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ATSTOVAI UŽGYRE VE 10 m CASE BYLIAUS
Vilniuje ir Kaune Dabar Paraduoja 
Raudonarmiečiai, Ne Lietuviai Kariai

tai nieko neberado. Teko 
viską jiems pradėti statyti 
iš naujo. Bet agitatoriams 
nesiseka, nes lietuviai dar 
neužmiršta prieškarinio gy
venimo, jie prisimena, kad 
krautuvių vitrinose visko 
būdavo ir paprastas darbi
ninkas galėjo lengvai nusi
pirkti kostiumą ar batus, 
kas šiandien skaitomai dide
liu liuksusu.

Komunistai giriasi, kad 
jie atidarė tokį tai fabriką 
bet jo gamyba, neprilygsta 
prieškariniam. Giriasi dar 
jie, kad Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje bus pastatytos 
automatiškos telefono sto
tys. Bet ko čia girtis, prieš 
karą Kaune ir Klaipėdoje 
tokios buvo. Buvo norėta 
net ir Šiauliuose įrengti.

Čia; ne dabartinės valdžios 
nuopelnas, nes centrinės bu
vo tik sugadintos.

Kauno Audiniai prieš ka
rą gamindavo gražų šilką. 
Dabar šis fabrikas audžia 
paprastą medžiagą ir ši pa
slaptingu būdu kaž kur ding
sta. ■_ ___

Darbininkai nenoriai dir
ba ir visai nesirūpina penk
mečio propaganda. Jie nega
li laisvai ieškotis darbo ir 
yra priversti dirbti vienoje 
vietoje.

Valstiečiai bėga iš kaimo.
—Jei nebūtų kolhozų, mes 

grįžtumėme atgal į kaimą. 
Bet dabar kuriam tikslui? 
Mums atima viską ką paga
miname. Leidžia išlaikyti 
karvę ir vištas, bet už tai 
verčia pristatyti tiek litrų 
pieno ir kiaušinių. O jei viš- I 
tos nededa, tai iš kur paim
ti tuos kiaušinius...

Ne vieni lietuviai yra tos 
nuomonės. Apie tą patį gal
voja ir rusai.
Žukovas Prižadėjo Panai

kinti Kolbozus 
Rusų kareiviai tvirtina, 

kad maršalas Žukovas 
jiems prižadėjęs, kad kolho- 
zai būsią panaikinti Rusijo
je. Jie tiki, nors kažin ar su
lauks, kol Stalinas su savo 
“štabu” sėdės Kremliuje.

Kada buvo reikalinga ka
riauti, tada Rusijos valdyto
jai suprato, kad žmonėms 
reikia ką nors duoti, ką nors 
pažadėti, nes kiekvieno ru
so svajonė yra turėti savo 
nuosavą žemės kampelį su 
daržu ir sodu. Bet dabar, ka
da karas baigtas, pažadus 
galima netesėti.
Raudonarmiečiai Paraduoja 
Jean M. buvo Vilniuje per 

gegužės pirmos dienos iškil
mes. Jis matė paraduojant 
raudonarmiečius, bet nematė 
lietuviškų dalių... Gedvilą ta 
proga pasakė prakalbą, dė
kodamas Stalinui už Lietu
vos “išvadavimą.” šalia jo 
stovėjo rusų generolai ir 
kiek toliau kiti “ministrai.”

Pats paradas prasidėjo 
pėstininkų dalių pražygiavi- 
mu, paskui pasirodė motori-

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Kai kas pasakys, kad nė
ra ko stebėtis, jei Lietuvoj 
stovi raudonoji armija. Vi
sai teisingai, nes Lietuva, 
nors ji skelbiama, kad esan
ti “laisva,” tikrumoje yra 
sovietų okupuota ir Vilniaus 
“ministrai” neturi jokios 
valdžios.

Dėl ko rusams reikalinga 
išlaikyti Lietuvoj tokią skait 
lingą kariuomenę? Prieš ką? 
Juk vokietis sumuštas ir jo
kio karo nenumatoma? Bet 
jei nebūtų raudonarmiečių,, 
tai Gedvilą ir Paleckis ne
valdytų šiandien Lietuvos. 
Jų visa valdžia ir išsilaiko 
su raudonarmiečių pagalba.

Bimba Matė Popierines 
Dekoracijas

Bimba savo kelionės įspū
džiuose apie tai nerašo, gal 
jis ir nematė, bet greičiau
siai, kad buvo neišsipagirio
jęs eidamas iš vieno bankie- 
to į kitą, kuriuos jam suruo
šė Stalino pataikūnai. Jis 
matė apie save. Maskvos 
“marijonietes,” kurias Sta
linas tampo už virvučių ir 
tos “marijonėtės” pripasa
kojo Bimbai gerų dalykų 
apie Lietuvą, kišeniun įdėjo 
jau gatavai parašytų straip
snių, padarytų foto monta
žų...

Ir skaitydamas šiuos Bim
bos nuotykius, aš prisimi
niau carienės Kotrynos ke
lionę per Rusiją, kada jos 
ministrai, norėdami nuslėpti 
Rusijos vargą, pakeliui sta
tė popierinius miestus, prie 
kelių varė mužikus, su bota
gais, liepdami jiems šokti ir 
linksmintis carienei prava
žiuojant.

Panašiai buvo ir su Bim
ba, kaip ir su kitais “ofici
aliais” keliautojais po da
bartinės Rusijos kraštus. Iš 
Gedvilos automobilio nedaug 
ką jis galėjo pamatyti. Šo
feriui buvo duotas įsakymas 
nevažiuoti siauromis Vil
niaus ar Kauno gatvelėmis, 
kad nepamatytų tikrą darbi
ninkų gyvenimą, jis važinė
jo plačiomis gatvėmis iš vie
no viešbučio į kitą, iš vieno 
bankieto į kitą, jam parodė 
vieną kitą fabriką, kurin 
darbininkai atėjo šventadie
niškai apsirengę, nes jiems 
buvo prigrąsinta atleidimu 
nuo darbo, jei prasižios kokį 
žodį.

Visai kitaip matė Jean M., 
kuris keliavo ne kaip oficia
lus asmuo, bet buvo įsimai
šęs į darbininkų minią, ne- 
sigėdino su sermėgėtu ūki
ninku atsisėsti trečios kla
sės vagone.

Lietuvos Pramonė Yra 
Smukusi

Per šį karą Lietuva smar
kiai nukentėjo. Jos kraštas 
per dvi okupacijas buvo nu- 
teriotas, o kai trečią kartą 
buvo okupuota, tai okupan

MES NAŠLAITĖLIAI. .

Mažieji lietuviai našlaičiai vienoje lietuvių stovykloje Vokietijoj, britų zonoje. 
Prie našlaičių dvi mokytojos-prižiūrėtojos ir anglė UNRRA atstovė.

zuotos dalys, ir artilerijai. Po 
kariuomenės žygiavo fabri
kų darbininkai nešini plaka
tais, Stalino portretais ir 
stovylomis.

Visi Vilniaus miesto na
mai buvo pasipuošę raudo
nomis vėliavomis, o vakare 
buvo leidžiami fejerverkai ir 
šaudoma iš patrankų.

Panašios “šventės” įvyko 
visur, kur tik stovi raudo
noji armijai.

Ar Yra Lietuvių Pulkai?
Sako, kad esą tokie, bet 

Jean M. nematė. Abelnai, 
lietuviai kareiviai, kurie tar
nauja raudonoje armijoje, 
neturi jokio specialaus žen
klo, kad juos atskyrus nuo 
totorių, ukrainiečių ar eski
mų. Karo metu buvo sudary
ta lietuviška divizija, bet 
visi joje karininkai buvo ru
sai. Lietuviai galėjo būti tik 
skyriaus vadais. Ši divizija 
nekurį laiką stovėjo Klaipė
doje, bet vėliau ji buvo per
kelta kitur.

Kiek šiandien stovi rusų 
kariuomenės Lietuvoje ?

Į tą klausimą sunku atsa
kyti, kad neapkaltintų šni
pinėjimu. Viena, tik aišku, 
kad nemažai, nes kur tik 
Jean M. buvo, visur jis su
tikdavo rusų kareivį. Jų la
bai daug Vilniuje, Kaune ir 
ypač Klaipėdoje, kiek ma
žiau provincijos miesteliuo
se, kur reguliarią kariuome
nę pakeitė NKVD būriai.
Lietuviai Vengia Draugauti 

Su Rusais
Pradžioje dar kai kas mie

lai pasitiko rusus, pakvies
davo pas save, bet vėliau 
pamatę, kad jie visai neiš
auklėti, net karininkai be jo-

Mihailovič Sako 'Nesijaučia Kaltas'; 
Suėjo, Bet Nekoliaboravo Su Naciais
BELGRADAS, birž. 11.— 

Gen. Draja Mihailovičius 
šiandien pripažino jog jis 
1941 metų “lapkričio antro
je pusėje’’ suėjęs siu vokie
čiais po to kai vokiečiai už
puolė jį “su penkiomis divi
zijomis.” Jis pradėjo savo 
liūdymą sakydamas, “Aš 
nesijaučiu kaltas.”

Četnikų vadas, Tito rėži
mo kaltinamas išdavyste ir 
koliaboravimu su priešu, sa
kė jis vienu laiku negalėjęs 
nieko padaryti su “daugeliu 
karių, kurie pripažino mano 
komaudą.” Tito atsisakė 
leisti amerikiečiams ar bri
tams liudyti už Mihailovi- 
čių.

Mihailovičius sakė Tito 
sargybiniai gražiai su juo 
apsiėjo, bet jo fizinė padėtis 
buvusi tokia, jog jis negalįs 
atsiminti ką jis jiems sakė. 
Jis ta?p pat sakėsi atsakęs 
amerikiečių pagalbą teisme

kio išsilavinimo, pradėjo 
vengti draugauti. Dabar gar
nizonuose jie turi sau at
skirus restoranus, kuriuose 
girtuokliauja ir kelia orgi
jas su “Katiušomis.” Lietu
vai jiems nepatinka, nes čia 
jie negali laisvai pasiplėšti, 
tad visi svajoja patekti Vo
kietijon, kad iš ten parsive- 
žus laikrodį ir dviratį)...

Vyt. Arūnas
(Ryt skaitysite tęsinį “Ke

liaujant Per Išgriautus Lie
tuvos Miestelius.”)

nes as nenoriu gynimo is 
užsienio.”

Mihailovič Priešinosi 
Naciams: McDovvell

New Yorkas, birž. 11. — 
Pulk. R. H. McDowell, kuris 
vadovavo misijai pas gen. 
Mihailovičių 1944 metais, 
šiandien sakė kaltinamasis 
jugoslavas buvo “griežtas 
anti-nacis.” Anot McDovvell, 
jis ir Mihailovičius dviem 
kartais suėję su vokiečių 
užsienių ministerijos tarnau
toju Starkeriu aptarti nacių 
jėgų pasidavimą.

