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PRAVEDĖ NUPAJĖGINTA O.P.A. KAINU AKTA
Persijos Klausimas Dar Nėra Baigtas; 
Turkai Nurimo, Jausdami US Paramą

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Persai ilgai atsimins tas 
dienas , kurias jiems teko 
pergyventi kovo mėnesio pa
baigoje ir balandžio pradžio
je. Niekad nebuvo taip šal
ta, kaip tuo laiku, bet ne 
šaltis juos vertė tada dre
bėti...

Rusų tankai stovėjo tik 
dvidešimts kilometrų nuo 
sostinės, pasiruošę atidaryti 
ugnį.

Ar tai karas? klausė tada 
savęs persai ir pasiėmę bran 
genybes skubėjo bėgti į pie
tus, kur jautėsi saugiau.

Bet dabar atrodo, kad vis
kas išspręsta. Sovietų Rusi
ja atrodo patenkinta, nes 
dabar ji turi didelius kie
kius žibalo. Jos Kaukazo 
versmės per karą smarkiai 
nukentėjo, gi Rumunijos ver 
smės negali jai daug duoti. 
Tuo tarpu penkmečio plano 
įvykdymas reikalauja daug 
žibalo.
Ar Buvo Pasirašyta Slapta 

Sutarti^? -
Pradžioje rusų-persų kon

flikto buvo manyta naftos 
klausimą pavesti svarstyti 
UN ekonominei komisijai, 
bet dabar šis klausimas at
puola, nes pasirašydama su
tartį su Persija, Rusija pa
statė savo sąjungininkus 
prieš įvykusį faktą, pasi
grobdama visą persų naftą.

Per 50 metų ji turi teisę į 
didesnę pusę persų naftos, 
gi kitą pusę ji pirks iš per
sų. Sutartis taip sudaryta, 
kad persams paliks tik keli 
lašai statinėje.

Bet be šios ekonominės 
sutarties, eina gandai, kad 
rasai privertė persus pasi
rašyti dar kitą slaptą sutar
tį, pagal kurią persai užlei
džia rusams keletą uostų 
Persijos įlankoje ir neleis 
niekam pervažiuoti per savo 
kraštą.

Prie tokių slaptų sutarčių 
rusai yra pripratę. 1939 me
tais Stalinas buvo pasirašęs 
su Hitleriu dėl Baltijos val
stybių ir Lenkijos pasidali
nimo, dėl kurios dabar ko
munistai raudonuoja, bet ne
gali užsiginti, kad jie neėjo 
vienon rankon su fašistais.

Bandė Daryti Perversmą 
Šiaurės Persijoje 

Dešinieji nepatenkinti per- 
sų-rusų įvykusiu susitarimu, 
bandė daryti perversmą Ma- 
zanderean provincijoje, kuri 
nesenai buvo evakuota rusų 
kariuomenės. Bet persų žan
darai suskubo atvykti į vie
tą ir numalšinti sukilimą. 
Generolas Alfa, buvęs persų 
kariuomenės vyriausiojo šta 
bo viršininkas ir keletas 
aukštų karininkų suimti, ap
kaltinti dalyvavę sukilime. 
Bet Dar Nebaigta su Persi .ja 

Persijos įvykiai darosi la- { 
biau komplikuoti. Iš vienos i

pusės Tehrano vyriausybė 
pasirašė sutartį su rusai3, 
užleisdama jiems naftos šal
tinius, bet iš kitos pusės ji 
nori, kad UN saugumo ko
misijos posėdy būtų spren
džiamas jos klausimas. Ka
da rusai prisispyrę reikalau
ja, kad persų klausimas bū
tų iš dienotvarkės išbrauk
tas, patys persai reikalauja, 
kad priešingai, jis būtų 
sprendžiamas pirmoj eilėj. 
(Iranas antradieny prašė 
UN nebespręsti jo skundo 
prieš rusus.—Red.) Kas čia 
per paslapits?

Tokioj formoj klausimo 
pastatymas UN stato į keb
lią padėtį ir reikia žiūrėti 
kokią rezoliuciją priims sau
gumo komisija šią savaitę. 
Kaip ilgai tęsis tas žaidi
mas? Niekas nežino.

Turkų Drąsą Sustiprino 
U.S. Karo Laivas

Palengva turkų nervai at
sileidžia ir pradeda nebegal
voti, kad jų žemėje galėjo 
įvykti kruvinas karas. Jų 
drąsą sustiprino atplaukęs į 
Istambulą amerikiečių ko
vos laivas “Missouri,” atve
žęs turkų diplomato kūną.

Tačiau Istambulo siaurose 
gatvelėse keisti gandai vaik
što, kad “Missouri” sandė
liuose yra penkiolika atomi
nių bombų! Gal tas vaikiš
ka, bet turkai patenkinti ir 
aukštai iškėlę galvas vaikš
to pro sovietų pasiuntinybę, 
tuo tarpu rusų pasiuntinys 
Vinogradovas labai susirū
pinęs, ypač po to, kai “Mis
souri” atplaukė.

Iš kitos pusės, amerikie
čių admirolas Hewitt pasa
kė, kad Amerikos laivynas 
yra visad pasiruošęs greitai 
įsikišti, jei kiltų koks nors 
naujas ginčas Artimuose 
Rytuose. Vyt. Arūnas

PIKIETUOJANT FABRIKĄ ĮVYKSTA MUŠTYNESrF—’. —

Kumštynės prasidėjo tarpe International Association of Machinists unijos narių ir 
CIO narių Berkeley, Calif., kuomet policija lydėjo saują darbininkų per CIO pikietinin- 
kų linijas į Columbia Machine Wcrks fabriką. CIO kovoja prieš IAM dėlto kad penki 
CIO nariai, anksčiau dirbę fabrike, buvo at leisti po mašinistų streiko užbaigimo.

(Acme Telephoto.)

Tyrimo Komisija Rekomendavo Kelti 
Gelžkeliečių Algas 16 Centų Valandai

WASHINGTON, bal. 18.— 
Prez. Trumano paskirta fak
tų tyrimo komisija šiandien 
rekomendavo Prezidentui 16 
centų valandai algų pakėli
mą ir pakeitimą darbo są
lygų daugiau negu 200,000 
geležinkelių darbininkų.

Darbininkai, nariai Bro- 
therhoods of Engineers and 
Trainmen, buvo prašę 25 
nuošimčių algų pakėlimo, 
kas būtų reiškę maždaug 30 
centų valandai.

Išlyginti Kainų Kilimą

Komisija sakė daviniai ro
dė, kad darbininkai turi 
gauti 16 centų pakėlimą iš
lyginti pragyvenimo išlaidų 
pakilimą. Anot jos rekomen
dacijos, 16 centų yra aukš
čiausia suma leistina einant

algų-kainų formulės nuosta
tais.

Sunbeam Streike 4 
Pikietininkai Suimti

Keturi pikietininkai buvo 
suareštuoti vakar rytą, kuo
met 800 darbininkų sustrei
kavo Sunbeam Electric Ap- 
pliances fabrike, 5600 Roo- 
sevelt rd. Streikas pradėtas 
kuomet derybos dėl unijos 
reikalavimų nepavyko.

Policija sakė suimtieji pi
kietininkai užkabinėjo asme
nis einančius į fabriką.

Susitarta Baigimui 
Būtie Vario Streiko

Vėliausiu Žinių Santrauka
—CIO-UAW prez. Reuther vakar sakė jeigu OPA kainų 

kontrolės nebus palaikomos, tai organizuota darbininkija 
neprisilaikys savo pasirašytų sutarčių dėl algų.

—Valstybės Departamentas sakė Amerika sutiko pilnai 
pripažinti Tito rėžimą Jugoslavijoje po to kai gauta Ju
goslavijos užtikrinimas gerbti esančias sutartis.

—Eastern Airlines sakė vienas jų lėktuvas su 21 kelei
viu turėjo smarkiai pasisukti išvengti susikūlimo ore su 
neatpažintu armijos lėktuvu, šeši keleiviai sužeisti.

—Senato laivyno komitetas senatui patiekė bylių auto
rizuojant U.S. laivyną vartoti 33 U.S. karo laivus atomi
nės bombos išbandyme liepos mėnesyje Pacifike.

—Dvylika angliakasių žuvo sprogime anglies kasyklo
je McCoy, West Virginia. Vienas buvo rastas gyvas, bet 
mirė pirm negu buvo spėta nuvežti jį į ligoninę.

—Irano valdžia pirma užgynė raportą apie žinių cenzū
ravimą, tuomet pripažino, kad bus cenzūruojamos. U.S. 
valdžia gali protestuoti, o spauda jau protestuoja.

—žemės ūkio sekr, Anderson sakė jis ištirs CIO kalti
nimus, būk skerdyklos atsisako pirkti atvežtus galvijus.

—Lczon saloje kasdien mažinama alkanų, sergančių ja
ponų jėga. Spėjama kalnuose yra apie 1,000 jų.

—Prez. Trunanas kvietė buv. Prez. Herbert Hooverį 
grįžti iš Europos suteikti pirmarankį raportą apie bada- — 
vimą Europoje. Ti’umanas ir Hooveris kalbės per radiją 
6:15 vai. vakare šiandien (Chicagos laiku).

Truman Viliasi Senatas Bus Geresnis; 
Rėmėjai Teigia Aklas Neturės Jėgos

Švedija Sakosi Nori 
Stoti j UN Tarpa

Švedijos ministras Ameri
koje Herman Erikson Rock- 
forde vakar sakė Švedija 
yra prašiusi įstoti į Jungti
nes Tautas, kadangi visos 
viltys sudedamos į tą orga
nizaciją ir “turime susitar
ti nebevartoti ginklų išaiš
kinimui ginčų.”’

Tauta, kuri apėjo du pa
saulinius karus, prašo na
rystės “kuomet organizaci
ja parodys noro priimti mus 
kaipo narį,” ministras sakė.

WASHINGTO.N, bal. 18.— 
Atstovų rūmai 355 balsais 
prieš 42 šiandien nubalsavo 
pratęsti OPA kainų kontro
lę devyniems mėnesiams, 
bet tokioje formoje, kad 
OPA administratorius Por- 
ter sakė kainų kontrolė bus 
panaikinta.

Tai buvo vienas didžiau
sių Prez. Trumano pralaimė
jimų nuo užėmimo preziden
tystės prieš metus laiko.

Tranan Nekomentuoja
Atstovai, suėję dvi valan

das anksčiau negu papras
tai, pravedė priedais nusag
stytą bylių ir pavedė jį se
natui, kur, anot spaudos 
sekr. Ross, Prezidentas Tru- 
manas viliasį “daug geres
nių rezultatų.”

Vien tik nuomų kontrolė 
nepateko po sukilusių atsto
vų smūgius. Kiekvienas ban
dymas pakeisti šias kontro
les buvo nugalėtas. Paklaus
tas ar Prezidentas turi ką 
pasakyti dėl atstovų rūmų 
prikergtų priedų, Ross at
sakė: “Ne spaudai.’’

Bowles Numato Pavojų
Pirm negu pravedė bylių, 

rūmai 370 balsų prieš 20 
atsisakė grąžinti bylių ko
mitetui persvarstyti. Demo
kratų atstovų blokas, did

žiumoje iš Pietų, vakar su
sidėjo su republikonais pri
kabinti įvairius priedus prie 
byliaus.

