net 
Azija darosi nebepakeliama sąjungininkams našta, nes 
Sovietų Rusijos totalitariniai ir imperialistiniai sieki
mai trukdo pokarinės rekonstrukcijos darbą.

Ir kadangi anglai bent kartą išdrįso pasakyti tiesos, 
žodį taikos darbo trukdytojai Maskvai, jos spauda ma
tė reikalo tiesiog akiplėšiškai juos pulti.

★
Devyniolika Moterų

Būsimais rinkimais net devyniolika motoru bus kan
didatėmis į Jungtinių, Valstybių kongresą. Veik visos 
kandidatės yra pasižymėjusios politikoje veikėjos ir jų 
dauguma, be abejonės, bus išrinktos.

Mokslo Metams Baigiantis
Šiomis dienomis su specialėmis iškilmėmis mokyklos 

baigia savo mokslo metus. Daug jaunuolių baigia pra*- 
džios ir vidurines mokyklas. Daug baigia ir aukštąsias.

Šiais laikais tėvams, berods, nereikia* daug įkalbinėti, 
kaip svarbu yra duoti progą savo vaikams siekti aukš
tesnių mokslų, nes visi gerai suprantame, kad prasi
mušti į gyvenimo viršūnes galima tik įsigijus specia
lybes aukštesnėse mokyklose. Tėvai, kurie turėdami 
galimumų, neleidžia vaikams tęsti mokslo, jiems didelę 
skriaudą daro.

Mes, lietuviai, ypatingo dėmesio turime kreipti į mo
kyklas. Del ko — ir aiškinti nereikia. Neužmirškime, 
kad visa lietuvių tauta yra sudėjusi mumyse savo vil
tis dėl jos išlaisvinimo, dėl jos išgelbėjimo nuo išny
kimo. Mes tautos lūkesčių tik tuomet neužvilsime, kuo
met būsime pakankamai šviesūs, organizuoti, vieningi, 
kuomet šviesių, gerai išauklėtų vadų prisiauginsime. 
Tai daug pareis nuo mūsų pačių, nuo tėvų ir, žinoma*, 
nuo mokyklų.

Neužmirškime ir to, kad mūsų, katalikų, vaikams 
vieta — katalikiškos mokyklos. Neužmirškime, kad ir 
lietuviškų mokyklų turime. Būtų nenuoseklu ir nepat- 
riotinga, jei kurie galėdami neleistume savo vaikų į 
lietuvių katalikų mokyklas.

★
Nauja Gaisro Nelaimė

Dar tebetiriamos Chicagos viešbučio (La Šalie) gais
ro priežastis, bet jau ir kita gaisro nelaimė ištiko. Sek
madienį) užsidegė Dubuąue, Ia., viešbutis (Canfield), ku
riame žuvo keliolika žmonių ir nemažai sužeista.

Tokios nelaimės stipriai sukrečia* visuomenę. Visi, tie
sa, žino, kad ir prie didžiausio atsargumo dažnai sunku 
išvengti nelaimingų atsitikimų, tačiau kai patiriama, 
jog būta* neatsargumo, apsileidimo, neišpildymo atitin
kamų valdžios organų patvarkymo, visuomenėj kyla pa
sipiktinimas. Viešbučiai, ar kitos viešos įstaigos, be- 
siekdamos didelių pelnų, dažnai nepaiso žmonių svei
katingumo ir saugumo reikalų.

Tos baisios gaisro ir kitos katastrofos, reikia manyti, 
privers valdžią budresne akim prižiūrėti, kad viešosios 
įstaigos išpildytų visas nustatytas saugumo taisykles.

★
Kas Svarbiau!

Politikai yra linkę manyti, kad Prezidentas Truma- 
nas darbo įstatymų kai kuriais projektais pakenkęs 
savo kandidatūrai į prezidentus 1948 m. rinkimuose. 
Bet, nejaugi Prezidentas pirmoj vietoj turi rūpintis sa
vo ir savo partijos reikalais, o antroj — krašto gero
vė? Į tą klausimą duos tinkamą atsakymą ne šiandie
niniai politikai, bet 1948 metų balsuotojai.

★
Geras Ženklas

Praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos parlamente 
vestas diskusijas užsienių politikos reikalais pasekre- 
torius McNeil užbaigė svarbiu pareiškimu, kad Bevinas 
stengsis siekti susitarimo su Sovietų Rusija visais bū
dais, bet tik jau ne nuraminimu ir ne nuolaidumu. b

Tai geras ženklas.

Trisdešimti Metai
Ja*u trisdešimti metai, kai “Draugas” eina dienraš

čiu. Kadangi atskiru parengimu šios vis tik svarbios 
sukakties neminėsime, todėl prašome stipriau paremti 
tradicinius mūsų dienraščio parengimus. Pirmas tokių 
bus: vasarinis piknikas liepos 14 d. Bergmans Grove, 
antras — piknikas Vytauto parke Darbininkų Dieną 
(Labor Day).