Bidault Nominuotas
Prancūzijos Premjeru
PARYŽIUS, birž. 11. — 

MRP vykdomasis komitetas 
šiandien nominavo užsienių 
reikalų ministrą Georgės 
Bidault į Prancūzijos prem
jerus. Komitetas sakė parti
ja apsiima vadovauti res
publikai ir reikalavo greitai 
sudaryti naują valdžią, kad 
būtų galima pagreitinti nau
jos konstitucijos paruošimą.

KALENDORIUS
Birželio 12 d.: šv. Jonas 

Į iš Fakrndo; senovės: Uosis 
Į ir Rūta.

Birželio 13 d.: Šv. Anta
nas iš Paduos; senovės: Ku- 
notas ir Minkantė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsiau. 

1 Protarpiais lietus. Saulė te
ka, 5:16; leidžiasi, 8:26.

Prez. T r urna n Sakė Bylius Padidintų,
Bet Nesumažintų Darbo Ginčus

YVASHINGTON, birž. 11.—Atstovų rūmai šiandien už- 
gyrė Prez. Trumano veto Case byliai <u. Balsavimas buvo 
255 už pra vedimą byliaus virš Prezidento veto, ir 135 bal
sai buvo už veto užgyrimą, b?t kadangi veto priešams trū
ko penkių balsų sudarymui! reikalingos dviejų trečdalių di
džiumos, veto tapo užgirtas.

WASHINGTON, birž. 11. 
—Prez. Trumanas šiandien 
uždėjo savo veto ant Case 
anti-streikų byliaus, teigda
mas jog tas įstatymas “ne
sumažintų, bet padidintų 
darbo ginčus.” Prezidentas 
sakė Case bylius priverstų 
darbininkus dirbti priva
tiems darbdaviams “taikos 
meto demokratijoje.”

Savo 5,000 žodžių praneši
me Kongresui krašto vad?s 
taip pat pakartojo savo pra
šymą kongresui užgirti jo 
prašytą įstatymą streikų su
valdymui, sakydamas toks 
įstatymas išvengtų atsinau
jinimą didelių krizių kaip 
per praeituosius mėnesius.

Prašo Studijuoti
Ponas Trumanas vėl pra

šė kongresą sudaryti bendrą 
komitetą išstudijavimui dar
bininkų - darbdavių ginčų 
priežaučių, tikslu rekomen
duoti ilgalaikį įstatymą rū
pintis tais reikalais.

Prezidentas sakė jis ap
svarstęs Case bylių iš to taš
ko ar jis bus naudingas vi
suomenei, kas reiškia darb
daviams ir darbininkams, ir 
priėjęs išvados, kad bylius 
nebus naudingas.

Jackson Užsipuolimas
Sukrėtė Wa$hingtona
YVASHINGTON, birž. 11. 

—Nematytas spektaklis vie
no vyriausiojo teismo teisė
jo viešai užsipuolant kitą 
šiandien sukrėtė Washingto- 
ną, nors keli kongreso na
riai manė tas gal sugrąžins 
tribunolui “prarastą garbę.” 
Oficialūs sluoksniai dabar 
spėlioja ar teisėjai Robert 
Jackson ir Hugo Black pasi
liks, tribunole. «

Savo pareiškime Nuern- 
berge Jackson atsakė j Black 
kritiką dėl Jacksono nuo
sprendžio vienoje byloje, ir 
iškėlė aikštėn Black drau
gavimą su vienu advokatu,

Vėliausių Žinių Santrauka
—Atstovų rūmai 379 balsais prieš 0 užgyrė ir pasiuntė 

senatan bylių dmodant buvusiems ir esantiems kareiviams 
mokestį už negautą furlogų laiką tarnybos metu.

—Kubos vyriausybe atleido arba pensijai išleido 55 ka
reivius, kurie geg. 17 bandė pravesti sukilimą,.

—Senatas užgyrė John W. Snyder iždo sekretorium.
—Italams monarebistams užpuolus komunistų štabą 

Neapoly, du asmenys žuvo ir apie 20 buvo sužeista. Ka
raliaus pasekėjai taip pat pradėjo kovoti prieš policiją.

—Prez. Trumanas prašė sulaikyti U.S. darbų radimo 
tarnybos grąžinimą valstybėms iki 1947 liepos 1 d.

—Civilės gamybos administracijos valdininkas Morris 
Verner sakė rūbų ir kitų dalykų sulaikymas sandėliuose 
iki liepos 1 d. yra “neišvengiamas” dėl kainų kontrolės.

—Arabas policininkas buvo užmuštas ir du asmenys bu
vo sužeisti kuomet žydai teroristai Palestinoje sustabdė 
ir padegė du traukinius, ir trečią nuvertė nuo bėgių.

kitoje byloje, iš kurios jis 
nesiteikė pasitraukti.

Teisėjas Black pasakė re
porteriams jog jis nemano 
atsakyti į Jacksono užsipuo
limą ir neturįs komentaro.

Karalius Laiko Sostą, 
Didelės Riaušės Italijoj

ROMA, birž. 11.—Minia 
respublikonų šiandien mar
ša vo į karaliaus Umberto 
palocių, kur buvo susirinkę 
tūkstančiai monarchistų. Vai 
džios nairiai pareiškė didelio 
susirūpinimo dėl didelių mo
narchistų demonstracijų ir 
ragino premjerą di Gasperri 
pasiskelbti laikinuoju Itali
jos prezidentu, kad greičiau 
pašalinus karalių.

Karaliaus rėmėjams be- 
maištaujant pietinės Italijos 
miestuose, amerikiečių lėk
tuvai skraidė virs Romos 
saugoj.ant prieš karingus 
pasireiškimus. Yra gandų, 
kad monarchistai mano ką 
tai daryti.

Pranašauja Jūreiviu 
Ginčo Išaiškinimą

YYASHINGTON, birž. 11. 
—Jūreivių darbo ginčas grei 
tai eina prie galo, darbo de
partamentui remiant kom
promisą, ir aukštas valdi
ninkas pranašavo jog ginčas 
bus taikingai išrištas pirm 
negu įvyks streikas birž. 15.

Antras Atidėjimas UN 
Debatų Franco Reikalu

NEW YORKAS, birž. 11. 
—Atrodė jog antras atidėji
mas debatų apie Ispaniją 
jungtinių tautų apsaugos 
taryboje paėjo iš britų dar- 
biečių vyriausybės noro su
žinoti darbiečių partijos sei
mo reakciją, pirm negu val
džia padarys galutiną nusi
statymą dėl Franco rėžimo.
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Įdomus pasiskaitymas

Apie Argentiną ir lietuvius
Lietuvių tremtinių tarpe Greta Urugvajaus, Ar- 

vis didėjant susidomėjimui gentina, išsiskiria mažiausiu 
dėl galimybių emigruoti į analfabetų nuošimčiu. Ji iš- 
Pietų Ameriką, ypač Argen- laiko šešis universitetus, o

Skaitytojų Balsai

tiną, apie šią šalį čia duoda
me žiupsnį bendrų pastabų, nių leidimu
KRAŠTO PLOTAS

knygų ir periodinių spausdi- 
stovi pirmoje

i vietoje po J. A. V. ir Kana- 
' dos. Buenos Aires knygomis 

Argentinos respublika plo- konkuruoja su New Yorku. 
to atžvilgiu yra antroji Pie- i Rašyba Argretinoje yra is-
tų Amerikos valstybė, be
veik iš 3.000,000 kvadratinių 
kilometrų. Ji turi arti 14 mi
lijonų gyventojų, tat vienam 
kvadratiniam kilometrui ne
tenka nė 5 žmonės. Tai, be 
abejo, viena mažiausiai ap
gyventų pasaulio šalių.

Pietinės jos provincijos — 
milžiniški Patagonijos plotai 
tebėra tušti tyrlaukiai, kur
retų gyventojų pagrindinis i Rosario (500,000 gyv.), La

panų bendrinė; šnekamoji 
tarmė castellaniška. Iš kitų 
dažniau vartojamų kalbų 
pirmoje vietoje yra anglų, 
prancūzų ir vokiečių rečiau. 
SOSTINE

Federalinė sostinė Buenos 
Aires turi virš pustrečio 
milijono gyventojų. Tai žy
miausias P. Amerikos did
miestis. Kiti didesni miestai:

verslaas yra galvijai, ypač 
avys. Dauguma argentiniečių 
ir emigrantų susispietę 
Buenos Aires, Cordobos 
(skait. Kordobos), Santa Fe 
ir Entre Rios provincijose. 
Derlingumo, klimato ir civi- 
lizuotumo požymiu ši sritis 
patogiausia. Joje nėra tikrų 
žiemų, nėra nė naikinančių 
karščių. Patagonijoje, kaip 
Chubut (sk. Ciubut) ir San
ta Cruz provincijose, skur
dus akmeningas dirvožemis, 
smarkūs vėjai ir ilgos žie
mos, o šiaurėje, prie Brazili
jos, Paragvajaus ir Bolivijos 
sienų, priešingai — tropiš- 
ki karščiai. Chaco miškai 
ir pelkės europiečiams apgy
venti beveik neįmanoma.

Visu Pacifiko pakraščiu, 
kaimynystėje su Čilės vals
tybe tęsiasi Andų kalnai, 
vietomis net 6,000 ir 7,000 
metrų aukščio. Jų slėniuose 
ir apylinkėse, ypač Mendo- 
zos provincijoje puikiai au
ga vynuogės. Natūralu, to
kio ilgio valstybėje, kaip 
maždaug nuo Suomijos iki 
Sacharos, klimatas, žmonės 
ir gyvenimo būdas labai į- 
vairuoja.
PIRMUTINĖ AMERIKOS 
PIETUOSE

Argentina yra pirmutinė 
P. Amerikos valstybė savo 
ekonominiu turtingumu ir 
civilizacijos bei kultūros ly
giu. Jos gyvulininkystė, 
kviečių ir kukurūzų ūkis 
garsus visame pasauly. Au
ga įvairiausių rūšių vaisiai, 
medvilnė, cukrinės nendrės 
ir vynuogės. Iš abiejų Ame
rikos kontinentų vyno čia 
pagaminama daugiausia. Tu
ri savo anglies ir žibalo, 
nors jauną, bet smarkiai 
besiplečiančią sunkiąją ir 
tekstilės pramonę.

Plata, Cordoba, Santa Fe, 
Mendoza ir Bahia Blanca. 
Miestuose didelį nuošimtį 
sudaro įvairių tautų emi
grantai. Buenos Airese, ma
noma, jų esant apie 40-50 
nuošimčių.
ATEIVIAI IR JŲ ĮTAKA

Anglų kolonistai Argenti
noje ekonominiu ir kultūri
niu lygiu yra žymiausia at
eivių bendruomenė. Jų įtaka 
labai svari. Stiprias savo 
kolonijas turi prancūzai, vo
kiečiai. šveicarai. Vietinio 
gyventojo tipas, vadinamas 
criollo (sk. krijožio) yra ko-

visa aplinka lietuviška, pra.- 
karčiais svetimybė geras pa
įvairinimas kasdienio vieno
dumo; ne tas pat svetur gy
venančiam, kur visa aplinka, 
ir viskas svetima, o lietu- 

mai, vaizdai iš būtovės, arba viško ilgimasi.
netolimos praeities dejų. Į Norintieji kitataučių vei-

LIETUVIUI MALONIAU
SIA LIETUVIŠKAI

Svctur gyvenančiam lietu
viui maloniausia matyt, gir
dėt visa, kas lietuviška: kal
ba. daina, muzika, perstaty-

LabsA nesmagu patėmyt, 
kad pastaraisiais laikais vie
šai bandoma lyg rengti arba 
vaišinti lietuvius vertimais, 
arba angliškomis dainomis. 
Turiu galvoje parengimus, 
vakarus, kuriuose kas nors 
rodoma lietuviams.