Stabilizacijos direktorius 
Bowles sakė atstovų rūmai 
pradėjo “smagų pasivažinė
jimą į ekonominį susmuki
mą.’’ Pirm negu įvyko galu
tinas balsavimas, 80 metų 
amžiaus rūmų dekanas Sa- 
bath (Dem., III.) sušuko: 
“Jūs nužudėte OPA!”

Kainos Pašoks Aukštyn

OPA viršininkas Porter 
sakė jeigu jo agentūra dėl 
tų priedų susmuks, tai kai
nos pirkėjams galės pašokti 
net iki 50 nuošimčių suvirš 
dabartinių normų. Bowles gi 
sakė “Mes norime kainų 
kontrolę. Tokia kontrolė nė
ra galima kaip dabar aktas 
stovi.’’

įstatymo svarbesnieji pun 
ktai reikalauja kainų užtik
rinančių “žmonišką uždarbį” 
gamintojams ir išdalinto- 

: jams, panaikinimą valdžios 
j subsidijų už maistą, atšau- 
' kimą programo žemų. kainų, 
drabužių gamybai, ir galą 

j kontrolėms aprubežiuojant 
j kainas už automobilius, ra- 
| dijo aparatus ir kitus daly- 
, kus.

Apsaugos Taryba Teigia Lenkija Dar 
Nesudarė Tikros Bylos Prieš Franco

BUTTE, Mont., bal. 18.— j 
Staigiam posūky vakar nak-1 
tį, ginčas tarpe Anaconda 
Copper Co. ir CIO kasėjų 
unijos buvo išaiškintas kuo
met unijos komitetas sutiko 
priimti bendrovės sąlygas 
streiko užbaigimui.

Streikas prasidėjo devy
nias dienas atgal. Praeitos 
savaitės gale piktadarių gau 
jos užpuolė ir apgadino ne
streikuojančių darbi ninku 
namus.

Žemė Užvertė Kaima
Kolombijoi: 20 Žuvo

BOGOTA, KoTombija, bal.
18.—Reportai iš Betanijos 
šiandien sakė 20 asmenų bu- j 
vo užmušta kuomet žemė 
nuo kalno užvertė EI Pedrsl 
kaimą.

Kasyklų Savininkai 
Sako Anleis Sostine

WASHINGTON, bal. 18.— 
Minkštos anglies kasyklų 
atstovai šiandien pranešė į 
darbo sekr. Schwellenbach, 
kad jie važiuoja, namo po to 
kai išlaukė devynias dienad 
atnaujinimui derybų dėl dar-

Naujas Pasaulinis 
Tribunolas Įsikūrė

HAGA, bal. 18.—Naujas 
Tarptautinis Teisingumo Tri 
bunolas įsikūrė senojo teis
mo rūmuose. Jose Gustavo 
Guerrero iš EI Salvadoro, 
prezidentas, pareiškė viltį, 
kad tarptautinė ištikimybė 
taikingo ginčų išaiškinimo 
principui, duos naujam tri
bunolui pasisekimo.

Teisėjai, atstovaują 14 
Jungtinių Tautų, buvo pri
siekdinti tik kelias valandas 
pirm negu Tautų Lyga už
baigė savo gyvenimą Žene
voje.

NEW YORKAS, bal. 18.— 
Raportuota, kad Rusija šian 
dien pralaimėjo smarkią ko
vą vykusią uždarytam UN 
apsaugos tarybos posėdyje, 
bandydama gauti Irano skun 
do panaikinimą. Informuoti 
sluoksniai sakė taryba susi
skaldžiusi aštuonis prieš 
tris, su didžiuma teigiant, 
kad galima bylą teisingai 
palaikyti dienotvarkėje.

Delegatų susirinkimas bu
vo toks pat kaip anksčiau 
šią savaitę — Rusija, Lenki
ja ir Prancūzija tebereika- 
lauja, kad klausimas būtų 
išbrauktas. Kiti aštuoni na
riai, lydimi U.S. delegato R. 
Stettinius Jr., stoja už by
los palaikymą.

Popietiniame posėdyje to

liau tęstas Lenkijos delega
to iškeltas skundas prieš 
Franco režimą Ispanijoje. 
Anglijos delegatas Cadogan 
šiandien sakė Anglija ima 
tokią pat poziciją tuo reika
lu kaip Amerika: (1) kad 
Anglija nori jog patys Ispa
nijos žmonės nuverstų Fran
co ir (2) kad tas būtų pada
ryta be kitę civilio karo.

Meksikos delegatas Naje- 
ra rėme Lange teigimą, kad 
Franco vyriausybė turi būti 
nuversta. Lange šiandien vėl 
kalbėjo prieš Franco, ir tuoj 
po jo sekė Rusijos delegatas 
Gromyko, kuris sakė UN 
turi Franco reikale įsikišti, 
kadangi neįsikišimas anks
čiau davė progos fašizmu 
išaugimui.

Frank Sakosi Jis Jaučiąs 'Didelę 
Kaltę' Už Žydų Kankinimą Lenkijoj

KALENDORIUS 
Balandžio 19 d.: Didysis 

Penktadienis; Šv. Simonas 
ir Šv. Leonas; senovės: Ner-

bo sutarties su United Mine gantas ir Nuomė.
Workers unija. Balandžio 20 d.: Didysis

Šeštadienis; Šv. Teodoras ir 
ORAS šv. Agnės; senovės: Seibu-

Giedra ir nešalta. būtis ir Lazdona.

NUERNBERGAS, bal. 15. 
—Hans Frank, nacių guber
natorius vokiečių okupuotai, 
Lenkijai, šiandien pareiškė 
tarptautiniam kariniam tri
bunolui: “Aš jaučiu savyje 
baisią kaltę’’ už nacių rėži
mo žiaurumus.

Frank, kuris po suėmimo 
tris kartus bandė pasidary
ti sau galą, suinteresavo 
teismą savo atviru kaltės 
prisipažinimu. • Jis laisvai

pripažino nacių kriminalus 
prieš žydus ir savo dalį tos 
kaltės, sakydamas jis apsi
ima atsakomybę už įvykius 
Lenkijoje jo gubematūros 
miestu.

Frank sakė jis gėdinasi 
kitų žodžių savo dienorašty
je, kur jis be pasigailėjimo 
aprašęs milijonų žydų pra- 
dingimą ir daręs juokus iš 
žydų ir lenkų badavimo ir 
kančių.
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Didžioji parama tegul plaukia 
be jokios pertraukos

Iš IT. Marijonų 
Veiklos

Nenusiųsdami vienos to
nos maisto Europos badau
jantiems žmonėms, leidžia
me badu mirti penkiems 
žmonėms!

Baisu! Bet statistikos da
viniai tai rodo. Pasaulio pen
kiems šimtams milijonų 
žmonių šiandien daugiausiai 
reikia kviečių, kvietinių mil
tų ir riebalų. Badaujančiuo
sius išgelbėti tegalime tik 
mes, amerikiečiai.
Valdžia pataria taupyti 
ir gelbėti

Amerikos prezidento Fa- 
mine Emergency Committee 
atsišaukia į visuomenę, pra
šydamas šalpos fondams pa
dėti badaujančiuosius su
šelpti. Prašoma mažiau var
toti kviečių ir kvietinių pro
duktų. Jei Amerika valgytų 
kviečių 40 nuošimčių mažiau 
ir atsižadėtų 30 nuoš. rieba
lų per 120 dienų, išgelbėtų

sakytų tik tiek maisto, kiek 
jo tikrai gali suvalgyti; 
sendvičiams duoti tik po 
vieną riekę duonos.
Riebalus taupyti

Vietoj žalių daržovių, rei
kalaujančių aliejaus, duoti 
virtas daržoves. Riebalus 
vartoti kelis kartus. Kai jau 
netiks valgiui, riebalų liku
čius perduoti jų rinkėjams.

Patariama kuo daugiausiai 
valgyti žuvies. Ir žuvį pata
ria arba virti arba ant ug
nies kepinti, mažiausiai var
tojant riebalų arba ir visai 
jų neimant.
Kepyklose taupant

VVoreester, Mass. — Bal. 
19 d. Tėvų Marijonų Bendr. 
12 skyrius suruošė prakal
bas, kuriose kleb. kun. Pet
raitis perstatė kun. V. An- 
driušką, MIC.

Svečias išaiiaino, kaip Ma 
rijonai sunkiai darbuojasi, 
kad palaiKyti tas naudingas 
tikybai ir tautai tikrai lie
tuviškas įstaigas. Kalbėto-

Dr. Grinius Trėmime
Buvusia Lietuvos Respub

likos Prezidentas dr. K. Gri
nius šiuo metu su šeima gy
vena vienoje tremtinių sto
vykloje netoli Frankfurto 
<amerikiečių zonoje).

Neperseniai, viename-kita 
me Amerikos lietuvių laik
raštyje, dr. K. Grinius ad
resu buvo pareikšta daug 
šiltų žodžių. Vienu net at
veju užuojauta buvo išreikš
ta dėl daktaro senumo ir jo

Tel. — YARds 5557.Tik veteranus priima . „...1UU
South Bend, Ind. — Notre ‘ DR. FRANK C. KWINN

Dame Universitetas paskel
bė, kad rudens semestrui 
priims tiktai karo veteranus 
buvusius studentus. Univer
sitetas perpildytas.

jas žadėjo atsiųsti studentų sįipnos sveikatos.
ir surengti vakarą kolegijos 
naudai. Ragino sudaryti ko
mitetą, kuris pasidarbuotų 
Lietuvių Dienos reikalais 
liepos 4-tą dieną, kuri įvyks 
kolegijos sode, Thompson, 
Conn. Susirinkimas pritarė 
kun. Andruškos sumanymui 

Sumažinti duonos kepalus apsiėmė skaitlingai daly-

vių tautos gyvybiniais rei 
kalais parašo ir memoran
dumą.

“Amerikos lietuvių spau
dos tolydžiuį reiškiamą dė
mesį dr. K. Grinius aukštai 
vertina ir už šiltus jo adre
su žodžius dėkoja.”

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki «:10 rak.

ir bulkas bent 10 nuoš. Rai
kyti duoną mažesnėmis rie
kėmis; parduodant paklaus
ti, ar pirkėjui nepakaktų pu
sės kepaliuko. Jei pakaks, 
parduoti pusę vietoj viso ke
palo. Kepant žiūrėti, kad

Europos badaujančiuosius! duona neperdegtų ar būtų ža 
Tiek mažai atsižadėdami, ga- iįa. Stengtis, kad mažiausiai
lime padaryti tiek daug! 
Išnaudokim žemę ir 
taepykim maistą 

Atsišaukiama taip pat, 
kad kiekvienas geros žemės 
sklypelis šiemet būtų užsėtas 
ar užsodintas. Prašoma ne
mėtyti maisto. Amerika te
bėra perdaug išlaidi, pratusi 
perdaug išmesti maisto.

nusimestų.
Maisto pardavėjams 
patariama

Siūlyti pirkėjams pertek
liaus maistą: bulves, žuvį, 
kiaušinius, paukštieną, citri
ninius vaisius ir daržoves. 
Ruošti ir platinti spaudą, 
kuri nurodytų, kaip maistą

vauti ne tik moterys, bet ir 
vyrai. Tikimės, kad bus pa
sekmės.

Kun. Andruška apsiėmė 
pakviesti visas draugijas.

Susirinkimas nuoširdžiai 
padėkojo mūsų jaunam va
dui.

Valdybon įeina šie: pirm. 
Ridike, vice pirm. Banienė, 
ižd. Giraitienė, iždo globė
jos Volungevičienė ir Jurge- 
lionienė, tvarkdarė Šimans
kienė, rašt. Magdalena Šlio
gerienė, 34 Pattison St.

