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PRATĘSIAMAS KARINES PRIEVOLĖS AKTAS
Gromyko Sugrįžo į UN Konferencija; 
Numatomas Naujas Ginčas Dėl Irano
NEW YORKAS, bal. 9.—Rusijos delegatas Gromyko 

šiandien šypsodamas užėmė savo vietą Jungtinių Tautų 
apsaugos tarybos susirinkime Hunter College patalpose.

NEW YORKAS, bal. 9.— stirnas. Valstybės sekr. Byr
Ambasadorius Andrei Gro
myko, rusas narys Jungti

nes nurodė, kad Amerika 
yra' priešinga naujam atida-

nių Tautų apsaugos tarybos, i rymui Irano bylos ikį gegu- 
šiandien sakė jis dalyvaus i žės 6 d., iki kurios visi rusų 
sekančiame organizacijos po kareiviai turi būti išvykę 
sėdyje, tuo baigdamas kovo i iš Irano.
27 d. pradėtą boikotą, kuo
met Gromyko išėjo iš susi
rinkimo pradėjusio svarsty
ti Irano skundą.

Manoma jis reikalaus, kad 
taryba išbrauktų Irano skun

Iškels Franco Reikalą 
Lenkijos ambasa d o r i u s

Oscar Lange informavo Try- 
gve Lie, UN generalinį sek
retorių, kad jis bėgyje kelių 
dienų prašys tarybos reika-

dą iš dienotvarkės. Jeigu i lų sąrašan įtraukti “padėtį 
Iranas nesutiks su Rusijos kilusią dėl tarptautinio try- 
reikalavimu, atrodo, jog dėl nimosi pasėkoje Franco rė
žio reikalo galį kilti aštrus žimo Ispanijoje užsilikimo ir 
sovietų-amerikiečių susikir- veiklos.’’

DVASINIS BUKIETAS KARDINOLUI

Valdybos nariai Katalikų Spaudos Instituto New Yorke Įteikia dvasinį bukietą Jo Eminen
cijai Francis Kardinolui Spellman, New Yorko Arkivyskupui. Bukietas atstovavo Šventos Va
landos intencijas ir narių Šv. Komunijas Kardinolo intencija. Grupėje yra: kun. Aloysius Coo- 
gan (kairėje), “Catholic Missions” redaktorius ir grupės moderatorius; Edvvard A. Mahar 
(vidury), instituto prezidentas, “New York Journal American” redaktoriaus padėjėjas, ir (de
šinėje) Kardinolas Spellman. (NC Phcto.)

Atstovų Komitetas Užgyrė Pratęsima; 
Aprūbežiavo Vyrų Ėmimą ir Tarnybą
WASHINGTON, bal. 9.— 

Atstovų rūmų militarinis 
komitetas šiandien atmetė 
pasiūlymą sustabdyti vyrų 
ėmimą nuo gegužės 15 iki 
vasario 15, ir tuomet nubal
savo priimti kompromiso by
lių, kuriuo vyrų ėmimo ak
tas, pratęsiamas devyniems 
mėnesiams.

Kompromisas nustato am
žius ir rūšis vyrų, kurie ga
li būti imami karinei tarny
bai. Uždrausta imti visus 
tėvus, o imamų vyrų amžius

aprubežiuojamas nuo 18 iki 
30 metų, vieton nuo 18 iki 
45 metų.

Neilgiau 18 Mėnesių
Tarpe kitko, komitetas ap- 

mbežiavo imamų vyrų tar
nybą iki 18 mėnesių. Tad 
vyrai gali būti laikomi ka
riuomenėje ne ilgiau kaip 
pusantrų metų.

Tas tarnybos laiko nusta
tymas galioja ir dabar tar
naujantiems kariuomenėje ir 
kitose karinėse jėgose.

Byrnes Ruošiasi Važiuoti i Paryžių; . . . . . .
Amerika Susitaikys su Peron Rėžimu uncija, Kad Rooseve tas Saukė 

Juos į Konferenciją Gruodžio 6 d.WASHINGTON, bal. 9.— 
Amerika šiandien pastatė 
savo diplomatinį svorį už 
dvišakio vajaus pagreitinti 
taiką didesnei daliaį Euro- j 
pog ir santaikai Amerikoms.

Štai padėties santrauka:
EUROPA—Jeigu neįvyks 

netikėtumų, valstybės sekr. 
Byrnes bal. 25 d. Paryžiuje 
sueis su užsienių ministrais 
Molotov iš Rusijos, Bevin iš 
Anglijos ir Bidault iš Pran
cūzijos kritingam posėdžiui, 
kuris gal nustatys laiką pra
dėjimui 21 tautos taikos 
konferencijos Europoje.

Nuo šios konferencijos 
priklausys galutinos sutar
tys sugrąžinančios pilną su
verenitetą kraštams susiri- 
šusiems su nacių Vokietija 
—Italijai, Bulgarijai, Rumu
nijai, Vengrijai ir Suomijai.

AMERIKOS—Šis kraštas 
ištiesia alyvos šaką pulk.

būdu bus išgaunami, nors 
gal nebėra užtektinai varto
jimui namie ir eksportui. Gen. George C. Marshall ir 

adm. Harold R. Stark šian
dien sakė jie nieko nežino 
apie kokius nors bandymus 
pakviesti juos į Baltuosius 

WASHINGTON, bal. 9—US : rūmus dėl karo konferenci- 
prokuroras Clark sake ne- Į j°s su a.a. Prez. Rooseveltu 
ims dėmesin rusų prašymo. [ Pearl Harbor atakos išva- 

-------- kavpcsp
WASHINGTON, bal. 9.—

Rusai Prašo Panaikinti 
Bylą Prieš Jų Šnipą

WASHINGTON, bal. 9.— nešti jų šeimoms, kad jie

Abu viršininkai pakarto- 
raportavo, kad Rusija siūlė S° senato-atstovų komitetu!,
Amerikai panaikinti šnipinė- i kad Re nema^e. nel Slr e3° 
jimo byla prieš sovietų Įeit. aPie «alutina japonų prane- 
Nicolai G. Redin jeigu ne- šim» iki ,atak°s ryt0- 1941 
turi daugiau įrodymu prieš m £ni°dzl° '
jį. Redin, 29, buvo FBI su-! Komdr- Lester R. Schuk,
imtas Portland Ore., kovo i kuria tarnav° Baltuose Ru-
26 d., ir kaltinamas šnipinė- muose ž™°dzi° « d- "akh.

anksčiau sakė kuomet 13
Sakyta Rusija diplomati- dalill JaPonų 14 dallų Prane' 

Šimo buvo pristatyti Roose- 
veltui tą naktį jis pareiš-

Valdžios pareigūnai šiandien

jirnu.

niais keliais pareiškė savo 
nuomonę jog tas kaltinimas

. . , turimais įrodymais nėra pa-1 ^ęs’ Ta* re^kia karą.
Juan D Peronui. Argentl- | tejgin ,r k,a J#s „ y g Į Stark ir Marshall sake 
uos prezidentui, tuo baigiant vyriau3ybs mano t0,iau ve3.. jie neturėję žinios apie tok)

ti bylą. BFI kaltina Rediną I Pranešim6 M sekančio ryto. 
išgavimu paslapčių apie vie- 1 Komitetas kvietė juos abu 
ną naujausių U.S. karo lai-; SūSGžti, bandant nustatyti 
Vų . kur jie buvo Pearl Harbor

dviejų metų ginčijimąsi ir 
atsteigiant vakarinio pasau
lio solidarumą.

Valdžia Sako Duona
Nebus Racijonuojama
WASHINGTON, bal. 9 — 

Valdžios pareigūnai pasakė 
duonkepių ir malūnininkų 
konferencijai, kad nėra klau
simo dėl duonos ir miltų ra- 
cijonavimo, nors šiuo laiku 
labai stokuojama kviečių. 
Sakyta nebūtų galima laiku 
atspausdinti racijonavimo 
knygutes ir atsteigti vietk 
nius racijonavimo biurus.

Malūnininkai sakė kviečių 
sandėliai krašte gali būti vi
siškai tušti 60 dienų bėgyje. 
Jie rekomenduoja kelti kvie-

išvakarėse.

Sakė U.S. lakūnai 
Mirė 'Kaio Kristus'

ŠANGHAJUS, bal. 9. —

Smerkia Išlaidumą,
Ragina Mažinti Fondus

WASHINGTON, bal. 9.—
Reikalaudamas prašalinimą
“giliai įsmigusios... išlaidu- I Kapt. Sotojiro Tatsuta, ko
mo psichologijos” valdžios Į mandierius karių sušaudžiu- 
oficialų tarpe, atstovų rūmų
apropriacijų komitetas šian-

šių tris Doolittle lakūnus 
1942 metais, šiandien atpa-

dien rekomendavo žymiai šakojo karo kriminalų teis- 
sumažinti valstybės, preky-1 mui, kaip jis pririšo ame
bos ir teisingumo departa
mentų fondus.

Komitetas pasiuntė atsto
vų rūmams $358,825,758 by
lių finansavimui tų trijų de-

narsiai mirė.

Dėl Anglies Streiko
Kitas 20,000 Nedirba
PITTSBURGH, bal. 9. — 

Bedarbė kylanti iš devynių 
dienų senumo angliakasių 
streiko šiandien pasiekė 22,- 
000, kuomet dvi U.S. Steel 
korporacijos fabrikai—Car- 
negie-Illįnois Steel ir Na
tional Tube Co.—atleido 13,- 
000 darbininkų Pittsburgho 
srityje ir 2,000 Chicagos 
apielinkėje. Bent 7,000 kitų 
neteko darbuose išvežiojime, 
plieno paruošime ir susiju
siose pramonėse.

Derybos vėl užvestos Wa- 
shingtone tikslu kaip nors 
prieiti prie susitarimo tarpe 
angliakasių ir minkštos an
glies kasyklų savininkų.

Sako Mėsos Juodoji

MAŽIAUSI 'PRIMARY' 
RINKIMAI CHICAGOJt
Vakar dienos “primary” 

rinkimai Chicagoje praėjo 
labai ramiai ir tvarkiai. 
Kandidatams jaučiantis, jog 
jie visvien laimės, nebuvo 
daroma spaudimo į balsuo
tojus eiti duoti balsus už tą 
ar kitą kandidatą.

Chicagoje, balsavusiųjų 
skaičius — apie 635,000 — 
sudarė mažumo rekordą 
“primary“ rinkimams. Re- 
publikonai sakė jie dėl to 
yra tikri, jog visi jų remia
mi kandidataį laimėjo.

Streikas Uždarys 7 
Cukraus Fabrikus

WASHINGTON, bal. 9.— 
AFL ir CIO unijos šiandien 
šaukė streiką septyniose Ry
tų cukraus fabrikuose, ku
rie paruošia maždaug 70 
nuošimčių viso krašto cuk
raus. Streikas turi prasidėti 
vidurnaktyje šeštadienyje.

Unijos, atstovaudamos su- 
virš 8,000 darbininkų, sakė 
cukraus fabrikai atsisakė

Birža Nesuvaldoma kla“sy‘> darb,° 9,ekr ®chweb
WASHINGTON bal 9 _ lcnhacho Pasklrtos kom‘s>- 

. . ■ i°s rekomendacijos algų kė-Didžiųjų skerdyklų atstovai, ,jmo reikalu
liudydami prieš senato ze-

Herbert Hooveris vakar 
pasiekė Olandiją, kur jis 

valdoma, ir tvirtino, kad tęs Europos maisto proble- 
vienintėlis būdas tai atitai- • mos studijavimą. Jis vėliau 
syti yra nuimti kainų kon- šiandien grįš į Briuselius ir 
trolę. šiandien skris į Daniją.

mės ūkio komitetą, sakė mė
sos juodoji birža jau nesu-

Girdima Gen. Marshall 
Tuoj Sugrįš į Kinija

CHUNGKING, bal. 9. — 
Čia plinta raportai būk gen.

| Marshall, Prez. Trumano 
I specialus pasiuntinys, su
grįš į Kiniją, gal už savai
tės, padėti išvengti didelį 
civilinį karą tarpe Kinijos 
nacionalistų ir komunistų 
Mandžurijoje.