Be prasto vertimo, kaip 
talentingai nebūtų parašyti 
veikalai, lietuvio sieki ir bū 
dui lieka svetimi; nes ver
timai, jei ne iš Lietuvos de
jų kurti iš kitataučių gyve
nimo, yra svetimi lietuvio 
skoniui. Išoriniai ir viduji-* 
niai kiekvienos tautos sko
nis ir būdas skirtingi.

Lietuviams rodoma: “Bar- 
tered Bride”, “Grigutis”,

kalus matyt, ar angliškas 
dainas girdėt, gali nueit į 
amerikonišką teatrą, arba 
kiną, kur gabūs, prityrę vai- 
dylos vaidina; kur regykla ir 
vaizdai skoningai pritaikyti.

Lietuviai pramogų rengė
jai turi žinot ir neužmiršti, 
kad lietuviai mėgia ir nori 
matyt ne tik lietuvišką per
statymą, o kur ka.3 labiau 
imtą iš pačios Lietuvos bū
tovės ir dejų, kas lietuviui 
sava ir gimininga, ir kad 
lietuviai neina angliškų dai
nų klausyti, ne svetimybių 
matyti; lietuviai eina ir tiki
si matyti, girdėti lietuviško, 
ko niekur kitur nemato. 

Lietuviui nusivylimą suke-

mą aruodą lietuviškų dainų. Pirmoji dalis iš žilosios Lie- 
Giedoriai, chorai turėtų tik 
panorėti jomis naudotis, o 
tikrai lietuvius patenkins.

Teko matyti J. Steponai
čio parašytą dviejose daly
se “Lietuvos Tragedija”.

“Cavaleria Rustica.ua”, “Kar !Ua‘ kaip kokia “artistė”, kad 
nevilio Varpai”, “Bohemian gražiu balsu, uždainuoja 

angliškai. Dažnas pamano: 
aš ne dėl to čia ėjau, kad ką

Giri”, “Sevilio Kirpėjas”,
“Student Prince”, “Waltz 
Dream”, “Vagabond King” 
ir kt. svetimybės, lyg lietu
viai lietuviškų nebemėgtų, Į meli-odija, nors šimtą sykiui 
arba neturėtų. Kas kad lie-į girdėta, kas syk malonesnė, 
tuviai neturime sa.vo operų, j negu gražiausia svetima, 
kiek italai ? Turime gana dra ! Kai kas negalvodamas pa- 
mų, komedijų. Jos lietuvio į sakys: menas, grožė, muzi- 
širdžiai malonesnės, negu j ka tarptautiški. Taip. tik ar

angliško girdėt; girdžiu tai 
kasdien. Lietuviška, daina,

lonijalinių laikų ispanų ar gudiškos puošnos, ar itališ- daug iš liaudies (ir nelietu
italų palikuonis, ilgainiui a- 
similiavęsis su indėnų rase, 
Criollo vardu mėgsta vadin
tis irbet kuris argentinietis 
patriotas. Jų būdas priete- 
liškas, religija, apskritai ka
talikiškoji, kai kurie papro
čiai indėniški. Tačiau tikrų 
indėnų Argentinoje esą galį 
apie 40,000; jie bastosi tro- 
oikalinėje srityje, daugiau
sia Chaco ir Formosos džiun
glėse.
KLIMATAS

Argentina, Urugvajus ir 
Čile klimato požūriu šiaurės 
rytų ir vidurio Europos emi
grantams aklimatizuotis yra 
palankiausios P. Amerikos 
šalys. Jos daugiausia ir civi
lizuotos. Vis dėlto, net ir šių 
šalių klimatas daugeliui nei
na į sveikatą. Apskritai, čia 
žmonės greičiau sensta, sa
votiška australinio pusrutu
lio saulės ir žemės sąveika 
mūsų žmones vargina ir sle
gia. Metų laikai čia priešin
gi Europos laikams.

Žiema P. Amerikoje vadi
nami birželio, liepos ir rug- 
piūčio mėnesiai. Vidurvasa
ris — gruodis, sausis ir’va- 

i saris. Daugiausiai apgyven-

kos meliodijos. Lietuvoj gy- !yra, kas meną, 
venantiems, kame kasdien sielinguosius muzikos

toje Argentinos srityje vasa
ros karščiai įvairuoja tarp 
35-45 Celsijas laip. Žiemos 
m. apie Buenos Aires sniego 
neesti, bet būna dažnai lie
taus ir įkyrių šaltų miglų. 
Kadangi pats miestas stovi 
prie didžiulės La Platos u- 
pės, apsuptas lygumų ir pel
kių, oras čia tiek žiemą, 
tiek vasarą yra perdaug 
drėgnas, palankus reumatiz
mo ir plaučių ligoms.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th SL

Cicero, III.
VISAS DARBA8 GARANTUOTAS

Talpom Visų Išdirbyačlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų Ir pristatom

I’AItDVODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Kaulių į stoką ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziku* Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Tiesiog Jų
Ii MM W

mj
btovSe

Pirldte Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tflkatančiai Pilnai Patenkintų PlrkFjų lAgaralna Mae. — 

Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKLOK ŠI ITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas JOS KAZIK—KAZIKAITIS

leidžiama ir rodoma lietu 
tuvos dejų “Prie Amžino- viams svetimi kūriniai, tai 
sios Ugnies”, antroji iš ar- tuo labiau turėtumėm rūpin- 
timos praeities: ‘‘Vokiai tis lietuviškais veikalais; 
Klaipėdą ima”. Rašytojas juos išleisti ir rodyti lietu- 
neranda, leidėjų. Jei jau iš- viams kaipo savus. A. Ii.

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tei. — HAYmarket 6034

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. — VARds 5557.

DR. FRAHK C. KWINN
(Kveėinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 We»t 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 1 pp. Ir 1 Iki »:»•

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• • •
68C3 VV. Cermak Road 

BKRWYN, ILLIMOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 

Rez. Tel. — Laf ayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

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

J. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Some Gaila ka Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOORS: Daily •—S F. M.

Baturdajs a A. M. to t F. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gaunamu gy
venimui. Saugokite jaa, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 AUSTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą ūkių Įtempimą.

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, Cliicago

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. VIR 0080 (offlce ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VAI^ANDOS; 2— 4 popiet. «:S0 — 
8:S0 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Oftao Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

ypač 
kūri

nius supranta atjaučia? Ar 
ateina bent vienas, ar du 
tokių į lietuviškus parengi
mus? Gal taip, gal ne; di
džioji dalis, prastuomenė, nei 
iš prigimties nei iš lavini
mo nemuzikali; muzikos ne
supranta ir neįvertina. 

Lietuviai turime neišsemia

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 (-8 rak.

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6448 
Bes. TeL: HKMlock S150 

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

Trečiadieniais 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.

»<>• »
RENI) UO J AME GRINDŲ 

TR1NIMO MAŠINAS

TIKTAI
$150’

Į DIEN4-
k

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi — 
MARTIN SENOI-R MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, ir — 
REM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą. 
l#4«m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
_Tel.: _ HEMlock 8262

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

Tlknlus Tyrimas 
Ortboptte Gydymas

Contnct Stiklai 
Stiklus Atnanjinam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7829
Vai.: — Kasdien — 10 !kt 11. 1 Iki 6. 7 
Iki S — šoitad. — 10 iyte iki 6 vak. Sek
mad. — 19 Iki pietą. —» Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofbe Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—

Bes. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Bes. Tel. REPubUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDade 2868 

VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GKOvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistines Name)
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 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 kandl.n 
iSaklriant trsčlad. ir Mitinai!.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N AKIM

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

Ofiso Tel.: GRO vehm 521S 
Bes. TeL: PROspect 6475 

VALANDOS:
Nuo S iki 4 popiet; 7 Iki S vak.: ir 

Trečiadieniai. pagal sutarti.

TsL OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uidarytas.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL BEPuhlle 7868

Rsa. 6658 So. Talnian Avė.
Bes. TsL GROvehlU 6617 
Offles TsL HEMoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

242S West Marųuette Read
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedčliomia auaitarua

Tel. — HElDoek 5524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIBURGB 

2408 West 63rd Street
▼AK.: nuo T iki t kas vakar*.. 

Dienomis tik pagal sutarti.

TsL OANal 6257

Bes. TsL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS: U v. ryto iki 3p.p.
6 ild 9 vaL vakare.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sagi-tips Ii Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 

Rez. Tel.: CICERO 5891 
Jeigu Neatsiliepia — 

Raukite: BERWYN 6200 
VALANDOS:

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

TeL YARds 8146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 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. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

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

Tei. HIIJ.TOP (1999 

Valandos pasai sutarti.

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 Seštad. 

vakarais—tik pagal sutarti
Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Bealdeneijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 
Nmi TeLt PITI.I.MAN Hm

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

Wc3t Town Bldg.
2400 We#t Madi.son Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Bes. Tel.: BRUnswlck 0597

VAIANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet: 6 iki 8 v«»U»rn
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HELP WANTED
“D RAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

Al) V ERTISIN G D E P A RTM E NT 
127 No. Denrbom Street 
Tel. RANdolpb »488-tH8»

HELP AVANTF.D — VA RAI

Reikia 
Lathe Hand

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

PAŠAUKITE MR. COTTINI

CAPITOL 4900

REIKIA 
T I N S M I T H

Darbas prie galvanizuoto metalo 
ir stainless plieno raidžių dėl ro
dyklių. Aukščiausia mokestis.

MICHIGAN 5500

Paint Sprayers 

Touch-up Sprayers 

Padėjėjų
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Naujas I8V2 c. į vai. 
pakėlimas dabar galėn.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
PIRMAI). IŠTISAI PENKTAD.

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

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 VVINDERS 
INSPEKTORKŲ 
ODOS DIRBĖJŲ 

VYRŲ

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING M ACH. OPERATORIŲ

POLISHERS IR BUFFERS 
BENCH DARBININKŲ

Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

PRADEKIT ŠIANDIE 
Kreipkitės Samdymo Ofisan 

1801 LARCHMONT AVĖ.
( Blokas | pietus nuo Irving I’k. Rd.)

HELP MANTUI) — 'MOTERYS

Reikia Merginų
MAŽIAU 35 M. AMŽIAUS

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

CALUMET 1060

Merginos - Moterys
DIRBSIT 44 VALANDAS 

MOKAMA UŽ 48
65c j vai. pradedant, švarūs dirb
tuves darbai. Modemiška Svari dirb
tuvė. Patyrimo nereikta. Pastovūs' 
darbas IStlsal metus. 2 blokai j pie
tus nuo vidurmlesėio.

MARCO MFG. CO.
_________638 W. Federal_________

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

HELP \VANTED — VYRU

GENERAL AMERICAN

TRANSPORTATION CORP.