Dėl jo sveikatos pasitei
ravus, iš asmeniškai dr. K 
Grinių pažįstančio korespon
dento sužinojome:

“Tiesa, dr. Grinius eina 
80-tus metus. To nepaisant, 
sveikata skųstis nesiskun
džia, jaučiasi pajėgiai ir dir
ba regulariai. Šiuo metu 
baigia tvarkytį jau parašy
tus ir karo liepsnose dalimi 
žuvusius atsiminimus.

“Aktyviai dalyvauja savo 
tautiečių visuomeniniame gy 
venime, viešuose parengi
muose, neretai išeidamas su 
kalbomis. Gan dažnai lietu

U.S. Karys Užmuštas 
Kratoje Juodam Turguj

TOKYO, bal. 18.—Vienas i 
kareivis buvo užmuštas, an
tras buvo sužeistas ir ketu-! 
ri buvo suimti darant kratą 
ant vietinio juodo turgaus, 
Stars and Stripes raportavo 
šiandien. Nė vienas kareivių 
nebuvo išvardintas.

I. RIMDZUS D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOUR8: Daily •—» P. M.
Baturday. I A. M. to I P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CASAL 0523. Chicago 

• OFISO VALANDOS:
Ka-skien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m.
Iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI

Tiki-lna Tyrimas 
Oilhoptlc Gydymas

Ccmtact Stiklai 
Stiklus Atnaujinau*

Riebalus taupant 
Riebalus ir aliejus taupyti

, . .. , - .. , . , , .. xT patariama tokiu būdu: su-Jeigu Amerika nemokės is- naudingiausiai sudoroti. Ne- vartoti mgsoa atlaifc ma. 
gelbėti badaujančios Euro- leisti maistui sugesti; var
pos, matysime pairusį pa- totojams patarti maistą tau- 
saulį ir pilną neramumų pyti; nurodyti, kaip galima 
žmoniją. Pirmasis karo lai- j riebalus vartoti antrą kartą; 
mėjimas pradėtas ginklais, rinkti atliekamus riebalus, 
bet karo pabaigą reikia lai-| Maisto vartotoiams
mėti maistu.
Patarimai valgyklų 
savininkams

Valgyklose patariama ne
duot duonos lėkštėse po mė
sos daviniais; nelaikyt duo
nos ar bulkų ant stalų kašė- 
se; prie pietų duoti tik po 
vieną riekę duonos; vietoj 
kvietinių, naudot kukurūzi
nius pyragaičius; pajus kep
ti “atvirus”, be viršutinės už
dangos; vietoj kvietinių, var
toti avižines kruopas; duo
nos kepaliukus ir riekes ma
žinti bent 10 nuoš.; vietoj 
pyragaičių, raginti valgyti 
vaisius ir duoti kuo dau
giausiai vaisių; prie sriubos 
ar sūrio mažiau vartoti sau- 
sainių-crackers; negamint 
“trijų aukštų” pyragų. 
Užsisakyk tik tai, ką tikrai 
suvalgysi

Valgyklų savininkams pa
tariama valgytojams primin
ti, kad jie valgyklose užsi-

patarimai
Nemėtyti maisto, ypač duo 

nos ir riebalų. Apskaičiuota, 
kad kiekvienas asmuo Ame
rikoje numeta 5 nuoš. duo
nos. Patariama mažiau val
gyti duonos, daugiau bulvių 
ir avižinių kruopų. Maistin
gumo atžvilgiu tas pat.
Po tris riekes mažiau 
per dieną valgydami — 
išgelbstime badaujan
čiuosius

Jeigu kiekvienas Ameri
kos gyventojas per dieną vai 
gytų trimis riekutėmis duo
nos mažiau, negu suvartoja 
būtų sutaupyti 3 ketvirtada
liai milijonų tonų kviečių tik 
per 90 dienų. Tik tiek reikia 
badaujančius pagelbėti.

žiau kepti, mažiau imti rie
balų, tenkinkitės tais, ku
riuos gaunate prie mėsos.

Jeigu kiekvienas Ameri
kos gyventojas kasdien su
taupys tik po arbatinį šaukš
tuką riebalų, bus sutaupyta 
po milijoną svarų riegalų po 
milijoną svarų riebalų per 
dieną. Tie riebalai pagelbės 
nuo bado apsiginti badaujan
čiam pasauliui.

Mažai taupydami, daug 
padarysime.

Sutaupyto maisto dalį at
siųsdami į BALF sandėlį, iš
gelbėsite iš bado saviškius, 
vargstančius lietuvius Euro
poje. Pagelbėkime jiems ir 
toliau!

Ir toliau siųskite viską, ką 
tik galite aukoti, tokiu adre
su:

United Llth. Rslief Fund 
of America, Ine.

Warehouse 
101 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pageltos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rhenmatipmo” Ir 
“Muskulų Skausmų”.

Vartokite . . . 
HEALTH RESOKT MINĖK AL

BATU DRUSKĄ

1 maišuk&s užtenka 19 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pl- 
aigata tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Soatkaaidiedlal, kreipkitės | SHIM- 
KDS DRUG9. 1301 8. H.lsted St.

DR. VVALTER J. SVVIATEK 

OPTEMETRISTAS 
2201 VVEST CERMAK RD.

(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
Iki 9 — šeštad. — 10 iyte iki 6 vak. Sek
mad. — 10 iki plotų. — Trečlad. uždaryta.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM6

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonus: VARdn O&M 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MlDway 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.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
tJGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPubllo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius Ir deimanti 
niue H«du». rašomas plunksnai*

ir JvaiTlas kitus 
auksinius Ir Si
dabrinius daiktus 
ui Jums Prieina- 

li
Be to, turtint 

dideli Ir gerą pa 
strinkims Murik 
ališkų instrnmen 
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų. Re
kordų ir kitų Mu 
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

4EWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

U2 INDĖLIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER’FEDERAL SAVINOS & 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.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.

Cicero, Illlnoia

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

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. ir Sekmad. uždaryta.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S.

Ofiso Tel.: GROvehm 5213 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlocfe 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 Wtst 63rd Street

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6446 

Res. TeL: HEMlocfe 8150 
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; b 
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

Dr. Peter L Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6166 So. Kedzle Avenue 

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien
Išskiriant trečlad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

M. CANal 6122

DR. BIE2I5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubllo 7868

Res. 6868 So. Talman Ava.
Rea. Tat GROvehill 0617 
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

E38£

DR, V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

e » •
68(3 VV. Cermak Road 

bkkwyn, nuctrois
Ofiso TteL — Bany 
Rez. Tel. — Lafayette 6151

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs 18 Tarnybos 
PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200

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

TeL CANal 0267
Bes. TeL : PROspect 6666

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1980

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

(TIARCUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC - 14M kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-nron 

Iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

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

MARGUČIO Ofiso Adresas;
6755 So. Westem Avė.. Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Tel. YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921 
toa.: KENuood 6107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Smogus be tikėjimo, 
artrlvs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTT^TAŠ

4143 ARCHER AVENUE 
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

UaSISAKYKIT ‘‘DRAUGĄ’

TeL YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Mama PTTT.I.MA1V RTT7

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7380
Rea. Tel.: BRUnswtek 6597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki S popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED MIRGA - MARGA 15 ROCKFpRD, ILL.
s “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Deai-ltom Street 
Tel. RANdolpli 0488-0489

HELP WANTED — VYRAI

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS Į SAV.

5:80 RYTO IKI 2:80 PP. 
ATSISAIiKITE 7lam AUKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

DVEJŲ MOPUOTOJŲ
ir

DŽENITORIAUS
6 naktis į savaitę. 48 vai. unijos 
rata.

NORTH AMERICAN BLDG.
36 S. STATE ROOM 1402

Kalviams
Padėjėjų

Pastovūs Darbai 
Apmokamos Atostogos

KLING BROS. 
ENGINEERING WORKS 

1300 N. KOSTNER AVĖ.

COMBINATION 
RODY IR FENDER VYRŲ 

Gera Mokestis 
Pastovūs Darbai 

G U I D E 
5650 S. KEDZIE

PROSYTOJO IR 
BUSHELMAN

Pastovūs darbai, gera mokestis.

A. & P. CLEAjNERS 
1045 Bryn Matvr Avė.

EDG. 0033. Mr. Gertner

REIKIA 
PATYRUSIO 

ODOS BUFFER
M. K. MFG. CO. 

1135 Milwaukee Avė.

TAPĖ EDGE VYRŲ
Prie

INNER SPRING 
MATRASŲ
55 Vai. į Savaitę.

Pašaukite

CANAL 8880
HEI.P WANTED — MOTERYS

PATYRUSIŲ MOTERŲ
Skirstyti skudurius. Pastovūs darbai, 
g-era mokestis. Pašaukit arba atei
kit prie darbo.

ADVANCE IRON ft METAL 
SALVAGE CO.

1144 S. Fairfield
KEDzie 4608

REIKIA
Valymui Moteris

5:30 VAK. KII 1:30 RYTO
Priskaitant pietų laiką. Laikas ir 
pusė už kiek viršlaikio. 71 c. į vai. 
pradinė rata. Apmokamos atosto
gos.

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICHIGAN

VERANKŲ FINISHERS
Gera mokestis patyrusioms mer
ginoms.
FLAMINGO CTRTATN CLEANER8 

1170 E. 53rd ST. 
MIDWAY 0900

MERGINŲ
MOTERIŲ

Lengviems inspekcijos darbams, 
švari vieta, malonus darbas. 

Pagyrimo Nereikia
STROMBERG, ALLEN & CO.

Printers
430 S. Clark St.

Būsi “Draugo” bičiulis, jei
gausi naują skaitytoją

HELP \VANTED — VYRAI

Granito Piovėjų ir 
Raidžių Kalėjo

Pastovus darbas. Puikios darl>o 
sąlygos.

S. BERLINER 
MONUMENT CO.

1126 DĖS PLAINES AVĖ. 
FOREST PARK, ILL. 

FOREST 736

HELP WANTED — MOTERYS

RADIO COIL WINDERS, 
SANDERS, SOLDERERS, 

ASSEMBLERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKLIN 2488 
(Mllvraukee Avė. karas iki diiriii.)

DVEJŲ ŠVEITĖJŲ
ir

DVEJŲ DŽENITORKŲ
5 naktis j savaitę. Darbas 6 iki 8 
vai. kas naktį Unijos Mokestis.

NORTH AMERICAN BLDG.
36 S. STATE ROOM 1402

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA NAKTIMIS DARBUI 

VALYMUI MOTERIŲ

Kreipkitės prie Mr. Kelly 
ROOM 200

547 W. JACKSON BLVD.

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas

4 iki 7 vai. kasdien 
71 am Aukšte 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

RADIO

100
MERGINU

sviesus, švarus ir 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo

83 CENTŲ •
Automatiškas Pakėlimas iki

h CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

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

su nuolaida.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 BLUE ISLAND AVĖ.

DŽENITORIŲ IR DŽENITORKŲ
Dienoms ir naktimis. Unijos mokes
tis. Puikios darbo sąlygos, pastovu
mas. apmokamas atostogos.