Prof. K. Pakštas

Apie Tarptautinę Padėti Ir Apie 
Lietuvių Reikalus

- Politikų žlibumas pavertė Europą barbariškos diktatū
ros kolonija. — Per dešimtį metų Ruąija naikins kraštus 
pakeliui į Vokietiją. — Naujo karo pavojus. — Hitlerio 
kūnas mirė, o dvasia įsikūnijo Stalino gelmėse. — Badas 
Europai garantuotas gal 25 metams. — “Girk Staliną kuo 
labiausia, o bėgk nuo jo kuo toliausia.”

Lietuviai galime pasidžiaugti turėdami žymiu po
litinės geografijos specialistą prof. K. Pakštą. Šiuo 
metu profesorius gyvena Santa Moniea, Calif. .Jaus
dami, kad šiuo momentu visiems būtų įdomu išgirs
ti jo nuomonė svarbiaisiais tarptautiniais, o taipgi 
ir Lietuvą liečiančiais klausimais, patiekėme jam 
eilę paklausimų, j kuriuos atsiųstuosius atsakymus 
čia paduodame žodis žodin, tik pridėdami antraš
tėles. Dr. J. J*.

NAUJI KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI
JUGOSLAVIJOJE

Liūdnoj žinios pasiekia iš Jugoslavijos. Nauji kata
likų persekiojimai tenai prasidėjo. Zagrebo arkivysku
pas Stepinats pareiškė žurnalistams:

— Bažnyčios veikimas Jugoslavijoj visai suparali- 
žuotas. Bet kokia kritika yra uždrausta. Mažiausia pas
taba gali iššaukti didžiarusį keršijimą iš komunistų 
pusės katalikiškiems sluoksniams. Komunistai įžeidi
nėja Bažnyčią, užmušinėja kunigus ir dėl to niekas nei 
žodžio nepasako.

Vienuoliai trapistai iš Jugoslavijos buvo išsiųsti, sa
leziečiai deportuoti į Rusiją, karmelitams uždrausta ne
šioti vienuoliškus rūbus. Daug vienuolių seserų buvo 
komunistų užpultos. Kai kurios iš jų nubaustos mir
ties bausme, kaltinant, kad jos kaltos dėl partizanų 
mirties.

Nei kiek negeriau ir stačiatikių bažnyčiai, kuri kaip 
ir katalikų, yra panašiai persekiojama. Vyt. Arūnas

— Kokios perspektyvos 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės?

Kaip matome, buvo du ka
rai 1939-1945 m.: Europoje 
ir Azijoj. Taipgi matome, 
kad demokratijos karą be
veik pilnai laimėjo Azijoje, 
tačiau beveik pilnai pralai
mėjo Europoje. Tebeina ka
ras dėl turtingos Mandžūri- 
jos likimo ir varžytinės dėl 
Korėjos. Mes dar nežinom 
kam šios dvi šalys atiteks: 
demokratijai ar diktatūrai. 
Betgi į pietus nuo 38-tos pa
ralelės jau visur dvelkia* de
mokratiniai vėjai: Kinijoj, 
Japonijoj, Filipinuose, britų 
ir olandų Indijose. Ir jie gai
vina arti bilijono žmonių 
geltonosios ir rusvosios ra
sės. Šioje zonoje, kuri api
ma beveik pusę visos žmo
nijos, po šio karo jau taiko
mas Atlanto Čarteris, čia 
bus daugiau laisvės, pažan
gos ir kultūros, ogi ateity 
padaugės ir duonos. Taigi 
šis karas atnešė gražesnę 
ateitį Azijos tautoms. Jos 
per kiek laiko labai sustip
rės. O su galybe kartais ge
rai auga ir kiti apetitai. Tam 
sesnės odos pusė žmonijos 
gali pasekti baltųjų karin
gumu. Tuomet baltiesiems 
ateis labai liūdnos valandos 
visuose kontinentuose, ogi 
ypač Australijoj ir Ameri
koje, nes jos dar mažai ap
gyventos.