Gen. A. C. Giliem Jr., Mar- 
shallo atstovas, ir naciona
listų bei komunistai atstovai 
ryt išvyks į Mukdeną “tiks
lu ištirti aplinkybes šiaur
ryčiuose,’’ ir bandyti suda
ryt} kompromisą išaiškini
mui krizės Mandžurijoje.

Šiaurės Irake Vyksta 
Kareiviu Judėjimas

KIRKUK, Irakas, bal. 7. 
— (Sulaikyta)—Šis aliejaus 
miestas šiaurės Irake yra 
centras nepaprasto kariuo
menės judėjimo. Per praei
tas dvi dienas irakiečiai ka
reiviai atvyksta specialiais 
traukiniais.

Nepranešta kur tie dali
niai bus siunčiami, bet su
žinota jog bent dvi brigados 
buvo pastatytos netoli Ira
no pasienio. Valdininkai ne
rodo noro kalbėti apie šiuos 
manevrus, bet nėra paslap
tis jog šiuo laiku—sniegui 

! kalnuose pradėjus sutirpti 
—saugojamasi nuo nomadų 
sukilimo.

U.S. Kariai Prižiūrės 
Rinkimus Japonijoje

TOKYO, bal. 9. — Gen. 
MacArthur šiandien įsteigė 
U.S. karių komandas saugo
ti balsavimo vietas Japoni
jos rinkimuose ryt dieną. 
Amerikiečiams įsakyta bu
dėti ir priešintis kyšių da
vimui, balotų vogimui ar 
prievartos vartojimui japo
nų tarpe.

Vyriausiojo komandieriaus 
nutarimas pasiųsti ameri
kiečių komandas į balsavi
mo vietas yra dalis jo nu
sistatymo užtikrinti “laisvą 
ir nevaržomą pareiškimą” 
Japonijos žmonių valios pir
mą kartą per daugelį metų. 
Štabas įspėjo karius, tačiau, 
jog “neturi būti leista kilti 
kaltinimui, kad šie rinkimai 
vyksta po amerikiečičų dur
tuvų gręsme.’’

1,895 Įstaigos Turės 
Užsidaryti Chicagoje

Miesto tarybos nutarimu, 
vakar įsakyta tuojau užda
ryti 107 naktinių klubų, ku
rie neturi leidimų. Įsaky
mas apima 1,788 kitas įmo
nes, kurios dėl ugnies, sta
tybos ar sveikatos departa
mentų viršininkų draudimų 
negavo leidimų veikti.

Tarpe uždarytinų biznių 
ir įstaigų yra 551 restora
nas, trys ligoninės, 34 slau
goj i mo namai, 13 pieno iš- 
vežiotojų, dvi pieninės ir 
viena skerdykla, bei daug 
kitokių prekybos įstaigų.

Prez. Truman Nematys
'A' Bombų Išbandymo
WASHINGTON, bal. 9 — 

Prezidentūra šiandien sakė 
Prez. Trumanas galvoja apie 
vizitą į Philippinus liepos 4 
d., nepriklausomybės pami
nėjimui, bet jis nestebės Bi
kinį atolyje vykstančio ato
minių bombų išbandymo.

KALENDORIUS
Balandžio 10 d.: šv. Ma- 

karlįus ir šv. Ezekiejus; 
senovės: Mintautas ir Vil
mantė.

Balandžio 11 d.: šv. Iko
nas Didysis; senovės: Vy
kintas ir Daugaila.

Užgyrė M/įc Kėlimą 
G.E. Darbininkams

WASHINGTON, bal. 9.— 
Algų stabilizavimo taryba 
šiandien užgyrė 18’ 2 centų 
valandai algų pakėlimą 110,- 
000 General Electric darbi
ninkams. Taryba sakė užgy
nimas padarytas išlyginti 
“didelį skirtumą’’ tarpe 
e’ektros pramonės ir plieno 
bei automobilių pramonių.

WASHINGTON, bal. 9.— 
Pirmosios šeimos važiuojan- 

1 čios pas savo vyrus-tėvus 
karius Europoje išplauks iš 
New Yorko balandžio 18 d. 
armijos transportu Thomas
H. Barry. Iš viso važiuos
I, 446 moterys ir vaikučiai.

ORAS
Ūkanota. Pradės atšilti.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Šį rytą prasidėjo pirmieji laisvi rinkimai Japonijoje 

per daugelį metų. Tikimasi bus daug balsuotojų.
—Dviejų unijų vadų pradingimas Joliet, III., sukėlė di

delio susidomėjimo. Trečias buvo gesinamas.
—Administracija nustatė, kad tik dalis nesenai duoto 

algų pakėlimo skaitysis produktų kainų kėlime.
—Komisija vakar rekomendavo senato militariniam 

komitetui panaikinti atskirus karo ir laivyno departa- 
mirsite ant kryžiaus jūs bū- ment’1» ir Ju vieton sudaryti vieną apsaugos skyrių, 
site gerbiami kaipo dievai.“ —Darbo sekr. Schvvellenbach ragino Kongresą praplės

ti socialinę apdraudą apimti 20,000,000 daugiau darbi
ninkų ir padvigubinti minimalius mokesčius visiems.

rikiečius prie kryžių ir tuo
met raginęs juos nebijoti, 
kadangi jie mirs “kaip Kris
tus mirė.’’

Tatsuta sakė jis jiems pa
reiškęs, kad “Kristus mirėpartamentų vieniems me

čių kainas nuo 35 centų ir tams nuo liepos 1 d. Ta skai ant kryžiaus ir jie turi mir- 
daugiau už bušelį, bet že- tlinė atstovauja 13 nuošim- ti ant kryžiaus. Kuomet jūs 
mės ūkio valdininkai tamčių sumažinimą nuo biudže-
priešinasi, sakydami, kad to spėjimų, bet $40,510,759 
jeigu yra kviečių pas ūki- padidėjimą palyginus su da- 
ninkus, jie vienu ar kitu \ bartinių metų fondais.

Anot japono, amerikiečiai 
nieko nesakė, bet prašė pra-
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Padėtis okupuotoje Lietuvoje
(ELTOS PRANEŠIMAS)

Darbaf ir maitinimasAMERIKOS LIETUVIŲ 
DOVANŲ LIETUVAI 
LIKIMAS

Amerikon lietuvių siųsti 
Lietuvai drabužiai ir avaly
nė atėjo į Viinių per Mask
vą. Laikraščiai tą faktą pa
minėjo labai trumpai, nepa
žymėję nei gauto kiekio, nei 
paskirstymo tvarkos, nei 
kas bus šelpiamas.

Į tokia pat kaip 1940 m. Bet vyskupas Paltarokas, Kai- sekretorių Sudintą ir jo pa- |Tel. — YARds 5537. 
žemės imti maža kas teno- šiadorių vysk. Matu'ioais ir vaduotoją Mikaliną Prieš- riti m,
ri. Apie ko’ehozus nekalba- Telšių Borisevičius atsisakė., rinkiminėn akcijon buvo į-
ma, bet politika t ip veda- NUGRIOVIMAI ttraullti atskiromis brigado-
ma, kad patys ukinn kai tu- mis menininkai aktoriai so-
res po metų kitų i ašytis j Per karą Vilniuje sugriau- Į listai ir kiti Pagėgių ir ši-
kclchozus, nes priv Čiam ta ir sužalota 160 vertingų į iutės rinkiminei akcijai pa-

rus. Vienas gautas laiškas ukiui dideli mokesč ai ir py- pastatų. Biržų mieste sunai- .lengvinti, net buvo atstatyti
maldauja, kad tik greičiau liavos, o paspirties jokios, kinta per 70G visų pastatų. , telefono-telegrafo ryšiai
pasirodytų atominė bomba Kaimas be šviesos, tikriau Tas pats ir Alytuj. Panevėžy

apie 200 pastatų.

ziau-

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo Z Iki 4 pp. Ir 7 iki 8:10 rak. j

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieni} porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurtą regėjimo mokslas 
gali sutelkt).

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAli 0328, Chicugo

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

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

su balanos š ie?a, kaip pat- sugriauta 
virtiną ir Vilniaus
Miestuose šviesos taip pat Šiauliai išliko tik pakraš- i 

į benami be teismo. Tarp kitų nėra. Pav., Kaune e'ekt ą čiuose. Net sugriauta Šv. i 
nuteisti: Dz. Toliušis 8 me- gauna partijos namai, aukš- Petro ir Povi'o Bažnyčia, 
tams, tėvas jėzuitas Bieliū- Į tieji pareigūnai. O šiaip gy- Šakių paskrity labiausia nu-

ventojams ji išjungti. Pet- kentėjo Lekėčių, šakių ir

ir padarytų galą jų kan
čioms. Vieniems suimtiems 
daromas teismas, kiti išga-

į a lijo. Iš Joniškio tik griuvėsiai. Vincės Jonuškaitės 20
~rbu sukaktis

nas 10 metų, J. Keliuotis 3 
metams. Suimtas, bet po 

Nors ir dabar Lietuvoje po penkių mėnesių paleistas 
yra įstaiga Raud. Kryžium, Z. Toliušis, taip pat dr. A. 
vadinama, kur ios tikslai ir ■ Juška ir kiti. Propagandos 
uždaviniai nėra žinomi, bet reikalui parvežti esą dr. L. 
ne jai buvo pavesta skirsty- Bistras, doc. Cezevičius, dr. 
ti Amerikos lietuvių dova- K. Ambrozaitis, Žygelis, In

Vokietijoj gyveną lietuviai 
tremtiniai savo spaudoje 
gražiai paminėjo žinomosios 
Kauno operos solistės Vin
cės Jonuškaitės 20 m. scenos

rašiunų stotis veikia. Pa- Griškabūdžio bažnyčios, 
tamsy puikios sąlygos plėši- Švenčionyse išliko tik keli 
mams. Ir Kaune pavakary namai. Ta3 pats Marijampo- darbo sukaktį. Solistė Vincė 
jau pavojinga gatvėje pa- ' lėj ir /ilkavišky. Iš Zarasų Jonuškaitė dažnai koncer- 
sirodyti, Įsilaužia ir į butus, apskr. labiausia r.ukeatėjo tuoja lietuvių kolonijose 

Bačio nėra. Bet iš gaunamo Smalvų, Dūkšto, Degučių ir st. Devenis
pagal kortelės maisto nepra- Salako miesteliai. Kaune i-------------- ------------------------

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dūme Calls in Indiana—

Phone WENtwortb 2527

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd St. 
&OUR8: Daily •—« P. M.

Saturdays 9 A M. to I P. M. SKELBKITfiS “DRAUGE’

nas. Visą siuntą perėmė ir 1 drišiunas ir kiti. Gyvas esąs l simaitina, ypač darbininkas, i bolševikų išardytas Nežino- Tek: cicero 1484 
paskirstė komunietų partijos I įr Kun. Mironas. Sugrąžin- kuris gauna menkiausias , mojo Kareivio Kapas ir nu- Df S R PalllRK 

! tų iš Vokietijos Lietuvoje ne korteles. Eina vieša spėka- griautas jo paminklas. ' ' LaiUlJlJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

centro komitetas.
siuntos dalis' dauS- aPie Vi ~ tik raote' liacija. nieken° nepersekio- B1Nkimai 

1 rys ir vaikai. Vyrai paimti jama. Tik žmonės retur’ 1 
į kariuomenę, arba išvežti ką pirkti. Ką gali maino.