CONTINENTAL CO.MPANIE8 BLOG.
310 S. MICHIGAN AVĖ,

Reom 1425 H AR. 3700

REAL ESTATE

PARSTDUODA — 8 fletų mūrinis na
rna®. ekstra lotas, 2 karam gara- 
dllns. Rridgcporte — adie-ai »2fl W. 
32ml FLACE. I*ašaukite SAVININKĄ 
— PORT8MOUTH 3»H»

PRANEŠIMAS

Mala i teisingai šeimai reikalingas 
iinfum. apartment arba du kamba* 
bariai su virtuvės pasinaudojimu. 
Pranešti 3421 W. 54 St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Šv. Velykos daugeliui ne Į 
bus linksmios, nes Caisoį 
Kompanija jau ketvirtas mė 
nuo, kaip nedirba. Tęsiamas 
streikas. Daugelis labaį de-Į 
juoja, nes nebėr kur gyven
ti, kitur darbo negalima 
gauti, o priklausyti prie u-
nijos būtinai reikia.

* * *
Rockforde pradėjo atšilti. 

Gyventojai sujudo, sukruto 
daržuose žemę purenti ir 
daržovėms ruošti. Teko ma
tyti, kaip kelios moterys pa
čios vienos lopetomis veik 
visą lotą “išarė”, pavyz
džiui, Patapavičienė, Kava
liauskienė, Kulvinskienė, Mi
siūnienė ir kitos.

• * *
Ištremtų Lietuvių Spau

dos Fondan aukojo sekan
tieji lietuviai: Juozas ir Ci
ną Jusevičiaį $5. Taigi, ma
tome, kaip mūs kolonijos 
lietuviai supranta ir atjau
čia pabėgėlių gyvenimą, šia 
proga noriu apie Jusevičius 
pora žodžių daugiau para
šyti.

Juozas yra sportininkas; 
rokfordiečiai jį kapitonu va
dina. Jis turi gražų vasar
namį prie Delewane ežero 
ir didelį laivą, kuriuo duo
da progos visiems pasivar 
žinėti ežero paviršium. Juo
zas yra ir “žuvų karalius”. 
Sako, priėjęs prie upės tik
tai pašvilpia ir žuvys apie 
jį sukinėjas. Jusevičiai au
gina šeimą: dvi dukteris 
Sophie ir Kristiną ir sūnų 
Joną. Visi yra baigę aukš
tus mokslus. Visa Jusevičių 
šeima yra pavyzdingi kata
likai ir prisideda prie visų', 
kilnių darbų. I

* * *
Dabar žodis, kitas apie 

Antaną ir Marijoną Domei- 
kus, kurie yra suteikę auką 
$25 kun. prof. S. Ylai. Šis 
kunigas yra buvęs vokiečių 
nelaisvėj ir labai išvargin
tas. Dabar reikia lėšų, kad 
atgavus prarastą sveikatą. 
Domeikienė sunkiai darbuo
jas, kaip sakoma, po pur
vyną braidžioja, bet kur tik 
reik — nesigaili; pirmutinė 
ištiesia ranką. Man rodos, 
kad daugelis galėtų padary
ti tiek, kiek Domeikienė pa
daro, jei tik širdyje būtų
daugiau meilės savo artimui 

* * *
Balandžio 14 d. teko ap

lankyti Spring Valley, III. 
Miestelis labai švarus ir gra 
žus. žmonės, lietuviai, mei
lūs, šnekūs ir vaišingi. Pir
miausiai teko eustoti pas 
Antaniną Kerulienę, 112 Da- 
kota St., kuri ištaisė tiesiog

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNUŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARMIAŲ, Ir —
KEM-TONE VAL8PAR.

TIKTAI

$150j 
I dieną"

Turime Gražų Pasirinkimų 
19IAm. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUEHE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlocIt 8262

karališką puotą. Vėliau bu
vom sustoję pas teisėją Wm.
J. Wimbiscus, kuris yra la
bai mandagus ir šnekus žmo 
gus.

Garbė Spring Valley lie
tuviams turėti savo tarpe 
tokį asmenį, kaip Wm. J. 
Wimbiscus.

Dar buvom sustoję pas 
Zakarevičius, “Draugo” skai 
tytoją, kuris gyvena, kaip 
rojuje — sode, pilnam gė
lių. Namai taipgi gražūs.

Mums taip patiko Spring 
Valley, kad Agnieškutės Švo 
gėris buvo užsimanęs net 
pasilikti, tik —

♦ < »
Jonas ir Marijona Kairiai 

buvo išvykę į Los Angeles, 
Calif. Dabar sugrįžo atgal. 
Sako, Spring Valley jiems 
geriau patinka.

Korespondentas

Lietuvos Mokslininku 
Viltys

New York (LAIC) — Dau 
gelis Lietuvos mokslininkų 
šiandien yra ištrėmime ar
ba kalėjime, šiokia tokia 
laisve naudojasi tik techniš
kųjų mokslų žinovai, ku
riuos okupacinis režimas 
mano panaudoti krašto eks
ploatacijai. Lietuvoje likę 
mokslininkai surinkti Liet. 
Mokslo Akademijos posė
džiams nutarė: nuodugniai 
patyrinėti Lietuvoje esamas 
statybų medžiagas, energi
jos šaltinius, žaliavų ištek
lius ir pasvarstyti, kaip tą 
galima būtų panaudoti pra
monės ir žemės ūkio pakė
limui. Užsimota labiau iš
plėsti durpių 'vartojimą ir 
panaudoti kaį kurias durpė
se esančias medžiagas pra
monei. Išplėsti plytų, čerpių, 
cemento, kalkių, stiklo pra
monę. Planuojama kaip che
miniu būdu perdirbti ir su
naudoti Lietuvos skerdyklų 
liekanas. Nuodugniai ištirti 
ežerus (kurių yra apie 
3,000), upes, kad ateityje 
būtų galima įvykdyti nusau
sinimus, elektros stočių ir 
malūnų statymą. Taipgi no
rima pravesti platesnius ge
ologinius tyrinėjimus. Biolo
ginis institutas toliau tęs 
dar nepriklausomoje Lietu
voje pradėtus bandymus au
ginti šiaurines lapes, žeben- 
ksčius, kiaunes, sidabrines 
lapes ir kitus kailinius gy
vulius. Eksperimentalinės 
medicinos institutas užsiims 
vėžio, apopleksijos, organiz
mo atsparumo ir kovos su 
infekcijomis tyrinėjimu. No
rima įsteigti didelį, istorinį 
ir literatūros muziejų. Per 
ateinančius penkeris metus 
norima išleisti 4 tomus lie
tuvių kalbos žodyno.

Visi tie darbai jau buvo 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpyje gražiai ir pla
ningai vykdomi. Gaila tik, 
kad tas mokslininkų pastan
gas savinasi okupantai. Pa
vyzdžiui, tarp numatytų 
Mokslo Akademijos naujai 
išleidžiamų knygų pirmoj 
vietoj stovi ne kokie nau
dingi mokslo veikalai, bet, 
kaip praneša “Izviestija” 
Nr. 55, propagandinė Mark
so, Engelso. Lenino ir Sta
lino literatūra.

Atgaivinama tradicija
Durango, Colo. — Spanish 

Trails Fiesta, viena spalvin
giausių tradicinių Amerikos 
Vakaruos parodų, vėl atgai
vinama. Karo metu parodos 
buvo nutrauktos.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Trečiokai, du broliai ir jųdvie
jų pusbrolis, kilę iš Kiliškiu km., 
Papilės vai., Biržų ap.

Tupčiauskas Kazys, sūn. Vinco, 
iš Kybeikų km., Kybartu vai.

VIevičienė-Miekiūlė Marija, iš 
Grabo,vos km., Igliškėlių vaisė., 
Marijampolės ap., gyv. \Vaterbu- 
ry.

ITsinas Domininkas, iš Geidu- 
konių km., Daugų vai.

Vaitiekūnienė-Žebrauskaitė Ona 
ir jos sūnus Juozas.

Valanėiūnas Jonas, iš Vazgeliij 
km., Utenos vai. ir ap. ir jo žmo
na, anksčiau gyvenę Brooklyne 
Alabama Avė.

Vileniškis Juozas, sūn. Tado, iš 
Vainiekių km., Svėdasų vdl., gyv. 
New Yorke.

Vaieiekūnas Antanas, sūn. An
tano, gyv. Seotland (?) mieste.

Vaišnorienė-Sveeevieiūtė Mari
jona, nuo Leipalingio.

Valatka Stasys, gyv. Brooklyne.
Vileiauskaitė (Ipolitienė?), spė

jama gyv. Čikagoje.
Vaiėekauskis, iš Tirkšlių vai., 

Mažeikių ap.
Vaitkevičiūtė Stefanija, ištekė

jusios pavardė nežinoma, gimusi 
Petrapilyje.

Vondenverth Reinbold, išvykęs 
iš Šilutės, turįs kepyklą.

Viskantas Vincas, iš Gedikėnnj 
km., Žarėnų vai., gyv. Čikagoje.

Vyšniauskaitė Elena, kilusi i? 
Veiverių vai., Marijampolės ap.

Zinkevičius Petras, sūn. Marty
no, iš Būdrėžių km., A iikaviskio 
vai.

Zuikienė-Buzaitė Marija ir jos 
vyras Juozas Zuikis, buv. laivo 
kapitonu, gyv. Ne\v ’S orke.

Zubrickas Jurgis ir Pranas.
Žebrauskai, Antanas ir jo sū

nus Petras. ____
Zdanaviėienė-Sveccviėiūtė Ona, 

nuo Leipalingio.
Zebris-Mylas Jonas, iš Begal

iu) km., Subačiaus vai., Panevė-
Žalnieraitis Vytas, gim. Ame

rikoje, augęs Lietuvoje, Marijam
polėje.

Žižytė Marija, gyv. f’hester, 
Pa

ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Adomaičiai, Jonas. Petras ir 
Pranas. Jonas ir Petras gimė 
Kuprių km., Šiaulių vaisė., o 
Pranas gimęs Amerikoje.

Adutaviėifltė (Adutowiez) Ko
nstancija, vyro pavardė nežino
ma.

Abrozienė-Stonkutė Barbora, ki
lusi iš Pypliškių J-.rn., Naumiesčio
\v-,’ ,T,aura8‘'s apskr. Gvveno 
I hiladelphijoje.

Antanaviėiai, Karolis ir Leon- 
tina, kilę iš Akmenės mst., Ma
žeikių aps., gyvena Boston, Mass.

Antanavičienė - Stasiulevičiūtė 
Lilija, duktė Natalijos Stilsonie- 
nės.

Apulskiai, Kazys ar Raimun
das. Gyvena Uhieagoje.

Arnauskas Juozas, kilęs iš Vir
balio miesto.

Ašipauskas Antanas, kilęs iš 
Moskabūdžių km., Keturvalakilu 
vai.

Baleas V Indas ir jo šeima, iš

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

Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VTRIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba seną. namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. BilI of Rights patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERTS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

' T H ’l,

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

Panendrės vnkm., Panevėžio vai., 
gyveno Boston, Mass.

Banaitis Tadas, gyveno T’itls- 
burghe, arba jo dukterys.

Bartašiui. Baltrus ir Juozas, 
kilę iš Skaėių km., Šiaulių apskr

Barlininkaitis Petras, kilęs iš 
Gutkuimio km.

Bieliuiai, iš Veikšėių km., gy
vena (’hieagoje.

Birk Jonas ai- Joana, anksčiau 
gyveno 491 Ii St. ar Coiirt, Cicero, 
III.

Botyrius Petras, kilęs iš Bajo- 
iU km., Vilkaviškio vaisė’.

Debuleviėius Kazys ir J)ebu- 
leviėintė Magdalena, kilę iš Nau- 
janėllės km., Kalvarijos vaisė., 
Marijampolės apskr.