GERA MOKESTIS

GEROS DARBO SĄLYGOS
Reniai įsteigta kompanija. 
Gera transportacija busu ir 

elektros traukinau.

RIVETERS
BUCKERS
HEATERS
STICKERS

Viršminėti darbai 
piece work.

WHEEL BORERS 
TEMPLATE MAKERS 

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ

GENERAL AMERICAN
| TRANSPORTATION CORP. 

4405 Euclid Avė.
EAST CHICAGO, IND.

i
Aukščiausia mokestis tinkamiems 
vyrams. Atsišaukite į

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL’

DŽENIIORKŲ
UŽDARBIS 72% J VAL. PRADŽIA* 

77% Į VAL. PO 3 M P N.
82% Į 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 FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

MERGINŲ — MOTERIŲ
16 METŲ IR SUVIRS

Jokio patyrimo nereikia. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

ARTCRAFT 
VENETIAN BLINDS

MERGINŲ
Lengviems Assembly Darbams 

75c į vai. pradedant. 85c į vai. 
po 3 mėnesių. Patyrimo nereikia.

HOMECRAFT 
ELECTRONIC PRODUCTS 

1208 S Kedzie

REIKIA PATYRUSIU 
PROSO OPERATORIŲ

Pastovus darbas. Gera mokestis.
REPUBLIC CLEANERS 

1823 S. Cicero Avė. 
LAWndale 2700

REIKIA
SINGLE NEEDLE SIUVĖJŲ

Paprastam siuvimui. Malonios dar
bo sąlygos vidur-ainžiaus moteriai. 
Pastovius darbas, gera mokestis, 4 0 
vai. | savaitę.
ROSELLE FLAG & BADGE CO. 
101 S. Wells. CEN #075

ŽYMAUS LAKŪNO KAUKE

Wis.consino Istorinės Draugijos Muziejuj, Madisone, šio
mis dienomis atidengta, žymaus karo lakūno majoro Bong 
kaukė. Nuotraukoj karinis dedikacijos viršininkas ir la
kūno žmona-našlė. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Puškorius Juozas, gyv 
more ir Puškorius Stasys,
Čikagoje, broliai Prano.

Raezkotvsky, Antanas ir Julius, Į 
gyv. New Yorke.

Railatės, Jono Railos seserys, 
kil. iš Pagirių vai., Ukmergės ap., 
ištek, pavardės nežinomos, spėja
ma gyvena New Yorke.

Rainienė Petronėlė Adelė.
Ramanavičius Simas, sūn. Au

gusto, kil. iš Kučiūnų vai., Šeinių 
apskr.

Rankauskas (Ronk) Jonas, gyv. 
Denver, Colorado.

Rimkienė-Brežinskaitė Karolina.
Rosky-Raezkowsky Charles, gyv. 

Bronx, New York.
Sehleieher, gimusi AVestfahl, iš

HELP WANTED

Balti-
gyven.

MOTERYS

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

$1.04

4545 W. AUGUSTA BLVD.

PATYRUSIŲ SLIP STTTCHERS 
PRIE CUSJOM MADE 

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

LONGBEACH 2317 
KEN MURRAY

4505 N. Lincoln Avė.

J,

HMMk A y- ~ ----- 1 — * R

ASSEMBLERS
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERIŲ 

Lengviems Assembly Darbams

Naujas I8V2 c- i vai. 
Pakėlimas dabar galėn. 
Puikios darbo sąlygos.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 

PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

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

Žmonėms pajėgos netrūk
sta; jierr.s trūksta valios.
V. Hugo.

Plikiškių, Tauragės ap., gyvenusi 
Norfolk ar Hoboken, su dukteri
mi Berta Zahnsinger.

.Sedleekas Aleksandras ir Kazi
mieras, kilę iš Žiežmarių, gvven. 
Čikagoje.

Siniauskas Antanas, sūn. Jono, 
iš Leliūnų km., Pagirio valse., 
gyv. Detroite.

Skinkytė Ona, kil. iš Marijam- 
Į polės apskr.

Skirienė-Bertašaitė Petronėlė, 
g.vv. Čikagoje.

Smalstienė-Nakaitė Veronika ir 
vyras Petras Smalstys.

Stoekus Juozapas, kil. ar turįs 
giminilų Telšių apskr.

Stropia Juozas ir .Strolia Jonas, 
gyv. JBinghamton.

Stulgienė-Žiedonytė Kazimieri- 
na, kilusi iš Pontakonių k., Joniš
kėlio parap. gyveno Čikagoje.

Stuogis Pranas, kil. iš Ičiūnų 
km., Vaškų vai., Biržų aps.

Sutkaitis Antanas, farmeris, 
Collinsville, Conn.

Šeštokai, kilę iš Pajevonio par. 
prašomi atsiliepti.

Šiaučiūnas Jonas, gyv. Brook-, 
lyne.

Šimkienė-Brežinskaitė Marijona.
Šimkus Vaclovas, Bronislovas, 

Agnieška ir Bronislava, išvykę 
Amerikon iš Lekėmės km., Plun
gės vai'.

Šimonėlis Povilas, sūn. Liudvi
ko, kil. iš Guntaunykų km., Tve
rečiaus vai., Švenčionių apskr.

Šklėrius Feliksas ir Jurgis su 
šeimomis, g.vv. netoli Cleveland, 
Ohio.

Šlępetienė-Bertašaitė Marijona, 
gyv. Čikagoje.

Š va ldenien ė - Nore i k a i t ė Y ineė, 
kilusi iš Papilės vai., Šiaulių ap., 
gyv. Springfield.

Tomash-Krogerytė Hel'ene, g.vv. 
Clevelande.

Truškauskas Povilas, kil. iš Jū
rės km., Antanavo vai., Marijam
polės ap., gyv. Pittshurghe.

Ulozas, brolis Vlado.
Ūselis Domininkas, gyv. Čika

goje.
Užemeckas, graborius Philadel- 

phijoje.
Vaitkevičiai, iš Telšių.
Vaitkevičiūtė Izabelė, ištek, pa 

varde nežinoma, kil. iš Sasnavos 
vai., Marijampolės apskr., gyv. 
Baltimore.

Vaitkus Antanas, gyv. Phila- 
delphijoje:

Vaitkus Antanas ir Vaitkus 
Bronius, gyv. New Yorke.

Valančius-Valančauskas, iš Tel
šių.

Varkalienė-Liaudinskaitė Tere
sė, kil. iš Pajevonio parap.

Vasiliauskai, Baltramiejaus Va
siliausko, kilusio iš Naumiesčio, 
Vilkaviškio ap., sūnūs ir našlė, 
gyv. Pittshurghe.

Velička Frank, gyv. Cicero.
Veršelis Antanas, kil. iš Kal

tinėnų vai., Švenčionių apskr.

kolo, iš Gegužinės km., Jonavoj 
vai., Kauno apskr.

\ underis Kdertas su šeima, 
gyv. Brooklyne. Vunderis Jonas 
su šeima, gyv. Brooklyne ir Yllu- 
dei'is Aleksandras su šeima. gyv. 
Passaie. \ isi kilę iš Zizų kainu 
Šakių apskr.

Westfahl Augusi, ir jo sesuo 
Bei'ta, iš Plikiškių, Tauragės a p

M’estfahl Kari,' iš Plikiškių, 
Tauragės ap., ir jo žmona llelene, 
gimusi Heier, g.vv. Ilohokeu.

Zaleskis Vaitiekus.
Zapasniek (Lapasniek?) Sofija.
Zigmantavičiiis Juozas, kil. iš 

Krekenavos vai., Panevėžio ap., 
gyv. Čikagoje.

Žiedonis Antanas, kilęs iš 
Pontakonilų k„ Joniškėlio parap.. 
gyv. Čikagoje, verčiasi mėsos pre
kyba.

Žiogas Aleksas, sūn. Vincento, 
kil. iš Gruzdžių vai., Šiaulių ap., 
gyv. Vandergrift, Pa.

Žudžius Kazvs-.Jonas, iš Užlipu
sių km.. Taujėnų vai., Ukmergės 
apskr. ir duktė Milda.

Žur-Eitmant Stella, gyv. Illi
nois valst.

Consulate General of 
Lithuania

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

Kariuomenėj geriausia
Scalp Level, Pa. — Robert 

Wolsberger, nežiūrint įvai
rių iškentėjimų japonų ne
laisvėj, kurioj išbuvo veik 
tris metus, pareiškė, jog ka
riuomenėj yra geriausia ir 
joj toliau pasilieka. Jis yra 
vienas dalyvių žinomo 
“Death March on Bataan”.

Prancūzai steigsią 
Hollyvvood

Prieš karą Prancūzijos 
Riviera buvo garsi kurortu. 
Dabar prancūzai žada bė
giu trijų metų Rivierą pa
daryti gražiausiu kino mies
tu. Būsiąs antras Holly- 
wood.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
#0 1b. — 2nd Uoli .... 91.00
Brlck Siding — RolI ........... $2.15
Heavy ltrick Siding ............. $«.»5

Ketvirtainė pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stnko — Lentų ir Namnins 
Materlolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvį karprnterį

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

38(10 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. LAI’AYEITE 2101

Po svietą pasidairius
STALINO MĖGIAMIAU
SIAS GĖRIMAS

Pirm pradedant užkan
džiauti, visų stiklai pripila
mi mėgiamiausio Stalino gė
rimo, kurį jis pats vienu už
sivertimu išgeria. Nei vie
nas iš svečių nesuprato ką 
jis gėrė. Tačiau vienas ang- 
lų-saksų diplomatas, kuris 
labai gerai pažįsta gėrimus, 
nes savo dvare jis turi la
bai didelį rūsį pilna visokių 
gėrimų, atrado, kad rusiškas 
gėrimas, kuri Stalinas taip 
mėgsta, nėra kas kita kaip 
geriausios markės porto su
maišytas su truputi gin.
PRIE STALO KALBAMA 
DAUGIAUSIAI PRAN
CŪZIŠKAI

Retai kada puotose daly
vauja daugiau kaip trisde
šimt penki svečiai. Ir per tą 
laiką daugiausiai kalbama 
prancūziškai, nors dažnai 
išgirstama ir angliškų žo
džiu. Kartais būna atsitiki
mų, kada koks anglas bando 
ištarti kokią frazę rusiškai, 
ar rusai angliškai. Po pirmo 
išgėrimo, Stalinas ima už 
parankės žymesnį svetį ir 
vedasi į gretimą salę, kur 
stalas nuklotas parceliano 
indais ir sidabrinėmis vazė- 
mis. Visa salė yra dekoruo
ta senais rusų paveikslais, 
liustromis ir stovylomis.

Stalinas nenori svečiams 
parodyti, kad jo šalyje ko 
nors trūksta ir į stalą pa
duodami patys rečiausi val
giai, kas pas svečius sukelia 
visad nusistebėjimą.