O štai Europos valstybės, 
kuriose išnyko ar jau bai
gia nykti daugiau negu ke
turios laisvės: Suomija*, Es
tija, Latvija, Lietuva, Len
kija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Austrija, Rumunija, Ju
goslavija, Bulgarija ir be
veik pusė Vokietijos. Rodos, 
sovietinimo procesas lėtes
niu žingsniu eina Suomijoj 
ir Čekoslovakijoj. Tai tuzi
nas kraštų, kuriuose gyvena 
145 milijonai žmonių, šios 
zonos prekyba siekdavo nor
maliai arti penkių bilijonų 
dolerių, taigi žymiai dau
giau, negu visos Lotynų A- 
merikos arba visos Azijos. 
Karo vadovų ir politikų 
smulkuma*3 ir žlibumas pa
vertė Europą, patį jos cent
rą, barbariškos diktatūros 
kolonija.
NUBAUDĖ MAŽUOSIUS 
DRAUGUS, O NE PRIEŠUS

Tokiose aplinkybėse ne
lengva kalbėti apie mažų pa
vergtų tautų laisvės pers
pektyvas. Viena aišku, kad 
stoka* tvirtų protų pas šių 
laikų valstybės vyrus padė
jo visai tikrus pamatus nau
jam pasauliniam karui. De
mokratijos nusprendė nu

bausti savo mažuosius drau 
gus, bet ne didžiuosius sa.vo 
priešus. Juk Japonija ir Vo
kietija vis dėlto mažiau pra
rado, negu Lenkija, Lietuva, 
Latvija, Estija, Jugoslavija 
ir k. Ir prisimena man poe
to Nekrasovo ironiški žo
džiai apie didžiųjų vagių pa
silinksminimą nubaudžiant 
mažuosius vagišius: “Biču- 
jut malenkich voryšek dlia 
udovolstvija bolšicii’’... “Pla
ka jie mažuosius vagilius 
didžiųjų vagių smagumui”...

Mažųjų tautų svarbiausio
ji mažoji klaida buvo, kad 
jos nesusijungė į vieną Cent
rinės Europos Federaciją iš 
kokių 120 milijonų gyvento
jų. Kelias į laisvę ir nepri
klausomybę visų Centrinės 
Europos tautų bus labai sun
kus ir kruvinas. Man rodos,

kad daugelis prarado gal
vas ir dar neapma.to savo 
nelaimės didumo, baisumo 
ir klaikumo. Ogi šių laikų 
tragedija yra tikrai apoka
lipsinio masto. Ją pridera 
svarstyti VI. Solovjovo “An
tikristo” prasmėje. Šis pra.- 
našingas veikalas, rodos, bu
vo verstas ir lietuviškai ir 
tilpo “Draugijoj” (apie 190 
7-1909 m.). Būt labai įdo
mu, jei kas turi jos kom
plektą, kad dabar perspaus
dintų “Antikristą”. Bandy
čiau ir savo komentarus pri
dėti.

Daug galima šnekėti apie 
Lietluvos neprik įausomybčte 
perspektyvas, tačiau trum
po, aiškaus, įtikinančio at
sakymo aš neturiu. Esu lin
kęs pasakyti “fifty-fifty”. 
Vilčių yra ir reikia labai 
daug ir planingai dirbti. 
Kaip Amerikos vadovai šne
ka, tai Vokietijos okupacija 
truks bent dešimtį metų. 
Reiškia, per tą laiką Rusija 
turės teisę ne tik kariuome
nę Vokietijon vežioti per 
Lietuvą ir per Lenkiją, bet 
ir savo garnizonus bei poli
ciją tuose kraštuose laikyti. 
Tad atrodo, kad per dešim
tį metų Rusija turės gali
mybių valdyti ir naikinti vi
sus kraštus pakeliui į; Vo
kietiją. Kai bus nutarta 
trauktis iš Vokietijos, tai Ru 
sija nenorės to nutarimo pil
dyti. Prasidės didesni nesu
tarimai, o po kelių metų gal 
net tikras karas ne dėl ma
žos Lietuvos laisvės, bet dėl 
įtakos didelėje Vokietijoj. 
Kas iš to bus, sunku dabar 
pasakyti...

10,000 BONKŲ
DEGTINES

• 3RANDES
• RUM’O

GIN 
VYNO 
KORDLALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MATHAN 
KANTER 

“Lietu vlškM
Žyduliaa”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKIA
Iš BAIF Veiklos Lie- bo lietuviams tremtiniams

tuviškoje Chicagoje
Šiomis dienomis Chicagos koti geraširdžių žmonių, ku- 

BALF Apskrities Centrelis rje pagelbėtų finansuoti lie- 
išsiuntė į BALF sandėlį 191 tuvių našlaičių atgabenimą 
dėžę drabužių, maisto ir ki- įį Europos į Jungtines A- 
tų daiktų lietuviams tremti- merikos Valstybes, 
niams. Šiame siuntinyje yra. BALF veikėjai Chicagoje 
dvi dėžės Chicagos mezgėjų laukia sugrįžtant BALF.pir- 
numegstų įvairių drabužių: mįninko kun. dr. J. B. Kon- 
86 megstiniai (svederiai), 83 č£aus įr tikisi, kad jis inspi- 
poros pirštinaičių, 68 poros ruos chicagiečius ir, aplar 
kojinių, 14 šalikų, 13 kepu- maį, visus BALF veikėjus, 

dar daugiau ir energingiau 
dirbti lietuvių šalpos darbą 
Amerikoje.