Dorilas Jurgis, kilęs iš Žiūriu 
km., Šakių. Gyvena Brooklyne.

I Irasuta viėiūtė-Stoėkienė Sta
nislava, kilusi iš Telšių, gyvena 
(’hieagoje.

Dudonis Feliksas, sūnus Stasio, 
gimęs 1891 m., gyveno Bostone.

Gaidamavičius Jhrgis, kilęs iŠ 
Švenėionuj apskr.

Galvydis Balys, kilęs iš Ilėiiikhj 
km., Užpalių vai., Utenos aps. 
Galubauskas Juozas, kilęs iš Mi- 
jaugonių kni., Rietaviškio vai.

Germanavičius Julius, kil. iš 
Krokininkų km., Alytaus aps.

Gintautas Petras, 1928 m. at
vyko Amerikon iš Fermos km., 
Subačiaus valse., Panevėžio aps.

Januliai, Edvardas ir Alfon
sas, kilę iš Miškinių km., Užpalių 
vaisė., Utenos apskr.

Jasileviėius Jonas, kilęs iš Vir
balio mst., arba jo šeima.

Jonikas Juozapas, kilęs iš An- 
tringių km., Pagramančiu parap., 
Tauragės vaisė. Gyvena Ūhicagoj.

J utėlyt ė Kazė, iš Vaskonių km.. 
Panevėžio aps. Gyvena (’hieagoje.

Kalibatai, Petras ir Pranas, ki
lę iš Kovarsko.

Kaminskas Petras, kilęs iš Pa
na usupio km., Marijampolės aps.,
arba jo šeimos nariai.

Karaleviėius Jenas, kilęs iš
Mančiūnkj km.. Alytaus aps. Gy-
veno Seranton, Pa.

Kavaliauskas Pranas.
Kesiūnas Ignas, kilęs iš Stc-

nionių, Pandėlio valse. , gyvena
(’hieagoje.

Krakauskaitė Marija, iš Gut-
kaimio km.
Kreipaviėius Juozas, gyvena New 
Yorke ar MeAdoo, Pa.

Kučinskai, Juozas ir Vladas, 
kilę iš Ruglaieių km., Šiluvos 
vai.

Kuncevičius Juozas, sūnus Liu
dvike, kilęs iš Vabaiuinkų. Gy
veno Bostone.

10,000 BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• DEGTINES 
3RANDES 
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam AtSjus Pirmas Patarnavimas

HATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

iauidis Jomis T., gyvena Clii- 
cagoje.

Leikai, Jonas, Stasys ir Kaži- 
mieras, kilę iš Rupeikių km., Šim
kaičių.

kiaušas Rapolas, kilęs iš Ska
ėių km., Kuršėnų vai., Šiaulių 
apskr.

Lukauskns Antanas, kilęs iš 
Gargždų mst., budingos apskr.

Mat rizaitės, Or.a ir Elena.
Mažrimas Antanas, kilęs iš Kre

tingos apskr., Kulių vaisė., gyve
na La Šalie, III.

Milinavičius Jonas, sūnus Pe
likso, iš Šiaulių. Gyv. (’hieagoje.

Moeeviėiai, Pranas ir Jurgis, 
arba jų žmonos.

Navickas Ksaveras, kilęs iš Dau 
girdų km., Alytaus apskr.

Navickienė Ona, kilusi iš Pa
nevėžio apsėš Vaskonių km. (iv- 
vena < ’hieagoje.

Norkui, Domininkas, Augusti
nas, Kazimieras ir Jonas. Gyve
no Belhvood ir Chieago, 111., ir 
Detroit, Mieh.

Pagarelskis Stasys, gyvena Wi! 
kės Barre, Pa.

Paulionis Antanas, kilęs iš S. 
Kalvarijos, gyvena Clevelande.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti į

Consulate of Lithutnia, 
30 North La Šalie St., 
Chieago 2, Illinois

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

* * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKALNAVIMAS 
Paimam iš narni, ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikui Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama. tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasil.aiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai Ir* aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėlei, paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 81, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Franco Ir Stalinas
LANGE PILDO MASKVOS INSTRUKCIJAS

co, tai šimtą kartų daugiau turi reikalauti Stalino it 
visos jo komunistinės totalitarinės santvarkos sutriuš
kinimo. Todėl, reikia manyti, kad jungtinių tautų ly
deriai supras už ką kalba Lange ir kodėl Maskva, rei
kalaudama ištraukti iš saugumo tarybos konferencijos 
darbotvarkės Irano klausimą, taip akiplėšiškai varosi 
prieš Franco. Berods ir šūktelt nereikia, kad — “va
gie, kepurė dega”.

Lietuviai Svarbiame Darbe
The Chicago Herald-American ir visi Hearsto laik

raščiai kasmet surengia tautinį iškalbingumo kontestą 
(National Oratorical Contest). Kontestantų (aukštes
nėse mokyklose ir kolegijose) kalboms tyma parenka 
ma iš Amerikos istorijos. Ir tai yra labai geras da
lykas, nes tuo mokiniai yra paskatinami giliau pastu
dijuoti savo krašto garbingąją praeitį ir pasisemti is 
jos stiprybės ateities gyvenimui ir darbams.

Pažymėtina, kad atsakomingą kontesto vedėjo Chi- 
cagoje vietą užima mūsų tautietis žurnalistas Stasys

cLumeneė- č^uitaLtuti =<<5^9

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Buržujus, taip ir ma

tyti iš minkštų švelnių ran
kų, kad buržujus, darbo 
žmonių engėjas. Jis, jis iš
traukė! — paliudijo kažkoks 
įžūlus, apžėlęs senyvas vy
ras.

Aplink nelaimingąjį pra
dėjo rinktis minia.

— Reikia naikinti vagis, 
o tai nė vienas ramybės ne
turėsim, kai jų daugiau pri- 
vis.

— Mirtis vagims ir plė
šikams! — šaukė iš minios.

Žmogelis drebėjo iš bai
mės. Jis jau žinojo, kas tai

rankas laužydama Marytė 
ėjo vėl prie jo didelės foto
grafijos, kuri buvo pakabin
ta ant sienos prie jos lovos, 
ir verkė, verkė...

nusivilti... Tik dėl to ir drau
gai vengė pas ją vaikščioti, 
matydami, kiek skausmo su
jungto su pykčiu, rado jos 
nusivylusios akys, duris ati
darius.

Kai tik atlikdavo nuo vai
ko priežiūros ir nuo stovė
jimo eilėse, maloniausias jos 
darbas buvo stovėti prie lan
go galvą prie sienos priglau
dus, ir žiūrėti į gatvę. Į tą 
vietą, kur ji anuomet ma
tydavo pareinantį savo vy
rą. Gal šį kartą ji pamatys 
jį, pareinantį. Jį — tokį gra-

Naktį ji susapnuodavo jį žų, aukštą, juodplaukį, juo 
sveiką, linKsmutį, tokį, kokį dakį.. 
ji matydavo anksčiau, ir ji 
buvo laiminga; bent tą va
landėlę paliaudavo fiziniai 
širdies skausmai. Kartais 
susapnuodavo jį, gulintį lo
voj ar inteinantį pro duris.' |d ■ Lara|ja.,c 
Džiaugsmas būdavo toks di- ■’UII KaiulluUj

Ji išstovėdavo valandas, 
jei tik vaikas prie savęs 
rėksmu nešaukdavo.

(Bus daugiau)

delis, kad ji atbusdavo is 
miego ir džiaugsmingai šauk 
dama šokdavo prie jo lo-

, . .. , , vos ar prie durų. Ir kaip jiPieza, Herald American redakcijos personalo narys, ekstra teismas, ir matyda- apsįviidavo nieko nerasda- 
Jau kelinti metai, kai jis tą darbą gražiai ir sėkmingai mas minios įniršimą bei ži- ma, išsigąsdavo pati savęs, 
praveda. nodamas minios psichologi-

Balandžio mėn. 12 d. buvo Illinois steito ir Chicagos ją, tiesė vargšas rankas, 
apylinkių kontesto užbaiga, kurioj išrinkti kalbėtojai prašydamas pasigailėjimo.

— Jis nekaltas! — suriko 
eilėj stovėdama Marytė: —
Aš mačiau, kad jis atėjo iš 
ano šono.

— Aa, gera ir tu, matyti!

stos į lenktynes su kitų steitų ir miestų išrinktais 
kontestininkais. Kontesto teisėjų tarpe pastebėjome Lie
tuvos konsulo Chicago j žmonos Juzės Daužvardienės 
vardą. Ji toms pareigoms pakviesta, kaipo “Chairman,

Oscar Lange, kvizlingiškos Lenkijos vyriausybės am- American Red Cross Fund Campaign Speaking Bureau". v,enos ’.»kos, _> ino
basadorius Vašingtone, gavęs instrukcijas iš savo boso 
Maskvoje, Stalino, išėjo su labai stipria kalba Jungti
nių Tautų saugumo tarybos konferencijoj prieš Ispa
nijos diktatorių Franco. Jis pasiūlė, kad visos jung
tinės tautos nutrauktų ryšius su dabartine Ispanijos 
vyriausybe, ją visai izoliuotų.

Savo ilga kalba palankus Maskvos agentas Lange 
stengėsi įrodyti, kad diktatorius Franco nacių pagalba 
gamina atominę bombą ir daro visus kitus prisirengi
mus prie naujo karo, prie nacių siautėjimo atgaivinimo.

Iš Lange kalbos prašėsi išvada, kad kito kelio nėra, 
kaip tik užpulti Ispaniją, nuversti Franco ir tuo būdu 
pašalinti naujo karo pavojus.

Nėra abejonės, kad Franco yra diktatorius. Bet kelti 
baimę, kad jisai grąsina pavojum pasaulio taikai yra 
gryniausia nesąmonė. Taip mano ir Amerikos bei An
glijos vyriausybės. Jos taip jau mano, kad Franco turi 
pašalinti patys Ispanijos žmonės, bet tik jau ne sveti
ma valstybė ar valstybės.
SIEKIA UŽMASKUOTI RUSŲ IMPERIALIZMĄ

Taigi, žymiame spaudos ir mokslo įstaigų parengi
me garbingai figūravo dviejų mūsų tautiečių vardai.

Vokiečių Nedraugingumas
Išvietintieji lietuviai Vokietijoj jau ne vieną kartą 

yra pasiskundę, kad vokiečiai elgiasi su jais nedrau
gingai. Hanau lietuvių stovyklos vadovybė perspėja 
savo tautiečius atsargiau elgtis su vokiečiais. Stovyk
los informaciniame leidiny “Vidaus Žinios” įdėtas toks 
rašinys:

“Paskutiniu metu žymiai padidėjo vokiečių nedrau
giškumas užsieniečiams. Jie užsieniečius skundžia, šmei
žia juos savo spaudoje, jų ginkluota sargyba briau- 
naši net į stovyklas ir t.t. Komitetui žinoma daug at
sitikimų, kad ne vienam užsieniečiui teko atsidurti net 
kalėjime ir turėti didelių nuostolių už plepumą santy
kiuose su vokiečiais, ar už mėginimą ką nors įsigyti, siū
lant išpūstas kainas. Š. m. sausio mėn. 15 d. “Schwa 
bische Landeszeitung’’ straipsnyje: “Wohnraum fur
Auslander” smarkiai puolė pabaltiečius, gyvenančius 

Svarbiausias yra klausimas, kodėl Maskva taip griež- Augsburgo Holchfeldo kolonijoje, kad daugumas čia
tai yra užsispyrusi nuversti Franco?

