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Transporto Streikai J Detroite ir Akrone
Milžiniškos Vilnys Užliejo Salas Pacifike Gatvėkarių ir Autobusų Vairuotojai
Sukėlė Povandeninį Žemės Drebėjimą; 
Perspėja, Kad Gali Būti Dar Didesnių
HONOLULU, Havajus, bal. 1.—Raportai apie gamtos 

katastrofą Pacifike nupiešia vis baisesnį vaizdą. Pirmieji 
raportai sakė milžiniškos vilnys užliejusios Honokdu, 
Aiaskos, Aleutian salų. ir Šiaurės Kalifornijos pakraščius 
užmušė bent 32 asmenis ir padarė milijoninius nuostolius.

Liudininkai sakė jūra atrodė pasitraukianti iki pat dug
no, tuomet pradėjusi mušti į krantą vis didesnėmis vilni- 
mus, kurios galų gale siekusios maždaug 25 pėdų aukš
čio. Mokslininkai sako to priežastis yra didelis povande
ninis žemės drebėjimas.

Armijos ir laivyno štabai įspėjo šiaurės Havajaus gy
ventojus keltis nuo krantų į kalnus, ir įspėjo plaukiojan
čius laivus pasiruošti vilnims, kurios galinčios pasiekti 
net iki 90 jiedu aukščio.

Bolševikų Okupuotoj Lietuvoj Dabar 
Blogiau Negu Baudžiavos Laikais

Šiuo metu visoj Lietuvoj 
vyksta didelė propaganda 
ūkininkų, tarpe, kad laukai 
būtų laiku apsėti ir visa že
mė iki paskutinės pėdos bū
tų įdirbta.

Kultūros švietimo įstaiga 
paskelbė konkursus tarp 
traktoristų stočių, tarp ta
rybinių ūkių ir tarp pavie
nių valstiečių, kas greičiau 
paruoš darbui traktorius, 
kas greičiau įdirbs žemę ir 
kas greičiau ją apsės.

Rokišky, Švenčionyse, Bir
žuose ir Zarasuose tam tiks
lui buvo suruoštos parodos, 
kuriose stengiamasi paveik
slais ir skaitlinėmis valstie
čius įtikinti, kad žemės ūkis 
šiuo metu Lietuvoje stovi 
daug geriau, negu prieška
riniais metais.

Prieškarinius Laikus 
Lygina su Baudžiava

Tų parodų tikslas yra įti
kinti ūkininkus, kad prieš
kariniais metais jie gyveno 
“baudžiavos” laikus, dirb
dami savo ūkius primity
viais įrankiais ir tarnauda
mi “ponams.”

Bet valstiečiai žiūri į tuos 
“paaiškinimus” ir kraipo 
galvas. Kokiu būdu jie dir
bo “ponams,” jei jie patys 
buvo savo ūkių šeiminin
kais ir turėjo daug daugiau 
arklių, plūgų, akėčių ar pjau
namųjų mašinų negu dabar.

Jei jau norima prilyginti 
baudžiavai, tai reikia pasa
kyti, kad šiandien ūkinin
kas Lietuvoj neša baudžia
vą, nes jis neturį jokios tei
sės į tą, kas išaugo jo sode 
ar darže. Jis turi atiduoti 
dalį derliaus valdžiai, dalį 
“raudonąja! gurguolei,’’ da
lį visokiems apskrities ko
mitetams ir jam lieka tik 
viena šimtoji grūdo dalis.

Jei šiandien ūkininkas dar 
ir turi keletą hektarų žemės, 
tai jis nesijaučia tikru jos 
šeimininku, nes kiekvieną 
valandą jį gali iš ūkio išva
ryti ir pasodinti ką nors ki
tą, kuris dar nesenai tik at
važiavo nuo Uralo kalnų.

Poilsio Parkai Įrengiami, 
Bet Jie Bus Tušti

Visuose Lietuvos miestuo

Price 3 cents Chicago, Illinois, Antradienis, Balandžio (April) 2, 1946 Kaina 3 centai

se yra numatyta įrengti dar 
šią vasarą poilsio parkus, 
pastatant ten spaudos kios
kus, teatrų patalpas ir už
kandines.

Kioskuose lietuvis ras tik 
komunistiškus laikraščius, 
teatre bus rodomos sovie
tiškos filmos, o prie užkan
dinės, kad nusipirkus kokį 
duonos gabalėlį, ji* turės 
stovėti ilgoje eilėje. Rusai, 
matyt, yra pripratę prie to
kio “poilsio,” bet lietuviai 
ieško visad daugiau vienu
mos.

Be to, tokiame parke dar 
žadama įtaisyti garsiakal
biai, kad publika galėtų pa
siklausyti propagandinių kai 
bų. Nieko sau, tai bus tik
ras “poilsis.”
Giriasi, Kad Turi Dvi Pirtis

Švara yra geras dalykas, 
bet girtis tuo, kad dabar 
Vilniuje yra dvi pirtys, tai 
ne kažin koks nuopelnas. 
Vakarų Europoje ir Ameri
koje pas kiekvieną darbinin
ką name yra dušas, kurį jis 
paima grįžęs iš darbo. Tuo 
tarpa Vilniuje visi turi eiti 
į viešą pirtį ir išbūti ten 
leidžiama ne ilgiau,kaip 15 
minučių. Visai kareiviškai. 
Tokiu būdu anos dvi pirtys į 
per dieną perleidžia pusan
tro tūkstančio žmonių.

Prie pirčių įrengtos kir
pyklos, kur už “pigią kai
ną” klijentai gali apsikirpti 
plaukus.

Kaž kada man vienas ru
sas pasakė, kad pas juos Ru
sijoje, jei moterys nori susi
šukuoti plaukus, tai turi gau 
ti iš komiteto leidimą. Pa
sirodo, kad dabar Kaune ir' 
Vilniuje moterų kirpėjų tė
ra vos keletas, pas kuriuos 
lankosi tik “naujųjų minis
trų,” direktorių, ar “prisi
plakusių” rašytojų žmonos. 
Kitoms nėra ko ir svajoti. 
Turi prieš kelis mėnesius 
užsisakyti šukavimąsi...

Dali. Kiaulėno Paveikslai 
Paryžiaus Parodoje

Tai labai retas dalykas 
kada lietuviui dailininkui 
pavyksta išstatyti savo dar
bus parodon Paryžiuje.

Į Šią savaitę Paryžiuje

MILITARINES SV. MIŠIOS RIO DE JANEIRO KATEDROJE

Laivyno kapelionas Joseph T. O’Callahan, S. J., atnašauja militarinę Sumą Car.daleria 
Katedroje, Rio de Janeiro mieste. Patarnautojai yra jo lėktuvnešio įgulos nariai. Kun. 
O’Callahan yra vienintelis U. S. kapelionas gavęs Kongreso Garbės Medalį.

(Acme-NC Photo)

Iranas Pilnai Remia Savo Pasiuntinį; 
Rusai Evakuoja Azerbaidžian Sostinę
NEW YORKAS, bal. 1.— 

Kablegramoje UNO apsau
gos sekretoriui T r y g v e 
Lie, Irano premjeras Gha- 
vam pareiškė, kad Irano am
basadorius Hussein Ala bu
vo ir yra pilnai akredituo
tas. ir kvalifikuotas atsto
vauti Iraną prieš apsaugos 
komisiją dėl ginčo su Rusi
ja ir visų kitų Iraną liečian
čių reikalų.

Premjero pareiškimas ma
tomai buvo atsakymas į ru
sų užmetimus būk Ala neži
nojęs apie vėliausius įvykius 
Irane.

Rusai Sumokėjo Duokles
įvykusiam sukilime. Sakoma 

Viltys trijų didžiųjų vals- ' azerbaidžianiečių dėvi
tybių bendradarb i a v i m u į l j-ugįškas uniformas.
šiandien vėl pakilo, kuomet •________
sekr. Lie pranešė, kad Rusi- i
ja atsiuntė savo duokles Geri laikai Artėja,
Chardin Galerija turi išsta- 
čiusi dailininko Kiaulėno 52 
paveikslus, kurių daugumoje 
yra portretai ir vaizdai. Per 
kelias pirmąsias dienas jo 
darbų parodą aplankė nema
ža žmonių ir kai kurie pran
cūzų dailininkai gerai įver
tino.

Bet dail. Kiaulėnas turi ir 
trūkumų. Jo darbuose tesi
mato maža, galima pasaky
ti, visai nesimato lietuviško
jo meno. Gyvendamas ilgą 
laiką Prancūzijoje dail. Kiau 
lėnas turėjo smarkią įtaką

—Valstybės sekr. Byrnes vakar visą valandą tarėsi su 
Prez. Trumami, teikdamas jam raportą apie UNO eigą.

—Raportai iš Pacifiko sako milžiniškų Vilnių padaryti 
italu tnnvhoa nr tokiu oran- nuostoliai bu* milžiniški. Komunikacijai pablogėjus ra- cūžu Sp Renoir Tas „L P"^ *tal eina. bet nupila didelę kaUstrof».

... _ Irviną uol/o iribloga, bet... mums lietu 
viams būtų buvę daug mie
liau pamatyti ką nors lietu
višką, originalaus, kad bū
tume galėję parodyti pran
cūzams, jog lietuviškas me
nas irgi aukštai stovi.

Vyt. Arūnas.

$1,723,000 sumoje UNO $25,- 
000,000 biudžetui. Ji tuo ta
po pirmoji didelė valstybė 
pilnai sumokėti duokles.

Rusaį Išeina iš Tabriz
TEHRANAS, bal. 1. — 

Oficialus amerikiečių sluok
snis sakė rusų kariuomenė 
pradeda evakuoti Tabriz, 
Azerbaidžiano provinc i j o s 

I sostinę ir vyriausiojo rusų 
štabo buveinę Irane.

Ankstieji raportai sakė 
rusai palieka autonominę 
Azerbaidžiano armiją aprū
pintą tankais ir šautuvais 
atimtais iš iraniečių nesenai

Truman Pranašauja
WASHINGTON, bal. 1.— 

Prez Trumanas savo sveiki
nime Amerikos Retail Fede- 
ration’ui sakė Amerika šian
dien stovi prieš erą, kurioje 
bus gyvenama geriau negu 
by kada pirmiau. Jis įspėjo 
tačiau, kad neturime pasi
duoti infliacijos spaudimui?

Vėliausių Žinių Santrauka

—Herbert Hoover Suomijoje sakė to krašto maisto 
kiekiai sumažės nuo birželio mėn. pabaigos. Anot Hoover, 
Lenkijos vaikučiai labiausiai kenčia nuo maisto stokos.

—Mike Jacobs pranešė, kad “ringstde” kėdės Louis- 
Conn kumštynėms biržely kannuosiančios po $100.

—Karo sekr. Patterson ragino atstovų komitetą pakelti 
kareivių algas 20 nuoš., patraukimui daugiau vyrų.

—Bulgarai pakeitė vyriausybę, bet ne taip, kaip buvo 
reikalauta, tad U.S. ir Anglija jos nepripažins.

Du Rusai Kurjeriai 
Vyksta į Ameriką

LIMERICK, Airija, bal. 1. 
—Du rusai kurjeriai, kurie 
sakė veža labai svarbius do
kumentus iš Maskvos i Wa- 
shingtoną, atsisakė išlipti 

į iš lėktuvo, kuris šeštadienio 
1 naktį nusileido Shannon ae- 
! rodrome. Visi kiti keleiviai 
išlipo iš lėktuvo kuomet į 
jo tankus buvo pilamas ga
zolinas.