Pranešimai
Dėmesio

Svarbus Federacijos Chi-I 
cago apskrities susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio 12; 
d., 8 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos salėj. Be ki
tų reikalų, bus išduotas ga
lutinas raportas iš Spaudos 
Sekcijos veikimo, nes kny
gelės jau išplatintos; paaiš
kės, kiek kurie skyriai ir as
menys tam pasidarbavo, ko
kie darbo rezultatai ir sek
cijos veikla

įvairios ~ įdomios

ŽINIOS

91 m. ir da kle
bonauja

S te. Marie de Beauce, 
Kanada. — Prelatas J. E. nul.
Feuiltteault, kurs šiomis die-----
nomis minėjo 91 metą am
žiaus, da eina tos parapijos 
klebono pareigas ir yra vei-

Išliko senos knygos
Tokyo. — Amerikos oku

pacinė valdžia užtiko de-' 
šimts šėpų retų kinų kalba; 
parašytų knygų, kurias ja-l 
ponai buvo išgabenę iš Nan-I 

j king o Nacionalio Knygyno. Į 
Japonai nespėjo jų sunaikin-: 
ti. Knygos grąžintos knygy- j

r^=
A T Y D A !

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

klus parapijos socialiam 
ateityje. Visų veikime

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

raičių ir 3 poros pantapliu- 
kų.

Šiuos taip reikalingus lie
tuviams tremtiniams Euro
poje drabužius numezgė rū
pestingos ir darbščios Chi
cagos moterys mezgėjos: K. 
Juozaitienė, Daugirdienė, Si- 
manavičienė, Kundrotienė, 
E. Milerienė ir jos duktė Jo-

skyrių, draugijų ir organi
zacijų atstovus ir suintere
suotus veikėjus prašome at
silankyti. Valdyba

Ar apsimoka

Iš Sųjungiečių 
Veikimo

Bridgeport. — Birželio 4 
d. M. S. 49 kp. susirinkimas 

sephine Mileriūtė, Tenzagals i buvo gana skaitlingas.
kis, A. Gausas, A. Yonaitis, 
Kass, Daus, E. Bennet, Raz- 
badauskas, A. Paik, E. Dva
rionas, Pa.čiukėnas, A. Grik- 
šienė, L. Zaromba, Glinskas, 
Cibulskienė, P. Balchunas, 
Sinkus, Stella Narvid, J. A- 
dams, B. Kezes, Anna Bie- 
žis, Anna Stankūnas, O. Viš- 
niauskienė, Bacevičienė, Mei

Pirmininkė Z. Žičkienė a- 
tidarė susirinkimą malda. 
Vėliau sekė nutarimai, iš
rinkta komisija surengimui 
pramogos. Vietą ir dieną nu
tars vėliau.

Paskirta $10.00 sesutėms 
pranciškietėms koplyčios fon 
dui. Nutarta išleisti knygu
tes. Visos narės pasižadėjo

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, bir
želio 12 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Lucille S. Dagis, rast.

Visi sako, kad labai nau
dinga yra garsintis. Garsini- 
masis visuomet apsimoka. 
Bet vienas Illinois pilietis 
patyrė, kad garsinimasis ne 
tik neapsimoka bet da nuos
tolių duoda. Štai, įrodymas. 
Laikraštyje paskelbę, kad 
jis turi automobilių ir nori 
jį parduoti. Kitą dieną jo 
automobilius buvo pavogtas

stininkienė, Paurienė, Gal- pasiimti ir išparduoti net po
kelias. Kuri daugiausiai par
duos gaus dovaną.

Po susirinkimo sekė vai
šės, kurias suruošė R. Ma- 
zeliauskienė.

Į susirinkimą buvo atsi
lankius viešnia net iš Los 
Angeles, būtent B. Žemgu- 
lienė, kuri papasakojo apie 
Kalifornijos gyvenimą ir 
kvietė kam sąlygos leidžia, 
aplankyti tą kraštą. Narė

kienė, M. Gaičienė, Vinskū- 
nienė, Radavičienė, Svetikie- 
nė ir kitos, kurios savo var
dų nepadavė.

BALF Apskrities Centre- 
lyje beveik nuolatos dirba ir 
rūpinasi BALF reikalais:
Apskrities vicepirmininkės 
Pauline Balchunas ir Anna 
Yonaites. Nemažai savo lai
ko pašvenčia ir Sophie Mic- 
kūnas, priimdama savo na
muose, rūšiuodama ir pa
kuodama drabužius. Taip 
pat Julius Šliogeris.