Priežasčių yra daug.
Pirmoje vietoje metamais apkaltinimais Franco, is

panų diktatoriui, Stalinas nori nukreipti pasaulio dė
mesį nuo savo imperialistinių ir agresinių darbų bei 
siekimų.

Stalinas Lange lūpomis kalba, kad Franco gamina 
atominę bombą ir grąsina pasaulio taikai, lyg nežino
damas, kas pas jį namuose, Rusijoj, darosi. Jau ne 
vieną kartą buvo paskelbta, kad rusai bolševikai yra 
išvežę Rusijos gilumon visą eilę Vokietijos mokslinin
kų, kurie dirba laboratorijose ir stengiasi pagaminti 
galingesnę bombą, negu amerikiečiai, kanadiečiai -ir 
anglai pagamino. Nepakanka nė to. Stalinas Kanadoj 
ir Amerikoj organizavo šnipų gaujas, kad atominės 
bombos paslaptis sužinoti.

Taigi, ar šitie visi Stalino darbai daromi tam, kad 
sustiprinti pasaulio taiką, ar kad ją visiškai sudrums
ti? Čia jokios abejonės negali būti, kad Maskva ren
giasi prie karo. Jei būtų kitaip, ji negi eitų vogti kitų 
kraštų militarines paslaptis.
IŠ KUR TIKRASIS KARO PAVOJUS

Visiems šiandien yra aišku, kad ne Ispanijos dikta
torius Franco, bet Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas 
sudaro didžiausią taikai pavojų.

Franco nėra užgrobęs svetimų kraštų ir neina plėšti 
savo kaimynų, kaip kad Stalinas daro. Jis neina vogti 
nė kitų kraštų militarinių paslapčių.

Jei Jungtinių Tautų saugumo konferencijoj būtų 
svarstomas klausimas pašalinti iš Ispanijos Franco, 
kaipo diktatorių, lygiai toks pat (ir dar didesnis) klau
simas turi iškilti ir prieš Staliną, nes pastararns yra 

•biauresnis, žiauresnis ir kruvinesnis diktatorius už pir
mąjį.

gyvenančių yra nacių draugai.
★

Kas Laimėsi

kumščiais iš minios ir Ma
rytei.

Vienas pradėjo eitį prie 
jos grasindamas arčiau, bet 
ją tuoj užstojo kaimynai ei
lėje, ir įpykęs grasintojas 
kirto kumščiu į veidą įtar
tam nelaimingam žmogui. 
Reikėjo tik pradėti — ir ant 
pasmerktojo puolė minia 
verždamos, kad kiekvienas 
gautų suduoti po smūgį.

Žmogus tuoj apsipylė 
krauju, sukniubo ant žemės, 
bet minia vis iršo ir iršo.

— Radau jau pinigus! — 
suriko apsidžiaugusi merg
šė, bet susitvėrusi, kad gali 
būti blogai už nekaltą ap
šmeižimą, tyliai įsikišo pi
nigus giliau ir tylėjo, visai 
pasyviai laikydamos, kai ki
ti nekaltą žmogų mušo.

Visa tai matė ir giliai 
pergyveno Marytė. Ji mie
lai pabėgtų nuo to pasibai
sėtino reginio, bet sviestas 
ir kiaušinis gali sustiprinti 
vaikučio nykstančią sveika
tą, ir ji, dantis sukandusi, 
mankėsi ant vietos, nieko 
negalėdama padėti.

Kada žmogus buvo nebe
gyvas, pasisotinusi minia,

— Dieve! — kuštėdavo ji 
viena sau: — Ar tik aš nei
nu iš proto?

Nakties tamsumas troški
no ją. Ji griebdavosi už vai
ko, kad jaustų nors jo ar
tumą, kad nebūtų viena, bet 
šis buvo dar toks mažytis...

Ji stengdavosi užmigti. 
Galvą lyg koks geležinis lan
kas spaudė iš visų šonų, bet 
miegas neėmė jos. Ji nuo
lat žiūrėjo į langą ir į laik
rodį,: kad nors greičiau pra
švistų. Ryto šviesa lengviau 
veikia visus sergančius, o 
juk Marytė — ligonis. Li
gonis, kuris nemokėjo ir ne
galėjo pasiskųsti, nes ne sa
vim rūpinosi visos jos pro
to ir kūno jėgos. Skaityti 
negalėjo — vietoj raidžių 
matė išbalusį, negyvą vyro 
veidą, kuris miršta, tiesda
mas į ją rankas. Kiekvienas 
skambutis, kiekvienas žings
nis į jos duris teikė jai daug 
vilčių.

— Tai jis! — tikėjosi ji 
kiekvieną kartą: — Jis da
bar sugrįžo iš traukinio... — 
ir puldavo prie durų su di
džiausiu džiaugsmu.

Deja. Tiek kartų teko jai

Munich, Vokietija. — Vie
nas Bavarijos monarkistų 
partijos narys teigia, kad 
didžiuma Bavarijos gyvento
jų nori karaliaus. Bavarija, 
Vokietijos provincija, seniau 
turėjo savo karalių.

Santykiai su Žydais
Pranešimu iš Muncheno, 

ten esanti žydų bendruome
nė, gavo žinią iš Lietuvos, 
kad Lietuvoje esą likę gyvų 
žydų vaikų virš 400, kuriuos 
priglaudė kunigai, vienuoly
nai, ūkininkai ir kiti.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTLOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
ORO. 1988 — TRI. 0073

“Darbininkas” savo vedamąjį, straipsnį apie Irano 
klausimą šitaip užbaigia:

“Rusija nori užkariauti pasaulį ir jį sukomunistinti.
Pasaulis nenori jai pasiduoti. Susidaro dvi didingos 
stovyklos — komunistinė ir prieš-komunistinė. Abidvi 
kalba apie taiką, bet tuo,tarpu abi pusi ginkluojasi. įtenkinta gerą darbą pa- 
Kad jų pagamintos karo mašinos galėtų sėkmingai dariusi, išsiskirstė.
veikti, joms reikia pašaro — aliejaus. Už tą mašinų •____
pašarą dabar eina įtempta diplomatinė kova. Iš to 
pigu suprasti, kad esanti dabar ant stalo Tautų Ta
ryboje Irano byla nebus lengvaį likviduota. Rusija 
reikalauja, kad ta byla būtų visiškai iš tardymo iš
mesta, nes Sovietai jau būk tai susitarę su Irano vy
riausybe aliejaus klausimu. Bet tai būtų britams pei
lis po kaklu. Britai nieku būdu nenusileis. Tai jų gy
vybės klausimas.

“Kol kas — kova už aliejų, paskui — už pasaulio 
vadovybę. Laimės — ne komunistai.”

Lietuvaičių Choras

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —*

^rn Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

.BROIUED STE.AKS IR CHOPS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Ravioli — Spaghettl — Vištiena Ir Žuvies Valgiai
E. J. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

Dieną Marytei buvo jau
kiau. Bet, kai ateidavo klai
ki naktis, kada ji klojo sa
vo ir liko nepaliestą vyro 
lovą, jai ritosi iš akių aša
ros. Jai spaudė širdį mintis:

— Kur mano vyras? Ar 
gyvas jis? Ar atgaivins jis 
šį liūdną butą savo gražiu 
balsu...

Plėšdama kalendoriaus la
puką, ji skaitė dabar ne kiek 
dienų beliko ligi grįžimo,

. . bet kiek dienų jau praėjo
Herald-American balandžio 18 d. įdėjo Sv. Kazimiero nUQ tQ3 dienoa kada jį8 tu- 

Akademijos gausingo mergaičių choro atvaizdą, prane- rgj0 grįžti ir vis su pasi- 
šant, kad jis dainuos to dienraščio vedamo iškalbumo baisėjimu konstatuodavo — 
kontesto vidurinių vakarų zonos finale balandžio 23 d. kįek daug laiko jau prabė- 

Lietuvaičių akademijos choras yra pripažintas vienu go nuo tos baisios dienos, 
iš geriausių chorų Chicagoj, todėl jis kviečiamas į svar- kada jis paskutinį kart at

sivedė ją taip meiliai už lie
mens apsikabinęs prie šito 
kalendoriaus ir pasižadėjo 
lapkričio 10 dieną būti prie 
jog kojų.

— Dievuliau, juk tai am-
sekmadienį, gegužės mėn. 19 d. Dariaus-Girėno salėj, žinybė. kiek iš jo nemačiau. 
Reikia manyti, kad visuomenė choro pastangas įver- Kokios malonios jo akys, jo 
tins, gausingai atsilankydama į jo koncertą. balsas. Koks jo gerumas!

bias iškilmes.
Garbė lietuvių įstaigai!
★
Prieš keletą mėnesių persiorganizavusio L. Vyčių, 

Ispanijos žmonės šiandien bent šiek tiek turi laisvių, ’ Chicagos apskrities, choro pirmasis koncertas įvyks
“VAGIE, KEPURĖ DEGA”

kuomet Sovietų Rusijos žmonės ir kiti Stalino pavergti 
kraštai tikrai sunkų ir skaudų vergijos jungą velka. 
Jei pasaulio taika reikalauja pašalinti diktatorių Frau*

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tartas Viri $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
JUST1N MACKIFAVICII, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdaya: B A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Paskaita Apie
Lietuvą

“Madame — You have 
given me so much. Here is 
a line froųi Isaiah — ‘He 
shall not fail nor be dis- 
couraged till He hath sėt 
justice in the earth’. Mary 
Washington Gold”. Tokio 
turinio raščiuką pridavė 
Jurgio Washingtono gimi
naitė Juzei Daužvardienei po 
jos paskaitos apie Lietuvą 
Flossmoor, III., Moterų Klu
bo mitinge 10 d. balandžio. 
Šiuo rašteliu ir savo pareiš
kimu, senelė p-lė Gold, to 
klubo garbės narė ir “te
ta”, išreiškė virš šimto a- 
merikonių moterų jausmus, 
ir prašė juos perduoti lie
tuvių tautos žmonėms, su 
viltimi, kad Lietuva vėl at- • 
gaus nepriklausomybę.

Floosmoor yra apie 20 
mylių už Chicagos ribų, se
nų amerikiečių apgyventas 
miestelis; ten randasi ir po
ra lietuvių šeimų. Floosmoor 
Moterų Klubas, veiklus ap- 
švietos ir labdaros srityse, 
pasikviečia žymius kalbėto-

BŪK “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO 
TI “DRAUGĄ”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

CNKSTŲ, POSLfiS, SOCIALfiS 
LTGOS PASEKMINGAI

IŠGYDYMOS. SU PENICILLIN 
Mes Jau pagelbėjom© tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD
OS, KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ftlaplnlmo kanalo 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertankų 
vertimą tuštinti pusių, nuoiMt?n| kėlimo
si nakčia iš lovos.

FIZINE IR FLUOROSROPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemor oidai)
IŠGYDOMA MBSŲ SAUGIU METODU 

BE OPERACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BB 8KAUSMO
BE PIOVIMO, BB DEGINIMO. 

Didžiumoje atvėjų palengvina nuo t
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kastai prieinami kiekvienam
darbininkui.