Berlyno Demokratai 
Nepriima Komunistu

BERLYNAS, bal. 1.—So
cialdemokratų partija vaka
rinių alijantų zonose Berly
ne vakar 6 prieš 1 nubalsa
vo atmesti pasiūlymą susi
lieti su komunistų partija, 
tuo užkertant kelią sudary
mui bendro fronto valdžios 
Berlyne. Sovietų zonoje ru
sai neleido socialdemokra
tams balsuoti, uždarydami 
balsavimo vietas.

KALENDORIUS
Balandžio 2 d.: šv. Pran

ciškus Paul.; senovės: Jo- 
gaubis ir Elona.

Balandžio 3 d.: Šv. Rich
ardas; senovės: Vytenis ir 
Rimtaute.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta.

Reikalauja 18 Centų Algų Pakėlimo
DETROIT, bal. 1.—Ginčas 

dėl algų šiandien sustabdė 
Detroito gatvėkarius ir au
tobusus ir privertė šimtus 
tūkstančių darbininkų ieško
ti priemonių nuvažiuoti į 
darbą. Streikas paliečia 5,- 
200 gatvėkarių ir autobusų 
vairuotojų.

Suėjimas Detroito mayo- 
ro Jeffries ir miesto gatvė
karių komisijos su AFL at
stovybe iširo po nepilnai va
landos.

Streikieriai reikalauja 18 
centų valandai algų pakėli
mo, o gatvėkarių komisija 
pasiūlė jiems. 15 centų va
landai.

Angliakasiam Pradėjus Savo Streiką, 
Valdžia Praveda Anglių Racionavimą

WASHINGTON, bal. 1.— 
Streikas 400,000 angliaka
sių prasidėjo šiandien drau
ge su valdžios pastangomis 
tarpininkauti ginče tarpe 
John L. Lewis ir kasyklų 
savininkus dėl naujos atly
ginimo sutarties.

Pradėjo Racionuoti
Prez. Trumano spaudos 

sekr. Ross šiandien sakė 
Prezidentas nemano įsikišti, 
kadangi tas reikalas yra 
darbo sekretoriaus jurisdik
cijoje.

Kairieji Nugalėti Graikijos Rinkimuose
ATĖNAI, bal. 1.—Konser

vatyvų populistų partijos 
vadai šiandien teigė jie lai
mėjo rinkimus laikytus Grai 
kijoje vakar, ir sakė balsuo
tojų skaičiaus didumas bu
vo didelis smūgis komunis
tams ir kitoms kaikurioms 
partijoms, kurios varė kam
paniją prieš rinkimus ir ra
gino žmones nebalsuoti.

Regentas arkivyskupas 
Damaskinos sutiko su prem
jero Sophoulis pasiūlymu 
tartis su populistų vykdo
muoju komitetu dėl sudary
mo naujo rėžimo. Vakar

Ribbenfrop Išdavė Kaip Grąsino Čekus
NUERNBERGAS, bal. 1. 

—Joachim von Ribbentrop 
šiandien pripažino tarptau
tiniam tribunolui, jog tarpe 
kitko jis pavartojęs grąsi- 
nimą karu, kad laimėti Če
koslovakiją Hitleriui.

Tolimesnis klausinėjimas 
Ribbentropo buvo pradėtas 
po to, kaį pareiškimas apie 
slaptą prieškarinę sutartį 
tarpe nacių Vokietijos ir 
Rusijos buvo patiektas teis
mui, nežiūrint smarkaus 
priešinimosi iš sovietų pro
kuroro Rudenko.

Susitarta Grobimui
Dr. Friedrich Gausa, bu

vęs nacių ambasadorius Mas 
kvai, pareiškimu raportavo, 
kad nacių-sovietų sutartis

Vol. XXX

I AKRONAS, O., bal. 1. — 
Šio miesto gatvės buvo pil
nos darbininkų ieškančių 
nuvežimo į darbus, kadangi 
CIO transporto darbininkų 
streikas suparaližavo visą 
miesto transportą.

Tūkstančiai žmonių suvė
lavo į darbą gumos ir ki
tuose fabrikuose ir krautu
vėse. Automobiliai užkimšo 
gatves.

Streikas prasidėjo vidur
nakty, kuomet sutartis ap
imanti apie 450 autobusų ir 
gatvėkarių vairuotojų išsi- 

Į baigė, o paskutinio momento 
derybose nepavyko sudaryti 
naują sutartį.

Valdžios įsakymu buvo 
pradėta racionuoti anglis, 
kad užtikrinti pakankamai 
jų reikalingiausiems varto
tojams. Streikas, jeigu už
sitęs, gali kliudyti rekon- 
versijos programui.

Darbo sekr. Schwellenbach 
sakė valdžia dės pastangų 
kuogreičiausiai užbaigti 
streiką. John L. Lewis anks
čiau sakė streikas tęsis kol 
bus laimėta reikalavimai 
“nežiūrint kaip ilgai tai im
tų.”

1 dienos rinkimai gal atidarė 
kelią karaliaus Jurgio II 
grįžimui į Graikijos sostą.

Neoficialus balsų suskai- 
čiavimag parodė, jog popu
listai laimės aiškią didžiu
mą vietų seime.

20 Žuvo Riaušėse

Nuo 65 iki 75 nuošimčių 
visų balsuotojų dalyvavo rin 
kimuose, palyginus su 62 

i nuošimčiais per paskutinius 
| rinkimus 1936 metuose. 
Priešrinkiminėse ria u š ė s e 
penktadieny ir šeštadienyje 
20 asmenų buvo užmušta.

buvo sudaryta pasidalinimui 
rytinės Europos, inimant ir 
Lenkijos, teritorijas.

U.S. Kariuomenė Nuo 
Geg. 1 Apleis Kinija

j ŠANGHAJUS, bal. 1. —
Gen. Wedemeyer pranešė, 
kad vykdant įsakymą iš šta
bų viršininkų Washingtone 

j Amerikos kariuomenė Kini- 
I joje nuo gegužės 1 d. bus 
nuaktyvinta ir kareiviai bus 
sugrąžinti Amerikon, palie
kant tik 3,000 ar 4,000 ame
rikiečių Kinijoje atlikti mi- 
litarinės patariamosios ko
misijos darbą, kuriam vado
vauja gen. Marshall.
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| Pocienė, 
j bynaitė.

Taipgi
Shore Blvd., keletai dienų į (jar jgp 
buvo išvykus j Pennsylvania , tiems lietuviams.’ Po tokio 

Šv. Jurgio parapijos sa- valstybę. Palydėjo savo vy- n.UOsprendžio, atėjo prie sta- 
lej buvo rodomi judamieji ro tetą E. Vaičienę, kuri iš-
paveikslai iš Kristaus gy- važiavo į katalikišką prieg- 
venimo ir kančios. Kaip tik1 laudos namą Harmorst, Pa. 
tiko šiam laikui. Kai kurios *

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Cleveland

Dervinienė, Yoku- Philadelphia, -Ra. įkainuodamas visuomeninę Tel. 
veiklą Juozo Ivanausko, pa- 

nutarta pasiųsti ’ NUOTRUPA ĮDOMAUS I gamino ir jam padovanojo 
iš iždo. internuo- LAIŠKO atmintiną “plaąue”. Ivanaus

Čia vienas viengentis ga- kas, atsidėkojant jam, kaip 
, I vo kelis įdomius laiškus. Iš ir kitiems bičiuliams, savo 

lo narė M. Pocienė ir padėjo vieno tų laiškų čia ir patie- name kovo 24 d. suruošė!
.10 dol., ją pasekė narė Sa- kju keiįs žodžius: baliuką, šokiams smuiką pa .

i vulionienė, pridėdama 2 dol. visiems pabėgę- I griežė jaunutis garbės ka-1 N
vietos daugelį žiūrovų net 
prie ašarų privedė. Vakaro drabužių rinkimo vajus jau

. Tokiu būdu, susidarė 62 dol., jjams yra sunku svetimo' į pitonas, Tadas Kuligovakis, 
Visų trijų BALF skyriųĮ kurie tuojau išsiųsti. &alyj vigrJS glėgia nežin0. į o pijami paskambino, kaip

YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47 th Street

OFISO VALANDOS: 

uo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:«0 vak.

Būkit Malonus

SAVO AKIMS!
Tik vieną porą akią gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI 1’ATYKI.UO 
pririnkime akinių, kurk“ prašalina 

visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: (JASAL 0523, Chivago

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

Trečiad. ii- šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

Nutarta rengti kokią nors P-ja3 rytojus ir nuolatinis j tikras muzikas patsai namo j J. BIM[DZUS< D. C.
Juozas Ivanaus

Ivanauskų bičiulis
pasisekimu daug^ darbavos j pasibaig8. Paskutinis siunti-Į pramogą ir rengėjomis ma-1 pr2rasto.-ttvyn5s sav0 na.; šeimininkas, Juozas Ivanaus ,
vikaras kun. B. Bartis. 

* i nys paruoštas ir išsiųstas i loniai sutiko būti: Jurcienė, I į,,, ilgeays man dar sun. Į kas 
I praeitą pirmadieni Statučių I Bukovakienė, Grubevičienė V,. __ ,.u__ I

Šv. Jurgio bažnyčioj iš Į ir DrosuČių. Jonas Sajau- įr Užemeckienė. 
sakyklos buvo raginta žmo- čius, matydamas kitus taip , 
nės siųsti prezidentui Tru- daug dirbant ir pasišven- 
man prašymus užtarti už čiant ištremtųjų ir pabėgu- . . .
Lietuvą, kad būtų grąžinta i 8ių lietuvių naudai, čia pat,ir Lydiją Grinskai-
jai laisvė ir nepriklausomy- nusivilkęs savo švarką ati- Įtes’Robmson Avė., ko- 
bė. Taną reikalui buvo dali- davė sakydamas kad, gal, ■ v° _ Vu" vaxare- Visos 
narnos,/net centinės atviru-■ jį gaus koks nors jo pažįs- nares g£J,s. dalyvavo, 
tės su prezidento adresu. j tarnas nuo Žiežmarių. Kad (

* j Jonas yra duosnus, visiems :
Draugystės Vinco Kudir- klevelandiečiams yra gerai ShCIlBndOdh, Pfl.

kos -mėnesinis susirinkimas žinoma, 
įvyks balandžio 4 d., Lietu- į Ačiū visiems, kurie auko- 
vių salėje, 7:30 vai. vakare, mis prisidėjo ir kurie padė-

* i jo visame darbe.
Garbingai paliuosuotas iš 1 *

i kiau. Jau penkti metai, kaip 
mano vyras, mama ir sesuo 

Sekantis susirinkimas į-| su šeima ir kiti artimiausi 
vyko pas nares Grins.kienę giminės bolševikų Sibiran 

išvežti. Abejoju ar kas iš jų

M. F. Y.

dar yra gyvas. Apie juos 
nieko nežinau. Ta nežinia ir 
nuolatinis rūpestis, baimė 
dėl ju likime i ? labai var 
gina.”

Čia turiu pažymėti, kad 
tai ne paprasta moteris, bet

Tel. VIK 0980 (office Ir Namu.)

Dr. V/alfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2—-4 popiet, 6:30 — 
8; 30 vakaruis. Trečiad. pagal sutartį.