Pasiųstus BALF sandėliui
drabužius ir kitus daiktus 3°® (Italijoj) universiteto 
surinko šie: BALF 14 sky-1studentė, ištekėjus už Ame-

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildos nariai bei narės šį 
vakarą, birželio 11 d., 7 vai. 
turės svarbų susirinkimą A.! Tyler, Texas. — Trukus 
Linkevičienės namuose, 2535 vienam prekinio traukinio 
West 45th Place, Brighton vagono ratui, 21 vagonas 
Parke. Malonėkit kreipti dė- nuvirto į upę. Iš jų,« penki 
mesio ir kuo skaitlingiausiai vagonai buvo “priliuoduoti” 
jame dalyvauti. Valdyba alaus dėžėmis.

Kur trumpa, ten trūksta

Rusų Spauda Atakuoja 
Amerika ir Byrnes'į

Nusivylė Amerika
Clara Branson, Florenci-

rius, Cicero, III.; BALF 6 
skyrius, Brighton Park; BA 
LF 27 skyrius, West Side; 
BALF 5 skyrius, Mairąuette 
Park; L. Šimutis; BALF 4 
skyrius, North Side; BALF 
3 skyrius, Bridgeport; Alex 
Budria (maisto); E. Samie- 
nė; BALF 91 skyrius, 18th 
St. apylinkė; Anna Gūžias, 
So. Marshfield Avė.; BALF 
Apskrities Centrelis ir kiti. 
Moterų Apšvietos Draugija 
aukojo $10.00 maisto pro
duktams nupirkti.

rikos kareivio ir praeitų me
tų lapkričio mėnesį atvykus 
į Ameriką, rasta nusižudžius ’ 
savo namuose, 544 Freeland 
Avė., Calumet City. Jos vy
ras, Inland Steel Co. fabri- 
kos darbininkas, sako ji bu
vo nusivylus Amerika ir be
galo ilgėjos namų.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

SENOMS. ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenfilanttejl nuo zenų, atdaru 

Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai aždėtt. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Usl-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybds sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbds išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals-

dsts. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, Sųjų Ir sutrllklmu 
pradallnlmul, Ir kad palengvinti 
Fsorlaels nležžjlmų. Atvddlna va
dinamų Athlete’s Foot degimų Ir 
aletėjtmų, sustabdo Jo pldtlmųsl. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

LKOULO OINTMENT parsi
duoda po 91.00, 1.79, Ir 9.00.

■lųsklte JOsų Mosey Orderi tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

D*nt. D. Chloegn Rft. III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MAi'Y, 4X47 W. I4th St., Cice
ro 50. Illinois.

IšGYDYMOS. SU PENICILLIN 
(MESTŲ, PŪSLES, SOCiALES 

LIGOS PASEKMINGAI
Mes Jau pagelbėjome tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD
OS, KRAUJO, LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ėlaplntmo kanalo 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertankų 
vertimų, tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia Iš lovos.
FIZINft IR FLUOROSROriftKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)

IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIŲ METODU 
BK Ol'KKACIJOS

BE SKAUSMO
BE PIOVIMO, BH DEGINIMO, 

Didžiumoje atvėjų palengvina nuo I 
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

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

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

Sekmadieniais uždaryta.

MAZEIKA"EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

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

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

4-

Cicero. — Lietuvių Im- 
provement Pol. Klubo susi
rinkimas bus šiandien 8 vai.,
Liuosybės svetainėj. Malonė- _ Kaip paprastai, So

vietų žurnalas Propagandis
tas atspaude straipsnį, ku
riuo Amerika kaltinama var
tojimu atominės energijos 
pastūmėjimui “militarinių 
tikslų ir reakcinės užsienio 
politikos." Du kiti Maskvos 
organai pakartojo pareiški
mus jog Washingtonas ir 
Londonas susidėjo priešintis 
Maskvai.

Savaitės gale bolševikų 
spauda atakavo U. S. val
stybės sekr. Byrnes'ą, saky
dama jis nori priduoti Jung
tinėms Tautoms čarteryje 
nenumatytą galią, ir panei
gė Byrnes’o užginčijimą ra
porto apie anglų-amerikiečių 
bloką nukreiptą prieš rusus.

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

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

kit visi klūbiečiai dalyvauti. 
Paraginkit ir kaimynus prie 
klubo prisirašyti. Bus svar
bių komisijų raportai ir 
svarstymai. Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. Tumovich, rast.
Kas išnaudoja pasitaiku- 

sią jam progą, tas beria grū
dus, kurie atneš jam ir ki
tiems vaisių. —

O. S. Marden

B. A. LACnAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mošų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti toki, kuris patiks.