BATBNKINTMA8 GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

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

Kampas Adams—keltame Aukite 
VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 16 Iki 1.

jus į kiekvieną mėnesinį su
sirinkimą. Pastaram susi
rinkime, kalbėti buvo pa
kviesta J. Daužvardienė, Lie 
tuvos konsulo žmona. Po 
kuklių pietų ir sutrumpinto 
susirinkimo eigos, B. Wig- 
more pristatė Daužvardienę, 
kuri buvo apsirengusi spal
vingais tautiniais rūbais. J. 
Daužvardienė 45 minučių kai 
boję, suglaustais bruožais 
atpasakojo Lietuvos istori
ją, Nepriklausomybės peri- 
jodą; ir šių dienų padėtį. Po 
kalbos, iš publikos buvo sta
tyta klausimai liečianti Lie
tuvą ir jos dabartinę liūdną 
padėtį sovietų okupacijoje. 
Inteligentiškos amerikietės, 
matomai plačiai studijuojan
čios tarptautinius klausi
mus, rodė didžiausio susido
mėjimo Lietuva, ir reiškė 
gilios simpatijos Lietuvai ir 
jos žmonėm.

Antra Daužvardienės kal
bos dalis buvo sukombinuo
ta su miniatūrine paroda 
Lietuvos gaminių: audinių, 
drožinių, gintaro ir velyki
nių margučių, šioje kalbos 
dalyje kalbėtoja atpasakojo 
kai kurias tipingas lietuvių 
tradicijas, pasakas, dainas, 
ir t.t. Po kalbos vėl pasipy
lė klausimai apie lietuviškas 
tradicijas, liaudies meną, ir 
t.t. Pasibaigus klausimams, 
publika suėjo prie stalo ant 
kurio buvo išdėstyti ekspo
natai; apžiūrinėjo kiekvieną
dalykėlį detaliai, ir statė 
naujų klausimų. Programa 
užsitęsė apie du kartus il
giau, negu paprastai: vie
toje vienos valandos, klubo 
narės ir jų viešnios išlaikė 
Daužvardienę porą valandų.

Lietuvė

Iš Rėmėju Veikimo
Town of Lake. — Švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyriaus mėnesinis 
sus-mas įvyko baland. 14 d. 
Sus-me pirm. E. Gedvilienė 
pranešė, kad arbatėlė įvyks 
jos namuose birželio 2 d.

Iš apskrities vakaro pra
nešė B. Cicienienė, kad va
karas pavyko ir kad pelno 
padaryta $500 seselių Bra
zilijoj naudai. Dėkojo vi
soms, kurios pasidarbavo ir 
prisidėjo prie vakaro pasi
sekimo.

Nutarta nusifotografuoti 
gegužės 5 d. Visos narės 
prašomos dalyvauti, nes tas 
paveikslas tilps jubiliejaus 
knygoj. Rėmėja

i No. Damen Avė. detektyvų 
stotis panaikinta ir visi 12 
detektyvų priskirti prie cen- 
tralinės, llth ir State St, Po
licijos viršininkas sako, kad 
detektyvių centralziacija ne
duoda patenkinančio veiki
mo.

Padėka

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kepsiantieji nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip šun
ini yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai tžsl- 
mtegot Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
•anų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
pražallnanSios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkama 
nakties poilsi ir 
pagelbės tftgydyi 
senas, atda
ras Ir skau 
džlas ials-

dea. Vartokite JI Irgi akaudleme 
nudegimams, igių ir sutrdklmų 
praftallntmul, Ir kad palengvinti 
Pnoriasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinama Athlete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sėn.

LEOULO OINTMENT Parsi
duoda po 91.00, 1.75, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pulaoki Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III-

"•< * t
Įvairios Įdomios
.X ŽINIOS

Rusų spektakliai
New York (LAIC) _  į

Lietuvą gausiai gabenami 
rusų kolonistai reikalauja ir 
savų pramogų. “Pravda” 
Nr. 54, praneša, kad Vil
niaus Valstybinės Filarmo- 
nijos salėje koncertavo Ps
kovo Valstybines Filarmoni- 
jos artistai. Vienas gražiau
sių Vilniaus namų yra pas 
kirtas Raudonosios Armijos 
karininkams ir čia esančioje 
salėje turėjo keletą vaidini
mų iš Maskvos atvykęs rau
donarmiečių teatras. Lietu
vos rusifikacija kas kart 
gilinama.

Brighton Park. — Balan
džio 7-tą, Petkų namuose, 
įyyko Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos “Bingo Pan
ty”, kuri labai puikiai pa
vyko. Dalyvių buvo pilni na
mai, visi smagiai laiką pra-į 
leido ir M. Petkienė visus 
skaniai pavaišino.

Nuoširdus ačiū Petkams 
už leidimą savo namų ir už 
skanų pavaišinimą. Ačiū ir 
veikėjoms: P. Rakašus, V. 
Gediminas, S. Jonikienei ir 
T. Norbutienei už pagalbą.

Taipgi ačiū dr. Šlakiui už 
gausią dovaną; John F. Eu- 
deikiui už kėdes; ir parapi
jos kunigams už paskelbimą 
bažnyčioje.

Ačiū visoms ir visiems, 
kurie atsilankėte.

Vienu žodžiu ačiū visiems, 
kurie tik kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šios sekmin 
gos pramogos. Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildą nuo
širdžiausiai dėkoja.

Buvusi

h Jauonija gauna
Tokyo. — Vietoj kad Ja

ponija maitintų Amerikos o- 
kupacinę kariuomenę, Mc- 
Arthur praneša, kad l,S00 
tonų kariuomenės maisto iš 
Amerikos . atiduota Japoni
jai. Kitaip tas maistas, sa
koma, būtų sugedęs.

Astoria, Ore. — Gamtinin
kai patyrė, kda šis miestas 
slenka žemyn į pakalnę. Kai 
kurie namai kasdien nuslen
ka po du colius.

Nuo karo pradžios, šįmet 
pirmą sykį bus galima Vely
kų, Motinos Dienos progo
mis asmenis sveikinti tele
gramomis. Draudimas panai
kintas praeitų metų rugsėjo 
mėnesį.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

__  Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoju.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35

BE $

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedaral Savings
AND LOAN ASSOCIA77ON OF CHICAGO

1 N Dl.lt U. S. (lOVKMIMm SUPKRV1SION

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

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9A. M.-7P. M. 
VVednesday 9 A. M. - 12 Noon

Bsl Bū

Ir vaistai black 
srket'e
New York. — Distrikto 

prokuroras pradėjo tirti nau
ją black market’ą. E. Car- 
lin, kurio 14-kos metų duk
tė serga, buvo priverstas ne
paprastą vaistą vadinamą 
“streptomycin ” black mar- 
ket’e pirkti tris gramus už 
$325, kuomet paprastai gra
mas to vaisto kainuoja tik
tai $25.

Ordinas mirusiam
Buvusiam Illinois valsty

bes gubernatorius Horner, 
kuris mirė 1940 metais, pri
pažinta Congresional Medai 
of Merit už jo specialę veik
lą. Jis buvo pirmas virši
ninkas Selective Service Illi
nois vai.

Medalis įteiktas artimiau
siai giminei Henry Horner

Būk šviesus, skaityk 
“Draugą”.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Kišeniniai type- 
writeriai

San Diego, Calif. — Dr. 
Alfred Banks, kurs pats vos 
netapo neregiu, sukonstruk- 
tavo kišeninį neregiams 
typewriterį, kurs sveria tik
tai 18 uncijų ir galima ne
šioti bet kurioj kišenėj. Pir
miausiai tais typewriteriais 
bus aprūpinti karo invadidai 
neregiai.

Diktatorius"
Moetijoj
London. — Daugelis A- 

merikoj yra matę Charlic 
Chaplin’o pagamintą Hitle
riui ir naziams pajuokti fil
mą “Dictator”. Pranešama, 
kad neužilgo toji filmą bus 

-rodoma Berlyne.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marque+fe Park

6815 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A 4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

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

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

yra ptinat
pafenlctnft taw m**o Ndėurau,
kuriuo* mtt padirbamo įiomt.

• -
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.
Prie pirmos progos atvyldt 

| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

■ ĮĮRf Į 
-h-..

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Westem Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mflfiq patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jdsą flnsnsiilnim eteriai prieinamas 1

NARIAI:
O h 1 o ag o b 
L i e t n v I ų 
L a i d o t- o v i ų 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnanjam 
dienąirnakti

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULE VIČIUS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3512

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419___________

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

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 4008
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Jau pasiruošta

Visam krašte karui su vėžio liga
CHICAGO IR COOK APSKRIČIAI KVOTA $635,000, VI

SAI ILLINOIS VALSTYBEI — $900.480.
KARAS PRASIDĖS 
PER VELYKAS

Balandžio 21 dieną, kai 
varpai bus iškilmingai pas
kelbę pasauliui Kristaus iš 
numirusių atsikėlimą, visoj 
Amerikos prasidės karas — 
ne žmonių kraujui lieti, mie
stams griauti ir visam, kas 
tik žmogaus protu ir ranko
mis sukurta, naikinti, bet 
$12,000.000 (dvylikai milio- 
nų) dolerių surinkti kovai su 
viena baisių ligų — vėžio li
ga — kuri kasmet šimtus 
tūkstančių žmonių nužudo.

Šiam vajui American Can- 
cer Society visoj Amerikoj, o 
draugijos skyrius Chicagoj 
ir Cook apskrityje, yra su
mobilizavę geriausias pajė
gas ir pasiruošę tą vajų pra
vesti taip, kad jis viršytų 
nustatytą kvotą. Chicago ir 
Cook apskrity vajaus gene
ralinis ofisas bus adresu 20 
W. Jackson Blvd., Chicago. 
Telefonas: Harrison 7064.
VAJUI BUS PANAUDO
TA ĮVAIRIOS PRIE
MONES

Kvotai pasiekti, vajuje

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

$500.00 GYDYM0
POLISAS

$4.00 METAMS
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

•*
1

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

❖

Tiesiog Jums 
IS Mflsy Dirbtuvės

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS I

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Iigaraina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

bus panaudota įvairios prie
monės. Daugelyje vadinamų 
strateginių vietij bus įtaisy
tos tam tikros dėžutės au
koms mesti. Visuose miesto 
teatruose, kinuose, kitose 
pramogų ir pasilinksminimų 
vietose bus daromos rinklia
vos. Aukoti tam prašoma ne 
tik pavieniai asmenys, net 
draugijos, klubai ir organi
zacijos.
VĖŽYS BAISIAUSIAS 
ŽMOGŽUDYS

Šis karas skelbiamas ne 
bet kam, bet baisiausiam 
žmogžudžiui — vėžiui. Iki 
laboratorijose bus išrasti 
tam tikri vaistai, kurie nu- 
dės amžinai tą žmonių pik
tadarį, visiems reikia prisi
dėti prie American Cancer 
Society karo. Gal. kas neti
kės, bet yra tikri faktai, kad 
nuo Pearl Harbor iki vadi
namos V-J dienos, vėžys už
mušė 607,000 amerikiečių, 
tai yra veik dvigubai dau
giau, negu mūs jaunų vyrų, 
kareivių, žuvo Il-me Pasau
lio Kare. Yra tikri faktai, 
kad Amerikoj kas met vėžys

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEH
1

(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO 1,011848

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas I

NAUJAS SEKRETORIAUS PADĖJĖJAS

Majoras generolas John H. Hildring, dešinėje, iš Phoe- 
nix, Ariz., prisaikdinamas asistentu Valstybės Sekreto
riaus. Viduryje sekretorius Byrnes. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

nužudo 175,000 žmonių, tai 
yra apie 478 į dieną, apie 20 
į vieną valandą ir apie 1 į 
minutę. Tarpe vaikų — nuo 
5 iki 20 metų — vėžys nu
žudo daugiau, negu.sykiu su
dėjus diftreiją, tymus (mea- 
sles), šiltinę, škarletiną, ko
kliušą ir kitas epidemijas.