Kad svečiai galėtų vėliau 
papasakoti ką jie valgė prie 
Stalino stalo, jis atspausdi

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10
$500.00 GYDYM0

POLISAS
$4.00 METAMS

na “menu” ir išdalina kiek
vienam svečiui prisiminimui.
RAUDONARMIEČIAI LA- 
KĖJAUS UNIFORMOJE

Per visą puotą, užpakaly 
kiekvieno svečio stovi pa
tarnautojas, kuris rūpinasi, 
kad svečiui nieko netruktų. 
Šie patarnautojai galėtų dirb 
ti dideliame restorane, taip 
jie moka patarnauti, tačiau 
tai yra paprasti raudonar
miečiai, priskirti kartu nešti 
savo šeimininko apsaugą.

Vakarienė dažniausiai už
sitęsia valandą laiko, pas
kui svečiai ragauja pyragai
čius ir gerią kavą, tuo laiku 
patarnautojai pripila dar 
didelius stiklus degtinės.
NAKTINIAI PASI
TARIMAI

Kada Stalinas mato, kad 
jau momentas atėjo skirsty
tis, jis keliasi nuo stalo, ge
ria į svečių sveikatą.

Bet tai nereiškia, kad visi 
svečiai išeina, kai kurie iš 
jų patenka į mažą saliona, 
kur minkštuose foteliuose 
susėdę, tęsia išgėrimus ir 
pasitarimus. Tačiau apie 
tuos pasitarimus mažai kas 
žino ir jie kartais nusitęsia 
net iki vėlybaus ryto.

Per vienos “society” kor
tomis (bridge) lošimą, vie
na misis pasakoja:

Aš savo deimantus valau 
amonija, rubinus Bordeaux 
vynu, smaragdus Danzigo 
brende, o sapirus šviežiu 
pienu...

Neiškentęs jos partneris 
atsiliepė:

— Aš gi, mano brangioji, 
savo puošmenų nevalau. Kai 
susitepa, juos laukan išme
tu.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL.

Vičius Jonas, kilęs iš Vainuto J| 
vai., Tauragės ap., gyv. Čikagoje.

Viesulas Kazimieras, gyv. Čika
goje.

Volkavičius Steponas, sūn. My-

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

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

Šią pinigų sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VP. yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KABO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

ftlos bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti 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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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2834 South Oakley Avė. Chicago, Hllnob

Published Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Press Associatioa

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams rastų 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, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškumš. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

"Dienos Be Tėvynės"...
DIDIS TĖVŲ KRAŠTO IŠSILGIMAS

Išvietintieji lietuviai, apsigyvenę Flensburge, išleido 
metraštį (1946 m.) ir jį pavadino “Dienos be Tėvynės”. 
Tas pavadinimas puikiai atitinka leidėjams ir visam 
metraščio turiniui, kuris yra persunktas nepaprastai 
giliu rusų bolševikų pavergtosios ir persekiojamos Lie
tuvos išsilgimu.

Ilgesio graužiami Flensburgo (Vokietijoj) lietuviai 
sukūrė visą eilę poezijos kūrinių apie tėvynę, apie mo
tinėlę ir juos sudėjo įi metraštį. Vienas iš jų — L. Pa
kalnis rašo:

— Palikome savąją žemę 
Ugnies verpetų sūkuriuos,
Ir ką likimas mūsų lemia, —
Kas tai šiandieną sužinos.”

Kitas išvietintas lietuvis, skundžiasi:
— Ir ko sužvilga ašaros akyse,
Ir ko taip graudu daros mumyse,
Kai durys į laimę jau užvertos,
Ir blėsta dienos nieko nevertos...
Ir krūtinėj taip ankšta, vėsulinga 
Palydint gyvenimą prasmingą...

M. Kuprėnienė savo tėvų krašto, sesutės ir motinos 
pasilgimą šitaip išreiškia:

— Neverk, sesut, juk aš ateisiu.
Ir mano mintys pas Tave ir mamą.
O! Pasilgau baisiai, baisiai 
Tavęs, mamos ir gimto namod

O VIS TIK TURI VILČIŲ SUGRĮŽTI
Kiek yra gilus ir skaudus išvietintųjų arba ištrem

tųjų lietuvių tėvynės pasilgimas, tiek didelis ryžtingu
mas kovoti dėl Lietuvos laisvės ir aiškus viltingumas 
sugrįžti į tėvynę.

L. Pakalnis apie sugrįžimą nė. kiek neabejoja, nes jis 
sako:

— Iš erdvių svetimų — nuo Reino —
Kalėjimų — Volgos ir Maskvos,
Sugrįšime šalies vaduotų,
Sugrįšim kurti Lietuvos.

VI. Butėnas išvietintųjų metraštyje dar drąsiau ir 
dar didesne viltimi apie savo tėvynės ateitį kalba, bū
tent:

— Bet rytas dar — tikiu — išauš garbingas, 
Trimito laisvės garsas suaidės;
Trispalvės vėliavos prie Nemuno,
Neries ir Mūšos suplazdės,
Klajūną sūnų laimins
Laisvoje Tėvynėje dangus galingas!

Ir daug daugiau metraštyje randame panašia dva
sia ir troškimais sukurtų poezijos kūrinėlių, kurie kal
ba apie tai, kokia nuotaika ir kokiomis viltimis gyve
na laikinai netekę tėvynės Europos lietuviai.

Panašia dvasia yra persunkti ir straipsniai, ir bele
tristika, ir dramos kūriniai, kurių metraštyje apsčiai 
sudėta..

Metraščio redaktorius ir leidėjas A. Vaitkus savo 
vedamąjame straipsnyje prasmingai pasako:

— Lietuva svetimųjų pavergta, bet ji dar gyva. Ji 
gyva. mūsų kovotojų už laisvę žygiuose ten, žaliųjų 
mūsų gimtinės miškų prieglobstyje, ją gyvą nešiojamės 
savo širdyse mes, tremtiniai, ji tebėra gyva mūsų už
jūrio broliuose, ji amžiais liks gyva. kiekvieno lietu
viško kraujo žmogaus širdyje. Tik Lietuvai dirbdami

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ir aukodamies mes matome savo gyvenimo šioje žemė
je prasmę, tik nenuilstamai kovodami už Gėrį ir tikrąjį 
Teisingumą mes jausimės įnešę savo dalj į bendrąjį žmo
nijos gerovės ir tikrosios kultūros lobyną.
JAUDINANTIS IR RYŽTINGAS AKTAS

358 puslapių knygoj (metrašty) randame jaudinantį 
aktą, kuris padarytas 1945 m. prie bendro Kūčių stalo. 
Akte pasakytai

— Mes Fensburgo ir apylinkės lietuviai, būdami at
skirti nuo savo tėvynės Lietuvos, bet jausdamiesi tikri 
jos sūnūs ir dukterys, Šv. Kūčių proga, susirinkę vie
non lietuviškon šeimon, kaipo vienos motinos Lietu
vos vaikai, prisiminę sunkų mūsų tėvynės ir po pa
saulį išblaškytųjų brolių likimą, šiuo iškilmingu aktu 
pasižadame ir toliau stiprinti savo dvasią, būti vienin
gi ir pavyzdingi, visur ir visuomet saugot lietuvio gar
bę, drąsiai žvelgti ateitin ir sukaupę savo jėgas, dirbti 
nepriklausomajai Lietuvai, gimtajam savo kraštui.

Po šiuo aktu pasirašo šimtai lietuvių.
DARBŠTUMAS IR KŪRYBINGUMAS

Metraštis puikiai iliustruotas šių dailininkų: G. Jo- 
nelynienės, S. Grigorevičiaus, V. Siskino ir M. Tiburs- 
kienės. Platų skautų skyrių dailės darbai papuošė V. 
Juras, A. Tarvydas. Duotas ir tremtinių vaikams sky
relis. Be to, kreidiniame popieriuje yra 12 spalvuotų 
reprodukcijų ir 16 fotografijų.

Į šį leidinį Fleisburgo lietuviai įdėjo labai daug kruopš
taus darbo. Tiesiog stebėtis reikia, kiek kūrybingumo 
rodo išvietintieji lietuviai, kurie gyvenat nepaprastai 
sunkiose sąlygose. Pavarčius jų metraštį — ‘ ‘Dienos be 
Tėvynės”, taip ir norisi šūktelt į laisvuose kraštuose 
gyvenančius tautiečius, kad daugiau ir vieningiau dirbti 
Lietuvos laisvinimui ir tremtinių pagalbai.

Nesveiki Reiškiniai
Esame įpratę skaityti visokias sensacijas apie paski

rų Jungtinių Valstybių kongreso narių veiklą arba apie 
kongreso darbų kritiką. Visuomenė yra apsipratusi ir sios šviesos, naujų idėjų ir 
su vyriausybės darbų kritika, dažnai labai griežta ir atgimimo, 
net piktai. Tačiau ligšiol su ypatingu atsargumu būda- Britanijoj pradėjo organi- 
vo liečiami Vyriausiojo Teismo darbai, nes tai yra vie- ZUotis Centrinės Europos fe
ną iš pačių garbingiausiųjų mūsų krašto demokratinės deraliniai klubai. Manau, 
santvarkos institucijų. kad jų turėtų daugiau įsi-

Šiomis dienomis, tačiau, ir ši institucija paliesta ir steigti įvairiose pasaulio Ša
tai labai aštrioje formoje, ko nėra įvykę per pusantro lyse. Kai visi 120 milijonų 
šimto metų. pavergtųjų, išniekintų ir nu

žmogintų sujungsime savo 
laisvės pastangas VakarųVyriausiojo Teismo narių tarpe (Robert H. Jackson

ir Hugo L. Black) kilo toks aštrus ginčas, į kurį turės
įsimaišyti kongresas ir greičiausiai patsai krašto pre- nepriklauaoniybėg perspėk 
zidentas. Yra kaltinimų rimtų ir pusėtinai skaudžių. tyvos jgaujs naujos dinamiš- 
Kiek jie turės pagrindo, kongreso investigacija, žino
ma, pasakys. Bet, ar vienaip bus ar kitaip, žalos jau 
padaryta. Garbingos valdžios įstaigos autoritetas nu
kenčia.

Tikrai gaila, kad šiais laikais panašūs dalykai įvyksta.

Planas Suskaldyti Vokietiją
Sekr. Byrnes, kuris šiomis dienomis išvyksta į Pary

žių “keturių didžiųjų” konferencijai, vežasi su savim 
Vokietijai pertvarkyti planą, kurį jau esanti užgyrusi 
Anglijos vyriausybė. Tuo planu Vokietija būtų suskai
dyta į vienuoliką ar dvyliką autonominių valstybių.

Gal būt, kad Prancūzija sutiks su p. Byrnes planu, 
tačiau reikia rimtai abejoti ar bus gautas Maskvos pri
tarimas. Rusai, mat, visą Vokietiją sau nori pasiglemžti. 
Todėl jie visą eilę amerikiečių ir anglų pasiūlymų at
metė, atmes ir šį.