Davusiu Lfrtomų yra 
patonlmft taii isdsurao
kurivot nua padirbama jiama.

Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
M7 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Laivynas Nebenori
Alijantų, štabas praneša, 

jog U.S. laivynas nutarė mest 
tolimesnį militarinės val
džios administravimą Okina- 
wa saloje.

A. A.

ALEKSANDRA
BELECKIENĖ

(po tėvais Ribinskaitė)

Mirė 5 E. Il9th St.
Mirė Birž. 10 d., 1946 m.,

4: o u vai., rytu., sulaukus pu
ses amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tų.šių apskričio, Luokės para
pijos, Rapalių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų. Juozapų; sesers vaikus 
Mary Compegną, Oną Zarams- 
ki, Elzbieta Clark ir Charles 
Budris; .pusbrolius Benediktų 
Mikalauskų ir Teodorų Jan
kauskų; pusseserę Veronikų 
Micienę; švogerj Adomų Kur- 
zų ir šeima ir daug kitų, gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Opyt ko
plyčioje — 1 Ę. 119th St.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
Birž. 13 d" 1946 m.

IŠ koplyčios 9:00 vai., ryto, 
bus atlydėta į Šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. IJo pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sesers 
kai ir Kitos (.bitinės.

Val-

Laidot., direkt., Thomas 
Opyt. Tel. PULlman 3711.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

liūgų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų finanalikam stoviui prieinamas I

NARIAI:
O h I o a g o ■
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE
Patarnanjam
dienąirnaktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
Tel. PULlman 966110821 S. MICHIGAN AVĖ.

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

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

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

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

Tetephone YARds 1419
Radio Programai WGE3 

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YAKds 0781
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Kas Išklausys Balso

Lietuvių Prancūzijos Svetimšalių 
Legione?

“Draugo” skaitytojams 
jau žinoma, kad administra
cija yra įsteigus Ištremtųjų 
Lietuvių Spaudos Fondą, ku
riame bet gi nelaikoma nei 
vienas centas. Kiek tik skai
tytojai paaukoja, tiek ati
duodama dienraščiui už pre
numeratas lietuviams visose 
pasaulio dalyse.

Nežiūrint kur būtų pabė
gę, ištremti ar karo nublokš- 
ti lietuviai, visi jie yra, kaip 
elnias vandens, ištroškę lie
tuviško laikraščio, iš kurio 
sužinotų, kas lietuvių, ypa

tingai laisvųjų lietuvių A- 

menkoj, veikiama Lietuvos 
išlaisvinimui iš komunistinės 
vergijos. Nėra dienos, kad 
administracija negautų laiš
kų nuo lietuvių iš visų pen
kių žemės kamuolio dalių. 
Visi jie prašyte prašo laik
raščio. Administracija ge
riausiais norais negali visų 
prašymo patenkinti, nes tas 

, sudaro dideles išlaidas. Dėl
to ir įsteigtas aukščiau mi
nėtas fondas ir prašoma 
skaitytojų paaukoti sulyg 

savo išgalės.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti*
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

Be to, rengiama pramo
gos kitiems įvairiems reika
lams, kodėl nesurengti pra
mogos Ištremtųjų Lietuvių 
Spaudos Fondui? Kuri drau
gija, ar klubas tą padarys?

Kaip lietuviai svetimuose 
kraštuose yra išsiilgę lietu
viškos spaudos, ryškiai pa
vaizduos vienas iš didelio 
skaičiaus žemiau dedamų 
laiškų:

“20.4.46. Saigon.
“Gerb. Redakcija!
“Šio praūžusio karo aud

ra tapo skaudi tragedija mū
sų tautai, nes Lietuva tapo 
bolševikų auka, o jos sūnūs, 
kurie kovojome už Tėvynės 
laukus, šiandieną tapome iš
blaškyti ir vargstame sun
kia ir liūdna išeivio dalia ir 
vienas tik beliko mums ke
lias — prancūzų svetimšalių 
legionas ir laukti, kada mūs 
šaliai aušrelė prašvis, šian
dieną mes esame visko ne
tekę: Tėvynės, namų ir lie
tuviškos spaudos, kuri yra 
sielos penas ir stiprybė, o 
jos iš niekur negauname. 
Bet, štai! sučiumpame Ame
rikos lietuvių leidžiamą laik
raštį “Draugas” ir sužinoję 
jo adresą nudžiugome...

“Gerb. Redakcija, malonė
kite dėl mūsų lietuvių gru
pelės paaukoti vieną prenu
meratą “Dra?igas ” ir šių me
tų kalendorėlį. Už šią auką 
būsime didžiai dėkingi.

“Reiškiame pagarba —
“Lietuviai”.