Maskvoje
“pasikeitė”, nes
siuntom kai kurie asmenys . T •.
Lietuvoje gavo kariškos ga-,• darbams nepama ę įe uvos. PARTIZANAI 
mybos megztinius ir kojines. RUSIFIKACIJA
Ant Raikurių jų buvo rasti: .... miškus gaudydamos partiza- i Ypač daug dėmesio buvorusiškų firmų antspaudai. ! Vietoje išvežamų lietuvių diskus gauoyaamos pariiza 5

is romfriūirdu nūs, sugavo vos keletąAmerikos lietu- lr »» šlajos repatrijuotų __ “

iš Vasario 10 d. buvo praves
ti “rinkimai” į aukščiausią 
tarybą. Priešrinkiminė kam- 

Nors kelios divizijos valė panija buvo labai intensyvė.

OFISO VALANDOS:
Kasdien i>o 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
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 8219 
Rez. Tel. REPubllc 0084 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo e 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 
PLndadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Tlk-lus Tyrimas 
. G.lhoptta Gydymas

DR.
Contaet įtikini 

Stiklus Atnaujiuam

meriKos lietu- “ £ gabenami* rusai' Vii-; ° JU sovietiniais teigimais kartą dalyvaujančią j DR VVALTER J. SWIATEK
vių dovanas skirstė komu- kolonistų e^ą 40 - Lietuvoje esą apie 25,000. ' nuRimuose. Net buvo suda- , OPTEMETRISTAS

000. Kaune. 20 000 o taip Jie kov°Ja ne su raudonąja D’ti 53 agitatorių kolekty-1220l VVEST CERMAK RD. 
, čimtiinnop Panpvpžv ir armija, o su enkavedistais ir vai su 450 agitatorių. Klai- (Virš Metropolitan State Bankos)

kituose Lestuose Mažesnius “istrebiteliais” Valdžia skel- pMoe apygarda Gijelės veik- ■ v>u - ,
tiems, kurie los taiD ir neparodė. CK 'lkl 9 — — to ryte iki b vak sek-

i mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta..
puolė miestkomo

Kadangi
kreipiama į Klaipėdą, kaip 

kartą dalyvaujančią 
imuose.

nistų partijos centro komi
tetas, tai geriausius daiktus 
gavo komisarai, jų žmonos, 
aukštieji kompartijos parei
gūnai ir Lietuvon atkelti 
tarnautojai rusai; taip pav. 
komisaro Gregorausko žmo
na dramos teatro artistė Ky
mantaitė gavo du kailinius kraštuose, 
paltus. Vadinasi, visa, kas čia lengvatų, 
buvo geresnio, paėmė tie as
menys, kurie ir be to bolše
vikų valdžios yra labai pro
teguojami ir materialiai gau
siai aprūpinami. Tie akmenys 
jokios pašalpos nebuvo rei
kalingi ir todėl gautus daik
tus daugiausia paleido spe
kuliacinėm kainom į juodąją vaujamos rusų. kurių pavar-

miestelius sunkiau koloni- ^ia amnestiją 
zuoti dėl-partizanų veiklos. suSTis ! namus- R«kalavo 
Paleidžiami iš armijos kariai iš vyskupų kad jie išleistų 
apgyvendinami Pabaltijo ganytojišką laišką grįžti.

Jiems dusdama Bet tiek Vilniaus arkivysku- 
Pavardė duo- Pas Keinys, tiek Panevėžio

dama lietuviška, dokumen
tuose įrašomi lietuviais. Taip 
auga “Lietuvių” skaičius.
Toksai kolonistų “lietuvini
mas” turi tikslo parodyti 
užsieniui “lietuvių” liaudies 
valią, kada bus kokie linki
mai. Daugumas įstaigų vado-,

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėliua, auksinius ir deimanti 
alus žiedus, rašomas plunksnas

los taip 
smarkiai

Tel. VIR 0980 fnffice ir Namu.) j

Dr. Wal!er J. Kirsluk ;
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartĮ.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: j
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.

|Y_ C f* Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
Ui. I. V. VYinSKUnaS Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

rinką.
Apdalinus minėtus bolševi

kų okupacijos šulus, k?s liko, 
buvo atiduota kai kuriom 
valdiškom įstaigom, tarp ki
tų — švietimo ir meno.

Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas gavo keletą vy
riškų ir vaikiškų paltų, porą

dės taip pat sulietuvintos. 
Jau didesnė pusė liaudies 
komisarų esą “susilietuvinę” 
rusai. Lietuviai komisarai 
iškrenta kaip nereikalingi. 
Vaišnora išstumtas ir esąs i 
suimtas. Girdzijauskas iš-'
stumtas, kalbama apie neto
limą tokį pat likimą Švieti- 

kostiumų, keliolika megzti- mo Ministro Žiugždos, nors 
nių, kelioliką porų batų, ke- jis labai “stengiasi . 
liasdešimts porų kojinių ir . ŪKIS
baltinių. . , Ūkis vegetuoja. Trečdalis

Čia tenka pažymėti įdo-, dirbamos žemės liko neįsėta. 
mus faktas: batai buvo ru-| ūkininkai turi duoti pylia-

t r (vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kabias!

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

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muaikaliuž instrumentus..

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MTJSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugar skau

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

HEALTH KĘSO Iii MINĖK AL 
BATU DRISKA

1 tnalšukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Jos vietinSj vaistinėj, 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
South«atdle£lal, krelpkit*. i 8HIM- 
KUS DHUO8. 3301 8. H.lat»d 8t.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

VALANDOS:
Nuo 2 lkl 4 popiet: 7 lkl 8 vak.; lr 

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — nEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 lkl 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HJEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti-

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6150 So. Kedzle Avenue
VALA_NDO8: nuo 1-4 lr 7-9 kasdien 

lfisklrlant trečiad. lr sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

siškos arba lietuviškos ga
mybos. o ant baltinių ir koji
nių buvo jau ne Maskvos, bet 
Vilniaus fabrikų antspaudai 

Apie Amerikos lietuviu 
siųstas lietuviams dovanas 
ir jų paskirstymą bei su
naudojimą plačiai po Lietu 
vą buvo kalbama ir disku
tuojama. Lietuvos l’etuviv 
buvo prieita to3 nuomonės, 
kad geriau butų, jei Ameri
kos lietuviai kol kas susilai
kytų nuo dovanų siuntimo 
Lietuvon ir palauktų ta lai-, 
ko, kada atsiras tikra garan
tija. kad dovanos tikrai ir 
tiesiu keliu pasieks Lietuvą 
ir tuos lietuvius, kurie tų' 
dovanų tikrai yra reikalingi.
SUĖMIMAI j

i
Tokių masinių suėmimų, 

kaip 1940-41 m. nėra Suim- • 
ami individualiai. Deda į ka- j 
Įėjimą, o iš kalėjimo jau ve-; 
žami į Rusiją. Transportas . 
į Rusiją eina per Kauno ir j 

Vilniaus kalėjimus į mėiesį 
po 3,000-3,500 žmonių, dau
giausia ūkininkų ir darbinin
kų. Išveža pirma visa atėmę, 
net drabužius. Juos pakeičia , 
skarmalais Į stotį varo bu- i 
riais, stabte'ejus priverčia' 
gatvėse klaup’i. Išveža dau- į 
giausia prie Uralo; vyrus 
miško darbams, moteris sun
kiems žvejybos darbams.

vas panašiai kaip vokie 
čiams. Bet ūkininkų rykštei 
yra “istrebiteliai”, kurie di-, 
lėliais būriais užpuola kai-! 
mus, ieškodami partizanų...: 
spintose, piniginėse, ir kai į 
jie išvyksta, namai liekai 
ištuštinti.

Žemės “reforma” gražinta

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS —

TIKTAI

$150
| DIENĄ

Jk Enme VIENIAI l)čl
MOOKE .MAI.IAVV 

■ lt VAltMM, I'lipt i — 
M\KTIA SENOFIt MAI.IAV1 

l,H \ HtMM . Ir — 
KE.M-TOM-; \ V..SPAK.

TiiiIiiic Gražu Pa-'irinklni:) 
lliHim. SIE.\I<F:S l’ol’IFItus

Ihuul.mc Altnlaldų:

MARŪUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 We»t 63rd Street 
Tel.: — HEHlock 8262

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RAIJIO 
WCKL, 10HO k Nedėlios vak. 9:30 
VVHFC 1460 k. Ketvergo vak. 7:0d

68C3 W. Cermak Road 
BERWYN, IL1.INOLS

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Beruyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iž Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BER4VYN 6200 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
balandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeitadienlo 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUe 7868

TeL CANal 0257
Rec. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

Į DR. V. A. 5IMKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Km. 8858 Be. Teima Avė.
Bes. TeL GROvehill 9817 
Office TeL HRNloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980 

TeL YARds 2246

DR.C.YEZELI5
DANTISTAS

SE

EARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 1L 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

šventadieniais—11-12.

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reddenctjos Tel.: SEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 5021
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 West 35th Street
Dėkite pastangas, kad Lie

tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, kaip 
arlrlvs be žaboklių.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofise Tel.: PULLMAN 1198Narna Tel.s PTTV.IJCAN

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakareUŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”
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HELP WANTED
i1, '■■.“.r:1, =

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS § HELI* WANTER — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WANTEI» 
A D V ERTI SI X G RE PA RT > IE N T 

127 No. Dearitmn Street 
Tel. RANdolpIi 9488-0489

HELP WANTED — VYRAI

BRICKLAYERS
48 V AL. J SAV.UTĮ? 
PASTOVTS DARBAI 

S. N. NIELSKN CO.
Atsišaukite prie

BELL « HOAVELL STATYBOS 
_______ KIMBALL IR TOI'HY_______

Marshall Field & Co.
Ištisai Metus Darbai 

Mūsų Arbatinėse

PUODŲ IR BLICDŲ PLOVĖJŲ 

DISIIROOM DARBININKŲ 

PASIUNTINIŲ 

PORTERIŲ

BUS BOY VIRŠININKO

ATSIŠAUKITE

Samdymo Ofisan
3-čiam Aukšte

Cabinet Makers

p lt o G A

Jaunom Merginom
Uždirbti 60 c. j valandą laike 

mokinimo.
POWER MACHINE SIUVIMO 

INSPEKTAVIMO ARBA 
RANKOMIS SIUVIMO DARBAI 

Keletą merginų užsidirbo
$1.00 j vai. po 4 sav. pamokų.

DORALL SPORTSWEAR CO. 
115 S. Market St.

Miss Pizza 6th Fl.

TYKUS ĮVAIRUS DARBAS

MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Bendrojo Amerikos 
Lietuvio Šalpos 
Fondo Biuletenis
BALU ATEITIS

Kadangi Bendrojo Ameri- 
Fondo 

tęsės
kos. Lietuvių šalpos 
dabartinis biudžetas 
tik iki šių metų galo, BALF 
valdyba, skyriai, o kartu ir 
draugiška spauda bei gera
noriai žmonės rimtai ren-

Greitiems pirštams klejuoti au- į giasi veikti ir rūpintis toli- 
dekla prie jewelry display. Jauni ; mesniu BALF’o šalpos dar-! 

bu.

Lietuvos Generalinio 
Konsulate New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Reikia

' ar seni. 5 dienos, maža dirbtuvė. 

Malonėkite rašyti pa.si matymui 1

Patyrusių prie mažu radio kabi
netų pageidaujami.

Aukščiausia Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio 

MATYKITE MR. MITCHELL
DEARBORN INDUSTRIES 

1160 N. HOWE
SUPERIOR 6657

HELP RANTEI) — MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ
PATRAUKLUS DARBAI

Mūsų vyniojimo ir finishing de
partamentuose. Didelė maisto ga
mybos jsteiga. 17 metų ar suvirš. 
Pradinėms mokestis 50 c. į vai. 
Viršlaikis laikas ir pusė virš 40 
vai. Atostogos. Tuikūs pietai že
ma kaina. Patogios ir malonios 
aplinkybės.
GRENNAN BAKERIES, INC.