SLA Ir Sandariečių Seimai

kos jėgos. Bet veikti reikia 
greit. Užmiršti mažųjų savi
tarpinių skriaudų pasėtą ne
apykantą, rasti bendruosius 
teisingumo principus, orga
nizuotis, steigti bendrą biu
rą ir bendrą pavergtųjų žur
nalą, ieškoti paramos krikš
čioniškoje ir humanistinėje 
visuomenės daly šioje gar
bingoje šaly ir kitur — to
kia turėtų būti laisvės kovų 
bendroji programa. Jei veik
sime visai pakrikai, chaotiš
kai — tai gal nei savų kraš
tų neišgelbėsime, o gal net 
visą Europą prarasime. O 
tai būtų tikros sutemos visų 
baltųjų kultūros visuose kon 
tinentuose. Žuvus Europai, 
ogi mes esame jos pati šir
dis, palengva žus ir visa Va
karų krikščioniškoji civiliza
cija. Tad kovas už laisvą Lie 
tuvą aš vadinu kovomis už 
laisvą Europą, Ameriką ir 
laisvą pasaulį. Tik susijun-

Birželio mėn. 15 d. prasideda SLA seimas, kuris tę
sis visą. savaitę. Jis, įvyks New Haven, Conn. Jau yra 
paskelbta, kad referendumu išrinkta valdyba, kuri sei
me turės būti patvirtinta. Į valdybą įeina,: W. Laukai- gę laimėsime karą prieš di- 
tis, pirm.; P. Dargis, vice pirm.; dr. M. Vinikas, sekr.; džiojo organizuoto melo ka- 
K. Gugis, ižd.; E. Mikužiūtė ir Maceina, iždo globėjai; ralystę. 
dr. S. Biežis, gydytojas kvotėjas. — K4 esate patyręs be-

Prieš SLA seimą, būtent birželio 14 d. (taip pat New svarstydamas iš tėvynės iš-
Haven, Conn.) įvyksta ir Lietuvių Tautinės Sandaros blokštų. lietuvių kolonizaci

jos problemas?
— Šį klausimą atsakant 

pirmiausia pritinka patiekti 
definiciją dviejų skirtingų 
sąvokų: emigracija ir kolo
nizacija.

Emigracija aš vadinu iš
vykimą svetimon žemėn ir 
lėtą (antroj kartoje užbai
giamą), bet visišką suaugi
mą su kita tauta, užleidžiant 
šeimoje vis daugiau vietos 
naujai kalbai ir kitiems pa-

seimas.
★

Žurnalas Viltis-Hope
V. F. Belajaus leidžiamo žurnalo “Viltis” (Hope) bir

želio mėn. laida išėjo graži ir turininga. Be įvairenybių 
iš vietos lietuvių gyvenimo, randame nemažai vertingų 
straipsnių apie tragingąjį lietuvių tautos likimą. Žurna
las leidžiamas anglų kalba. Norintieji jį užsisakyti, kreip 
kitės į V. F. Belajų, 1028 E. 63 Street, Chicago 37, III.

Mūsų skaitytojai, berods, gerai žino, kad Belajus sa
vo šokėjų grupe sėkmingai garsino lietuvių vardą kita- pročiams bei kultūrai. Ame- 
taučių tarpe, šokant mūsų tautos liaudies šokius. Be rikoje ir daug kur kitur ši 
to, yra išleidęs dvi knygas apie šokius. tas procesas vyksta ntsąmo

Prof. K. Pakštas

Apie Tarptautinę Padėti Ir Apie 
Lietuvių Reikalus

(Tęsinys)
LAISVĖS KOVŲ
PROGRAMA

Kartą keli pažįstami pro
fesoriai čia Kalifornijoj ma
ne klausia, ką aš manau: ar 
Hitleris tikrai miręs. Aš 
jiems pasakiau, kad Hitlerio 
kūnas tikrai mirė, bet jo 
dvasia, pagal Rytų inkarna
cijos mokslą, įsikūnijo sau
giai ir tvirtai Stalino gelmė
se, ir tas gruzinas dabar jau 
kalba rusiškai stipriu vo
kišku akcentu. Vadinasi, Hit 
lerio dvasia nei nemano da
bar mirti: ji švenčia Mask
voje tikrąją pergalę, ji daug 
tvirčiau ir tobuliau įvykdė 
savo programą pavergti Cen 
trinės Europos tuziną tau
tų ir išnaikinti jų krikščio
nišką ir liberališką civiliza
ciją. Taigi Hitleris karą tik
rai laimėjo sovietiškos ar
mijos ir lend-lease pagalba. 
Jo destrukcija valdo patį vi
durį Europos su istorinėmis 
sostinėmis Vilnius, Varšuva, 
Budapeštas, per kurias eina 
Centrinės Europos nugar
kaulis. Jis valdo tas tautas, 
iš kurių Europa galėjo tikė
tis netolimoje ateity didžiau-
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sąlygose, bet kuriais laikais, 
nes jo tinkamas išsprendi
mas būtų gal vienintelis bū
das padidinti lietuvių kultū
ros saugumą. Apie tai reik
tų atskirai ir plakiau pakal
bėti, kai bus tam progos, šis 
karas pilniausiai įrodė ma-

ningai ir jis paliečia inteli- no tezės teisingumą, ogi a- 
gentijos vaikus dargi grei- tominiai ateities karai dar 
čiau, o aukštesnės civilizaci- aiškiau tai įrodys, jei dar 
jos tautos (skandinavai, vo- bus kam įrodinėti mūsų ma- 
kiečiai, olandai) greičiau ir žutėje šalelėje.
pilniau ištautėja negu lietu Daugelis lietuvių Europo

je galvoja apie emigraciją, 
bet nežinau jokio komiteto 
ar organizacijos kuri rūpin
tųsi apie kolonizaciją, nes ją 
sunkiau vykdyti. Negauda
mas jokių leidinių iš Euro
pos, nežinau ką ten lietuviai 
apie kolonizaciją galvoja. 
Kai kurios kitos tautos, ro-

viai. Iš emigracijos lietuvių 
tautai esti tik laikinos nau
dos, o dideli nuostoliai la
bai ilgam atsiliepia kraujo 
nuleidimu, tautos smulkėji- 
mu. Todėl aš nebuvau emi
gracijos šalininkas.

Kolonizacija vadinu per
sikėlimą į naujus kraštus su

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystčs 
Didelius ir Mažus

apgalvotu tikslu lietuviškai dos, ruošia ir kolonizacijos 
sudvasinti kur nors kad ir planus, ne vien emigracijos, 
nedidelį žemės veido skly- , .
pelį. Tuomet tas sklypelis (Bus dauS‘au>
virsta nauja Lietuva su lie
tuviškais apgyventų vietų 
vardais. Arklo, dirbtuvės, 
laboratorijos, poeto ir kuni
go sutartinis darbas sukūrė 
daug naujų tėvynių, tad tu
rime New England, Nou- 
velle France, Nueva Espana,
Nova Scotia ir t.t. Šitokią 
kolonizaciją aš propaguoju 
jau nuo 1927 m. Bet ji ga
lima tik pionierių kraštuose, 
ir tai ne visuose, kuriuos 
aprašo Amerikos žymus ge
ografas Isaiah Bowman kny
goje “The Pioneer Fringe”
(New York, 1931), ir A.
Grenfell Price, knygoje 
“White Settlers in the Tro- 
pies” (New York, 1939).

Šio kolonizacijos klausi
mo aš visai nejungi?] su Lie
tuvos artimu likimu. Tai vi
sai atskiras klausimas Lie
tuvai svarbus bet kuriose

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

15306 S. Ashland Avė !
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 j

Kultūrai gelbėti, tai mūsų 10,000
• DEGTINĖS 
« 3RANDĖS
• RUM’O

BONKŲ
» GIN 
> VYNO 

KORDIALŲ

KATHAN 
KANTER 

“Elctuvtškaa 
Žydukas”

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

rSDEB U. S. GOVERNMENT SEPERVISION

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

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9A. M.-7P. M. 
VVednesday 9 A. M. - 12 Noon
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LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR ODINIU. 
4557 So. Wood Street, Chicago, HMnoto

A. Pakeltis $2. Po $1: J. K. tas, Dolores Gronskis, Ed-! seniai garbingai paliuosuo-
Enčeris, B. Nutautienė, O. ward Jankauskas, William tas iš karo tarnybos. '
Mikuckienė, O. Pocienė, D. Jasulaitis, Leonard Javrab ★
Varnas, N. Sirvinskienė, Vi- Leonard Juška, William BALF 57 skyrius čia ne-'
so pasiųsta našlaičių kelio- Kale, Dolores Kernagis, Mar- nutraukia veikimo. Daug rū-, 
nės fondan $211. Vėliau bus jorie Kotvvicki, Constance bų ir kenuoto maisto surink-1

f

Vieningo Darbo 
Gražūs Vaisiai

Ir šia.ndien dar tebekalba
ma apie Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungos pikniką, ku
ris buvo Vytauto parke ge
gužės mėn. 30 d. Tebekalba
ma dėl to, kad jis buvo re
kordiniai didelis ir rekordi
niai pasisekęs.

Prie rekordiniai gausingų 
minių sutraukimo, pirmoje 
vietoje, prisidėjo nepapras
tai gražus oras. Visus žmo
nes traukte traukė į laukus.. 
Bet kadangi labdarių pikni
kai yra gera atrakcija, todėl 
tūkstančiai gerų tautiečių 
patraukė į Vytauto parką.

Tikėsit ar ne (kurie ne
buvot), Vytauto parkas se
niai turėjo tiek daug mielų 
svečiui. Automobilių pastaty
mo vieta ( ir tai didelė vie
ta) prisipildė iš pat ryto. 
Pats parkas knibždėte knib
ždėjo minių miniomis. Spūs
tis prie baro ir bariukų, 
spūstis restorane ir visui 
kitur. Baro ‘‘šaltiniai” greit 
“ išseko ’ ’, restorane maisto 
pritrūko. Bet svečiai dėl to 
nepyko, nes suprato, kad 
nors ir daugiausiai visko 
būt turėta, visiems užtekti 
negalėjo. Svarbu, kad patar
navimu visi buvo patenkin
ti, nes labdarių kuopų vei
kėjai ir sukviesti talkinin
kai šauniai, pasišventusiai ir 
mandagiai patarnavo.

M. Sriubas ir St. Cibuls
kis gerai pravedė tvarką 
prie baro. Marketparkietės

M. šrupšienė ir kitos dideliu 
pasiaukojimu dirbo virtuvėj 
ir restorane ir padarė tiek 
pelno, kiek niekas ligšiol tiek 
nebuvo padaręs. Visi kiti 
bizniai ir visokie šurum-bu- 
rum taip pat gerai ir tvar
kingai vertėsi. Kas ten va
dovavo ir dirbo, nesiimu jų 
vardų suminėti, nes jų bū
ta labai daug. Jie visi verti 
pagarbos ir padėkos, nes 
aukojosi kilniai labdarybei, 
aukojosi, kad daugiau pada
ryti pelno lietuvių senelių 
prieglaudos, namams baigti 
statyti.

To rūpestingo darbo vai
siai labai gražūs. Teko nu
girsti, kad piknikas jeigu 
davė apie šešis tūkstančius 
dolerių. Tai irgi rekordas!