BRANGENYBIŲ VAGYSTĖS DALYVIAI
įspėja oiknikautojus
K. E. Osborne, Valstybės 

Miškų Apsaugos Direkto
rius, įspėja piknikierius, kad, 
naudodamies parkais ir vie
šomis išvažiavimo vietomis, 
išvykdami namo nepaliktų 
ugniavietėje ugnies, kuri ga
li sukelti miško gaisrą. Os
borne sako, kad nieko ne
paisą piknikautojai kasmet 
sudegina tūkstančius akerių 
gražiausio miško. Išvykstant 
iš pikniko vietos ugniavietę 
reikia ne kojomis sumin
džioti, bet vandeniu aplieti.

/mus

UNIVERSAL
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Savings and Loan Association
1739 SOUTH HALSTED STREET

Rafitinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 
Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

3sa

Ir New York panašus 
gaisras

La Šalie Chicagoj ir Can- 
field Dubuąue viešbučių gai
sras panašus buvo kilęs ir 
Artisto viešbutyje, New 
York’e. Apie 100 svečių, di
džiumoj išbudinti iš miego, 
buvo priversti bėgti lauk. 
Nieks nenukentėjo. Gaisras, 
kilęs rūsyje, greit užgesin
tas. *('

k

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insoluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Darų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

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

fe 33

r? %

Pulkininkas J. W. Durant, iŠ Fallg Church, Va., ir jo 
žmona federalės vyriausybės sulaikyti vagystėj pusant
ro milijono dol. vertės brangenybių ir Kronsberg pilies, 
Vokietijoj. Apie šią vagystę vakar buvo “Drauge” dvie
jose vietose rašyta. (Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdėt^ 
Chicagoje >

Apiplėštas Husas
Anksti pirmadienį Blue 

Bird busų ceutralinėj stoty
je, prie Randolph ir Wabash 
gatvių, du plėšikai užpuolė 
busą, kuriuo buvo vežama 
visos sakaitės pinigai kom
panijos ofisui į Lyons.

Pinigai buvo sudėti po bu- 
so dvivėrio sėdyne. Plėšikai 
tai žinojo ir įėję į busą pa
reikalavo draiverio atiduoti 
pinigus. Vienas plėšikų pa
leido šūvį ir vos nepataikė į 
galvą vienam keleiviui, ku
rių tuo metų buse buvo apie 
15.

Pinigų maišelyje, sakcma, 
buvo apie vienas tūkstantis.

Gal, lietuviai Dubuque 
gaisre

Canfield viešbučio, Du
buąue, Iowa, gaisre, praeitą 
šeštadienį, kuriame 15 asme
nų žuvo, o 23 da skaitoma 
dingusių, sužeistųjų tarpe 
randasi keletas čikagiečių ir 
vienas jų gali būti lietuvis 
— Peter Misewicz, 3311 No. 
Harding Avė., ir jo sesuo 
Harriet. Abu lengvai sužeis
ti, neapdegę.

Mergina laimėjo 
vyskupo stipendiją

Vysk. Bernard J Sheil 
pilną vienų metų stipendiją 
($240 “tuition” mokestį) į 
Art Institute laimėjo Mar- 
garet Conway, Studentė Im- 
maculata High School.

Z;
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PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND'LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

’/estuvninkai
užsinuodijo

27 vestuvninkai susirgo po 
vestuvių bankieto adresu 
5100 Belmont Avė., praeitą 
šeštadienį. Iš jų 17 asmenų 
da tebėra ligoninėj. Likusis 
nuo bankieto maistas ir val
gių gamintoja buvo paimti į 
Sveikato Departamentą. Po 
išklausinėjimo valgių gamin
toja paliuosuota.

Gaisras asbestos 
fabrike

Anksti pirmadienio rytą 
gaisras kilo Asbestos, As- 
phalt and Insulating Mfcg. 
fabrike, kuris pavojum grė
sė ir apielinkės namams, ku
riuos tačiau apsaugojo dide
lės ugnegesių pastangos. 
Nuostoliai nuo $125,000 iki 
$200,000

fllARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

Iroųuois kilmės 
kunigas

Chicagoj vieši kun. Micha- 
el K. Jacobs, S. J., vienati
nis katalikų kunigas Iro- 
ąuois indėnų kilmės kunigas. 
Jis čia atvyko tartis su Con- 
fraternity of Pilgrims orga
nizacijos direktoriais plates
niam išgarsinimui katalikų 
šventovių šiaurės Amerikoj.

sumuse ir,
išprievartavo

Bessemer parke trys neg
rai užpuolė merginą ir jos 
eskortą, kareivį Wm. Wat- 
son, gyv. 9239 Merrill Avė., 
parvykūsį namo paviešėti, 
žiauriai sumušę kareivį ir 
dą grąsindami peiliu visi 
trys merginą išprievartavo. 
Nukentėję nugabenti į Jack- 
son park ligoninę.