L1CENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA 

Tome Calls in Indiana—
Phone WENtworth 2527 

PHYSIO T H KR AP Y 

936 VVest 63rd St. 
HOURB:' Daily • P. M. 
Saturdays # A. M/ to 8 P. M. SKELBIOTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8213 
Rea. Tel. REPubllc 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

intelektuale — mokyta ir Į
jos tas vyras, apie kurį taip Kamp.'iŠth Št. Tr49th Ct. 
su širdgėla aimanuoja, bu- 

Vyresnioji duktė daktaro J vo Lietuvos Respublikos ka- 
ir jo žmonos S. T. Siedlikų,1 riuomenės aukštas karinin

kas ir ne tik kad karštas

NETIKĖTAI SUŽI
NOTAS DALYKĖLIS

Cicero, Illinois

karo tarnybos Sgt. Bernard Dabar gavėnia, kaip tik 1 Pranė Siedlikaitė, kuri uo- 
Buknis. Tarnavo du metus, i patogus laikas užsiprenume- liai darbuojas plunksna Lie- 
Daug laiko buvo Prancūzi- j ruoti katalikiškus laikraš- tavos laisvės labui (rašinė
jo]. Tarnybos metu buvo te-i čius, ypatingai “Draugą” ir ja taipogi ir į “Draugo” an- 
atiuliškam skyriuje. “Lietuvių Žinias“. Kataliko glišką skyrių) žada apie Ve-

* namas negali būti be kata- Jykas išvykti į Detroitą.
S. Sajaučienė, nuo Lake likiško laikraščio.

KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS
aiškėjo, jog greičiausia ten 
esančius internuotus lietu-Toronto Žinios

IŠ “DAINOS” VEIKIMO , vius karius ir kitus pabėgę-
Sausio mėnesį ••Dainos" ‘™s, galima būtų sušelpti 

grupė surengė šokių vaka-i Pinigais, nes siuntiniams pa
rą su lioterija ir užkand- i siekti Belž’W ima gana ilgą 
šiais tikslu paremti lietu- ! laikii- Toda ‘Dainos” pir- 
vius studentus, karo išblaš-! mininkė, pasitarusi su vai
kytus po įvairias šalis Eu- dybos narėmis ir komisija, 
ropoje. priėjo išvados, jog nieko ne-

T . ' .. . . . laukiant reikia siųsti pagal-Lioterijos eksponatu buvo . r.?v. J. bą pinigais Pirmu siuntimu graži rankomis siutą ant-!

Mat, ten jai yra siūlomas 
darbas Dental Technicians.

Prie šios progos reikia pa
žymėti, kad į ruošiamą da
bar spaudai didžiulę eilių 
antologiją antgalviu: Tri-

OF1SO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

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

buvo Lietuvos patriotas-tė- Tyrimus
vynainis, bet buvo kartu ir Orthop“c
labai uolus katalikas, tikra DR. WALTER_J. SVVIATEK 
pažiba Katalikų Bažnyčios.

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinant
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Pastangomis Stasio Rei- 
kausko, kovo 17 d. kovo, Lie 
tuvių Muzikaimiame i varne 
įvyko “Grybų Party”, su
ruošta pagarbai ilgamečio 

buto To Triumph, kurią iš- I visuomenės veikėjo Juozo I- 
leis Exposition Press kny- j vanau&ko, dabartinio sekre-

toriaus Lietuvių Muzikalio 
Namo bendrovės. Parengi
mo vedėju buvo patsai už- 
manytojas Stasys Reikaus- 

Siedlikų bičiulis kas.
--------------------- Į Vietos menininkas - skulp-

ZlO'H GrOVe Pfl torius Karolius Kuligovakis.

gų leidykla, New Yopke, yra 
priimti du eilėraščiai: Peti- 
tion ir Memories ir Pranės 
Siedlikaitės. Sveikiname!

Šiomis dienomis sugrįžo i
klodė. lk“o“auTm-!išsi',sta110'’d“‘--,pds®;š tųi4 Europos paliuosuotas a į
sė ir pasiuvo pačios ”Dai- Plnl«ų sk,rta ® •ketams, kariuomenės Stasys Bortke- 
nos” grupės narės kaip ir' kurle‘en 'a>’dasl k“a pu- vičius. Tarp kitų Stasio Bort I 
talkos būdu ’ Į se internuotiems lietuviams. Į keviciaus gražių, pagirtinų (

Toronto lietuviu, pritari- 1 Kun‘ Danauskas< Sav?s i veiksmų, ypatingo pažymė- • 
mą liūdijo jų gausus atsi-' Pra"esim* aPie Pin1^ pa-! jimo vertas tas, kad, jam j 
lankymas parengiman kas 'siuntimą, papasakojo stovyk bebūnant Europoje, per j; 
davė gražaus pelno '(visą °Je esantiems lietuviams _ j0 tarpininkyste, Ameri- 
šimtinę) studentų naudai! i kariams .ir . dar. dovani* viengenčiai gaudavo

Vakaro rengimo komisi- ! 2eg!r!^U,.a“„^din’ j Ja-^us iš. Europos nuo gi”rengimo nuiium- pacįėką kanadiečiams, 
joj buvo: V. Samuleviciene, i 
M. Motiejūnienė, Daukienė 
ir G. Yokubynaitė. Prie jų! 
dar prisidėjo savanoriai Ma- 
relyn Motiejūnaitė.

minių, kuriems per jį jie ga- 
Buvo dar raportuota, kad Į lėdavo pasiųsti laiškų ir ki- 

narė Margienė, nupirko ir tokių siuntinių.
paaukojo 20 yardų geros

SUSIRINKIMAS

“Dainos” susirinkime nau

medžiagos marškiniams pa
siūti. Auka buvo priimta su 
didele padėka ir šios narės:

' St. Dervinienė, O. Kuniutie- 
; nė, V. Samulevičienė ir M.

Senis nuo Livingstono

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.
. . Vartokite . . .

HEALTH KESOK1 Ml.NEKAL 
BATH DRUSKĄ

1 maiiukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
PraSyklte Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories - - Chlrago, III.
kauthsaldiečtal, kreipkitės | SHIM- 
KUS IiRUGS, 3301 S. UalRtert St.

OPTEMETRISTAS
2201 WEST CERMAK RD.

(Virš Metropolitan State Rankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — šeštad. — 10 ryte iki 6 vak Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4729 So. Anhland Avė 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
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 vai. dieną.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 8 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

h. C r U/Lrl/im-te Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Izli I. V. YYinSKlindS Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6156 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-» kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel, OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tek REPubllc 7868

Estu 6968 So. Talinas Ava.
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HElflook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

ja valdyba perėmė savo pa• . _ „r , , . _ .
reigas. Sąstatas yra toks: F' Yokubymene, marskinms 
M. P. Yokubynienė - pirm., Pa91uv0- Prle W devV-

Piktumas yra jausmas že
mas ir tik silpnos valios žmo
nės jam tepasiduoda — 

Bacon.

St. Dervinienė — vice pirm.,
E. Frenzelienė — antra vice 
pirm., O. Indrelienė — sekr. 
ir Z. Užemeckienė — iždinin
kė. Revizijos komisija: O., 
Narušienė, M Motiejūnienė 
ir G. Yokubynaitė. Siunti
nių supirkimui ir siuntimui 
lietuviams pabėgėliams, ko
misija: Margienė, Motiejū- į 
nienė ir Yokubynienė.

Korespondentės: O. Naru
šienė ir M. F. Yokubynienė.; 
Gautas pelnas nuo vakaro, 
nutarta išsiųsti taip greit, 
kaip tik bus gauti adresai t 
iš Prancūzijos ir kitų šalių.

Po susirinkimo Nar išiai į 
visas dainietes pavaišino.

Vasario 22 d. įvyko ant
ras “Dainos” susirinkimas, 
kuriam V. Samulevičienė! 
net paėmė salę. Taigi, pir
mą kartą turėjome susirin
kimą lietuvių parapijos sa
lėje; šiaip susirinkimai bū
davo narių namuose.

Šiame susirinkime buvo 
daug ką raportuoti. Gautas 
kun. Juliaus Danausko laiš
kas iš Belgijos, iš kurio pa- x

nerių marškinių, nutarta 
pridėti po parą kojinių, ku-Į 
rias suaukos: Grebevičienė,j

RENDUO.IAM GRINDIMS 
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SAM—FLAT --------------  $2.25
INTF.RIOR GIjOSH -------- 2.69
DDL A M EI. SEMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IK VARNIA1Ų 
1*11,NAK RINKIKYK 

SIELOMS l’OI’IEKOK 
Nuo — 18c. Ir aukač. ui Rolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tol.: — HEMlock 8262

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS• ♦ ♦

68C3 W. Cermak Road 
BERVVVN, ILLINOIS

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAOO. ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

Pae 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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROaKAMų VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL 1000 k NedSltOfl vak. 9:30 
WHFC 1450 k Katvergo vak 7:00

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: 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 CHIRLRGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200 

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

TeL OANal 0267
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian A ve. 
VALANDOS: 11 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 1930

3E

IPARCLTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mo«. 

iki 2<roa valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas >- GROvehill 2242 

rzrzi■ L' 396

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 6921
Res.: KENvrood 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.

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 8650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 AKCHEK AVENUE 
(kampas Francisc.o Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. 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
Ofūso 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.: PU LEMA N 1193 
Narna Tai. t PUI.I.MAN R2*T>

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswlck 0697 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
“D K A U O O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“draugas" heli* waxted 

AI»V F.RT1SI N O DE PARTME X T 
127 Nu. IhiiilKuii Street 

Tel. RANdolpli 9188-9189

H FT P WANTF.D — VYRAI

HFI.P AVANTED — MOTERYS

M E R O I N Ų
Patyrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE GANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

SVEIKATA• ••

BRANGUS TURTAS
Bale D1 1ACIUI 
4204 Arob«r Aviao*, Chtoag*

Molderių
PATYRUSIŲ

Prip floor, sąueeze arba bench.
GERA MOKESTIS 

Pastovūs darbai prie 
Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP. 

2742 W. 36th PI.

REIKIA PATYRUSIAI 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
ATSIŠAUKITE 

M1D CITY 
UNIFORM GAP GO. 
2330 W. Germak Rd.

L I N E R S
Prie aukso ir spalvų 
Prie stiklo ir china

CENTURY METALGRAFT GORP.

5131 NO. BROADWAY
DŽENITOR1US reikalingas Ne
kalto Prasld. parapijai Brighton
Parke. Atsišaukite į klebonija — į užsidirbsit laiko mokinimo siūti. Bo-

OPERATORIŲ, prie Power siuvinio 
J mašinų, single needle, aukšta rata.

2745 H. 441h St., CHICAGO 32, 
II.L.

REIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir
bėjų ir padėjėjų. Veikli dirbtuvė.

CRYSTAL PERE CANDY CO.

2611 W. CHICAGO AVĖ. I
l,AI>fi.lF:.JO IR PORTERIO 
Kepykloje dienomis darbas.

1822 W. 103r<l St.
< UDARCREST B18I

PROSYTOJO
Pataisytojo moterį, dreseS, siūtus 
ir kantus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterį, Speeialty KrautuvBje.

KREIPKITĖS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

CIIAS. A. STEVENS & GO.
19 N. State St.

DARBININKŲ
REIKIA

Iškrauti lentas 
ATSIšAI KITĘ:

STAR MOLDING & TRIM CO. 
222! S. Ročkų ell St.