118 S. Oakley Blvd.

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ

Prie single ir double needle ma
šinų, siuvant galvoms apdangalus 
didelėje šviesioje dirbtuvėje kur 
randasi nepaprastos darbo salv- 
sąlygos.

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

AMERICAN
NEEDLE & NOVELTY CO. 

2331 N. Washtenaw
(t blokas j rytus nuo California, 
arti Fullerton Avenue.)

PATYRUSIŲ MERGINŲ prie cus- 
tom made Lempoms Apdengalų. Ge
ra mokestis, malonios darbo sąlvgos.

BAI.L-MESKO, 740 N. Rush.

Didžiosios karo audros pa
sibaigė. Pasaulis grįžta prie 
normalumo. Daug kur jau 
saulės spindulėliaį pasirodo. 
Tik vargšams *Nerio ir Ne- 

i muno krašto žmonėms dar 
| dangus apsiniaukęs. Dar jų 
padėtis sunki ir gyvenimas 
nežinomas. Daug jų;> be na
mų, be pastogės, be gyveni
mo reikmenų, laukia baisaus 
rytojaus. Kas juos sušelps, 
kas juos priglaus? Ameri
kos lietuvių link jų akys nu
kreiptos ateities vilčiai.

Netrukus grįš BALF pir
mininkas kun. dr. J. B. Kon-j v.cius, ir parves mums viso- 

! kių žinių-žinelių, linksmų ir 
kitokių. Praneš jis, kokia 
dalies lietuvių yra padėtis: 

į ko jiems trūksta, ko jiems 
reikia. Po to, per paskuti
nius šešis šių metų mėne- 

j sius, reikės gerai padirbėti, 
j nelaimingų brolių ir sesu
čių vargui sumažinti, juos 
aprūpinti. Mes, laimingesni,

III., iš Santa Fe Trailvvays neužmirškime nelaimingųjų!

ROY MFG. CO.

420 N. RUSH ST.
VARD.VVU-lŲ KEPYKI.O.IE

Pilno ar dalinio laiko. Gera mokestis. 
1822 W. 103nd St. 

UEDARUREST 0181

P .R A N E S I M A S

NORI RENDUOTI M
REIKIA 4. 5 ar G kambarių apšil
dyto buto Brighton, Gage ar Mar- 
<iuotte I’ark apylinkėje. Jauna pora 
ir 2 metų berniukas. DRAUGAS, 
Box 720.

DU JAUNI 
rių, pečiais 
GAS, Box

žmonės nori 4 kamba- 
šildomą butų.. DRAU- 

721.

Įvairios Įdomios

ŽINIOS• • • •

7 metų vaikas 
laimėjo $50,000

U. S. District Teismas pri
pažino $50,000 septynių me
tų vaikui. Leonard Kavala, 
1110 N Broadway, Joliet,

Transportation Co., iš Kan- 
sas City, Kas. 1944 m. tos 
kompanijos busas vaiką su
važinėjo — sulaužė abi ko
jas.

Naujos mados
New York, N. Y. — čia 

viena krautuvė išstatė par
davimui marškinius, kurie 
pagaminti iš 20 nuoš. mus- 
krat’o, 5 nuoš. mink ir tikrų 
vilnų. Kaina $14.50.

|/» I VS ■ aV | IKiniečiai is bado 
molį valgo

Shanghai. — UNRRA pa
kilo staiga dėti pastangų 
pasiuntimui daugiau maisto 
į Kiniją, kur, kai kuriose 
vietose sakoma, iš bado žmo
nės valgo žolę, šaknis, me
džių lapus net molį.

VARAI IR MOTERYS

PROSYTOJO
Pataisytojo moterų dreses, siūtus 
Ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Specialty Krautuvėje.

KREIPKITĖS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

CHAS. A. STEVENS & CO.
19 N. State St.

Toronto, Kanada. — Ha- 
rold Guyatt patyrė, kad ge
riau yra mušti uošvę, o ne 
žmoną. Už mušimą uošvės 
teismas nubaudė užsimokėti 
$10, o už mušimą žmonos — 

I posodino 10 dienų į kalėjimą.

Nadas Rastenis, 
Einantis, BALF 
pirmininko pareigas

Lietuvius Europoje 
Lankant

BALF pirmininkas kun. i 
dr. J. B. Končius vasario 
mėn. pabaigoje, po lanky
mosi Danijoj ir Švedijoj, ant 
rą kartą tremtinių reikalais 
lankėsi Danijoje. Grįžęs į 
Vokietiją, savo pranešimuo
se rašo, kad neseniai Bre- 
meno uoste gauta 180,000 j 
svarų drabužių siuntinys, pa 
siųstas į Hanau, kur, pa
čiam pirmininkui prižiūrint, 
jis bus paskirstytas šitaip: 
50 nuoš. Britų zonai, 40 
nuoš. Amerikos zonai ir 10 
nuoš. prancūzų zonai. Be to, 
Frankfurte gauta BALF’o 
nusiųstos 45 dėžės vaistų. 
Vaistai išsiųsti į Detmoldą, 
kur per Liet. Raudonąjį Kry 
žiu išdalinti lietuvių stovyk

loms Britų zonoje. Prieš ku
rį laiką buvo gautas kitas 
didelis vaistų siuntinys, ku
ris išdalintas lietuvių sto
vykloms Bavarijoje.

Iš pirmininko pranešimų 
matyti, kad lietuvių sveika
tos reikalai pakenčiamai 
tvarkomi; daug lietuvių sto
vyklų dabar turi savo am
bulatorijas su geriausiais 
lietuviais gydytojais-specia- 
listais. Aplamai, beveik vi
sos stovyklos gerai 
mos lietuvių.

Visose stovyklose, kur te
ko BALF pirmininkui lan
kytis, lietuviai jį priima ne
paprastu entuziazmu ir dė
kingumu. Jo atsilankymai 
stovyklose suteikia išvargu- 
siems lietuviams tremti
niams didelės moralinės pa
ramos ir sustiprinimo; jo 
asmenyje jie mato Ameri
kos lietuvius, ištiesiančius 
jiems taip reikalingą broliš
kos pagalbos ranką.

Pastebėtina, kad kun. dr. 
J. B. Končiaus darbas nu- 
teriotoje Vokietijoje yra ne
lengvas: dažnai dėl susisie
kimo netobulumo tenka ne
mažai privargti ir susitruk
dyti. Kur galima, važiuoja 
traukiniais, kai kada sunk
vežimiais, kaį kada automo
biliu; dažnai kelyje auto
mobilis sugenda, o pataisy
ti nėra kur. Danijoje besi
lankant kilo sniego pūga, už
pustė kelius ir pirmininkas 
buvo priverstas dvi dienas 
laukti Nymindegabo lietuvių 
stovykloje. Nežiūrint viso
kių kliūčių, kun. Končiaus 
kelionė vyksta sėkmingai.

Mikutnitytė Verutė, kil. iš Me
dininkų km., Šimkaičių vai., Ita- 
seiniių ii p.

Monkiiuskas Vincas ir jo sesuo 
Monkauskaitč Aldona, kilę iš Va
balų km., Ylakių vai. , Mažeikiu 
a p.

Naujūnas Antanas ir Naujūnas 
Jurgis, kilę iš Kazlų Būdos, gy
venę New Yorke.

Norvitaitė Elena.
'Norvilai Jonas.
Pečiuiitnč-Juščailė, iš Eržvilko,

tvarko- gyvenusi Čikagoje.
J’eireJaitė Stasė, kil. iš Kalnė

nių km., Ylakių vai., Mažeikių ap. 
l’rialgauskas Boleslovas, kil. iš

Laburdžių km., Kaltinėnų vaisė., j 
Tauragės ap., ir jo žmona Petro-j 
nėlė, sūnus Juozas ir duktė Pet
ronėlė, gyv. Čikagoje.

I’upkus Juozas, kil. iš Menku- | 
pio km., Kalvarijos vai., Mari- I 
jampolės ap.

Ralys Antanas, sūnus Simo, ki- ! 
lęs iš Krantagurų km.

Ne šykštuolis valdo tur
tą, bet turtas šykštuolį. —

• Plinius.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksncrtyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

» # »

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Tatsom Visų Išdirbysčių 

t Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00. vai.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RŪMO

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN
KANTER

“I.litiiviškag
Žyduką.”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

Antanas, sūnus 
Chicago ar May-

Šepetys, kilęs iš Vžušilių km., 
Biržų apskr.

šlyžius Justinas, sūnus Antano, 
iš Plungės m., Telšilų a p.

Šukieiiė-Noreikaitė Yladislnvn 
(Šukio spaustuvė),

Ties-Zamalaitė Emilija, kil. iš 
Kirkizrų km., Yegerių vai., Ma
žeikių ap., gyvenusi Bostone.

I nipieiiė-Stankūnailė Marcelė, 
kil. iš Būdviečių km., Lukšilų vai., 
šakių apskr,

Yalintelis Petras, kil. iš Miego- 
ni'ii km., Yabalininko vai., Biržų 
ap., gyvenęs Pliiladelpbijoje.

Yališkis Jonas, sūnus Mykolo, 
iš Voniškių km., Šakių ap.

Yaseris, kilęs iš Mosėdžio, gy
venęs Brighton, Mass.

Yelžys Vincas, gyv. Baltimo- 
rėje, turįs foto studiją.

Vilkaitis Agnės, gyvenusi Win- 
ter Ilaven, Florida.

Vingelis Vadovas, sūnus My
kolo, kil. iš Rokiškio apskr.

Yižinys (Viskiu) Juozas, gy
venęs bene ūkyje apie Čikagą.

Zamalaitė (Ties?) Emilija, kil. 
j iš Kirkizų km., Yegerių vaisė., 
į Mažeikių ap., gyvenusi Bostone.

Žolynas Adolfas, Žolynas An- 
Į tanas ir Žolynas Motiejus, bro- 
į liai Pijaus; Adolfas gyvenęs Ne
bark, N. J., Motiejus turėjo ūkį.

Žvaliauskas Aleksas.
Žvaliauskienė - SilVanaviėiūtė 

Marytė, iš Aukštadvario valsčiaus.
('oitsulate. Gclitrai of Lithiuinin 

■-// IVe.sf 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Kavai iauskas 
Jurgio, gyveno 
wood, III.

Kazlauskienė - Draguncviėiūlė, 
duktė Martyno, kilusi iš Netjė- 
kanipio km., Liudvinavos vaisė., 
Marijampolės apskr. Turi resto
raną Cbieagoje.

Kliknaitė Elena, iš Bakučių 
km., Raseinių.

Klova Domininkas, kilęs iŠ 
Kalčių km., Ilakiu vals. Gyveno 
Chicago.

Kučinskas Juozas, sūnus Ka
zio, ir jo seserys Kučinskaitės. Jų 
tėvas buvo kilęs iš Veliuonos 
mst., Kutino apskr.

Kumpnrskcitė Ona, Juozo duk
tė, gimusi Amerikoje. Tėvas ki
lęs iš Kareivonių km., Kietaviš
kių valse.

Levanavieius Simonas, kilęs iš 
Būdvieėilų km., Marijampolės ap. 
Gyveno (.’hieagoje arba Worees- 

Itor, Mass.
Liutkevičiai, Juozas ir Ona (po 

tėvais 3tJluKa*tytė), iš Versnupių 
dvaro, Alvito parap., gyvena Wa- 
terbury, Conn.

Maneikis Steponas, kilęs iš 
Juodėjų km., Tryškių vaisė.

Matuliai, Feliksas ir Leonora 
(po tėvais Dragaitė), gyveno 
Bayron(?) St., Chicagoje.

Michell-Janušaitytė Adelė.
Mikolėnas Petras, kilęs iš Mae- 

kėnų km., Utenos apskr.
Consulate of Lithuania 
30 North La SaJle St 
Chicago 2 Illinois

Pa-Rogers Barbora, kilusi 
karnių km., Oruzdžhj vai., 
lių ap., gyvenusi Broome 

i New Yorke.
Rutė Pranas.
Sabienė-Širvaitytė Oria, kil. ’š 

j Subačiškių km., Gudelių vaisė., 
gyvenusi Pennsvlvanijos valst.