WESTWOOD LIGUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Prie Central ir Chicago 
gatvių automobilius suvaži
nėjo L. Wanderwater, gyv. 
701 N. Waller Avė.

★

Užsidegus lopšeliui, sude
gė 18 mėnesių Loretta Gra- 
poli, 11303 Green Bay Avė.

Įvairios Žinios
Jaunikis 18, jaunoji 79

Gladys, Ky. — šiomis die
nomis čia susituokė Mattie 
Large, 79 metų amžiaus, su 
Delbert Sprouse, 18 metų, 
bernu jos nedideliam ūkyje.

Astoria, Ore. — Šio mies
telio žvejai šiomis dienomis 
sugavo baltą vėžį. Nieks, sa
ko, čia nepamena, kad kada 
nors būt buvęs sugautas bal
tas vėžys.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesio 
II M0

’,ofL£9mirtjWbtbtnvfis

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas I

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ IAB AI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkftjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furnifure Co.
— PAKLOK SU1TE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

X Kun. dr. K. Gečys, ži
nomas rašytojas, šiomis die
nomis gavo laišką nuo bro
lio iš Lenkijos su liūdna ži
nia, kad vidurinis jų dviejų 
brolis Adolfas buvo vokie
čių sušaudytas Vilniuje 1943 
metais. Priežasties nepaduo
da.

X Dr. A. Rakauskas, LR 
KSA daktaras-kvotėjas ir 
gerai žinomas Chicago lie
tuviams, į kunigus bus į- 
švęstas birželio 16 d., o bir
želio 23 d. primicijas laikys 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
bažnyčioj, Marąuette Park.

X Gimimo Šv. Panos Ma
rijos parapijos piknikas pra 
eitą sekmadienį, Vytauto par 
ke, subūrė ne tik marketpar- 
kiečius, bet ir daugelį sve
čių iš kitų kolonijų. Klebo
nas ir parapijos komitetas 
džiaugias pikniko pasiseki
mu.

X Dvi LRKSA kuopos jau 
išrinko atstovus į seimą, ku
ris šįmet bus Clevelande, bū
tent 33-ji (Roseland) veikė
ją Rubiną ir Kancevičių, o 
163-ji (Marąuette Park): ži
nomus veikėjus: J. A. Mic- 
keliūną ir M. šrupšienę. Iš 
kitų kuopų dar negauta ži
nių.

X Bernice švilpaitei su 
Stanley Bagdonu bus suriš
tos rankos ir sumainyti žie
dai Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panos Marijos bažnyčioje 
birželio 29 d., 4 vai. popiet. 
Vestuvės bus Hollyvvood 
Hali.

X Richard Žukauskas yra 
vienas Kelly High School 
basebolo team narys. Tasai 
team skaitomas antras ge
riausiu Illinois high school. 
Peorijoj' jis nugalėjo S t. Be- 
de team, po to Gorham High 
team, kuris buvo nenugali
mas 17-koj žaidimų. Tiktai 
Illinois State Prep. Baseball 
turnamente Kelly team pra
laimėjo Fenger’s T i t a n s 
team, 9:0.

X Loretta ligoninėj, ku
rią administruoja Šv Kazi
miero Seserys, steigiama 
psichiatrinis vienetas. Kon
versija trečio aukšto patal
pų ir moderniškas įrengimas 
kainuos virš $25,000. Kad 
parėmus seserų pastangas, 
birželio 26 d., Our Lady of 
Sorrow narapijos salėj, 330 
S. Alhany Avė., rengiama 
“grand benefit party”, į ku
rią kviečiami ir lietuviai at
silankyti. Smagu pažymėti, 
kad Loretta ligoninė, Šv. Ka 
zimiero Seserų administraci
joj puikiai gyvuoja.

X Pelenė Šv. Jurgio para
pijos mokykloje mokslo me
tų užbaigimo progai buvo pa
statyta nepaprastai puikiai, 
praeitą sekmadienį. Tą dai
liai lietuviškai atliktą vai
dinimą lydėjo orkestro mu
zika, originalios lietuviškos 
dainos, reti šokiai ir plasti
ka (kaip, pavyzdžiui, minu- 
etas, “parašiutinis” ir t.t.). 
Mokyklą baigė virš 20 auk
lėtinių, juos visus tęsti savo 
mokslą katalikų mokyklose 
ragino prel. M. L. Krušas. 
Dariaus ir Girėno postas, 
kaip labiausiai nusipelniu
sius, apdovanojo medaliais 
Rumšaitę ir Vasiliauską. A- 
kademijon stipendiją laimė
jo Kinčiūtė.