KRIAUČI Ų S PATAISYMAMS
Gera mokestis, pastovus darbas 

Atsišaukite tuojaus.
1756 E. 79th St. SAG 3360

Boarų pienas. Atsišaukite — GI.5 No. 
ABERDEEN, pirmam aukšte, MUS. 
TYLER.

RF.AU F.STATE
191^. SCHILLER

3 aukščiu mūro namas, geroj padė
tyje. 4 apartmentų, 2-G kamb. apt., 
1-5 kamb. apt. ir 1-4 kamb. bets- 
mente apt. Pečiu šildomi. Puikus 
pirkimas už 9,000.

1916 W. Evergreen Avė.
3 aukščiu mūro namas, geroj padė
tyje. 4 apart nient.ų,, 3-4 kamb. apt., 
ir 1-2 kamb. beismente apt. Puikus 
pirkimas už 7,500.

CARU H. BORAK & CO.
N FACUISIVF AGENTAI 
33 N. I.ASALLE CENTRAL 4877

Po Ilgos Ligos Mirė 
Feldmaršalas Gori

I’ LONDONAS, bal. 1. — 
i Feldmarš. Viscount Gort, 
59, kuris vadovavo britų jė
goms Prancūzijoje ir pasi
traukimui iš Dunkirko karo 
pradžioje, mirė vakar Guys
ligoninėje po ilgos ligos. 
REMK1TE IR PLATINKITE

SKAITYKITE “DRAUGĄ” KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Apdrauskite Savo Ateitį Geroj Įsteigtoj Dirbtuvėje 
MES TURIM KELETĄ DARBŲ SEKANTIEMS;

Ist. CLASS TRUCK RODY BUILDERS 
IR BLACKSMITH FINISHERS 

PUIKIOS DARBO SAUYGOS 

Kreipkitės prie Mr. Bryairt

ROYAL TRUCK BODY BUILDERS 
51 EAST 71st. STREET

r
STASYS LITWINAS SAKO:

1 ’R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
L/ZAD/Ain “ visokios pustės namams

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo —• Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1212

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

ATSARGIAI SU
VITAMINAIS

Daktarai surado vitami
nus, izoliavo, ištobulino ir 
pritaikė medicinai, žinant 
kokių vitaminų ir kuriai li
gai vartoti, po kiek ir kaip 
vartoti, — tie vaistai tiesiog 
stebuklingai veikia: išklišu- 
sius kaulus atitiesina, žli
biems regėjimą sustiprina, 
sukrikusius vidurius patai
so, nusilpusius nervus pa
gydo, neuralgiškus skaus
mus pašalina ir t.t. Bet tai 
dar neviskas.

Žmonės skaito žurnaluose 
skelbimus apie vitaminus, 
girdi per radio “poetiškus“ 
išgyrimus apie “Vitamin 
Pilis”, girdi tiktai kokią 
naudą tekia vitaminai. Bet 
apie tai kiek daug žalos pa
daro neribotas vitaminų var 
tojimas, tai niekad negirdi. 
Gaudagrašiams tik rūpi kuo 
daugiau “Vitamin Pilis” pu
blikai išparduoti ir sau mi
lijonus susikrauti. Aišku, 
kad vitaminų fabrikantai ne
pasakys visuomenei jogei ne 
tikslus ir neribotas vitami
nų vartojimas yra labai pa
vojinga, gali žmogų susar
ginti, sunaikinti jo sveika
tą, sutrumpinti amžių. Ne, 
tokių faktų jie nei per laik
raščius, nei per radijo ne
skelbs.

Ar žinote, kad Cod Liver 
Oil ir vitaminas “D” yra 
naudingas tik vaikams, ku
rių kaulai yra minkšti bei 
lankstūs, — o tas pats vita
minas yra pavojingas senam 
žmogui? Daug senų žmonių 
vartoja “Cod Liver Oil” ir 
nežino, kad tai jiems yra 
nuodai, kad gali gauti hy- 
pervitaminoza, visokias kal- 
cifikacijas, ypač inkstų kal- 
cifikaciją ir nuo to skaus
muose mirti.

Ar žinote, kad perdidis 
kiekis tūlų vitaminų pagrei
tina atsiradimą vėžio, pa
greitina vėžio plitimą, pa
greitiną mirtį?

Ar žinote, kad nuo perdi-

delio kiekio vitamino "A“ 
plaukai nuslenka? Nuo ne- 
saikaus vartojimo to vita
mino, daug sunkių ir pavo
jingų ligų galima gauti.

žmonės privalo žinoti ne 
tik apie vitaminų gerąsias 
ypatybes, bet ir apie blogą
sias. žinojimas nekenkia.

Apie viršminėtus klausi
mus parašysiu keletą infor
macinių straipsnių. Sekantis 
straipsnis bus apie vitami
ną “A”.
Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas D. J. — Daž
niausia mėšlungis kojas trau 
kia, jei kraujo cirkuliacija 
yra bloga, arba jei žmogus 
yra nervuotas. Kojų mazgo
jimas su šaltu vandeniu ir 
kasdieninis masažas dauge
liui pagelbsti. Jei tas nepa
gelbės, eik pas daktarą.

Atsakymas U. M. — Va
žinėjimas baicykliu (dvira
čiu) sveikatai nekenkia, jei 
širdis yra normali. Be to, 
toksai sportas sustiprina 
raumenis, išmankština visą 
kūną, pagelbsti užkietin
tiems viduriams, apsaugoja 
nuo nutukimo bei ištižimo, 
orijentaciją bei nuotaiką pa
gerina.

Atsakymas R. Č. — Jei 
negali kietų, kiaušinių val
gyti, tai mėgink valgyti 
minkštai virtus. Jei ir tokie 
kiaušiniai tamstaį kenktų, 
tai reiškia jog turi alergiją. 
Alergija kolei kas nėra, pa
gydoma.

Atsakymas J. L. — Kar
tais galima pagydyti rup- 
tūrą be operacijos, bet ne- 
visada.

Atsakymas M. V. — Tai 
tiesa, sūriaį tamsta nepri
valai valgyti, jei turi aukš
tą kraujo spaudimą. To
kiems druska kenkia.

Atsakymas P. K. — Mas- 
lionkos (buttermilk) netuki
na. Rūgštūs pienas, jei grie
tinė nuimta, mažiau tukina 
neį saldus pienas.

mą vietą savo laivui ir pra
dėjome lipti iš laivo, buvo
me nustebinti nepaprasto re
ginio. Mes pamatėme vietos 
gyventojus, tvirto kūno su
dėjimo, gelsvos spalvos. Jie 
lindo iš krūmų, kiti slėpėsi 
už didžiųjų medžių ir bai
liai žiūrėjo į mus. Visi, se
ni, jauni, moterys ir vyrai, 
buvo nuogi. Kai kuriems iš 
mūsiškių, nieko panašaus 
pirmiau nemačiusiems, pasi
darė nejauku.

‘‘Karininkas įsakė salos 
gyventojų neužgauti ir man 
dagiai su jais elgtis. įsaky
mas buvo pildomas ir sa
los gyventojai pasidarė la
bai draugiški. Pasirodė, kad 
nieks jais nesirūpina, nieks 
pas juos neatvažiuoja. Bal
tųjų žmonių jie nebuvo ma
tę. Jie nepaisė pinigų, dra
bužių; rūpinosi tik tiek, kad 
turėti tai dienai valgio, že
mės darbui įrankių nei jo
kių kitokių priemonių page
rinimui savo būvio neturi. 
Gyvena Dievo apvaizdoj. 
Nežino, kam jie priklauso ir 
kokios valstybės pavaldiniai 
yra. Tokia valstybė ant šios 
salos neturį valdiškos įstai
gos ir jokio valdininko. Bet 
tvarka pas juos puikiausia 
ir patenkinti gyvenimu. Va
gysčių, žmogžudysčių, ap
gaudinėjimų pas juos nėra. 
Palaikymui savitarpės tvar
kos, jie turį savo vadą — 
karalių.
SALOS KARALIUS

“Labai mums buvo žin- 
geidu pamatyti salos kara
lių. Pulkas mergaičių ant 
vežimėlio atvežė pas mus 
pusnuogį, suparaližuotą vy
rą. Mergaitės pynė vainikus 
ir dėjo karaliui ant galvos. 
Karalius moka šiek-tiek an

glų kalbos. Kaip, kada ir 
nuo ko jis išmoko, neteko 
patirti.

“Kaip kareiviai, taip ir 
mūsų karininkai apapitom 
ratu karalių ir jo palydo
ves, nes tas vaizdas labai 
mus užimponavo. Apipylėme 
jį į,vairiais klausimais, bet 
karalius nė į vieną negalėjo 
tinkamai atsakyti. Be kitko 
pasakė, kad pirmiau čia bu
vo japonai ir jie apsivesdavo 
su jo mergaitėmis. Dabar 
jūs atvažiavote ir jūs gali
te su jomis apsivesti. Bet 
kada apleisite salą, jūs ne
turite teisės išvežti mano 
mergaičių; jūs jas turite 
čia palikti. Karalius linksmo 
būdo, vidurinio amžiaus, rim 
tos išvaizdos.

*‘Me3 pamatėme, kad tie 
žmonės nieko neturi, nė pa
prasčiausių kasdieninių įran 

i kių, nei naminių gyvulių, nei 
i lauko javams sėti arba dar- 
I žovėms ugdyti. Didžiausias 
mūsų buvo nusistebėjimas, 
kad jie nesiskundė savo li
kimu. Visi linksmi, paten
kinti ir išrodė kad nieko

jiems netrūksta. Žmonės la
bai geros širdies ir būdo: 
jei ko paprašysi, neatsisa
kys. Duoda ir dalinasi vi
su kuo. Vieną kartą pama
tėme, kad jie valgo kokį ten 
mums nežinomą vaisių. Pa
rodėme rankomis, kad mums 
duotų paragauti. Tuojau pa
kilo ir atnešė mums to vai
siaus tiek, kiek norėjome. 
Buvo gana skanus, panašus 
į bulvę. I

(Bus daugiau)

I 1-5 3E

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDfiS
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

HATHAN 
KANTER 

“Lietu vlŠkM 
žydulua"

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

VISŲ SPALVŲ

^J^ooucrs

GAL.
r.jrr/'

GERIAUSIA 
Išorine Maliava

Unltlzpil Plaunamą Sienoms Pnplera 
numažinta kaina. Apkai ponia dykai.

SAN1TAS—Klijonkės (Oil Clothj. Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

(domūs Pergyvenimai

Lietuvio Kario Pacifiko Salose
Rašo kun. A. Briška

Kilus karui, mūsų karei
viai buvo siunčiami į visus 
pasaulio dalis. Vieni į Afri
ką, kiti į Europą. Ir taip 
pasklido po visą pasaulį. Jie 
daug matė, daug patyrė. Kai 
kurie iš jų atsidūrė į tokias 
vietas, kur baltas žmogus 
dar kojos nebuvo įkėlęs. Da
bar jie grįžta ir kiekvienas 
turi ką nors papasakoti. O 
tie jų pasakojimai labai įdo
mūs. Taip jau ir man teko 
su jais šnekėti ir pasiklau
syti visokių įdomybių. Iš vi
sų girdėtų pasakojimų lai
kau įdomiausiu vieno karei
vio iš Brighton Park B. Mas
koliūno apie vienos salos gy
ventojus Ramiame vandeny
ne. Prašiau jo, kad papasa
kotų apie pergyventas die
nas tarnybos .metu. Iš to, 
ką pergyveno tame laike, 
galima, būtų parašyti kny
gą, bet čia atpasakosiu tik 
tą, kas įdomiausia.