Netenka užmiršti ir tų, 
kurie uoliai dirbo rinklia-, 
voj Šv. Kazimiero kapinėse 
ir prie kapinių. Rinkėjos (jų 
nemažas būrys) surinko gra 
žią pinigų sumą. Per pamal
das kapinėse kunigai rinko 
aukas, ir tuo prieglaudos 
fondą padidino. Prie kapi
nių kai kurios kuopos tu
rėjo užkandžių ir gėrimų. 
Tad, ir čia pelno padaryta.

Labdarių Sąjungos dva
sios vadas ir iždininkas kun. 
A. Linkus visą tos dienos 
darbą sumaniai dirigavo, vi
sus skatino, patarė, pagel
bėjo.

Taigi, labdariai dar kartą 
įrodė, kad vieningai ir tvar
kingai dirbant, galima gerų 
rezultatų sulaukti.

Labdarys

pasiųsta likusi suma $115, 
kad sudarius pilną sumą 
$326, kiek reikia kelionei 
dviejų našlaičių.

Labdarių Są-gos 8 kuopa 
taipgi nutarė atitraukti vie
ną našlaitį. Tą patį daro ir 
Kareivių Motinų Klubas. Bū
tų gražu, jei visos organi
zacijos pasektų Brighton 
Park draugijų pavyzdžiu. Te 
visi mūs našlaičiai būna pa
imti į šią mūsų antrąją tė
vynę, nes mūsų senoji tė
vynė šiandien rusų mindžio
jama, o Lietuvos vaikams 
nėra vietos. Kur kitados lie
tuvaitės kryžius gėlėmis ap
vainikuodavo, šiandien tuos 
kryžius apkabinusios verkia, 
o vietomis nei kryžių jau 
nėra, nes visa Lietuva vie
nas didis kryžius, prie ku
rio likusieji lietuviai yra pri
kalti.

Tik mes vieni, Amerikos 
lietuviai, galime Lietuvą nuo 
to kryžiaus nuimti.

Bal. Kerėnas

Kulis, Donald Kulis, Joyce ta ir pasiųsta. į centralinį 
Lachavvicz, Martha Water- sandėlį. Kas tik turite ne-Į 
lander. dėvimų drabužių prašomi ■

Už gražią vaikų progra- JUOs atnešti į parapijos sa- Į 
mą nuoširdus dėkai sese- Maistas kenuose taipgi j 
rims mokytojoms ir varg. K. priimamas.
Saboniui. Šelpkime savuosius badsu-

* jančius Europoje. Koresp.į
9 Ward Demokratų Klū-

bas sumanė pasidarbuoti su- Brighton Park. — švento 
kėlimui lėšų vieno lietuvio Pranciškaus Vienuolyno Rė- 
našlaičio kelionei iš Vokie-imėju 2 skyriaus mėnesinis 
tijos į Ameriką. Pats klū- j susirinkimas įvyks birželio 
bas padarė pradžią paauko- d., 7:30 pirm. E. Širvins- 
damas tam tikslui $50, o I kienės namuose, 4541 So. 
nariai sudėjo $40. Graži pra- į Rockvvell. Visos narės prašo- 
džia. Tikimės, kad ir kitos mos atsilankyti ir naujų na- 
draugijos bei pavieniai pri- i atsivesti. Artinasi sei

AT 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.

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
BALF Padengs Kelionę Z £

Dviejų Našlaičių
Brighton Park. — Birž. 5 Park!

d. BALF 6 skyrius laikė spe Aukojo sekantieji: Mr. ir 
cialų susirinkimą našlaičių | Mrs Kass $10 P Yacku- 
Vokietijoj reikalu. Pirm. J.1 nienė $10, O. Vyšniauskienė 

j Klimas $5, T. Atroš- 
kienė $5, Elena Čepienė $5,

K. Enčeris paaiškino tikslą, 
o sekr. J. Simonavičius per
skaitė laišką iš centro, gi 
ižd. J. Kass išdavė finansinį 
raportą.

Nutarta padengti vieno 
našlaičio kelionę, t. y. auko-

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Ka&čl&ntlejl nuo Mną, atdarų 

Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai addėtl. Ir kaip 
nakties metu negalima gersi lisl-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oi rit
me n t palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
•enu. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdą.
Jo stgalvlnan- 
Cloe Ir skausmą 
pražallnančios y- 
patybds sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
psgelbds išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau- į 
džlaa žaiz

das. Vartokite Ji Irgi skaudlema 
nudegimams, ftąšą ir autrdklmą 
praSallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasla nležgjlms. Atvždlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odoa sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirštą; geras Ir 
aausoe, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos neralėms U lauko pu
sės.

LKGTTIO OINTMBNT parsi
duoda po ėl.OO, 1.75, ir S.OO.

■ląaklte Jūsų Moaey Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaskl Rrt. 

Dsnt. D. Cklragn «». UI.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4S47 W 14th St., Cice
ro 60, Illinois.

K®
v

sidės.
★

Misijos, kurias vedė lietu
viškai kun. A. Mažuknai, M. 
I.C., ir anglų kalba augus- 
tijonas misijonierius labai 
daug naudos davė dvasinia
me gyvenime. Parapija lai
bai dėkinga iškalbingiems 
misijonieriams.

★

LRKSA 33-ji kuopa pas
tarame savo susirinkime at
stovais įi seimą išrinko vei-

mgs, turime nutarti ką nors 
surengti seimui pasveikinti. 
Seimas įvyks rugp. mėnesį), 
Pittsburgh, Pa. Reikia iš
rinkti ir atstovės.

Pirm. Elena Sirvinskienė

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

Roselando Žinios
Birželio 9 d. Šv. Vardo ' kėjus K. Rubiną ir E. Kon- 

Draugija ir baigiantieji pa
rapijos pradžios mokyklą 
bendrai ėjo prie šv. Komu
nijos, o po visam, parapijos 
salėj, bendrai pusryčiavo.
Čia dvasios vadai ir drau
gijos pirm. J. Smulskis abi
turientus supažindino su 
“Big Brothers”, arba jauni
mo globėjais ir kaip yra 
naudinga turėti tokius glo
bėjus.

cevičių. Pastarasis yrai ne-

1‘ADĖKONĖ

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

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

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

Tą pačią dieną, popiet į- 
vyko mokslo metų baigimo 
programa, kuriai vadovavo 
kun. B. Grinius. Aukštesnių 
klasių mokiniai atgiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, vedant varg. K. Sabo
niui. Paskui kiekvieno sky
riaus vaikai šoko, driliavo, 
vaidino ir t.t. Ant galo kle
bonas pasakė vaikams kal
bą ir išdalino diplomus. Mo
kyklą baigę sekantieji: An- 
thony Alberts, Anella Dagis, 
Phyllis Doyle, George Gus-

Pas Mos Sutaupysite Agentų Komisą.
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— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą*

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

DangeUa Lietnnių yra P*1™ 
patenkinti taie i«d<waw
kuriuo* met padirbome jiem*.

A. A.
MATEUŠAS PALOMS

Kuris mirė Birž., 2 d.. 1946 
m., ir tapo palaidotas Birž., 5 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
papinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jum pa-kutinj pa
tarnavimui įi- palydėjo jj j tą. 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo piasišalinimą iš musu 
tarpo, dėkojame mūsą dvasiš
kiam tėveliui, kun. kleb. J. 
Faškauskui, kuris atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jos siela 
ir kun. J. l’runskiui už atkal
bėjimų ražanėiaus.

Dėkojame šv. Mišią ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame laid., dir., F. .1. 
Ridikui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jj j amžinanti o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius; Dėkojamo 
grabnešiams ir visiems, kurie 
pagluodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyras ir 
tėveli, lai Visagalis Dievas su
teikia amžiną ramybę ir atilsi.

Nuliūdę lieka: Žmoną. Duk
terys, Žentas ir Kitos Giminės.

A. A.

ALEKSANDRA
BELECKIENĖ

(po tėvais Ribinskaitė)

Milė 5 E. ll'Jth St.
Mirė Birž. 10 d., 1946 m.,

4:uj vai., ryte., sulaukus pū
sis amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Te.šią apskričio, Tuokės para
pijos, Ra palių kaimo.

l’aliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą; sesers vaikus 
Mary (’oinpegną, Oną Zarams- 
ki, Elzbieta Clark ir Charles 
Budris; pusbrolius Benediktą 
Mikalauską ir Teodorą Jan
kauską; pusseserę Veroniką 
Micienę; švogerj Adomą Kur- 
zą ir šeima ir daug kitų, gi
minių, draugų ir pažjstamų.

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

Laidotuvės Įvyks Ketvirtad. 
Birž. 13 d., 1946 m.

Iš koplyčios 9:<>0 vai., ryto, 
bus atlydėta į šv. Fetro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sesers Vai
kai ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Thomas J. 
Opyt. Tel. l’L'Lliiian 3711.

NULIŪDIMO

■' k” •rv
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, IL
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykii 
1 mūsų didįjį ofisą ir dlrb 
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

N ARI Alt

O h I o a g o ■ 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

A i o c 1 a e Ijoe

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YAKds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAVVICZ IR SŪNAI

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Knr Basai 
Sustoja.

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. 11ALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YAKds 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YAKds 0781



o mtorasto draugas, otuago, Illinois

Prašo J. A. V Užtarimo Lietuvai

A. L. T. Kreipėsi i Valstybės Sekretorių 
ir Senatorius

Šiomis dienomis Valstybės 
Sekretorius James F. Byrnes 
vyksta j Paryžių, kur pirma
dienį, birželio 17 d., vėl susi
renka keturių valstybių už
sienio reikalų ministeriai 
svarstyti Europos taikos 
klausimus.

Nors Lietuvos klausimas 
nėra įdėtas į tos konferen
cijos darbotvarkę, bet da
bartinė Lietuvos padėtis yra 
tokia rūsti, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba ryžosi 
kreiptis į Sekr. Byrnes, pra
šydama jo pagalbos.

Save laiške ALT atkreipia 
Byrnes dėmesį į tai, kad Lie
tuva yra sovietų okupuota, 
kad jos žmonės yra terori
zuojami ir persekiojami, ir 
kad visa lietuvių tauta gali 
būti išnaikinta, jeigu šitokia 
padėtis tęsis ilgesnį laiką. 
ALT prašo, kad J. A. V. at

stovas Paryžiaus konferenci’ 
joje darytų spaudimą, kartu 
su kitomis valstybėmis, į 
Sovietų valdžią, verčiant ją 
ištraukti iš Lietuvos savo 
armiją ir žvalgybą, duoti ga
limumo sugrįžti į Lietuvą 
pabėgėliams ir tremtiniams, 
ir sudaryti aplinkybes, kad 
Lietuvos žmones galėtų lais- 
yaį išsirinkti savo valdžią ir 
gyventi kaipo nepriklausoma 
tauta.

Tuo pačiu laiku ALT krei
pėsi į įtakingiausius užsienio 
politikoje J. A. V. senato
rius, šen. Tom Connally iš 
Texas, ir šen. Arthur H. 
Vanderberg’ą iš Michigan, 
kurie lydėjo Sekr. Byrnes į 
Paryžių, kada tenai vyko 
pirmas užsienio ministerių 
susirinkimas, ir kurie, gal 
būt, dabar vėl drauge su 
juo dalyvaus konferencijoje.