Taigi, į karą su tokiu bai
siu žmonijos priešu privalo 
stoti visi — vyrai, moterys 
ir vaikai.

Kas Girdėt^
Chicago Je*

Dieną iškraustė 
krautuvę

Keturi plėšikai dienos me
tu, surišę savininką Regai 
Radio and Jevvelry Store, 
345 E. 47 St., ir menedžerių, 
išnešė įvairių daiktų už 
$10,000.

WES1WOOD UOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

1

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

STASYS LITWINAS SAKO:

H A D A P Geriausias Laikas Pirkti
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS”. -
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnISIo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvrare — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insullacljos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAU
8TASYS UTWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 6:30 vai. popiet.

n

FF Karas" baigės 
tikru šuviu

Vaikai labai mėgsta žais
ti “karą”. “Apsiginklavę” 
žaisliniais šautuvais jie poš
kina vieni į kitus, nuduoda 
žuvusius, sužeistus ir t. p.

Vakar vienas toks “karas” 
Šv. Onos vardo dieninėj vai
kų daboklėj (nursery) bai
gėsi tikru šuviu iš tikro šau
tuvo ir tik laimė, kad nepa
vojingai. 9 metų vaikas, pa
ėmęs daboklės užvaizdos 
šautuvą, parodęs vaikams 
pro langą paleido šūvį. Kul
ka pataikė kitam 5 metų 
vaikui. Sužeistas į koją;

Visokius ginklus namuose, 
kur randasi vaikų, reikia 
laikyti saugiai, po užraktu.

10 dienų ir $500
Ed. Michailson, savinin

kas Economy Market, 2407 
West 63 St., už nesilaikymą 
lubų kainų teismo nubaustas 
10 dienų į kalėjimą ir $500 
pinigais.

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

statinėmis.

★ ★ ★

Cicero republikonai, kurie 
per pastaruosius rinkimus 
laimėjo didžiumą balsų, kaip 
pranešama, pradėjo politinę 
kratą. Miestelio taryba jau 
padarė pakeitimus sveikatos 
departmente. Vieton dr. A. 
A. Theda paskyrė dr. F. J. 
Pokorny. Vandens ir kituo
se viešuose darbuose pakeis
ta net 17 darbininkų.

Negavo mėsos, neteko 
ir žvaigždės

Deputy Sheriff G. Tay- 
lors, gyv. Evanstone, prava
žiuodamas automobiliu pro 
vieną mėsos krautuvę susto
jo nusipirkti mėsos. Kad 
krautuvninkui ir kostiume- 
riams nepadarytų įtariamo 
įspūdžio, jis uniformą paliko 
automobiliuje.

Krautuvėje jam teko kiek 
palaukti. Mėsos bet gi nega
vo. Išėjęs iš krautuvės pa
matė, kad iš automobilio pa
vogta jo uniforma.

Gailisi atvykęs 
rh’raoon

Patrick T. Smith, išėjęs 
į pensiją Omaha, Nebr., po
licininkas, nutaręs vykti a- 
tostogų į Floridą, atvyko 
į Chicago, kad čia nusipir
kus automobilių.

Vakar policijai pranešė, 
kad kišenvagiai kur nors iš
traukė iš kišenės jo atsivež
tus pinigus, viso $1,400.

Neįsileido, peiliu 
subadė

Anna Kiedrovvski, gyv. ,21 
E. 63 St., sužeista dviem 
peilio smūgiais asmens, kurį 
ji pažinojo darbe, ir kurį 
susitiko išsimainius čekį. 
Vyriškis ją palydėjęs iki 
apartmento. Kuomet ji atsi
sakė įsileisti jį vidų, vyriš
kis pagrobė jos rankinuką ir 
pradėjo bėgti. Merginai pasi
vijus, jis jai du syk peiliu 
smogė.

Namie prigėrė
Miss Emma Carlson rasta 

prigėrusi savo namų, 223 
W. 112 St., vanoję.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

JOS. F. BUDRIK
RAKANDU IR JEVVELRY 

KRAUTUVB

3241 So. Halsted Street
CHICAOO. ILLINOIS
Tol. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU TftMOKE.TTMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BTTDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL 1000 k. Nedėlios vak. 0:80 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

OPA Žinios
OPA Chicago metropolijos 

direktorius skelbia, kad nuo 
šios dienos pakyla kainos ant 
cibulių, saločių, žirnių, špi
natų ir morkų.★

Darbiniai drabužiai (marš 
kiniai, overalls) ir k. nuo 
šios dienos bus brangesni 12 
iki 15 nuošimčių. Pavyzdžiui, 
lubų kainomis overalls iki 
šiol buvo $2.44, dabar bus 
$2.55. ★

Septynių rūšių paukštiena 
(vištos, antys, žąsis) pa
brango nuo vakar dienos. 
Negaunant kitokios mėsos, 
žmonės puola prie paukštie
nos, tad ji turi brangti.

Vieną dieną 800 bylą
Kad Chicago automobilis

tai galvotrūkčiais važinėja, 
liudija šis faktas: vakar va
dinama “Speeders” teisme 
teisėjai turėjo peržiūrėti 
net 800 bylų.

Policijos trafiko divizijai 
viršininkas kap. Ted P. Cre- 
gan praneša, kad šįmet gal- 
votrukčiai važiuojančių au
tomobiliais skaičius padau
gėjo net 70 nuoš., negu per
nai tuo pačiu laiku.

Užiikiinti iki bal. 30
Kova tarp miesto ir karo 

veteranų operuojamų taksi 
vis da nesibaigia. Laimėji
mas šiomis dienomis yra ve
teranų pusėje, nes Ei J. 
Gorman, Public Vehicle 
License komisionierius už
tikrino, kad iki balandžio 30 
d. nebus areštuojami netu
rintieji miesto leidimų taksi, 
jei 1, neatsiras gatvėse dau
giau veteranų taksi, 2, jei 
veteranų taksi sąjunga ne
priims naujų narių ir 3, jei 
sąjunga patieks sąrašą visų 
taksi turinčių miesto leidi
mus.

Nežinia da. kaio išeis
Planas pakelti Illinosi val

stybėje vadinamus “sales 
tax” ant kai' kurių dalykų, 
kad būtų iš ko kareiviams 
pastarojo karo mokėti bo
nus, randa didelių pasiprie
šinimų. Ir demokratai, ir re
publikonai sutinka, kad ka
reiviams būtų mokami, bo- 
nai, bet nesutinka dėl su
mos ir dėl klausimo, iš kur 
tiems bonams gauti pinigų. 
Republikonai siūlo pakelti 
da vieną centą “sales tax”; 
demokratai tam priešingi. 
Demokratai siūlo tam fon
dui pinigus rinkti taksais iš 
arklių lenktynių, nuo cigare- 
tų, profesionalės atletikos ir 
k.; republikonai į tai prie
šingai žiūri. Pagalios nesu
tinka ir dėl pačios bonų su
mos kareiviams. Republiko
nai siūlo mokėti po $10 už 
kiekvieną ištarnautą mėnesį 
namie ir po $12 ištarnautą 
užsienyje; demokratai siūlo 
kiek daugiau.

Kadangi norima greičiau 
pradėti mokėt kareiviams 
bonus, praeis šaukti specia- 
lė valstybės legislatūra, kad 
priėmus bonų mokėjimo bi- 
lių. Bet klausimas, ar tam 
bus gauta reikalingi du treč
daliai balsų

Vieną aišku. Šis klausi
mas liečia šimtus tūkstančių 
kareivių, taigi ir jų šeimas, 
todėl jis bus tampriai suriš
tas su politika. Ir viena ir 
kita partija stengsis laimėti 
kareivių palankumą. Del to 
da bus daug kalbų, o mažai 
veikimo, kaip namų krizės 
ir kituose reikaluose.

/ mus
X “Draugo’’ velykinis nu

meris išeis padidintas su 
daugybe biznierių ir profe
sionalų sveikinimais savo 
kostumeriams ir klijentams. 
Raštais numeris taipgi bus 
įvairus ir įdomus. Nepamirš
kite įsigyti Didįjį šeštadie
nį. ’ ★

X Šv. Antano bažnyčioje 
Velykų rytą Prisikėlimo šv. 
Mišias laikys kleb. kun. Ig. 
Albavičius, asistoje kun. dr.
K. Rėklaičio, MIC., ir kun. 
dr. K. Gečio. Pamokslą sa
kys kun. S. Gaučias.

X Juozui ir Elzbietai Mon 
dziejauskams, iš Marąuette 
Park, Velykos bus tikrai 
linksmios. Jų sūnus Rober
tas, garbingai paliuosuotas 
iš Navy grįžo namo.

X Jurgis Pūkelis, kurs 
randasi Englewood Hospital, 
šiuo metu eina geryn. Visa 
šeima džiaugias, nemažiau 
džiaugias ir Pūkelių bičiu
liai.

X Kostas Gelbūda, iš Liu
dvinavo, Marijampolės ap., 
dabar gyvenąs Collegio Dei 
Mariani, via Corsica Nr. 1, 
Roma, Italy, ieško Jurgio 
Kasparavičiaus ir jo žmonos 
Marijonos, iš namų Nysai- 
tės. Jis manąs, kad ieško
mieji asmenys dabar gyve
na Brooklyn, N. Y.

X Išėjo iš spaudos kun. 
dr. J. Prunskio knyga apie 
Bažnyčios ir Valstybės san
tykius Lietuvoje: “ Compa- 
ritive Law, Ecclesiastical 
and Civil, in Lithuanian Con- 
cordat”. Tai disertacija, ku
ri buvo apginta Katalikų U- 
niver s i t e t e Washingtone. 
Knyga turi 161 pusi., kaina 
1 dol. 75 et. Galima gauti 
“Drauge”.

X Prel. M. L. Krušo svei
kata yra pagerėjusi, taip 
kad Velykoms iš Los Ange
les važiuoja į San Francisco, 
o jeigu sveikata leis, tai a- 
pie birželio mėn. pradžią at
vyks į Chicagą. Nežiūrint 
savo silpnos sveikatos rū
pinasi ir lietuvybės reika
lais. Prelato tarpininkavimu 
vienas Monrovijos, Calif. klū 
bas buvo parsikvietęs prof. 
K. Pakštą su paskaita apie 
Lietuvą.

X F. Rastis, iš Bridge- 
port, žinomas parapijos, Lie
tuvos reikalų ir Labdarių 
organizacijos rėmėjas, Wis- 
consino valstybėje, netoli 
Milwaukee, pirko puikų, di
delį vasarnamį, su golfo lau
ku, kuriam žada duoti lie
tuvišką vardą — Palanga. 
Krikštynos būsią gegužės 5 
ir 6 dienomis. Į krikštynas 
sako pakviesiąs daug lietu
vių iš Chicago

X Wm. B. Blazis, iš 
Springfield, III., asmeniaį tu
rėjo atvykti į Chicago ir 
koroneriui A. L. Brodie įro
dyti, kad jis yra gyvas. Da
lykas buvo toks: Kariuome
nės Dieną, bal. 6 d., nušau
tas asmuo, kuris bandė įsi
laužti į namus adresu 120 
W. Illinois St. Pas nušautą
jį rasta Blažio drafto kor
telė. Pasirodė, kortelė buvo 
pavogta. Pagal pirštų nuos
paudas susekta, kad nužu
dytas asmuo buvo Richard 
Allen, pabėgęs iš kalėjimo 
Missouri valst.
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