“Mes buvome paskirti vy
kti į pažymėtą salą”, pra

dėjo minėtas kareivis. “Ji 
yra vidutinio dydžio. Jų tiek 
daug jūrose, kad ši sala ne 
ant žemėlapio nebuvo pažy- 

į mėta ir neturėjo vardo.’’
“Kada mes priplaukėme 

prie salos, suradome tinka-

OFFICE OF COUNTY CLERR 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 
STATE OF ILLINOIS )

) SS.
COUNTY OF COOK )

Pildant provlzi.ias Sekcijos 34 
Illinois Primary Rinkimų Statuto, 
aš šiiiomi liūdiju. kad spalva po- 
pieroa ypatingoms partijoms, kuri 
bus vartojama Primary Rinkiniam, 
kurie (vyk. County of Cook. už 
rubežlaua Melstų, Berwyn, Chlea- 
go, Chicago Helghts ir Harvey, Ci
cero Miestelio ir Villnge mieste
lių Elmwood Park, Morton Orove, 
Rkokle, Summit ir Rticknev. Ant- 
radlenĮ. Balandžio 9 d., 194G m.
bus sekančiai;

i Demokratų Partijos ......... Ružava
Rcpubllkonų Partijos .... Mėlyna

LIUDIJANT TAME. aš Štai 
pasirašau Ir pridedu County of 
Cook antspaudą. šią 30 d. Ko
vo. 1946 A. D.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of 

(SEAL) Cook County, Illinois

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBASGVARANTUOTAS

SCIENIIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TRI. 0073

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Ne.r Drake Avė.

Opposite Luri. Bros. Stora 
Lawndale 0104

Mps Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus Ir Popiei uotojus.

i r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina
mas Kalnas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Mitri lr- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny- 
KM, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKEB 

JEVVELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

* * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas vėliausių 

Muzikus Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS "66” PRODUCTS 

Greasdng, Wa3hing, Motor Oils, Range & Fuel Oils
J?

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

I

Šią pinigų sumą KEISTTTTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartin) savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Blll of Rights patvarkymus.

šios bendrovės 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 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, exccpt Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY
A member of thc Catholic Press Association.

$0.00 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 Chieagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...........................   $7.00
Pusei metų ..................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ...................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ...................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ..................................................................................75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. 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, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Rinkimai Graikijoje
Piaėjus sekmadienį Graikijoj įvyko visuotini rinki

mai. Kairiosios grupės, inimant ir komunistus, tuose 
rinkimuose visai prakišo. Iš pirmųjų, duomenų matyti, 
kad dešiniosios partijos laimėjo 75 nuošimčius balsų.

Rinkimų eigą prižiūrėjo komisija, susidedanti iš a- 
merikiečių, anglų ir prancūzų. Savo raportą komisija 
patieks balandžio 10 d. Toje komisijoje, beje, turėjo 
būti ir Sovietų Rusijos atstovai. Bet jie nedalyvavo, 
nes norėjo greikų rinkimus atidėti neribotam laikui 
arba jų visai neturėti

Rinkimai buvo gerokai audringi. Dvidešimts asme
nų užmušta, nemažai sužeista.

Audrą sukėlė Maskvos kurstomi komunistai. Mask
vai paskelbus dekretą, kad rinkimai turi būti atidėti, 
sufanatizuoti graikų komunistai neišstatė savo kandi
datų rinkimams, smarkiai agitavo, kad piliečiai neitų 
balsuoti, o rinkimų dieną ėmėsi ir ginklų, kad sutruk
dyti žmonėms išpildyti svarbią pilietinę pareigą. Ke
liose vietose komunistai net šaudė į einančius balsuoti 
graikus.

Bet nepaisant komunistų agitacijos,, grąsinimų ir 
teroristinių priemonių, panaudotų rinkimams sutruk
dyti, graikai ėjo balsuoti. Balsavo netoli 80 nuošimčių 
visų turinčių teisę balsuoti. Tai buvo geras r stiprus 
atsakymas komunistams ir Maskvai, norėjusiems pa
žeisti Graikijos demokratiją ir įvesti stalinišką dikta
tūrą.

Stalinas aiškiai nujautė, kad jo bernams Graikijoje 
nepavyks priversti žmones balsuoti už komunistinius 
kandidatų sąrašus, užtat visomis keturiomis spyrėsi 
nukelti toliau rinkimų dieną. Jie norėjo geriau prisi
rengti, kad iš Graikijos rinkimų padaryti tokią kome
diją, kokią jie vykdo Sovietų Rusijoj. Baltijos valsty
bėse ir kituose Stalino pavergtuose kraštuose. Bet Grai
kijoj komunistų smurtiški planai nepavyko įgyvendinti. 
Graikų tauta ne totalitariniai-komunistiškai, bet demo
kratinėmis priemonėmis apsisprendžia ir sudarys tokią 
valdžią, kokios nori tautos dauguma. Pačių žmonių su
daryta valdžia bus laisva savo krašte taip šeiminin
kauti, kaip jo interesai diktuos. Komunistai ko kito 
siekė — jie norėjo, kad graikų valstybę valdytų ne 
žmonių išrinkta valdžia, bet diktatorius Stalinas per 
savo agentus komunistus.

Taigi, dar viename krašte, atrodo, teigiama krypti
mi stabilizuosis politinė padėtis.

★
Žūtbūtine Kova Lenkijoj

The Chicago Tribūne korespondentas Varšuvoj John 
Thompson rašo. kad lenkai desperatiškai stengiasi at
statyti savo mylimą Varšuvą, kuri karo metu visai 
buvo sugriauta. Gyventojai jam papasakoję skaudžių, 
tragingų pergyvenimų Miesto viduryje buvo įtaisyta 
ghetto, kur nuolat ėjo nežmoniški žydų kankinimai. 
Veik nuolat būdavę girdimi baisūs žmonių vaitojimai 
ir šauksmas.

Korespondento paduotos statistinės žinios yra pasi
baisėtinos.

Prieš karą Varšuvoj gyvenę 1,300,000 žmonės. Karo 
metu iš tų 800,000 buvę užmuštų ir dingusių.. Šiek tiek 
žmoniškesni am gyvenimui butų Varšuvai esą likę tik 
26,000 asmenų.

Prieš karą Lenkijoj buvo apie 35,000,000 gyventojų. 
Iš to skaičiaus penki milijonai užmušta, likusieji de
portuoti, patya išbėgo ar be žinios dingo.

Nors Lenkijos didieji priešai visai sutriuškinti, ta
čiau jos gyventojai ir dabar dar neturi laisvės. Dabar 
Maskva ant jų rankų užnėrė vergijos retežius.

Koresp. Thompson rašo, kad Stalinas laiko Lenki
joj 500,000 gerai apginkluotų karių, kurie kontroliuoja 
visus miestus ir miestelius. Komunistai ir jų šalinin
kai užima pačias svarbiausias pozicijas valdžioje. Ir 
spaudą kontroliuoja komunistai. Visą kraštą terorizuo
ja slaptoji rusų policija. Tai žmogaus vertybę ir pa
čią jo gyvybę paverčia tiek pigia, kaip Kinijoj.

Tiesa, yra daroma pastangų padėtį pataisyti. Bet iš 
griuvėsių atsistatyti trūksta medžiagos, politinei būk
lei stabilizuoti trukdo Maskva. Yra politinės partijos, 
bet Stalino agentai tiek jas sukursto, kad jos jokiu bū
du eiegali tarp savęs susitarti. Jei tų trukdymų ir kurs
tymų nebūtų, sakoma, kad Mikolajczyko vadovaujama 
liaudininkų partija, paskelbus rinkimus, laimėtų visų 
balsų, apie 80 nuošimčių. Tad, galima suprasti, kodėl 
rusai tebelaiko gausingą armiją Lenkijoj ir kodėl jie 
supiudo politines partijas ir trukdo laisvu ir deiųo- 
kratiniu būdu sutvarkyti vidaus politiką.

Toji būklė privertė patriotus suorganizuoti pogrin
džio kovą. Visi didesnieji Lenkijos miškai esą pilni 
besislapstančių patriotų, kurie tebeveda kovą, kad at
statyti laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lenkiją. 
Tų patriotų — kovotojų šūkis — išlaisvinom Lenkiją 
iš nacių, dabar turime išlaisvinti ją iš bolševikų.

★
Didžiosios Problemos

Jungtinių Tautų Organizacijos saugumo tarybos su
važiavimas New Yorke savo darbotvarkėj turi ne vien 
opų Irano klausimą svarstyti, bet visą eilę kitų keblių 
tarptautinių problemų rišti. Jų tarpe yra: Mandžiū- 
rija, Graikija, Egiptas, Indonezija, Sirija ir Lebanas. 
Prancūzų Indo-Kinija. Visuose čia suminėtuose kraš
tuose tebelaikomos svetimų valstybių armijos. Nė vie
name iš jų galutinai dar nėra stabilizuota vidaus poli
tinė padėtis.

Jei JTO tikraį siekia atsteigti pastovią ir teisingą 
taiką, ji turėtų teisingai išspręsti ne tik virš suminė
tus klausimus, bet tuoj įsakyti Sovietų. Rusijai ištrauk
ti savo ginkluotas jėgas iš Baltijos valstybių, Lenki
jos ir Balkanų, kad leisti jų žmonėms laisvai ir netruk
domai išsirinkti sau vyriausybes ir gyventi laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu.

O
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(Tęsinys)
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APŽVALGA

Apie Rusijos Planus
Shreveport, La., laikraštis “Times” įdėjo editorialą, 

pavadintą “Russia's Claimes and Plans”. LAIC žinio
mis, tos valstybės senatorius. John H. Overton tą edi
torialą įdėjo į Congressional Record.

Editorialas pastebi, kad Rusijos valdovai “liovėsi 
pretendavę, kad Rusija neturi intencijos kontroliuoti, 
tiesioginiai arba netiesioginiai, milžiniškus jai nepri
klausančius plotus. Maskvoje girdį dabar madoje be
gėdiškai teisintis, kad svetimas žemes grobdama, Ru
sija “eina amerikiečių ir britų pėdomis.

Editorijalas priminė britų politiką, dominijų atsira
dimą — Kanados ir kitų, — Airijos nepriklausomybę, 
siūlomas lengvatas ir nepriklausomybės progą Indijai. 
Amerikiečiai įsigijo Louisianą, Floridą, Oregoną, Tek
sas, Kaliforniją susitarimo keliu. Filipinai buvo atimti 
iš Ispanijos, kuri ten buvo įsigyvenusi agresijos keliu, 
bet ir Filipinai netrukus įgys visišką nepriklausomybę. 
Tas pats kelias yra atviras ir Puerto Rikai.

“Visas skirtingumas yra tame, kad Jung. Valstybės 
plėtėsi, nelaužiant jokios kitos tautos teisių, tuo tarpu 
kaip Rusija siekia teritorinio prasiplėtimo sąmoningos 
agresijos keliu — prievartavimo, jėgos, arba jėgos grą- 
sinimo keliu, paneigiant nieku nenusikaltusių tautų tei
ses.

“Kiekvienas gali suprasti Rusijos saugumo troški
mą... Bet kur yra riba tarp pateisinamo saugumo ir 
nepateisinamos agresijos? Pavyzdžiui, II Pasaulinio Ka
ro metu, Rusija jau įsigijo arba pasigrobė saugumo 
vardan, sekančius plotus — Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
t.t., viso 273,947 kvadr. mylias su 24,355,000 gyventojų.

“Tas viskas įvyko laike karo, kame grūmėsi Rusija 
greta D. Britanijos ir Jung. Valstybių, obalsiu “no 
aggrandizement, territorial or otherwise”. Ir juo dau
giau Rusija pasigrobia, juo daugiau ji siekia.

“Žinoma, būtų lengva pirkti tikrą ir pastovią taiką 
su Rusija, baigti visus nesutarimus, nesusipratimus ir 
t.t. Pakaktų D. Britanijai ir Jung. Valstybėms savo 
žmones ir žemes atiduoti Rusijai. Tas aišku, pašalintų 
III pasaulinio karo pavojų. Rusijai pasidavus, nebūtų 
vargo rei su Pietų Amerika, nei su Britų dominijomis 
ar panašiomis teritorijomis. Rusija panaudotų J. V. 
karo laivyną ir oro pajėgas, bei britų sausumos jėgas 
užgrobti dar likusias pasaulio dalis, tuo tarpu Stalinas 
ir Co. namie ramiai gurkšnotų vodką,’’ su ironija bai
gia editorialas.

— Keista, — kalbėjo vie
nas senesniųjų: — Štai, A- 
merikoj, kiek lietuvių gyve
na sau ramiai metais, de
šimtmečiais, ir to tėvynės 
ilgesio visai, matomai, ne
kankinami, jeigu negrįžta. 
Šitie gi lietuviai — tos pa
čios Lietuvos vaikai. O kaip 
jie džiūsta be Lietuvos! Dėl 
ko taip ?

— Tur būt, kitoki jie ir 
lietuviai, — šaltai kalbėjo 
kitas: — Yra žmonių, ku
rie mano, kad ten tėvynė, 
kur gyventi gera.

Po koncertiniai daliai pra 
sidėjo šokiai. Senesnieji su
sėdę prie staliuko, ėmė po
litikuoti.

Politikuoti Rusijoj įpratę 
visi, be amžiaus ir lyties 
skirtumo. Caras nuverstas. 
Nors laikinai vyriausybei ir 
buvo giedamos tos pačios 
giesmės, kurios ir carui, 
(“mnogija lėta našemu vre- 
mennornu pravi teist va ”), 
tačiau pagarbos ir draus
mės tokios, kaip anksčiau, 
nebuvo. Eina kur koks pi
lietis ir sako savo nuomo
nę dėl ko norš. Kitas entu- 
zijastiškai pradeda ginti sa
vo. Aplinkui tuoj sustoja 
ratu praeinantieji ir... jau 
mitingas. Jau politikuoja — 
visuomenės, politikos ir ti
kėjimo klausimus riša.

O tų klausimų begalės, 
nes senoji Rusija griuvo, o 
naujoji buvo besiformuojan- 

’ti.
Lietuviai daug ką turėjo 

aptarti. Pradėjus griūti ru
sų kariuomenei, atskiros tau 
tos pradėjo burtis į savus 
bataljonus. Dar balandžio 29 
dieną 1917 mt. įsisteigia Pe
trapilio Lietuvių Karininkų 
Sąjunga. Sąjungos komite
tas pradeda jungti visus lie
tuvius karius ir sušaukia 
visos rusų kariuomenės lie
tuvių karių suvažiavimą Pe
trapily j. Suvažiavime įkurta 
Rusų armijos Lietuvos ka
rininkų Sąjunga.

Nors sunkiai ir vėlai, vis 
dėlto gaudavo ir čia žinių 
apie Lietuvos valstybės su
sidarymo eigą. žinia buvo, 
kad likusieji Lietuvoj inteli
gentai irgi kovoja už savas 
tautines teises. Tik jų dar
bas buvo daug sunkesnis. 
Tuomet, kai Rusija buvo be- 
byranti į savo sudedamąsias 
dalis. Vokietijos vyriausybė

dar laikėsi stipriai. Tiesa, 
jau ir vokiečių armijoj ne
buvo to užsidegimo, kurs 
buvo 1914-15 metais, vis dėl
to tik jie vieni sulaikė Aus
tro-Vengriją, Turkiją ir Bul
gariją nuo griuvimo. Karas 
visus labai išvargino, nuali
no visų morales ir fizines 
jėgas. Dar 1917 metais pra
sidėjo sukilimai Prancūzijos 
armijoj ir tik gana gausin
gais sušaudymais pavyko 
sulaikyti nuo revoliucijos. 
Vokietija laikėsi ilgiausiai 
ir į, Lietuvą tebežiūrėjo, kaip 
į “koloniją užsitarnavusiems 
kare vokiečių kareiviams ’
Iš kitos pusės lenkai įteikė 
1917-V-25 vokiečių kancle
riui memorandumą, reikalau 
darni Lietuvą prie Lenkijos 
prijungti. Jeigu vokiečiai ne
sutiko su tuo, tai tik dėl to, 
kad laikė ją sau. Lietuvos 
kovotojams daug teko dirb
ti, kad atsispirtų prieš šiuos 
visus.

Sužinoję apie šį lenkų me
morandumą, lietuviai nu
siuntė vokiečių kancleriui ■ 
paaiškinimą ir atitaisymus 
visų, lenką neteisingų pre- 
ttnzijų į Lietuvą ir aiškis'

nustatė lietuvių pažiūras į 
Lietuvos ateitį, į nepriklau
somą valstybę savo etnogra
finėse ribose.

Norėdami įgyti daugiau 
įtakos, vokiečiai norėjo su
daryti Lietuvoje Pasitikėji
mo tarybą iš vokiečių pas
kirtų “geresniųjų žmonių”. 
Lietuviai aiškiai suprato, ką 
tai reiškia,, ir tokių “geres
nių žmonių“, kurie sutiktų 
eiti į šitą tarybą, neatsira
do. Po ilgų ginčų vokiečiai 
sutiko surinkti tarybą iš 
rinktų, o ne vokiečių pas
kirtų, žmonių. Taryba ši eg
zistavo, bet ji neturėjo jo
kios valios nei įtakos.

Tais klausimais, diskutavo 
senesnieji vakarėlyje.

Kiti, kurie svarbius gyve
nimo klausimus mažiau mė
go diskutuoti, ar šiaip turė
jo aktualesnių momento 
klausimų — šoko ir flirtavo.

(Bus daugiau)

Kiek išmokama
Raymond M. Hillard, di

rektorius Illinois Public Aid 
Commission, praneša, kad 
vasario mėnesį Illinois vals
tybėje buvo 124,203 asme
nys. išėję į senatvės pensiją, 
ir jiems išmokėta $4,241,- 
646. į

Išeinančių į senių pensiją 
skaičius auga. Palyginus su 
sausio mėnesio, šių metų, 
skaičium, vasario mėnesį 
skaičius paaugęs 935 pensi
ninkais.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tartas Virš $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 MACKIEW1CH, 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.

*^7 i... n- ■ '

.Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mm Jau pa*AlbAJnme t 
kuria kentėjo <1*1 NERVIAKUMO, ntt. 
nu. KRAUJO. LIAUKŲ, UI PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydoma Alaplnlmo kanalo 
aiiiK'RHlavInnia, nutakAJImua, partankų 
vertimu tuAtlntl pflalę, nuolatini kAllm.- 
al nakčia IA lovon.
IT7.TWft ra Fl*TOROSROPIftK.A 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00

PILĖS ( Hemoroitlai)
IftGYDOMA MUSŲ SAUGIU MKTOIIU 

RE OPRKACI.1OS
X-RAY EGZAMINACIJA

PB SKAUSMO
RE PIOVIMO. RE ORGINIMO. 

Didžiumoj© at-vėjų palengvina nuo 3 
Iki H dienų laikotarpyje

Gydymo kaAtal prieinami kiekvienam 
darbininkui.

t't TF.MKIN1M AS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KUKĮ PAIMAM GYllYTl 

DlltHANCIŲ.IŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampan Ariama—?n*tama Auk*ta 
V ALANUOS: Nul » ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadlenleta nuo 10 Iki 1.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDREI AI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Gildos Vajaus 
Vakarienė

gų, prietelių, kurie savo ap
lankymu tas dienas sutrum
pino.

Marųuette Park. — Ba-i Nuoširdžią padėką reiškiu 
landžio 7 d., parapijos salėj, j visiems, kurie mane atjautė. 
6 vai. vakare, įvyks Nekal-' Dėkoju už aplankymą, ge
to Prasidėjimo Seserų Gil- les- įvairias dovanas ir gra-
dos vajaus vakarienė 

Rengimo komisija: K. Mie
žius linkėjimus prisiųstus 
paštu. Ačiū BALF Chicagos

kienė, A. Pukelienė ir bizn. i apskričiui, Vyčių Draugovės; 
A. Kilienė deda visas pas- į Seniors, Moterų Są-gos 20 
tangas, kad vakarienė vi- 1 kuopai, Dariaus-Girėno Ka
saus atžvilgiais būtų sėk
minga. Jos apsčiai yra iš
platinusios t i k i e t ų, ypač 
Konstancija Mickienė, kuri 
ne vien tik platina tikietus, 
ir kviečia svečius, bet taip 
pat rūpinasi ir menine prog
ramos dalimi. Jai į talką

reivių Motinų Klubui,, šv. 
Kazimiero sesutėms, J. Dauž 
vardienei, A. Simutienei, V. 
ir B. Tūbeliams, N. Gugie- 
nei, A. ir V. Petrauskams, 
A. Daugirdui, A. Pučiui, A. 
Butkienei, Sophia Barčus, A. 
Aleliūnienei, Žičkienei, Mil-

atėjo ir jos duktė Kon- lerienei, M. Pakeltienei, Mrs. 
stancija Skelly. Patį K, Skel-į Kass, Petrulienei, E. Širvins 

kienei, F. Šležienei, Dauk
šienei, J. Smilgienei, E. Mi- 
kužiūtei, S. Šagamogienei,

ly būdama gabi artistė ir 
dainininkė, be abejonės, ir 
programą paruoš žavėtiną.
Programoj dalyvaus broliai i T. Fantazijai, J. ir M. Mi- 
Giedraičiai — Antanas ir 
Edvardas ir daugelis kitų, 
apie kuriuos, tikimės, para-

kulskiams, P. Juškienei, Ma-
siulienei ir R. Gaučienei iš
Chicago Heights, III., ir iš 

šys pati iniciatorė K. Skel-Į tolimos KaUfornijos A ir B
y' ' Storiams, P. Glugodienei iš

Vakarienės teastmasteriu cieveland O., U Galeckie-
bus patsai klebonas tam. Į.; nei Taip' t a4iū ligoninas
Paskauskas, didelis Nekalto: x- . ,
-r, .j--. z, o ,, vedėjoms sesutėms ir slau-Prasidejimo šv. P. Marijos; _
seserų ir jų organizacijos S®ms» kurios taip rūpestin- 
prietelius. Į 8ai prižiūri ligonius. Jų glo-

Taigi, marketparkiečiai, boję nors ir ligoje, bet buvo 
malonėkite kreipti dėmesio jauku. Dar kartą visiems a- 
ir paremti rengėjų pastan-Įįįū. Qraži girdis parodyta 
gas, nes visas pasisekimas; nebu;> pamiršta
priklausys nuo jūsų skaitlin-' 
go dalyvavimo.

Pelnas šios vakarienės y- 
ra tikslus, nes skiriamas as
tuonių seserų-vienuolių tre
mtinių, kurios randasi Vo
kietijoje, kelionės lėšoms 
sukelti, kad galėtų atvykti 
į Ameriką, jų motiniškąjį 
namą, Putnam, Conn K.

Padėka
Kartais, tenka girdėti po

sakį — “jei nori ilgai gy
venti, ieškok ligos’’. Ir, iš- 
tikrųjų, sergančiam žmogui 
gyvenimas tikraį atrodo il
gas.

Tik prieš mėnesį laiko 
man teko patekti ligoninėn. 
Po astuonių dienų iš ten grį
žau ir namuose iš lengvo 
sveikstu. Tačiau atrodo, kad 
jau seniai tai buvo. Mat, li
gonio dienos ilgos, o naktys 
dar ilgesnės. Bet radosi drau

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejt nuo senų, atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai lšai- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jum* tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda 
ras Ir akau 
džlas žals

das. Vartokite JĮ irgi skaudtems 
nudegimams, šąšy ir sutrūklmu 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvėdlna va
dinamą Atblete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėtimus!, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp piritu: gsras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo dasbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEGITLO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.75, tr >.00.

Siųskite Jūsų Ižoney Orderi tie
siog |:—

LEGU LO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept D. Chicago 59, UI.

Kas Aukojo Amerikos 
Lietuviu Kongresui
INDIANA VALST.

Lake County, ALT $50.00
SLA 185 kuopa,

East Chicago 25.00
Bertha Ličkus,

Chesterton 20.00
Westside Lietuvių

Pol. Klubas, Gary 20.00
Liet. Moterų Pašalpos 

Klubas, E.Chicago 15.00
Ladies Rosary Society,

E. Chicago 10.00
Liet. Pasilinks. Draug. 

Klubas, E.Chicago 10.00
Ražancavos Pašalpinė

E. Samienė

Operos Sezonas
Chicago Opera Company 

šiomis dienomis jau pradė
jo ruoštis prie savo operų 
rudens sezono. Paskelbta, 
kad rudens sezonas prasidės 
rugsėjo (Sept.) 30 d., su į- 
spūdinga opera “Aida” ir 
baigsis lapkričio (Nov.) 9 
d., su opera “Mignon”.

Per tą laikotarpį bus per
statoma 32 rodymai įvairių 
operų, kurių tarpe bus “Ri- 
goletto”, “La Boheme”, 
“Carmen“, “La Traviata” 
ir kitos. Jau 35 artistai yra 
pasirašę sutartis dainuoti

Policmonas paliko 
$85,000

Patrick D. Ryan, išėjęs į 
pensiją policijos leitenan
tas, kurs mirė nuo plėšiko 
šūvio bandymo apiplėšti me
tu, paliko turto $85,000. Tur
tą padalino keturioms savo 
dukterims, kurių viena yra 
vienuolė high school moky
toja, o kitos dvi irgi pasau
lietės mokytojos

skaičiaus, 189 filmos tinka- REMKITE IR PLATINKITE 
mos tik augusiems žiūrėti, o j KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 
kitos netinkamos.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A. Valančiui (Cicero). — 
Šį klausimą iškelkite pačioj 
draugijoj, jos susirinkime. 
Jei draugija nutarė priimti 
nariais svetimtaučius, tai 
jos reikalas.

B. A. LACHAWIC2 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

tose operose: taip pat jau 
Draugija, Gary 10.00 turima keturi vedėjai. Ge- 

SLA 284 kp., Gary 10.00 neralinis direktorius yra 
ALRK Federacijos Į Fausto Cleva.

42 skyrius, Gary 5.00------------------------------- ----
ALRK Moterų Są-gos Tretininkų Draugija,

61 kuopa, Gary 5.00, E. Chicago 3.00

sržiūrėjo 375 filmas
Nacionali3 Padorumo Le

gionas, kuris klasifikuoja 
filmas, praneša, kad per vie
nus metus, nuo lapkričio 
mėn. 1944 iki lapkričio mėn. 
1945, yra peržiūrėjęs ir pa
daręs viešą apžvalgą 375 ki
no filmų. Iš to skaičiaus 143

Gyvojo Rožančiaus
Draugija, Gary 5.00

LRKSA 176 kuopa,
E. Chicago 5.00

C. Naujokaitis, Clin- 
ton 5.00

Antanina Nenienė,
Gary ' 5.00

Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 41 skyrius,
E. Chicago 5.00

Šv Kazimiero parap., 
Gary 5.00

Šv. Mykolo Arkangelo 
Draugija, Gary 5.00

Šv. Pranciškaus Penkių 
Ronų Draugija,
E. Chicago 5.00

Šv. Vardo Draugija,
E. Chicago 5.00

A. A.
MAGDALENA ČEPAUSKIENE (po tėvais Jocaitč)

Gyveno 3314 S. Lituanica Avė.
Mirė Kovo 31 <1., l«4« m.. «:;{« vai. vakare.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Jurbarko para

pijos. Dainių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: brolį Antanų Jocaitį (Edwards- 

ville, 111.); sesers sūnus Antaną. Bronislovą, ir Albinų Bagžius ii jų 
šeimas; 2 pusseseres Marijonų Danuseviėlenė ir Veronikų Baltres 
ir jų, šeimas; pusbrolį Jonų Ambrozaitį ir kitos gimines.

Priklausė prie šv. Onos. Apašt. Maldos, Tretininkų, Gyvojo 
Rožančiaus draugijų, 'PI'. Marijonų bendradarbių, Šv. Kazimiero ir 
šv. Pranciškaus rėmėju. L. R. K. S. A.ir Labdarių 5-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje — 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. — Bal., 4 d., 1946 m. Iš koplyčios 
8:00 vai., ryto. bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Sesers Sūnal, Pusseserės, Pusbrolis Ir Visos 
Kitos Giminės.

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

filmos rasta tinkamos ben- 
Viso iš Indiana .. $228.001 drajai publikai. Iš likusio

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

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

Daugelis yra pilstai
patenkinti tais uenn isdevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

A. A.
JUOZAPAS MAŽEIKA
Gyveno 4157 S. ArtesianAvc.
Mirė Bal., 1 d., 1946 m.,

9:30 vai., ryte, sulaukęs 27 m., 
amžiaus. Gimęs Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinėlę Elenų (po tėvais Ga- 
braitė); seserį Adolfinų Wolk 
švogerį Theodore ir jų šeimų; 3 
brolius Walter Jo žmonų Julia. 
James jo žmoną Anne ju šei
mai ir Krank; 2 dėdienes Ma
rijonų Mažeikienę ir Sofija Ma
žeikienę jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje — 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Bal., 5 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas i Nekalto Prasid., 
šv. Pan„ Marijos parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Motinų, Sesuo, Bro
liai, švogevis, Brolieriės, Dė
dienės Ir Visos Kitos Giminės.

Laidot., direkt.. John F. 
Eudeikis. Tel., YARDS 1741.

A. A.
ANTANAS VITKAUSKAS
Gyveno 817 W. 34th Street
Mirė kovo 30 d.. 1946, 1:30 

vai. po pietų, sulaukęs 69 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės

apskr., Pagramančio parap., 
Antinčių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Uršulę Gudjonienę, švo
gerį Augustų, 3 sesers dukte
ris: Anna Dambrauskienę Ir 
jos šeimų, Josephine Laudens- 
kienę ir jos šeimų, Uršulę 
Rupšlauskienę ir jos šeimų, o 
Lietuvoje seserį Kotrynų Sa- 
moškienę.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3 354 S. Hals- 
ted St.

Laidotuvės įvyks 
nį, balandžio 3 d. 
čios 8:30 vai. ryto 
dėtas Į Šv. Jurgio 
bažnyčių, kurioje 
lingos pamaldos

trečiadie- 
iš koply- 
bus atly- 
parapijos

įvyks gedu- 
už velionio 

sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris,
Sesers Dukterys ir Kiti Gi
minės.

Laidotuvii> Direktorius P. 
J. Ridikus, T<1. Yards 1419.

■BHHB
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb-

e- tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. VVESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės! Telefonas: cedarcrest 6335

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 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 parūpinanti koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

J

A

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
B Avenue

I rf!' V
t 7/ w
m “

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO

- W < 
< ✓ VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

NARIAI:

O h I o a g o i 
L 1 e t a v i ų 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANCU 
Pa tarnaujam 
Jpenąirnaklį 

Mes Turime 
Koplyčias 

V i s a m e 
Mieste,

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.

Telephone
710 W. 18th STREET 

YARds 1419

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

MAŽEIKA - ir -■ EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones: YARds 1138-39
6845 S. WESTERN AVĖ. PRO. 0099

2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

LACHAWICZ IR SŪNAI

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

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

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

F

S



n DTTNRASTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TrttNOIS

Prieš 30 metu ir dabar«.

Pasigailėkite padegėlės...
GAVĖNIA — GERŲ DARBŲ LAIKAS.. UGNIS — DI

DELE RYKŠTE... ŠIANDIE JIEMS, RYTOJ GAL
TAII...

Vieną niūrų, lietuotą ga
vėnios popietį, Lietuvos kai
mo gatve pamažu slinko ve
žimas traukiamas lieso gy
vulio. Jame pupsoja pora 
pusmaišių grūdų ir ryšulėlis 
kitokių dalykų.

Ir, štai, į duris pasibeldė 
liūdnu veidu moteris.

Pasigailėkite padegėlės — 
prakalbėjo ji žemai galvą 
lenkdama ir sunertose ran
kose laikydama botagą ir ne
didelį maišelį

— Iš kur esate?-— pir-l 
mas paklausė mano tėvelis.

— Iš Tičkonių kaimo, — 
pasisakė ji.

— Tai kad šį ryta vienas 
padegėlis jau buvo iš to kai
mo — stebėjosi tėvelis lyg 
nepasitikėdamas.

— Ten trys kiemai sude
gi šį rudenį, — paaiškino ji.

Tėvelis jau buvo beatsa
kąs moteriškei išmaldą, kaip 

‘mamytė pribėgusi pradėjo 
maldauti.

— Dėl Dievo meilės neat
sakyk, duok vargšei nors pus 
gorčių grūdų ar ko. Gavė
nia, gerų darbų laikas. Ug
nis, tai didelė rykštė. Šian
dien jai, rytoj tau gali būti. 
Duok — ir pati skubiai pri
nešė linų grižtelę.

Moteris paraudusiu veidu 
dą kartą palenkė galvą ir 
išėjo. Vežimas vėl pamažu 
slinko kaimyno kiemo link.

Aš, vaikiško smalsumo ve

jama, net pirmiau atsidūriau 
kaimynų grįčioje. čia ir vėl 
ta pati pasaka. Kai ir kai
mynas rengėsi atsakyti iš
maldą dėl tos pačios priežas
ties, taip pat moteris paste
bėjo — neatsakyk, gavėnia 
gerų darbų laikas. Ateina 
šventės ką darys vargšai — 
ir atpiovus prinešė lašinių 
gabalėlį.

Taip, iš anų laikų gavė
nios, tik šešėlis beliko. Ta
čiau dvasia liko tapati. Nei 
šešėlio negalima palyginti 
nei anų laikų padegėlių. 
Šiandien visa mūsų tauta 
padegėliais ir plėšikų api
plėštais virto. O tie nelai
mingi tremtiniai pabėgėliai, 
kas jų pasigailės be savo 
krašto tarpe nedraugingų 
žmonių. Tik mes, amerikie
čiai, galime jiems tremtinio 
naštą palengvinti. Tad prisi
mindami ir gerbdami savo 
tėvų gražią gavėnios dvasią 
ir papročius, paaukokime 
keliatą dėžučių maisto ir 
mums nebereikalingą rūbą. 
O kurie galime, nupirkime 
naują rūbą kaipo Velykų do
vaną Lietuvos vargšui trem
tiniui.

Maistą ir rūbais reikia at-1 
nešti vakarais nuo 6 lyg 8 
vai. 4714 S. Marshfield Avė. Į 
Išskiriant šeštadienius ir J 
sekmadienius.

Laisvutė.

PADARĘS LYGŲ SKAIČIŲ

Roy Harold O’Hare, iš Detroit, Mich., padaręs lygiai 
dviejų milijonų skaičių paliuosuotų jūrininkų iš karo lai
vyno tarnybos. Nufotografuotas su WAVE. (Acme-Drau- 
gas telephcto)

Kas Girdėt*^ 
Chlcagoje ♦

2,000 išvarymui 
iš namu

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COUKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 VVest 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BBOII.EI) STEAKS IR ("HOI’S MCSŲ SPECIALYBli
Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai

E. ,1. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
1H metams 

#500.00 GYDYM0
POLISAS

#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 p0l,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00
J. A. Shulmistras

NOTARU PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

18 Mūsų DirbtovSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

Antradienis, baland. 2, 194.6

Rokfordiečiai remia

Ištremtųjų Lietuvių Spaudos Fondą
LAUKIAME DAUGIAU AUKŲ. IŠTREMTIEJI LIETU

VIAI ŠAUKIASI SPAUDOS, IŠ KURIOS JIE SUŽI
NO, KAS LIETUVOJ DEDASI IR KAS VEIKIAMA 
JOS IŠLAISVINIMUI.

Iš Rockford, III., kur lietu
vių kolonija pavyzdingai su
siorganizavus ir gražiai vei
kia Bažnyčios ir Tautos rei
kaluose, per mūs bendradar
bį S. Keliotį administracija 
gavo aukų Ištremtųjų Lietu
vių Spaudos Fondan. Auko
jo sekantieji:

F. Kriščiūnas $2. Po $1: J.

Bedarbiu armija 
didėja

Darbo direktoriaus prane
šimų, Illinois valstybėje be
darbių karo veteranų savai
tėje pasibaigusioje kovo 23 
d. buvo 36,917, palyginus cu 
32,000 savaitę prieš. Jiems 
išmokėta $1,408,940.

Šimėnas, J. Jezukevičius, S. 
Keliotis, S. Petrauskas, A. 
Kairys, B. Kačinskas, A. Sa
vickas, A. Andriuška, J. 
Kareckas, J. Usa ir L. Čepu
lis.

Atsiuntęs aukas S. Kelio
tis pridėjo, kad tai ne pas
kutinės iš Rockford’o.

Laukiame daugiau.

Naujas kapitonas 
negras

Harry B Deas, kapitono 
pavaduotojas policijos Stan- 
ton Avė. Station, komisio- 
nieriaus Prendergast’o pa
keltas į kapitono laipsnį. 
Dabar Chicago policijoj bus 
du kapitonai negrai.

Pirmas vienetas jau
uu ko
Pirmas U. S. kariuomenės 

vienatas (4,000 vyrų) iš 
Camp Campbell, Ky., jau at
vyko Chicagon paradui per 
Army Day. Ateinantis šeš
tadienis bus Army Day Chi
cagoj.

Nuo balandžio 1 dienos 
dviem tūkstančiams šeimų 
gręsia išmetimas iš gyvena
mųjų namų, kuriuos didžiu
moje yra pirkę kareiviai, jei 
tos šeimos greitai neišsi- 
kraustys. Spėjama, kad 95 
nuoš. šeimų bus išmestos į 
gatvę, nes kur gi dabar rasi 
tuščią namą ar fletą.

Nuo gegužės 1 dienos toks 
pat likimas gręsia da pen
kiems tūkstančiams šeimų.

Einant įstatymu, karo ve
teranai, pirkę namus, po tri
jų mėnesių pranešimo nuo
mininkams, kad pasiieškotų 
kito buto, gali jį išmesti ant 
gatvės.

Skaudu vajus
Mayoras Kelly išleido pro

klamaciją, kuria visuomenė 
raginama paremti skaučių 
vajų. Norima sukelti $30,000.

Ciceriedams naujiena
Du buvę Cicero Board of 

Fire and Police komisionie- 
riai: Joseph Kral ir Clement 
Kapstain per Circuit Teismą 
reikalauja, kad būtų išmokė
tos jiems sutartos algos. Sa
ko, jie toms pareigoms buvę 
paskirti 3 metams su $100 
algos mėnesiui, tad nedaro 
skirtumo ar jie yra tarny
boj, ar ne. Kral reikalauja 
$1,100, o Kapstain — $2,200.

Kovo mėnesio aukos

J
NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

Al. C. ALLEN
(Alešauskas) w
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

WESTWOOD LIOIIOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS 1

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

Archer Avenue Furnilure Co.
— parlor siute išdirbėjai —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZTKAITIS

SUi- ..............— - ' ' ---------- -------------------------------- Wll
S

Kovo mėnesį įvairiose tra- 
fiko (daugiausiai automobi
lių) nelaimėse Chicagoj žu
vo 47 asmenys, o visoj Cook 
apskrityje 16; sykiu 63 as
menys.

Pridėjus vasario mėnesio 
žuvusius trafiko nelaimėse, 
viso per du mėnesius Cook 
apskrityje žuvo 181 asmuo, 
neskaitant sužeistųjų.

Kapelionas - klebonu 
didelės parapijos

Prelatas Wm. J. Gorman, 
Chicago Ugnegesių Depart- 
ment’o kapelionas, paskirtas 
klebonu Prisikėlimo parapi
jos, kuri yra viena didžiau
sių Chicago arkidiecezijoj. 
Nuo 1938 m. jis buvo kleb. 
St. Columbanus parapijos.

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 VVest Oermak Road 
Telefonas CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

Iš kardinolo A. Stritch 
raštinės paskelbta, kad sep
tyni žymūs Chicago katali
kai šv. Tėvo Pijaus XII-jo 
pakelti šv. Gregoriaus Vy
čiais, būtent:

Ivan A. McKenna, vice 
prezidentas R. R. Donnelley 
and Sons Co.; dr. Italo Vo- 
lini, viršininkas Loyolo Uni
versiteto Medicinos Fakulte
to; James F. Burns, genera
linis patarėjas Catholic 
Church Extension Soviet.v; 
David F. Bremner, Sr., ke
pyklos egzekutyvas; Cle
ment A. Berghoff, alaus bra
voro egzekutyvas; Julius F. 
Smetanka. advokatas; ir 
Joseph P. O’Hern, vyriausias 
inžinierius St. Mary of the 
Lake Seminary.

"Pro Ecclesia et Ponti- 
fice” medaliu apdovanoti:

Mrs. Bernard Gordon Bre- 
nnaii; Thomas Anderson, di
rektorius Catholic Salvage 
Bureau ir Simon A. Baldus, 
redaktorius Catholic Churcb 
Extension Society žurnalo.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje 40 vai. at
laidai prasidės sekmadienį, 
balandžio 7 d. per suma ir 
baigsis bal. 9 d. vakare iš
kilmingais mišparais. Ry
tais ir vakarais pamokslams 
sakyti kleb. kun. A. Martin- 
kus pakvietė net penkis sve
čius kunigus. Varg. K. Gau- 
big su savo choru taipgi ruo
šias gražiam per1 atlaidus 
giedojimui.

Į X Ernestas Naudžiūnas, 
brolis kun. A. Naudžiūno, 
MIC., “Draugo” administra
toriaus, prieš šešias savai
tes paliuosuotas iš tarny
bos karo laivyne (Sea Bees) 
atvyko Chicagon paviešėti. 
Tarnybos metrą jam teko lan 
kytis Japonijoj ir būti Na
gasaki, kurį Amerikos ato
mo bomba sunaikino. Nau
džiūnų gimtinė yra So. Bos
ton, Mass.

X Edmund Danielius, ku
ris į Ameriką atvyko 1912 
ar 1914 metais ir, kaip spė
jama, gyvenąs New York, 
Virginia, ar Illinois valst., 
ieškomas Edger Danieliaus 
pabėgusio iš Lietuvos ir 
šiuo metu gyvenančio Aus
trijoj. Jis pats, arba žinan
tieji apie jį, prašomi susi
siekti Raud. Kryžiaus cent
ru, V/ashington, D. C. Pa
geidaujami taip pat Ed. Da
nieliaus giminių adresai.

X Jurgis Savaitis jau pra 
dėjo Amerikos Lietuvių Ta
rybos suruoštą maršrutą. 
Kovo 31 d. kalbėjo Pitts-

Perduota veteranu

Vaughn General Hospital 
kuri randasi šalę Hines Me 
įnoriai Hospital, nuo balan 
džio 1 d. pereina Veteran! 
Administracijos žinion. Š 
ligoninė turi 4,000 lovų.

Prie 55 ir Central Park
Avė. Grandį Trunk traukinys
užlėkė ant pravažiuojančio
automobili aus. žuvo moteris
ir jos vaikas. Kiti sužeisti.# *

Prie 29 Avė. ir Lake St., 
Melrose Park, žuvo du karo 
veteranai, kai jų automobi
lius atsimušė į elektros stul
pą.

« •

Du negrai surišę Monte 
ICarlo taverno savininką ir 
[sargą surado $850 ir išsine- 
jšė.

# *

Policija suėmė Jeanette 
Collins, 21 metų, kuri norė
jo nusižudyti. Nuo Clark St.
tilto ji ruošės šokti į upę.

# ♦

Policija suėmė buvusį jū
reivį, kuris anksti rytą bue 
vo užpuolęs šv. Elzbietos li
gonines dvi slauges einant į 
bažnyčią.

• •
Mrs. George Mills, 4631 

S. Ellis Avė., savo pustrečio 
mėn. kūdikį vežimėlyje išvežė 
ant porčių, kad gautų tyro 
oro. Po kiek laiko rado mer
gaitę uždususią.• •

Policijos stotyje nusižudė 
pasikardamas Wm, Metzger, 
1650 Barry Avė. Jis buvo su
imtas už mušimą žmonos.

Jurgis Savaitis

burgh lietuvių konferencijoj, 
paskui apylinkėje suruošto
se prakalbose ir susirinki
muose, o balandžio 14 die
ną kalbės Baltimore, Md. Po 
to vyks į Philadelphia, New 
York ir kitas lietuvių kolo
nijas.

X Jonas Šeputis, Jr., sū
nus Jono ir Stella Šepučių, 
adresu 5656 So. Wells Str., 
staiga smarkiai susirgo ir 
buvo nuvežtas į ligoninę, kur 
padaryta skubi operacija. 
Dabar jau parvežtas į na
mus ir eina sveikyn.

X Fotografijas bolševikų 
nukankintų žmonių, vaizdus 
Lietuvos upių, miškų, mies
tų pamatysite balandžio 3 
dieną atvykę į šv. Jurgio 
parapijos svetainę. Pradžia 
8 vai. vak., visiems įėjimas 
nemokamas. Kviečia Kat. Fe 
deracijos vietini# skyrius.

X Edward Janulis, sūnus 
Janulių, gyv. 4005 Brighton 
PI., šiomis dienomis paliuo
suotas iš Coast Guard tar
nybos.
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