Samkus, gyvenęs Portagc, Pa.
Savickienė Gert rūda, kilusi iš 

Steigvililų, Žeimelio vai., gyven. 
\Voreester, Mass.

Siebitienė .Magdalena.
Simanavičius Stanislovas, sūnus 

Juozo ir Anelės, kilęs iš Igoriu 
km., Mosėdžio v., Kretingos ap.

Sirutis Matas, kil. iš Daktarų 
į km., Ylakihi vai.. Mažeikių apsk., 
gyvenęs New Yorke.

Skirius Juozapas, sūnus Juoza
po, kilęs iš Petkalnių km., Skaud
vilės vai., Tauragės apskr.

Skrebienė-Tinkūnaitė Anelė, ki
lus iš Gailiūnų km., Pušaloto 
vai., Panevėžio apskr.,« gyvenusi 
New Yorke.

Skrebutėnas Florijonas, su šei
ma, gyvenę Čikagoje.

Skutulas Jonas ir Skutulas 
Pranciškus, kilę iš Šulpetrių km., 
Yl'akių vai,, Mažeikilų apskr.

Stankus Apolonija, iš Akmenės 
miestelio, gyvenusi Aurora ui.

Stelmokas Vytautas, buvęs lie
tuviško laikraščio redaktorius.

Svyrskas, iš Perlojos km., Va
rėnos vai., Alytaus apskr.

Šaliūnas’J. B., buvęs Lietuvių 
R. K. Susivienymo sekretorius,
gyvenęs

-----

is
Siau-
Str.,

AVilkes-Barre, Pa.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

Lietuvos Konsulato
Chieagoj Paieškojimai•

Alešiūnas Benediktas, kilęs iš
Vozbutų km., Butkiškės parap. 
Gyveno Baltimore, Md.

Beržinis Pranas, sūnus Jurgio. 
Butauskas Jonas, iš Kybartų

miesto.
Butėnas A.,, kilęs iš Latvygalės 

km., Biržų apskr.
Bytautas, Juozas ir Kazimie

ras, gyvena Cbieagoje.
('i liautas Pranas, inžinierius, 

gyvena t ’hieagoje.
Drevinskas Rapolas, iš Dau- 

mėnų km., Biržų apskr., gyvena 
Cbieagoje.

Gulbinienė-Lukoševieiūtč Juzė, 
kilusi iš Jurbarko vaisė.

Guobis Stanislovas, turi Chįca- 
goje krautuvę arba įmonę.

Gutaūąkiai, Jonas, Izabelė ir 
j Juzė, kilę iš Žad vainių km., Rie- 
1 tavo vaisė., Telšių apskr. Gyveno 
, (’hieagoje.
1 Izdanavičius Benediktas, kilęs 
iš Kuršėnų, Šiaulių apskr. Gy
veno Chicagoje.

Januišaitytė Magdalena. 
Janušonis Antanas, gyvenęs

Kearney, N. J.
J asas Izidorius, kilęs iš Šiliš

kių km., Papilės vaisė. Gyvena 
Cicero, Iii.

VISŲ spalvų

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unltlied Platinamu Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SAN1TAS—Klljonkės (Oll Cloth), Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

, 3344-46 W. 26th ST.
Nssr Draks Avs.

• Oppsslte Lurls Bros. Stsrs
Lawndal« 0104

Mes Galim. Rekomenduoti Atsaltomln- 
Kus Mallavotojus Ir PopleruotoJU3.

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. Westem Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasdng, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oila

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

Sl» pinigų !mm^ KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jnigytl 
naują, arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir b. 
išlaidų, pagal G. I. Bill ot Rigbt. patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti 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, minole

Published Daily, except Sundays,
by the

LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams ....................................................................................... $7.00
Pusei metų ...................................................................   4.00
Trims mėnesiams ........................     2.00
Dviem mėnesiams .........................  ,1.50
Vienam mėnesiui ...................................  .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams ......................................................................................... $6.00
Pusei metų ................................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .............................  1.75
Dviem mėnesiams ................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ...............................   .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Pavojų Taikai Akivaizdoj
STALINAS EINA HITLERIO PĖDOMIS
Pasaulio taikos arkitektams darbas nesiseka. Nesise

ka dėl to, kad griovikų jėgos yra didelės ir kad vis dar 
nesistengiama atimti iš jų rankų taikos planų griovi
mo priemones.

Vos spėjo nutilti kanuolių trenksmų aidai ir mirš
tančiųjų karo laukuose aimanavimai, pasaulis susidu
ria su naujo karo pavojais.

Kai visas pasaulis siekia taikos ir visais galimais 
būdais stengiasi išvengti tolimesnių kraujo praliejimų, 
Sovietų Sąjunga užsispyrusi ir ligšiol nesulaikomai ei
na ekspansijos ir agresijos keliais. Čia kaip tik ir glūdi 
dilžioji taikai kliūtis.

Tie, kurie atsimena 1936 ir 1939 metų Hitlerio veik
lą ir užsimojimus, mato, kad dabar Stalinas visame 
kame jį kopijuoja. Hitleris, norėjęs įgyvendinti savo 
imperialistinius planus, susmuko, bet Stalinas mano 
atsilaikyti, nes prieš jį labiau yra tūpčiojama ir jo 
suorganizuotos penktosios' kolonos kituose kraštuose 
yra stipresnės. Bent taip mano patsai Stalinas. 
MELAGYSTĖMIS MAITINAMI ŽMONES

Sovietų Rusijos piliečiai visai nieko nežino, kas de
dasi kituose pasaulio kraštuose. Jie tik žino tai, kokias 
žinias jiems patiekia diktatoriaus propagandos mašina. 
Tos žinios arba informacijos dažniausiai yra melagin
gos.

Rusijos žmonėms nuolat yra kalama, kad yra prie
šų apsupti, kad kapitalistai jų kraštą nori pražudyti 
ir dėl to yra reikalinga tiesiog’ heroiškai pasiaukoti, 
kad stiprinti militarinę jėgą. Jei kas savo laisva valia 
nenorį “stakanoviškai” kalti ginklus — žmonių žu
dymo pabūklus, tai prievarta yra verčiami dirbti. Rei
kia neužmiršti, kad Rusijos darbininkai yra vergai. 
Diktatorius Stalinas gali elgtis, su jais taip, kaip tik 
nori.
KAS DEDASI RYTŲ EUROPOJE IR TOLIMESNI 
SIEKIMAI

Visa Rytų Europa yra visiškoje diktatoriaus Stalino 
dominacijoj. Stalino agentai plėšia ir veža iš tų teri
torijų visą galimą išvežti turtą, kad tų kraštų žmo
nės pasidarytų ekonominiu atžvilgiu visiškai priklau
somi nuo Maskvos. Be te, nepaisant to fakto, kad ko
munistinis gaivalas ten yra visiškoje mažumoje, visa 
jėga Rytų Europoje jam yra atiduodama.

Rytų Europos pavergimu Stalinas nepasitenkini. Jis 
stengiasi perkirsti Didžiosios Britanijos gyvybinę lini
ją j Rytus, įgijant dominaciją Viduržemiuose ir Vidu
riniuose Rytuose. Kad to pasiekti, jis norį laimėti Ita
lijos koloniją Tripolitaniją, Adriatiko kontrolę, Dar- 
danelius ir, žinoma, Iraną. Be kitko, diktatoriaus Sta
lino agentai daro kurstymus Egipte, Indijoj, Indonezijoj 
ir visuose arabiškuose kraštuose.

Ir to Stalinui nepakanka. Jis siekia susilpninti Ki
niją, panaudodamas komunistinę armiją, pasigrobdamas 
Mandžiūrijos kontrolę, kuri yra labai svarbi visam Ki
nijos ekonominiam gyvenimui.
KO VERTAS STALINO ŽODIS?

Veik kiekviename pasaulio krašte Maskva turi su
organizavusi iš vietinių piliečių penktąsias kolonas, ku
rios dirba prieš savo valstybių interesus ir visame 
kame remia Sovietų Rusiją.

Tiesa, Sovietų Rusija yra Jungtinių Tautų Organi
zacijos narė, bet ji ne tik kad nieko nedavė taikai, bet 
davė trukdymus, metė neturinčius pagrindo apkaltini
mus, išsireikalavo “liberum veto” teisę. Stalino duo
tas žodis nė kiek nėra vertesnis už Hitlerio žodį.
KO GRIEBTIS, KAD KARO IŠVENGTI?

Susiduriant su tais visais Stalino grąsinimais tai
kai, kas reikalinga daryti?

Amerika ir Anglija ir toliau gali klupčioti prieš Sta
liną; gali jam pataikauti ir leisti jam daryti ką tik 
jis nori. Bet kas iš to išeis?

Tuo atveju būtų atiduota Stalinui tai, kas buvo at
sisakyta atiduoti Hitleriui. Kad Hitlerį sulaikyti kai
navo milžiniški turtai, milijonai žmonų gyvybių. Va
dinas, tai aukota, kad išgelbėti Europą ir Aziją nuo 
vieno diktatoriaus, kad jas pavesti kito diktatoriaus 
tiranijai.

Neužmirškime, kad antrasis pasaulio karas Ameri
kai nepaprastai brangiai kainavo. Daugiau negu 250,- 
000 vyrų paguldė savo gyvybes; karas prarijo šimtus 
bilijonų Amerikos dolerių.

Vienu žodžiu, Stalinui pataikauti tiek neapsimoka, 
kiek neapsimokėjo pataikauti Hitleriui.
KOKIĄ KALBĄ DIKTATORIAI SUPRANTA?

Vienintelis kelias užbėgti Sovietų Rusijos agresijai 
yra — susiburti krūvon visoms taiką mylinčioms tau
toms ir nustatyti griežtą politiką santykiuose su Mask
va. Griežtumas turi būti ne tik žodžiuose, bet ir ak
cijoj.

Taiką mylintieji žmonės žino dėl ko jie kariavo. Jie 
kariavo už pastovią ir teisingą taiką. Todėl jie iš savo 
(Amerikos) vyriausybės reikalauja, kad sustabdyti Ru
sijos agresiją, kad užtikrinti visoms pasaulio tautoms 
ir visiems žmonėms teises į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Gal būt tai pareikalautų iš mūsų krašto pademons
truoti jėgą; gal būt reiktų pakeisti demobilizacijos ei
gą; gal būt reiktų duoti suprasti, ką, ištikro, reiškia 
atominė bomba. Gal tai būtų ir per griežtai, tačiau 
tai yra vienintelė kalba, kurią diktatorius Stalinas su
pranta. Juk ne be reikalo ir Prezidentas Trumanas 
savo kalboj, pasakytoj Armijos Dieną, pabrėžė, kad 
Amerikai yra reikalinga pasilikti militariniaį stipria.

Tiesos Žodis Rusijai
Maskvos agentai suorganizavo Amerikoj naują ko

munistinį, frontą, pavadinti “Win-The-Peace” sąjūdžiu. 
To naujo fronto lyderiai prieš keletą dienų laikė savo 
mitingą Vašingtone. Rezoliucijose jie pareikalavo, kad 
Maskvai būtų duota atominės bombos paslaptis (ma
tyt šnipai dar ne visas paslaptis išvogė), kad Ameri
kos spauda nustotų kritikavus Sovietų Rusiją ir pa
našias kitas.

Komunistinio fronto susirinkimui baigiantis, tarė žo
dį kongresmanas Barry (demokratas iš N. Y.) ir pa
sakė rimtą, tiesos žodį.

Jis tarp kitko pasakė, kad komunistų sušauktas su
sirinkimas kitokių rezoliucijų negalėjo priimti, kokias . 
priėmė. Jose pažymėta, kad tik Rusija siekia teisingos 
taikos. Bet, anot kongr. Barry:

“Nuo karo pabaigos Sovietų Rusija pavergė Lietu
vą, Estiją, Latviją, Lenkiją, Balkanų kraštus ir sie
kia dar toliau, mėgindama įsteigti pupetines vyriau
sybes Graikijoj, Irane ir Turkijoj”.

Jisai pažymėjo ir tai, kad Rusija šiandien elgiasi 
lygiai taip, kaip elgėsi Hitleris. Stalino politika yra 
tokia, kad tikslas pateisina priemones.

Toliau kongresmanas Barry komunistinio fronto su
važiavimui labai teisingai pasakė, kad:

"Vienintelis pasaulio taikai pavojus šiandien kyla 
iš Rusijos”.

Kongr. Barry vertas pagarbos, kad išdrįso nueiti j 
komunistų suvažiavimą ir pasakyti jiems šventą tiesos 
žodį.

Kas Valdo Lenkija?

Trečiadieni*, bal. 10, 1946im, ijggsgsc3g»ggss3*acasan
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Tumpai

Rašo Adata
Mėnraštis Destiny, kurs 

nuolatai aiškiai piešia Mask
vos viešpačių politiką ir 
stipriai užtaria Lietuvą ir 
kitas tų viešpačių terioja- 
mas tautas, šių 1946 metų 
baLandžio mėnesio laidoje 
turėjo editorialą antrašte 
“Vows Mušt Be Kept’’, kur 
nurodoma, Amerika ir An
glija privalo laikytis ir pil
dyti savo prižadus. Sakoma: 
"There is no rightecusness 
in our abandonment of Lith- 
uania, Poland, Latvia, Es- 
tonia and other small na- 
tions to the mercy of Soviet 
misrule”.

★ iV /Ar
Rublius kalba, rublius ty

li, būdavo sakoma rusų ca
ro laikais. Dabar galima sa
kyti: aliejus kalba, aliejus 
tyli.

★ ★ ★
Amerikos protestantų va

dai vis dažniau sušunka a- 
pie katalikiško klerikalizmo 
pavojų, nors to pavojaus nė
ra, bet jie tyli apie rusiško 
raudonojo fašizmo pavojų, 
kurio tik užsimerkėliai ne
mato.

★ ★ ★
Po pirmojo pasaulinio ka

ro Anglija turėjo suteikti 
laisvę Airijai, o po šio karo 
Anglijai, matyt, reikės skir
tis su Indija.

★
Airija spyrėsi prieš val

stybę, kuri turėjo didžiau
sią pasaulyje laivyną ir lai
mėjo. Dabar Indija spiriasi 
prieš valstybę, kuri turį a- 
tominę bombą. Ir, turbūt, 
laimės. Mat, tautos pasiry
žimas atgauti laisvę nugali 
viską.

★ ★ ★
Kol Naujoji Tautų Lyga 

dar tebebuvo vystykluose, 
tai apie ją šokinėjo visi A- 
merikos didieji centrai ir 
norėjo ją “adoptyti”. Bet 
kai ji ėmė vaikščioti ir kai 
pasirodė, į ką ji gali išaugti, 
tai ji ir siūlydamosi negavo 
vietos savo buveinei. Ar ne
reikės jai loto ieškoti kur 
nors kapinėse.

★ ★ ★
Anuo sykiu, kai pasklido 

žinios, kad Stalinas serga, 
tai buvo manyta, kad jis 
keliaus pas savo buvusį drau 
gą Hitlerį. Taip neatsitiko. 
Matyt, jam lemta iš šio pa
saulio pasitraukti hitlerišku 
būdu. Tokio sau galo Stali
nas ieškote ieško.

A*
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
Vieną rytą Marytė, besi- 

trūsdama po butą, išgirdo 
gatvelėj neaiškų triukšmą. 
Priėjusi prie lango (ji gy
veno ketvirtam aukšte prie 
aikštės) mato aikštėj minią 
žmonių. Vienas, užlipęs ant 
statinės, karštai mosuoja 
rankomis ir plyšta kažką 
rėkdamas. Karščiuojasi klan 
sydami ir kiti. Minia vis au
ga. Marytė užsimetė apsiaus 
tą ir nusileido žemyn pasi
teirauti, kas ten dedasi.

Vyrai išvažiavus, Marytė 
maža kur išeidavo, maža 
dargi sekdavo laikraščius 
— vyras perskaitęs, infor
muodavo ją, kas naujo pa
sauly. Taip išeidavo ne dėl 
to, kad Marytė mažiau do
mėjosi gyvenimo klausi
mais, o tik dėl to, kad ji, 
maža tegalėdama atsitrauk
ti nuo kūdikio, laikė dar pas- 
kutiniuosiu? vniversiteto eg
zaminus.

— Draugai! — .šaukė ant 
statinės jaunas vyrukas: — 
Gana buržujai prigėrė mū
sų kraujo! Gana mus badu 
marino! Praėjo tie tamsūs 
laikai! Atėjo keršto valan
da! Šalin laikinąją valdžią, 
šalin Kerenskį, lai gyvuoja 
darbininkų ir kareivių ta
rybos! Jų diktatūra, jų val
džia! šalin eksplotatorius 
buržujus! Šalin engėjus dva
rininkus, šalin kraugerius 
karininkus! Šalin valdžios 
šnipus! — spiegė jis rody
damas, kiek gali, ištiesęs 
ranką į šone stovinčius po
licininkus.

Antai, atjoja būrys kazo
kų sukilėlius malšinti. Ma
rytė puolė tolyn nuo minios 
prie savo sūnelio, kad nepa
kliūtų į tą baisią košę, pa
likusi be priežiūros mažytį. 
Deja, kazokai prijojo artyn, 
sulaikė arklių risčią ir, nu
leidę ginklus žemyn, nujojo 
pro šalį. Pamatę tai polici
ninkai spruko slapstytis. Mi
nia, pamačiusi savo viršų, 
siuto dar labiau. Karštoms 
kalboms ir pažadams nebu
vo galo...

Marytė drebėjo, kaip epu- 
šies lapas. Ji kepurėtoms 
užbėgo pas sūnų ir apsika
bino lyg gittdama jįt nuo tos 
netvarkos, kuri turi įvykti, 
policijai pasitraukus. O ji 
tik vienų viena visam bute 
su mažu sūneliu. Vyras dar 
negrįžo. Ateinanti tarnaitę 
šiandien neatėjo.

Netrukus visą kvartalą, 
kuriam gyveno Mažytė, užė
mė raudonoji armija. Jų bu
vo daug kareivių, kur-ne- 
kur karininkas ar studentas, 
bet daugumas — buvo už
miesčių civiliai žmonės, ką 
nors raudono, kaip ir ka
riuomenės uniformą, užsika
binę. Visi jie įtūžę ir gink
luoti. Jų buvo tiek daug — 
pilnos gatvės. Miesto cent
rą ir Kremlių dar tebelaikė 
baltoji armija. Mūšių frontu 
buvo visas miestas, o prie
šas buvo ne vien iš pryša- 
kio, kaip karuose, o iš visų 
pusių. Nežinia, iš kurio kam
po ir kurio lango išlėks prie
šo kulka.

(Bus daugiau)

STASYS LITWINAS SAKO:

■ >r\ A D A p Tai Geriausias Laikas Pirkti 
LzZADZAlN — VISOKIOS RŪSIES NAMAMS

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

•
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidiaga 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —- 
Varnisio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Šratų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Staram Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board —- Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjm

CARR MOODY LUMBER CO.
t

3039 S. HALSTED ST. TEL. VKJTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL popiet.

Nėr spaudos lais
vės, nebus taikos

Indianapolis, Ind. — Mark 
F. Ethridge, leidėjas Louis- 
ville Courier - Journal and 
Times. Hoosier State Spau
dos Sąjungos suvažiavime 
pareiškė, kad Europoj taikos 
negalima tikėtis tol, kol 
spauda neturės laisvės. Bal
kanų valstybės Ethridge sa
ko, gauna visas iškraipytas 
žinias — vienaip iš Ameri
kos, kitaip iš Rusijos.

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

"Amerika’’ pažymi, kad nežiūrint visų garsinimų a- 
pie laisvą Lenkiją, ten iš tikrųjų valdo Maskva per 
savo agentus.

Tautinės Tarybos pirmininkas Bierutas yra Rusijos 
pilietis, vicepirmininkas Gomolka yra Prancūzijos Rsfkn rpktoriuS
lietis, o Viešo Saugumo ministeris. St. Radkevičius sun- ’ u 
kiai pašneka lenkiškai.

Lenkijos atstovas Washingtone Lange dar neseniai 
buvo Amerikos pilietis.

Paaiškėjo, kad tokio metodo rusai griebiasi ir kitose 
šalyse. Vengrijoje keli vyriausybės nariai yra Rusijos 
piliečiai.

Peru, III — Kun. B. Zim- 
mer, 47 m., buvęs rektorius 
St. Bede Kolegijos mirė bal. 
6 d.

St. Bede Kolegiją yra lan
kę keieta3 ir Chicago lietu
vių.

Mutual Fedaral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1 .VOKU V. S. GOVERNMENT Sl l’EIlVEŠIOM

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

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

* ' u
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Iš Federacijos

ly, akompanuojant Helen 
Domkus; taip pat solo ir du- UCllfCSIO 

etą atliko K. Skelly ir H

Susirinkimo
Bridgeport. — Šv. Jurgio

Nusivylė Chicago
. . _ Wm. Marshall, tik ką iš-

kaitę, Anielę Lenckus, A. Domkus. Programą vainiką- rų Są-gos 20 kp. narėms ži- leistas iš kalėjimo Oklaho- 
Budrio grosernėje ir J. Šlio- Vo dainininkai broliai Gied- notina, kad bendra šv. Ko- ma valstybėje, nutarė atvyk-

Brighton Bark. Mote-
Už OPA kainų 
kontrolę

gų namuose, virtuvėje ir dar- 
žuose, bei soduose.

gerj. raičiai
Išvengimui sunkumų prie das — solo ir duetu 

langelio, visi prašomi pasi- rai puįkįaį
parap. Federacijos 26 skyr. stengti įsigyti tikietus iš
skaitlingame susirinkime, 
vietoj prelekcijų, dv. vadas 
kun. dr. J. Prunskis parodė 
įdomius paveikslus, parodan 
čius Lietuvos istoriją nuo 
žilos senovės iki šių dienų 
ir bolševikų bei nacių žiau
rumus. Žiūrint į bolševikų

anksto. Reng. Komisija.

Gražios Sėkmės Ir 
Nuoširdi Padėka

Antanas ir Edvar- muilija kuopos įvyks šį sek- 
tįk- madienįf, 8 valanlą ryto Mi

šiose. Narės prašomos su
sirinkti kiek anksčiau į mo-Visų pirma nuoširdi pa

dėka priklauso gerb. klebo
nui kun. J. Paškauskui už 
davimą salės ir vadovavimą 
programai ir paramą; kal
bėtojams, artistams — va
dovei K. Skelly, jaunomsManjuette Park. - Pra- menininkgmSj akompanistei 

eitą sekmadieni parapijos He,en Domku(j jr broliam3 
ir nacių žiaurumus, asaros saleje jvyko Nekalto Prasi- _ Antanul ir Edvardui Gie. 
eina iš akių. dėjimo Seserų Glldos vajaus Į drai£iams A{iū šeiminin.

Paveikslai per p>. sautroa JW ^fui O. Kazragie
valandos tiek pasakė, kiek kugius 
žodžiu-paskaita būtų užė
mus kelias dienas laiko.
PARENGIMAS PARA
PIJOS NAUDAK

kyti, vainikuoja visus įvy- nei ir patarnautojoms; nuo-k dar įvyksiančius Į Sirdžiausia pad5ka 8
joms: Konstancijai Mickie
nei, Anastazijai Kilienei ir 
A. Pukelienei ir visiems ki-

parengimus
Nors ir lietus tuo laiku 

lijo, vienok salė prisipildė
tiems, darbininkams ir dar
bininkėms. Nuoširdi padėka 
visoms ir visiems taip gau
siai susirinkusiems ir parė- 
musiems gražų rengėjų dar
bą.

Vienu žodžiu
visi kurie tik kokiu būdu, ---------------
prisidėjo prie šios puotos Į PįnrjLai Irarni 
pasisekimo — darbu ar au-1 ’ ‘CjIKOI Bulių

kyklos kambarį. Valdyba

ti į Chicago ir čia pasipini
gauti apiplėšimais. Pirmas 
žygis baigėsi jo paties ne
naudai. Bandant apiplėšti 
vieną pinigų mainymo kon
torą pagautas ir perduotas i 

policijai. Vadinas, iš vieno ;Cicero. — Dr-stė šv. Mo
tinos Dievo Sopulingos eis 
“in corpore” prie šv. Komu- ' kalėjimo į kitą. 
nijos balandžio 14 d., 7:30 
šv. Mišiose. Visos narės 
kviečiamos susirinkti į pa
rapijos svetainę 7 valandą 
ryto. Raštininko

United Packinghouse Wor- 
kers of America (CIO) šio
mis dienomis pakartojo, kad 
OPA tęstų ir toliau mėsos ir 
kitų valgomųjų daiktų kai
nų kontrolę.

Tuo pačiu metu OPA nuė
mė kainų kontrolę nuo dau
gelio mažų daiktų, reikalin-

B. A. L A C H A W I C L 

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

KOPLYČIA —
10736 So. Micliigan Avė.

Tel. PUL. 
Rėz. tel.:

1270 ar CAN. 2515 
COMmodore 5765

Būsi ' Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

Kolegijos bus 
pilnos veteranų

Illinois Vocational Asso- 
ciation suvažiavmie, Chica- 
goj, H. W. Hannah, rekto
rius Illinois Universiteto, 
pareiškė, kad ateinantį ru
denį 600,000 karių veteranų 
užpildys Amerikos kolegijas, 
tai yra dvigubai daugiau,

visos ir Į negu dabar įsimatrikuliuoja.

Parengimą, kuriame bus geriau ir
rodoma judamieji kalbantie- ne^a el° . l’ ......
ji paveikslai apie šv. Auta- Vl8« P‘™a. “inumnkes 
ną rengia Federacijos 26 Paišino skania vakariene
skyrius gegužės 5 d, para- ° P» PrasldeJ° Sraz' tu' 
pijos salėj. Visas pelnas eis rin'"Ja programa, kurią 
parapijai pradėjo gildos vice pirm. A.

Pradžia 7 v. vak. Įžanga KilienS tl'umPa ižanSina kal‘ 
su taksais augusiems 50c„ ba ir toliau vadovauti pa-
vaikams 25c yede , kleb<’nul. kun' J'.,Pas-. .

Tikietų galima gauti kle- kauskul- kuris pasveikinęs; ka _ Nekalto Prasidėjimo imįfnrmntf! 
bonijoje, pas V. Balandą A. susirinkusius ir pagyręs uz i seserų Gildą nuoširdžiausiai į U
ir O. Banius O. Antikaus- tokį gražų d’rbą rengėjas dėkoja. j. K. į Du vyrai kareivių unifor-I

ir dalyvius už paramą; _____________ | mose užėjo į Schiller Apart-
Trumpas ir jautrias kai- r. ■ » mentą prašyti kambario nak

bas pasakė adv. C. Kai, J., r NvUaS vynei. Kai naktinė budėtoja
Kulikauskas ir gildos pirm. Federacijos 19 skyrius, | jiems pasakė, jog nėra tuš- 
A. Pukelienė. Brighton Park, ruoštose pra , čio kambario, vyrai išsitrau-

Prograrrlą vadovaujant K. kalbose aukotojų tarpe rin-' kę ginklus privertė ją neju-

ANTANAS DRUGEIKA 
(DRAKE)

Gyveno 1239 S. 51st Court, 
Cicero je.

Mirė Bal. 7 <1., 1916 m., 2 
vai., pp.t sulaukęs puses am
žiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Kaltinėnų pa
rapijos, Gaučių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų Julijų (po tėvais šat- 
kaitė); sūnų Bruno Diake ir 
marčių Josephine; 3 dukteris 
Sophie Žilius, žentų Ignacų ir 
anūkų ’ Bronisiovų Florence 
Botvman ir anūkus Dorothy ir 
Johnnie, Mary I.ang ir žentų 
John, ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Tetkaus koplyčioje — 1410 S. 
50th Avė., Cicero, 111.

lAtidotuvės įvyks Ketvirtad. 
— Bal. 11 d., 1046 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmonų, Kūnus, Mar
ti, Dukterys, Anūkai Ir Giminės.

Laidat., direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. Townhall 2109.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yfk ramiai sėdėti, ir kaip 
naktlės metu negalima kerai išsi-

z

./J

miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti If skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda
rus Ir skau
džias žals-

das. Vartokite Ji irgi skaudlems 
nudegimams, šųšų ir nutrūkimų 
prašallnimul, Ir kad palengvinti 
Pšoriasls niežėjimų. Atvėdtna va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėttmųsi. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

T.TCOrnZ) OINTMENT parai 
duoda H 1.70, ir S.OO.

Siųskite Jūsų lloney Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, Ui

Skelly, ilpiidė jaunos moki- kėjos nepridavė šių aukoto- 
nės — Doiores Yerkes, Svl- jų vardų: Tamašauskienė 
via Skelly ir Genovaitė Yer-, aukojo $5, J. Enčeris $2 ir 
kės su deklamacija “Nemu- po $1: J. Grubinas, K. gir
no veidas”, parašyta K. Skel 
ly; solo išpildė Syl-'ia. Skei-

ma, F. Paukštis. Už klaidą 
atsiprašom.

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

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

Davusiu yra ptlfsat
tau Mana isdsrrau

iunuo, mti padirbome jitnu.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos stvykit 

| mūsų didįjį ofisą ir dirb

tuvę sekančių adresu:
VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

-LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Weslern Avė. - Pro. 0099
antra

Koplyčia kaip ir buvus

B19 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

dėti iki iškraustė 
Pagrobė $200.

registerį.

Tas dar nėra padaręs dide
lio dalyko, kam žmonės ne
pavydi. — Cornelius Nepos.

VIKTORAS
BRAŽINSKAS

Gyveno 1228 S. Troy St.
Mirė Bal. 8 d.. 1 946 m., 10:50 

vai., ryte sulaukęs 62 m. aini.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Girkalnės pa
rapijos, Pavidauja kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų Onų (po tėvais Mačai- 
tė); 2 sūnus \Villiam marčia 
Emily ir Victor; anūkę Mary 
Ann; brolį Izidorių ir šeinių; 
švogerį Izidorių Jaugis ir šei
mų; švogerkų Marijonų Zavec- 
kienę ir šeimų ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Mažeiko ir 
Evans koplyčioje! — 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvvks Ketvirtad. 
Bal. 11 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto, 
bus atlydėtas į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame - visus 
gimines, draugais ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, Kūnai, Marti. 
Anūkė, Brolis ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Mažeika ir 
Evans. Tel. YARds 1138-1139.

Žydai Bėgliai Žada 
Nusiskandinti Laive

ROMA, bal. 6.—Vienuoli
ka šimtų žydų, laikomų ant 
laivo Sede, šiandien grąsino 
“nuskandinti laivą ir su juo 
prigerti,’’ jei nebus jiems 
leista vykti į Palestiną. Ne
pasakyta kaip tie bėgliai 
įlipo į laivą. Vieni sako jie 
buvo suareštuoti ir ‘‘globo
jami” laive, o kiti sako ita
lų pakraščių sargyba sus- 
tabdžiupsį laivą pirm negu 
jis išplaukė.

Anglai paleidžia bal
tus karo belaisvius

Anglai iš karo belaisvių 
stovyklų paleidžia lietuvius, 
latviais ir estus, nes jie į 
vokiečių kariuomenę buvo 

1 paimti prievartą.

NULIŪDIMO

■ą
A|A

PETUONĖLft SHAPKAlSKAS 
(po tėvais Lipskaitė)

Gyveno 2710 W. 159th. Str.. 
Harvey, Illinois.

Mirė Balandžio 8 d., 1946 m., 
8; 30 vai., ryte., sulaukusi pu
tės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kuršienios 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 37 metus, 
l’aliko dideliame nuliūdime:

3 sūnui: Wiliiain ir jo žmona 
Antonia, Jonas ir jo žmona 
Adeline, ir Antanas; 3 dukte
rys: Adele Joslin ir jos vyras 
Alexander, Sister Mary Louise 
(Šv, Pranciškaus vienuolyne Pit- 
sburgh. Pa.) ir Helen: 11 anū
kų; Sesuo Bertha Yuskotvitz ir 
jos šeima: ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį Balandžio 11 dienų. Iš kop
lyčios 8 vai., ryto, bus atlydėta 
į Nekalto Prasid. Panelės švč. 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Marčios Žentai, Anūkai. Sesuo

Nuliūdę; Sūnui, Dukterys,, 
ir Draugai.

Laidot., direkt.. John F. En- 
deikis. Tel. YARds 1741.

W" v ’

VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST"633 5"

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago. IL
Telefonas — GROVEMLL 0142

If&gų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
j Asų finansiškam stovini prieinamas l

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI VtooM 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WQE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:

O h I e a g o s
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBUL ANGŲ 
Patarnaujam 
dieną ir nakt]

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Telephone YARds 1419

1. 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. MICU1GAN 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 YARds 4908

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

I
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Įdomus laiškas

Nuo Lietuvio Alaskos Sniegynuose
(Pabaiga)

DARBININKŲ ATLYGINI
MAS YRA GANA 
AUKŠTAS

Esant aukštoms kainoms 
maisto produktams ir pats 
pragyvenimas yra daug 
brangesnis negu Jungt. A- 
merikos Valstybėse, bet kai 
darbininkas uždirba kelis 
šimtus dolerių mėnesiui, tai 
ir tas brangumas nesudaro 
didelių sunkumų.
DAUG SNIEGO IR 
DIDELI ŠALČIAI

Kai jau ankščiau minėjau 
temperatūra pajūryje buvo1 
apie 40 laipsnių vriš zero, 
bet kaip patraukėme į vidurį 
Alaskos tai pajutome tikrą 
Alaskos orą. Temperatūra 
nukrito ligi 30 žemiau zero 
ir sniego vietomis radome li
gi 27 pėdų gilumo. Todėl ne
begalėjome toliau keliauti ir 
nutarėme vietoje žiemavoti.
NEUŽRAKINTI NAMAI 
LAUKIA SVEČIŲ

Jau buvome nutarę pasis
tatyti sau namelį ir gyventi 
ligi pavasario, kol galėsime 
toliau keliauti, bet nebuvo 
reikalo. Suradome paupėse 
ir kalnuose keletą namelių, 
kuriuose nieks negyveno. 
Nameliai netik ką nebuvo 
užrakinti, bet juose yra pa
likta indai valgiui pasiga
minti ir dargi kenuoto mais
to ir rūkytos žuvies, pake
leiviams pasivaišinti.

Šiuo atžvilgiu Alaska yra

Jr
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROntD STEAKS IR CHOPS MCSV SPECIAT/VBft 
Ravloll — Spaghetti —. Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. .1. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

Tokyo. — Verdanti lava iš 
išsiveržusio Sakurajima ug- 
niakalnio sunaikino Kuroga- 
mi miestelį. Lava iš ugnia- 
kalnio plaukė 100 metrų plo
čio ir nuo 20 iki 30 metrų 
gilumo.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo 
in METAMS

#500.00 GYD™°
POLISAS

#4.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

IS Mflsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SIJITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, I1L
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATTIS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

nepaprastas kraštas. Vyrau
ja nepaprastas vieno kitam 
užjautimas ir pasitikėjimas. 
Niekur krautuvėse negalėsi
te pirkti užraktų (spynų) 
nes jos šiame krašte nenau
dojamos. Čia vyrauja tokia 
dvasia, kuri buvo ir Ameri- 
je pionierių dienose. Ypa
tingai pavasarį ir vasarą ke
liauninkai užsukę į vieną iš 
tokių namelių, kad ir neradę 
šeimininko namie, pasigami
na sau valgyti, tik suplauna 
indus ir padeda tokioje 
tvarkoje kokioje rado, o ant 
rytojaus jau traukia toliau.
TŪKSTANČIAI IŠVAŽIUO
JA IR VĖL GRĮŽTA ATGAL i

Ir šiandieną Alaska yra 
kaip ir buvo pirma, pilna 
neišsemiamų gėrybių, kuri 
kviečia visus tuos, kurie su
tinka su gyvenimo sunku- j 
mais ir nepatogumais, nau
dotis tomis gėrybėmis.

Ir iš tikrųjų, tūkstančiai 
kasmet atsižada Alaskos, bet 
po kiek laiko jie ir vėl grįžta 
į ją. Vieni grįžta, kad vėl 
būti drauge su tais, su ku
riais teko pergyventi sun
kius momentus. Kiti gi grįž
ta viliojami didelio uždarbio 
trumpu vasaros metu.
LIETUVIŲ VISUR 
ESAMA

Galutinai teko apsistoti, 
gal būt dilžiausiame gyven
tojų skaičiumi mieste An- 
chorage, bet ir čion atvykęs 
jau radau iš ankščiau čia

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’IOOO.OO

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

KAŽIN UŽ KIENO “SVEIKATĄ ’

Andrei Gromyko, Sov. Rusijos ambasadorius Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms, geria tostą su James Byrnes, 
Valstybės Sekretorium, ir Ed. R. Stettinius, U. S. dele
gatu Jungtinių Tautų Organizacijoj. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

gyvenančius 3 lietuvius. Tai
gi pasirodo kad lietuvių tik
rai visur esama. Tuo tarpu 
gal užteks. Kitu kart dau
giau parašysiu. Sveikinki 
draugus ir pažįstamus.

Iš A. čelkio laiško spaudai 
paruošė A. D.

I Kas Gir dėtI Chlcagoje ♦

MacArthur sūnus - 
pianistas

Tokyo. — Arthur Mac
Arthur, 8 metų sūnus gen. 
MacArthur, kaip pranešama, 
yra parašęs dvi kompozici
jas pianui. Vaikas, sakoma, 
labai mėgsta muziką ir kas
dien ištisas valandas prak
tikuojąs piano skambinime.

Už plaukus $1, 
už barzdą 65c

Nuo ateinančio šeštadie
nio vyrams pasisportinti 
barbernėse šiokiomis dieno
mis kainuos $1.65; $1.00 už 
plaukų nukirpimą ir 65c už 
barzdos nuskutimą. šeštadie
niais ir dienomis prieš šven- 

; tęs už plaukų nukirpimą bus 
; imama $1.25.

Mokyklų auka R. K.
Chicago pradžios mokyklų 

mokytojos, mokiniai ir dar
bininkai apie mokyklas pa
tys ir pasidarbuodami tarpe 
kitų Raud. Kryžiaus vajuje 
surinko ir įteikė $888,841.22.

u

J
NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

—---- ★-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★

%
Telefonas PROspect 5951

Patirta, kad tie baltai, ku
rie sausio 25 d. Švedijos vy
riausybės buvo išduoti So
vietų Rusijai, vienu rusų 
laivu sausio 29 d. buvo at
vežti į Ventspilio uostą Lat
vijoje. Uostas buvo stipriai 
saugomas NKVD. Bet koks 
judėjimas uosto rajone buvo

Ką reiškia noras 
pasisveikint su 
prezidentu

Kariuomenės Dienoj poli
cija sulaikė Harry Bowman, 
50 metų amžiaus, gyv. 436 
Arlington PI., kuris prie 
Blackstone viešbučio “norė
jo rankos padavimu pasi
sveikinti su prezidentu Tru- 
man”.

Jis perduotas psychiatri- 
nei įstaigai, kad išegzami
nuotų.

Šposas liūdnai baigės
Grover McLean, 15 m. jau

nuoliui, 1955 Monroe St., 
šposas liūdnai baigės. Jis pa
šautas ir guli ligoninėj kri- 
tingoj palėty. Jaunuolį pašo
vė Charles Anderson, Jr., re- 
publikonų kandidatas į kon
gresą.

Jaunuolio draugai įvykį 
policijai atpasakojo taip. Jie 
buvo sumanę iškrėsti šposą 
surišant du automobilius 
žmonių, atvykusių į basket- 
bolo rungtynes, Chicago 
Stadium. Jiems besidarbuo
jant apie automobilius, iš
girdęs Anderson tėvas ir iš
ėjo į lauką pažiūrėti. Visi 
šie pabėgę, o McLean pasili
kęs. Anderson pašaukęs sa
vo sūnų, kuriam išėjus ir 
McLean pradėjo bėgti. Šauk
ta sustoti, bet jaunuolis ne
klausęs. Paleidus keletą šū
vių, vienas pataikęs jaunuo
liui į nugarą.

Pametė $10,000
Miss Mary A. Fidler. 74 

m. amžiaus, Aurora, III. po
licijai pasiskundė, kad ji pa
metus dešimts tūkstantinių 
banknočių, kurias išėmė iš 
banko. Policijai pradėjus
žiūrėti
penkios
penkios

jos tarbelę, 
tūkstantines, 
nežinia kam

rasta
Kitos

teko.

są. paleistas.1
t PLATINKITE “DRAUGĄ”

T.C ~i------ -----------r X.
-----  .j. „i « i=t-----------‘t

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namg 

Lengvais Išmokėjimais

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

PER FEDERAL SAVINGS A 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-roa valandos po pietų.

---------- 4.------------ ---------------- -s-- =

, sustabdytas. Iš laivo baltai 
j buvo perkrauti į penkių va
gonų ilgumo prekihį trauki-; 
nį Maži vagonų langai bu
vo užkalti grotomis. Trau
kinys skubiai išvažiavo 
Maskvos link. Iš laivo buvo 
išnešti 4 lavonai.

Iškėlė bylą filmu į 
sindikatui

Jackson Park Teatras iš-, 
kėlė bylą Chicago filmų si- 
dikatui, reikalaudamas 
$600,000 atlyginimo nuosto
lių. Skunde sakoma, kad kai 
kurias filmas sindikatas po 
mėnesį ir daugiau laiko vi- 
durmiestyje ir kitur savo 
teatruose nepaleisdamas tų 
filmų mažesniems, “neigh- 
borhood” teatrams. Tuomi 

I peržengiamas Sherman Anti- 
i Trust Ace.
į Daugelis žmonių, ilgai ne
sulaukdami vienos ar kitos 
filmos į savo apielinkės te
atrą, masinami didelių skel
bimų laikraščiuose, važiuoja 
į vidurmiestį jų pamatyti. 
Tokiu būdu daromi nuosto
liai “neighborhood” teat
rams.

Byla iškelta prieš: Bala- 
ban and Katz. R-K-0 Radio 
Pictures Ine., Lcew’s, Ine., 
Paramount Pictures, Ine., 
20th Century-Fox Film 
Corp. Vitagraph, Ine., War- 
ner Bros. Pictures, Ine., 
Warnes Bros. Circuit Ma
nagement Corp. ir Warner 
Bros. Theatre, Ine.

Nubausta partijos 
galva

Teismas nubaudė 60 dienų 
į kalėjimą Gerald L. K. 
Smith. America First parti
jos galvą, už paniekinimą 
teismo per A. Terminiello, 
tos partijos agitatoriaus, by
lą dėl sukelto trukšmo Chi- 
cagoj Bylos metu Smith 
teisme dalinęs tam tikrą li
teratūrą. Teisėjas davė 
Smith mėnesį laiko apeliaci
jai. Užstačius $2,000 bond-

-▼i
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Trečiadienis, bal. 10, 1946

Laive žudėsi baltiečiai

Vežami Sov. Rusijos "rojun" - Sibiran
IŠ LAIVO IŠNEŠTI KETURI LAVONAI. VAGONŲ LAN

GAI BUVO GROTOMIS UŽKALTI.

X L. šimutis, ALT pir
mininkas ir egzekutyvinio 
komiteto nariai — dr. P. 
Grigaitis ir Vaidyla — va
kar išvyko į Washingtoną.

X Į John Vilkonskio na
mus, 4918 Komens.ky Avė., 
įsibriovę vagys išnešė įvai
rių daiktų. Moterims labiau
siai gaila, kad vagys nepa
liko nei trijų porų nylons.

X Ona Sokelienė, žinoma 
Racine, Wis., lietuvių veikė
ja, persikėlė į Chicago ir 
įsigijo namą Marąuette Par
ke, adresu 7124 So. Mozart 
Avė.

X Šį vakarą Federacijos 
Chicago apskrities susirin
kime, Aušros Vartų parapi
jos salėj (pradžia 8 vai.) 
bus svarstoma visa eilė svar 
bių klausimų. Girdėt, į su
sirinkimą žada atsilankyti 
ir nepaprastų svečių.

X E. Dr;jktenienę, žinomą 
Aušros Vartų parapijoj drau 
gijų darbuotoją ir žmoną 
taip pat parapijos veikėjo 
C. Druktenio, tapo paliesta 
skaudžios ligos — paraly
žiaus. Randasi namuose. Pa
žįstamieji ir pažįstamosios 
prašomi ligonę aplankyti.

X LRKSA 163 kuopos va
karas ateinantį sekmadienį, 
parapijos salėj bus tuo įdo
mus, kad turinčios laimę mo 
terys ir merginos, o taip pat 
ir vyrai, galės knygutėmis 
ir tikietais laimėti nylons. 
Programoj bus judamieji 
paveikslai ir vokalinė prog
rama.

X George J. Tourek, pir
mininkas Kainų Kontrolės 
Bordo 61-1.105, praneša, kad 
bordo raštinė nuo balandžio 
10, tapo perkelta iš senosios 
vietos 8 No. Ogden Avė. į 
naują vietą adresu 7 So. 
Pulaski Avė. Visais reika
lais reikia kreiptis nauju 
adresu.

X Antanas ir Marijona 
Pakibinai, sakoma, gyveną 
Chica'goj prašomi, reikale 
savo brolio Juozo Palubins
ko, šiuo metu gyvenančio 
Augsburge, Vokietijoj, atsi
liepti į Immigrants’ Protec- 
tive League, 537 S. Dear- 
born St. Klausti Miss Helen 
B. Jerry.

X Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos narės Cicero- 
je rengia “bunco party” ba
landžio 14 d., Elenos Mote- 
kaitienės name, 1310 S. 49th 
Ct. Pradžia 2 vai. popiet. Ci- 
ceriečiai ir svečiai iš kitų 
kolonijų, be abejonės, pa
rems, neg visas pelnas ski
riamas seimui, kuris bus ba
landžio 28 d., Aušros Vartų 
parapijoj, West Side, svei
kinti.

X Elena Bertcher, čikagie 
tė, šiomis dienomis gavo 
laišką iš Paryžiaus nuo dvie 
jų lietuvaičių, kurios dėko
ja E. Zemgulės, Krutt ir 
Skirmont už joms pasiųstus 
siuntinėlius. Kiek žinoma, E. 
Zemgulės, iš Los Angeles, 
Calif., siunčia atskirus siun
tinėlius į Daniją ir taipgi 
rūpinasi tremtinių atvažia
vimu į Ameriką. Negalima 
pamiršti nei Kilnų, iš Ladd, 
III., kurie tęsia tokį pat lab
darybės darbą.
PLATINKITE “DRAUGĄ”