DALYVIS DIDELES 
VAGYSTES

Amerikos kariuomenės ma 
jors.a David F. Watson su
imtas ryšium su didele va
gyste brangenybių iš Gron- 
berg pilies, Vokietijoj.

(Acme-Draugas telephoto)

---------  —■ ■ ■ ■ , ■ -

Kas Girdėtoj

Chicago j e >

Šįmet Šv. Valanda

Bus Motinos Cabrini garbei
Tradicinė Šv. Vardo Drau

gijos Šventoji Valanda, kas
met ruošiama Soldier Field, 
šįmet bus Motinos Frances 
Xsavier Cabrini garbei. Taip 
paskelbė kardinolas S. A. 
Stritch po alikto posėdžio, 
kuriame buvo priimti planai 
tai didingai iškilmei po at
viru dangum ruošti. Liepos

mėnesį Romoj Motina Cabri
ni bus įskaityta į šventųjų 
eilę, o rugsėjo mėnesį Chica- 
goj, kur Cabrini gyveno ir 
darbavosi, desėtkai tūkstan
čių tikinčiųjų viešai pagerbs.

Motina Cabrini bus pirmoji 
Chicago, ir sykiu visos Ame
rikos, šventoji.

Avių paroda
Ateinantį penktadienį Uni

on Stock Yard amfiteatre 
bus atidaryta Chicago Ju- 
nior Market Lamb paroda, 
kurioje bus suvežtos jauna- 
mečių farmerukų vakarinė
se valstybėse užaugintos 
avys.

Trečiadienis, birž. 12, 1$46

/ mus

Užgyrė aludariu 
reikalavimu

šešiolikos Chicago alaus 
bravorų darbininkų reikala
vimą pakelti mokestį po 16 
ir pusė cento į valandą už
gyrė regionalis Wage Stabi- 
lization Board.

nARCUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC- 1450 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:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

Kūdikis automobiliuje
Raymond Fray, gyv. 1115 

N. Winchester Avė. savo au
tomobiliuje rado pamestą 
vienos savaitės kūdikį-mer- 
gaitę. Pamestinukė perduota 
Šv. Vincento prieglaudai.

Vaikai plėšikai
Įsilaužėjai į namus Chica- 

goj didžiumoje yra vaikai 
nuo 14-kos metų amžiaus, 
kaip policijos rekordai rodo. 
Vakar policija suėmė irgi du 
vaikus 14-kos metų, kurie 
jau buvo apkraustę J. Paren- 
ti namą, 2716 W. Chicago, ir 
jau ruošės kitam “darbui”. 
Jų kišenese rasta ne tik pi
nigų. bet peilis, revolveris 
ir kiti įsilaužimui įrankiai.

Pasislėpęs automobi
liuje apiplėšė

Jerome A. Bomash, rea- 
lestininkas, nuo dabar nepa
liks neužrakinęs automobi
lio. Nepatyrimas kainavo 
jam $800.

‘‘Keep driving”, Bomash 
išgirdo užnugaryje, kuomet 
įsėdęs į automobilių pradėjo 
važiuoti. Automobiliuje bū
ta pasislėpusio plėšiko. Nu
važiavus nurodyton vieton, 
plėšikas atėmė iš Bomash 
pinigus, automobilio raktus 
ir, sėdęs į savo automobilių, 
nudūmė savais keliais.

Atsargiau su cigaretais
Illinois Central geležinke

lio stotį prie 75th St. sunai
kino gaisras, kuris kilo nuo 
numesto į šiukles po grindi
mis degančio cigareto. Gais
ras ne tik padarė $2,500 nuo
stolių, bet kelioms valan
doms buvo sulaikęs trauki
nių judėjimą.

300 vaiky rado 
gerus namus

United Home Finding Ser
vice praneša, kad iš 500 naš
laičių 300 jau paimta į na
mus, kuriuose jie bus augi
nami ir auklėjami. Organi
zacija apmoka vaiko nueina, 
maistą, drabužį ir medikales 
išlaidas.

KVIEČIAME ,
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
PAINU 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Darbe reik viską 
pamiršti

Visiems tame bus liudinin
ku Stanley Bura, 41 m., gy
venąs 2029 Armitage Avė. 
Vieną dieną jis atėjęs į dar
bą pradėjo pasakoti kitiems 
apie vakarykštį barnį su 
žmona. Pasakodamas atsimi
nimus jis taip susinervavo, 
jog nei nepajuto, kaip pakišo 
abi rankas po 1,800 tonų 
spaustuvu (press), kuris su- 
treškino abi iki riešų ran
kas

ĮvcdrioB Įdomios
2INIOS

OPA ir pusryčius

VVashington, D. C. — šio
mis dienomis pabrangs trijų 
rūšių grūdinis pusryčiams 
patiekalas, būtent: “puffed 
rice”, “puffed wheat” ir 
“corn flakes”. Kaina bus pa
kelta 2 c. svarui.

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
—■ Langę — Darų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LJTWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet. H
33

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER PEDERAL SAVINGS & 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.

Sako, būty sutaupyta 
4

Aldermonas Frank Kee- 
nan, 49 Ward, pirmininkas 
Miesto Tarybos Jungimo, 
Perorganizavimo ir Taksavi- 
mo Komiteto, Miesto Klubui 
naują padarė pranešimą. Jis 
sako, kad keturi milionai 
dolerių kasmet būtų sutau
pyta, jei Chicago park’ų 
reikalus tvarkyti pati Mies
to Taryba, o ne atskiras vie
netas — Chicago Park Dis- 
triet, kuris yra kaip ir ats
kira valdžia.

Šposas galėjo
baigtis nelaimė
Genesee teatre, Waukegan, 

kelių šimtų publikoj kilo pa
nika, kuomet vienas vaikas 
sušuko: “Gaisras!" Visi pa
kilę metėsi į duris iki teat
ro menedžerius . nuramino, 
kad teatre nėra jokio gaisro.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

...........

S3 53
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WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Saliūne nesusidėk 
su nepažįstamais

Shirley Mendelson, gyv. 
1434 S. St. Louis Avė., šian
die guli ligoninėj su išnarin
tu žandu ir keliais išmuštais 
dantimis. Sumušę ją išmetė 
iš automobilio du vyrai, su 
kuriais ji “padarė pažintį" 
vienam saliūne.

Iš lėktuvo nukrito 
I lovą

Earvilie, III. — Oswald 
Steinke farmoje nedidelis 
lėktuvas nukrito tiesiog ant 
gyvenamojo namo. Lakūnas 
ir kitas keleivis liko nesu
žeisti, bet pasijuto atsidūrę 
lovoje. Apačioj buvus farme- 
rio šeima liko nesužeista.

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Atidengtas Pasteur 
paminklas

Medikalio Centro aikštėje,
1800 W. Harrison St., ati
dengtas Louis Pasteur’o pa
minklas, kuris nuo 1928 me
tų stovėjo Grant park.

Rado ir vėl pametė
Pueblio, Coio. — Prieš du 

metus R. C. Fearnow savo 
ūkio šulinyje pametė $1,000, 
kuriuos sudarė dvidešimtdo- 
lerinės banknotės. Valyda
mas šulinį jis tuos pinigus 
rado ir skubiai nešė į ban
ką, kad pakeitus naujomis 
banknotėmis. Kelyje vėl pa
metė visus pinigus.

25 sužeista
Cottage Grove ir 43-rd St. 

kryžkelyje susidūrus dviems 
gatvėkarams, sužeista 25 
asmenys, didžiumoje negrai.

Arkansas valstybė produ
kuoja 97 nuoš. aliumino.

Miestas teisme
San Rafael, Caiif. — Hen

ry A. Buchholz iškėlė teisme 
bylą miestui reikalaudamas 
$150,000 atlyginimo. Byloje 
pasakyta, kad dėl nevalymo 
vandens nuovadų prieš me
tus kilusi epidemija jo sūnų 
padarė invalidu visam am
žiui.

PLATINKITE “DRAUGĄ*«

X j. E. vyskupas P. Bū- 
čys, MIC., po vizitacijos Tė
vų Marijonų įstaigų Wivi- 
consine, Thompsone ir Wash 
ingtone, grįžo Chicagon. Vi
zitacijos metu buvo pakvies
tas į svečius keliose lietu
vių parapijose, o Brooklyne, 
kun. J. Balkūno 20 metų ku
nigystės jubiliejaus paminė
jime bažnyčioje pasakė pa
mokslą, o salėj kalbą.

X Kass brangakmenų ir 
auksinių daiktų krautuvės 
lange, 4216 Archer Avė. die
nomis galima matyti išsta
tytas dovanas, kurias L. Vy
čių Chicago apskritis savo 
tradicinėj dienoj, liepos 4, 
Vytauto parke duos laimin
giems. Jonas Kass, krautu
vės savininkas, jo žmona ir 
sūnus yra žymūs jaunimo 
rėmėjai, o duktė priklauso 
L. Vyčių chorui.

X B. žemgulienė, iš Los 
Angeles, Caiif., dabar vieši 
Chicagoj ir apsistojus pas 
Matelius, Marąuette Park. 
Džiaugias Chicago lietuviš
kumu, bet gyventi, sako, ge
riau Kalifornijoj. Jos vyras 
yra žinomas smuikininkas. 
Abu priklauso prie Los An
geles lietuvių parapijos cho
ro.

X LRKSA Chicagoj kuo
pos jau gavo iš centro man
datus atstovams į seimą, ku
ris šįmet bus Cleveland, O., 
liepos 22 — 25 dienomis. 
Šiame seime tikimės praves
ti stambių reformų organi
zacijos gerovei. Kaip skait
linga bus Chicago delegaci
ja, kol kas dar negalima pra
nešti.

X Sylvia Sabonytė-McEl- 
roy bus viena pažibų Ameri
can Conservatory of Music 
metiniam ‘ ‘Commencement 
Concert and Exercises" bir
želio 18 d., Orchestra Hali, 
8 vai. vakare. Ji yra laimė
toja piano kontesto ir kon
certe skambins tą patį vei
kalą. Bilietų galima gauti 
“Draugo” redakcijoj ir pas 
Sabonius, 34 E. 108 St. Te
lefonas Commodore 6167. Bi
lietų kaina 60c.

X Illinois State Museum 
šiomis dienomis išleido ver
tingą knygutę apie grybus, 
kokie randami Illinois val
stybėje; kurie yra. nuodingi 
ir kuriuos galima vartoti. 
Knygutė labai naudinga gry
bavimo mėgėjams.

X LRKSA veikėjams iš 
anksto pranešame, kad prieš 
šeiminis Chicago apskrities 
susirinkimas įvyks birželio 
30 d., 2 vai. popiet, Gimimo 
Šv. Panos Marijos parapijos 
salėj.

X Elena Širvinskienė, ži
noma Brighton Park veikė
ja, eidama namo iš parapi
jos bazaro, kur darbuojas, 
susižeidė koją. Tuo pačiu 
metu jų sūnus Albertas su
sižeidė koją bežaisdamas 
basebolę.

X Kun. V. Mikolaitis, Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Panos 
Marijos parapijos vikaras, 
išvyko rekolekcijų.

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS L D. - VYTAUTO PARKE - i DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI




