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PRIEŠINASI ĖMIMUI 18.19 AMŽIAUS VYRU
Koks Lietuvos Penkmečio Planas? 

Gedvilą Sako 'Nereikia Pagalbos'

VETERANAI PARUOŠIA AUTOMOBILI 500 MYLIŲ LENKTYNĖMS Atstovas May Sako Kariuomenė Turi 
Pakankamai Savanorių Be Jaunuolių

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Kalbėdamas aukščiausios 
tarybos posėdy Maskvoje, 
Lietuvos “ministeris pirmi
ninkas” Mečys Gedvilą sten
gėsi pabrėžti, kad visi lietu
viai prisideda prie Stalino 
naujojo penkmečio plano 
įgyvendinimo.

—Šis penkmetis bus pir
mas Lietuvai. Lietuvai tas 
svarbu, nes dar taip nesenai 
jai gręsė kitas penkmetis: 
likvidavimo visos lietuvių 
tautos, kurį ruošė hitleriški 
okupantai. Niurembergo pro 
cesas parodė, kad vokiečiai, 
žymiai anksčiau prieš oku
puodami Baltijos kraštus, 
ruošėsi prie visiško baltų 
tautų išnaikinimo. Lietuvai 
tai kaštavo didelėmis auko
mis. Virš pusė milijono žmo
nių buvo užmušta s*’ išvež
ta prie priverčiamųjų darbų,

stoties ant Nemuno kilpos. 
Lietuviškas linas nebuvo 
apdirbamas vietoje ir už pi
gią kainą buvo parduoda
mas i užsienį, o vėliau ap
dirbtas už brangią kainą 
įvežamas atgal. Lietuvos 
svarbiausias prekybos balan 
sas buvo žemės produktai, 
ypač sviestas ir bekonas. 
Bet su dideliu sunk umu Lie
tuva rasdavo užsieny savo 
produktams rinkas. Aplink 
esantieji didieji kraštai nau
dojosi savo įtaka spausdami 
Lietuvos ekonominį ūkį.

Ir Apie Dabartį...
—Po antrojo pasaulinio 

karo lietuvių liaudis ne tik

M

WASHINGTON, bal. 12.— 
Atstovų militarinio komite
to pirmininkas May (Dem., 
Ky.) šiandien sukėlė ginčą, 
kuomet jis sakė pasiūlys ka
rinės prievolės pratęsimo 
aktui priedą draudžiant imti 
jaunesnius negu 20 metų 
amžiaus vyrus kariuomenei.

Jis sakė vėliau patieks 
armijos skaitlines nurodan
čias, jog nėra reikalo jauna-

Eisenhowerio pasakymą, 
kad tokie jaunuoliai “nėra 
tinkami” okupacijos jėgoms. 
May teigia, kad pakankamai 
savanorių įsirašo kariuome
nėje.

Priešingi Skubumui 
Kiti komiteto nariai prie

šinasi byliaus svarstymui 
pirm Velykinių pertraukų. 
Jie sako nori progos grįžti 
namo ir pasikalbėti su žmo-

mečius imti, ir cituos gen. •< nėmis dėl to reikalo.

AAF veteranai Gerald Brisko, 22, kairęiį. ■[ Emil Arrfi-e-s, padaro paskutiniuosius žem5s ūkio departamen. 
u automobiliui, kuri jie vairuos arteianciose In- v __

Vyriausybė Žada Imtis Priemonių 
Tuoj Panaikinti Mėsos Juodą Turgų

kad išsilaisvino nuo užsie-Į Pa™°^^us^ aatuonių cilinderių Maserati jutctnobiliui^kurį jie vairuos artėjančiose In- Į^ag įgĮįų <įįenų” pradės
nio kapitalistų, bet taip pat' dianapolis 500 mylių lenktynėse kapinių dienoge. Gerald yra sūnus Frank Brisko, žy- 

1 ’ p maus Indianapolis vairuotojo. Andrės dalyvavo kiekvienose Indianapolis lenktynėse
nuo 1935 metų. ___ Į (Acme Telephoto.)nuo dvarponių jungo. Lietu

va dabar nebereigalinga ieš
koti paskolų užsienyje, ne
bereikalinga rinkų savo pro
duktams.

, . , , . Čia tai Gedvilą jau nebe- •'Lietuvos ūkis buvo sugriau-. x. , x . . ) •, . sutinka pats su savimi, nestas ir nuostoliai siekia 17, ,.... , ... savo kalbos pabaigoje jismilijardų rublių. . , / J| prašo aukščiausios tarybos
Apie Rusų ‘švelnumus’ j suteikti Lietuvai paskolą, o 

Nei žodžio Rusija savo keliu prašo pa-
Kiekvienas iš mūsų žino. I skolos iš Amerikos. Tai ar 

kad Lietuva smarkiai ken- ne tas pats. Lietuva nebe-

Prez. Trumanas Pasižadėjo Vykdyti 
F. D, Roosevelto Kovą Prieš Tiraniją

veiksmą panaikinti mėsos 
juodąją biržą, anot valdžios 
kalbininko. Nepasakyta ko
kį planą valdžia tam tikslui 
turi, bet spėliojama, kad 
skerdimo kvotų programas, 
kurį OPA įsteigė karo me-

KAIYUAN, Mandžurija, tu, bug vėl vykdomas 
bal. 12.—Kiniečiai komunis
tai karštai gina Szepingkai

Mandžurijoje Vyksta 
Didelis Civilis Karas

tėjo po “rudąją” okupacija, 
bet ‘‘raudonoji” okupacija 
nei kiek negeresnė buvo. 
Apie tai Gedvilą neprasitarė 
nei žodžio.

Kiek šimtų tūkstančių 
lietuvių dar šiandien negali 
grįžti iš Sibiro. Kodėl jie 
ten? Daugelis jų mirė Uralo 
kasyklose, daug dar buvo 
išvežta ir paskutiniais me
tais. Apie tai Gedvilą neuž
simena.

—Jei iki šiai dienai lietu
viai sugebėjo įvertinti Rusi-

veža daugiau savo sviesto 
ir bekono į Angliją, tai už
tai traukiniai prikrauti šių 
gerybių eina į Maskvą. Ank
sčiau mainais Lietuva gau
davo mašinas, dabar špygą. 

Klaipėdoj Nėra Viskas 
Taip Gerai

Toliau savo kalboje jis 
prisipažįsta, kad Klaipėdos 
atstatymas sunkiai vykstąs. 
Per karą Klaipėdos miestas 
ir uostas buvo smarkiai su
griautas, visi lietuviai buvo 
išvežti, šiandien, anot Ged-

jos pageltą,—tęsė toliau Ge- I vilos, palengva grįžta nor- 
dvila,—tai šiandien jie turi malus gyvenimas. Paleista į

HYDE PARK, bal. 12.— 
Prez. Trumanas šiandien čia 
atvyko lydėti tautą pager
biant atmintį Franklin D. 
Roosevelto ir dedikuoti mi
rusio prezidento Hudson 
upės dvarą kaipo istorinę 
šventovę. Prezidentas padė
jo gėlių vainiką ant Roose- 
velt kapo.

Savo kalboje Prez. Tru
manas pasižadėjo vykdyti 
Roosevelto kovą prieš ‘‘ti
raniją užsienyje’’ ir už “pro
gresyvius ir žmoniškus nau
josios dalybos principus.” 

Pervedė Nuosavybę
Mirusio prezidento našlė 

formaliai perdavė vidaus 
reikalų sekr. J. A. Krug na
mą ir 33 akrus žemės, ku

šys atleidimo. Abu tie vyrai 
griežtai priešinasi sujungi
mui.

'A' Bombą Išbandymas
Prasidės Liepos 1 d.
WASHINGTON, bal. 12.— 

Prez. Trumanas šiandien 
pranešė, kad atominių bom
bų išbandymai Pacifike pra
sidės liepos 1 d., kaip numa
tyta, ir pareiškė, jog jie 
yra reikalingi krašto apsau
gai. Prezidentas pabrėžė tai, 
kad jis sutinka su karinių 
jėgų viršininkais dėl jų iš
bandymų reikalingumo, ir 
jie nebus toliau atidedami.

Senato atomų kontrolės'
rie buvo Roosevelt šeimynos I komitetas tuo pat metu ruo- 
nuosavybėje nuo 1867 metų. šėsi Kongresui patiekti by- 

Ant pievos buvo išstatyta lių, kurį paruošė po keturių 
700 kėdžių svečiams, jų tar- mėnesių išklausymų. Bylius 
pe Jungtinių Tautų apsau- numato suorganizavimą pen-

geležinkelių centrą kovoje, 
kuri vyksta jau šešios die
nos, Įeit. gen. Liang Hwa- 
sheng, Kinijos valdžios ko- 
mandieriaus padėjėjas šian 
dien painformavo korespon-
dentus- . „ WASHINGTON, bal. 12.—

Lmng sakė jis mano nu- Darbo departamento parei-
sluoti visą komunistų opo- gūnai deda pastangų suras-
ziciją paa.varyme , siaurinę įSaiškinimui Uni-
Mandzuriją, pranasauda-1, , ... ,

, j u«- - - 1 ted MineWorkers unijos rei-mas, kad valdžios jėgos uz- , . . . , . .
ims Szepingkai ir pasieks kalavlnni fonines kasai ,r 

pagerinimui apsaugos prie
monių, ginčytinų dalykų

progos pasinaudoti Rusijos 
vaisiais, kuriuos davė aukš-

darbą elektros stotis, teks
tilės fabrikas ‘‘Trinyčia,”

tai pastatytas jos ekonomiš- vilnų fabrikas ‘‘Gulbė, ” ple
kas ūkis.

Jei jau taip gerai Rusijos 
ekonominis ūkis pastatytas, 
tai kodėl ji vis kreipiasi j 
Ameriką prašydama pasko
lų ir mašinų. Be Amerikos 
ginklų Rusija būtų pralai
mėjusi karą, nors jie ir gy
rėsi, kad jų fabrikai geriau
siai gamino ginklus...

Gedvilą Pasakoja Apie 
Prieškarinį Rėžimą

—Po pirmojo pasaulinio 
karo, kuris Lietuvai padarė 
žymiai mažesnius nuosto
lius nei šis, atsistatymas 
vyko palengva. Pramanė vys 
tesi nedideliame kiekyje. 
Užsienio kapitalistų ranko
se buvo visa stambioji Lie
tuvos pramonė. Elektros 
energija Lietuvoj buvo pati 
brangiausia visoj Europoje 
ir vyriausybė nebuvo užin- 
teresuota sumažinti jos kai
ną, nes ministeriai buvo ak- 
cionieriai elektros kompani
jos. Tuo tarpu Lietuvoj bu
vo labai patogios sąlygos 
pastatymui hidroelektrinės

trūkstama šviežių mėsų, yra 
pakankamai visokių dešrų 
ir dirbtinių mėsų.
CIO Nori, Kad Vyriausybė 

Operuotų Skerdyklas
CIO skerdyklų darbininkų 

unijos distrikto direktorius 
vakar sakė unijos konferen
cija vakare veikiausiai rei-

Chicagos šeimininkės, tuo kalaus, kad žemės ūkio de- 
tarpu, randa tuščias lenty- partamentas suimtų ir ope- 
nas mėsinėse. Nors labai1 ruotų krašto skerdyklas.

Valdžia Ieško Formulės Pasakojo Kaip Naciai 
Baigti Anglies Streiką Juokaudavo Žudynėse

NUERNBERG, bal. 12. — 
Ernst Kaltenbrunner šian
dien prakaitavo, kuomet 
tarptautiniam tribunolui bu
vo patiektą dokumentai įro- 
dą, jog jis asmeniškai įsa
kęs žydų ir belaisvių masinį 
žudymą Mauthausen stovy
kloje, ir juokdavosi stebėda
mas žudynes dūm kamerose.

GM Automobilių Kainos
Pakeltos $66 iki $417
WASHINGTON, bal. 12.— 

OPA šiandien paskelbė “lu
bų” kainas keturiems 1946 
General Motors automobi
liams, kurios yra nuo $66 
iki $417 virš 1942 metų kai-

Changchun, Mandžurijos so 
stinę, per maždaug savaitę. .
Šis miestas, 50 mylių pie-į minkštog anglies streiko, 
tuose nuo Szepirgko, yra ’ Kol nebus rastas pagrin- 
apsuptas komunistų ir sau- das deryboms tais reikalais 
gomas spygliuotų vielų ir Į neatrodo jog UMW prez. 
kulkosvydžių. ! John L. Lev/is ir kasyklų

---- -----------  į savininkai bus prašyti suei-

Kard. Sfritch Vadovaus “ 'kryb0-_ _ _
Maisto Rinkimo Vajui
Chicagos Ka r d i n o 1 a s

tras. Bet to dar maža. Ged- ' gos tarybos nariams. Krug kių vyrų civilės komisijos Stritch vadovaus vajui su
čiamas žuvų apdirbimo cen-

Rusai Užginčija Vežę 
U.S. Pinigu Paryžiun

vila prašo, kad Rusijos jū- i taip pat buvo pakvietęs visų
rų ir zvejygos ministerija 
rimtai susirūpintų Klaipė
dos atstatymu ir kad būtų 
padidinta navigacija.

Prieš karą laivai dažnai 
turėdavo laukti įlankoje ant 
inkaro, kol krantinė pasi- 
liuosuos, dabar į savaitę tik 
vienas ar du laivai užklys
ta.

Vyt. Arūnas
(Pirmadienio DRAUGE 

paskaitysite kokį vaizdą 
Gedvilą nupiešė Lietuvos 
žemės ūkiui ir pramonei.)

KALENDORIUS
Balandžio 13 d.: Šv. Teo

dora ir šv. Hermenegildas; 
senovės: Strutis ir Aga.

Balandžio 14 d.: VERBŲ 
SEKMADIENIS; &v. Justi
nas ir šv. Valerijonas; se
novės: Visvaldis.

Balandžio 15 d.: šv. Teo
doras ir Šv. A našta z i jus; 
senovės: Vilnius ir Vaidote.

užsienių misijų viršininkus 
VVashingtone. Ceręmonija 
buvo transliuota per radiją.

Laivyno Departamentas 
Tyli po Trumano Atakos

WASHINGTON, bal. 12.— 
Pasėkoje Prez. Trumano va
kar pasakytų karčių žodžių 
dėl laivyno viršininkų prie
šinimosi planuį sujungti A- 
merikos karines jėgas, lai
vyno departamentas kol kas 
tyli. Prezidentas vakar sakė 
jis laukia karo ir laivyno 
departamentų paramos jo, 
kaipo karinių jėgų viršinin
ko, planui.

Spėliojama dabar ar lai-

atominės energijos kontro- rinkti maisto katalikų para 
liavimui.

Vadina Franco Armiją 
Pavojinga Prancūzijai
NEW YORKAS, bal. 12. 

—Didėjantis ginčas dėl Fran 
co rėžimo Ispanijoje, kuris 
veikiausiai iškils Jungtinių 
Tautų apsaugos

LONDONAS, bal. 12. —
pijose visame krašte. Pra-1 Maskvos radijas šiandien nų. 
dedant Motinų dienoj, gegu- Į užginčijo raportą, kad Rusi-! Tos kainos skaitomos tik 
žės 12, vajaus tikslas bus į jos lėktuvai nuvežę aukso ir , už automobilius pagamintus 
surinkti best 20,000,000 ble-1 britų bei amerikiečių pinigų pinu GM streiko. Automobi-
kinių įvairaus maisto.

Palengvinimai Namu 
Statybos Draudimams

j Paryžių finansuoti komu
nistų kampaniją Prancūzi
jos rinkimuose.

liai pagaminti po I8V2 cen
tų algų pakėlimo kainuos 
dar daugiau.

taryboje WASHINGTOM|, bal. 12.-
ateinanti, savaitę. gavo kū- *
ro šiandien ispanų respubli
konų vado pareiškimu, kad 
generalissimo Franco laiko 
450,000 kareivių sukoncen
truotų Prancūzijos pasieny
je, ir tuo būdu gręsia savo 
kaimyninei valstybei.

šiandien 
ir pažadėjo padėti kai ku
riuos kitus asmenis gauti 
medžiagą namų statybai. 
Praplečiant page’birę pro
gramą, oficialai
kad tas neatidaro kelio by 
kokiai statybai.

Dr. Fernando De Los Ri-, Dabar bus galima statyti 
oš, buvęs Madrido universi- namus karinėse jėgose tar

vvnn Bpkr Forrestal ntsis- teto dekana8’ Padarė tą kal‘ i naUiantiems/ ūkininkams, 
io„iL rinimą tik kelias dienas po labai reikalingiems darbi-tatydins dabar, vietoj laukti 

vasaros, ir ar adm. Nimitz, 
laivyno operacijų šefas, pra 

ORAS
Giedra ir šilčiau.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Maskvos radijas pi nešė, kad Rusijos delegacija UN 

apsaugos taryboje rems skundą prieš Ispaniją.
—Gen. Marshafl išvyko atgal į Kiniją. Kiniečiai nacio

nalistai suareštavo komunistus narius komandos nuvyku
sius Mandžurijon vykdyti pa’iaubų susitarimą.

—A.a. Prez. Roosevelto mirties sukaktis buvo paminėta
pabrėžė, daugelyje kraštų. Net sovietų “Pravda” įdėjo vedamąjį, 

kuriame išgyrė mirusio Prezidento darbus.
—Valstybės departamentas pranešė, kad svarstomas 

Turkijos prašymas pusės bilijono dolerių paskolai.
—Anglija susitarė su olandais dėl atėmimo b'itij ka

riuomenės iš Indonesijos ir baigimui japonų gaudymo.
—Airi Ine Pilots Ass’n. pranešė, kad jos nariai balan- 

to kai Prez. Trumanas pa- ninkams, veteranų našlėms džio 21 d. sustreikuos prieš Transcontinental and West- 
reiškė spaudos konferenci- ir vaikams, ir bus leista tai em Airllne, reikalaudami didesnio atlyginimo, 
jai Washingtone, kad Lenki- syti ugnies ar kitaip apga- —Kanados teismas nuteisė Mrs. Woikin ka^ėjiman už
jos skundas prieš Franco idintus namus bei baigti'slaptų informacijų davimą rusui karininkui. Kaltininkė 
yra grynai politinis. pirm kovo 26 d. pradėtus, 'sakė ji manė komunizmas "padės žmonijai.”



o DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS ' K-’aiitl. 13, 1946

WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee Žinios
VERBŲ SEKMADIENIS

I Reid; Faith, Hope, Charity 
— Lucille Vismau 'kas, S>

; lome Zalieskis. Bernice Ge
gužę. Keletas niekuomet ne- pukėnas Taip pat išrinko 
grįš *— yra žuvę. Juos žada Helen Ališauskas pirminin- 
pagerbti visi Kencsba lietu- kc Euchariatic Committae ir

i Ann Mastau 
Motinėlės Ccr

Šv. Gabrieliaus parapijo- viaE 
je verbos bus šventinamos 
per sumą, 10:30 vai. ryto. Parapųor komitetninkai; Gegužės 19 
o dalinamos per antras įr £ įsirinkę aptarė daug nau- možia veli 
trečias šv. Mišias.

- 'IŪ3U

Sekmadienį, per pirmąsias
dingų ir reikalingų darbų 
ir pataisymų. Nutarta mo-

sodalietės
?art; .

Po susirinki no mciga ės 
ir svečiai užkandžiavo. Vi-

Mišias fev Vardo Drau- kyklos ir visus pirmojo SOs dėkojam svečiams už at- 
įiios nari'ai eis prie koma- aukšto ‘‘""barius aptaisyti i silankyBlą j mūsų £J,irinki- 
nijos bendrai. Pusryčiai bus ir nudažyti: numatoma pa j mą. Kašt.

po šv. Mišių. At- raP‘J°s zemę aptverti gera, -------------tyksta įdomūs' kalbėtoja? tvora juodžemio pasirūpinti 
Ambrose Driscoll. viršinin- kad b“‘ Sahraa Sraz‘a zol<? 
kas Catholie Family Life užsėti.

jtockhohn. Švedija — Ka
raliui Gustav’ui savo už
miesčio rezidencijoj pistau- 
jant su Olandijos princese 
Juliana, įėję į rezidenciją va-Insurance kompanijos. Pus-;

ryčius fundija Petras Pūga- Kurie dar neįteikė savo ...
lis savininkas užeigos “The aukas arkidiecezijos labda- gys įsneše dezę. kurioj buvo- 
1578 Club”, prie U-tos įr, rybės vajui, prašomi tą sku- $400.

botai atlikti. Reikia kreiptis-------
ar prie Šv. Vardo draugijos ,

PRASIDĖS VEIKIMAS ; arba ateiti j klebonjją.
Visos parapijos organiza- ------------

cijos ką nors didesnio ren- į. Didįjį Ketvirtadienį ir ! 
gia tuojau po Velykų. i Penktadienį pamaldos iš ry- i 

. Pirmiausia, Maldos Apaš- to 8 vai. šeštadienį 7:30 ry- i 
talystės Draugija rengia to. Velykų rytą šv. Mišios 
kortavimo vakarą, pirmą 6:30, 9:30 ir 11:30. 
eek.?.au enį po Velykų. į------------

-'V. Vardo Draugija pra-; Praeitą sekmadienį į so- __
mato narių vajaus vakarą daliečių susirinkimą atvyko >

J smigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnmo, skaudamą aklų karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę» Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaida*. Speciali atyda 

1 mokyklos Taiku* 
skys atttaisomoa

Lapham gatvių.

DR. VAITUSH. OPT.

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’* daug metų 

išmėginto Gomoio. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti orašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų '‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

farauodamt laikrodžius. «im 
'odėliua, auksinius tr deimanti 
niua tieduR rašnmaa plunkame

i r įvairtUH Kitur 
aukainiue ir ai 
Tabnniua daiktu* 
už Janis Prieina
ma* Kalniu* I

Be :o, lunrnt 
dideij tr gerą pa
sirinkimą Mnrik- 
alifikų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi rantome laikrodžius u 
laikrodėlius, žiedus Plunksnas 
” muzikaliu* 'nnf rumentna

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

<KWRI,RV — MUSIC

Uiti ARCHER A VENŲ E
Phoae: LAFAVKTTR 8617

Tel. — VARils 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 3 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:»0 rak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

EN STATE OF INDIANA
.lome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THEBAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily •—» F. M.

Haturdaya # A M. to S P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnklnte akinių, kurie prašalina 

vis« akių įtmnplmų.

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

OPTOMETR1STAI .
1801 So. Ashland Avenue

Kampai 18-tos
Telefonas: CASAJL 0523, Cliicugo 

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

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

SKELBKITfiS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

PRIEDO
Tik»luM TyrimttM 
G.llioptic Gydymas

DR.

su kalbėtojais, kortavimu ir atstovai iš Chicagos Soda- 
muzika Bus įdomus vaka- liečiu Unijos — dvasios va
ras. Gailiam planai bus pa-l daa kun: J- Grinius ir ketu- 
skelbti kitą savaitę. rios atstovės.

APLINK MUS 
MILUAUKftJE

VALANDOS; «■« 1» ryto Iki 1 v. 
vok.’ Sekino <L p*c*i autorų.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė.

Į SunKiai susirgusi Venc- 
i kienė nuvežta į Šv. Kotry- 

Kontrakforiaus Janseno1 nos ligoninę. Jos sūnus Si- 
darbininkai jau gerokai pa-: monas, Šv. Vardo draugijos 
varė klebonijos remontą, raštininkas.
Greitai dirba. Tikimės už, ------------
mėnesio, kito pradėti baž-' Antano ir Agnietės Rim-
nyčios remontą. ' kų sūnus pakrikštytas Sta- ' Telefonas YARDS 1873

Elena Paulauskaitė, dūk- > nislovu. Krikšto tėvai buvo ; kreivos akys atitaisomos 
tė parapijos iždin., Vinco Stasys Birenąs ir Lucija ; Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
Paulausko, prieš kelias sa- Sharkey. • karo aviacijos skyrius ii priežaa-
vaites grizo iŠ Kahfornųos,--------------------- blMdnesa), kreipkitis ycto manęs.

Sodaliečiu Veiklos ,
jos gyvenimas jai patikęs. į Balandžio 7 d., šv. Petro-------———  --------------- —

Vilimas Bagdonas, senas parapijos sodalietės turėjo TeL V1R 0980 <°*9ce ir Namu.)
parapijonas, buvo išvežtas į dvasinę puotą ir mėnesinį 
Muirdale ligoninę. Lai Die- susirinkimą, 
vas jam duoda pasveikti, i Trečią valandą popiet tu-

60c vertės 
Bandymui Bonkutes

DR. PETSR'S olejo liniment —
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reuntatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ii 
nykstelėjimų.
DR. PKTER’S MAGOLO — alkalinas —
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu? 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
veTtės bonką Gomozo ir ekstra 
-—60c vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas........................... ............ .................

Adresas............... ..............................~..................

Pašto Ofisas.............................. ................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. O7I-33A
2501 Washlnęton Blvd., Chicago 12, III. 
256 Stanley Št. Vvinninea, Man.. Can.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Pažįstamieji prašomi aplan
kyti.

Kenosha Žinios

Dr. Waller J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Avė. I
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pasai sutartį.

rėjo didesnį susirinkimą, į 
kurį atsilankė lietuvių sve
čių iš Chicago: kun. Julian 
Grinius, Irene Pakeltis, Vir- 
ginia Balnis, Dolores Lazut-

Rengiamės prie veterantj ka ir Helen Paulius. Visi 
pagerbtuvių. Komisija pra- pakalbėjo mergaitėms, 
šo atkreipti visų dėmesio į Į Per susirinkimą sodalie- 
šventėg perkėlimą iš balan- Į tės išrinko mergaites, kurios 
džio 28 į gegužės 5 dieną.' bus pirmos vainikavime Šv. 
Valanda ta pati: 12:30 pie-; Panos Marijos gegužės 26 
tūs ir programa. | d. Karaliene bus Helen Ali-1

Beveik visi mūsų lietuviai! šauskas; *’Attendants” —' 
kareiviai ir jūreiviai yraį Eilėn Zalatoris ir LaVerne

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl paęelbos nuo “Nugarskau- 

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

HEALTH KjIUSOKI M1NLUAL 
BATH DRUSKA

1 maišukas užtenka lt 
maurty majus.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Jog vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.

Southaaldleetal, krelpkltta į 8HIM- 
KŪS DRUOS. 3301 8. Halsted Bt.

DR. V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

« e •

68€S W. Cermak Roąd
BERWY\, ELLIMOIS

lt:
£

h-.l
»<BA:

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDftLIAI APDRAUSTI IKI $5,008.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 va), ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEUELRY

i
KRAUTUVE

3241 $o. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

Mūsų Je.welry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof laikrodėlių ir .t t 

šiuos dalykus galite įsigyti ant
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bcrwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

$5^

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
7VCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:36 
9VHFC 14R0 k. Ketvergo vak. 7:0i»

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinain

VVALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Vij'S Metropolitan State Bankos)

Tel: — CAN AL 7329
' Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12. 1 iki 5. 7 

iki 9 — šeštau. — 10 ryte Iki 6 vak Sek- 
i mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
OYDVTOJAi;. IR CHIKl NUAi* 

4729 »o. Ashtand Avė. 
(2-troe luboe)

Otltm Telefoiuut. VAitds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MlDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Auo 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.

Ofiso Tel.......... VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
L.IGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8219 

Rez. Tel. REPnblle 0054 

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 Gonrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehiU 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofiso Tel.: GROvehiU 5213 
Res. Tel.: PKOspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: ir 1 peL OANal 6122 

Trečiadieniais pagal sutarti.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Res. Tel.: HEMlock 8150 

VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzto Avenue 

VALANDOS: nuo S-4 Ir 7-S kaadl.n
Išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. — HEMlocb 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE:

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

DR. JOHN 0. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

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

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ

H1APGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - ItiOkilocydes
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 — GROvehiU 2242

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ

DR. 6IEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

TeL REPubUo 7868

Yss. 6958 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehffl 9617 
Offles TeL HEMoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marqaette Read

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

TeL OANal 0MH
Rez. TU.: 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

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND 8URGEON 
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 PROspeet 1980 

Tel. YARds 2246

DR. C. YEZELI5
1 DANTISTA8

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

TeL YARds 5921

Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

756 West 35th Street

Ofiso TaL VlRginia 6036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautą nepriklausomy
bę.
žmogus be tikėjimo, 
arklys be iabokUu.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARŲHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.
U2SISAKYKIT "DRAUGĄ”

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L0758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tek: PULLMAN 1198 
Nmi* Tei.i PTTT.LMAN «?77

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

West Town Bldg.
2400 We#t Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7380 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
“D R A II G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVF.HTISIN’O DEPARTMENT 
127 No. Denrboin Street 

Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

RDIO COIL U’INDERS, 
SANDERS, SOLDERERS, 

ASSEMBEERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKUN 2488 
(Mlhvaukee Avė. karas iki duriu.)

Koncertas Ir 
Rekolekcijos

RANKOMIS I.ŠPTAUSTYTO.1UT — 
Kiūl-oin paidovų darini ištisai metus 
geram vvrul. Rašykite — I.ORENZ 
WOOD CARVINO «’<».. 3201 Oak
Grove, Dalias, Texa*.

„ KREKIŲ KEPYKLOJE . 
KEIKIA

ROLLER VYRŲ
Prie

DOUGII BKAKE MAŠINOS
Pastovus darbas, gera mokestis. 

Atsišaukite
1326 S. JEFFERSON AA’E.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 HIATE ISLAND AVĖ.

P R A N E SIMAS

• NORI RENDUOTI

i Marąuette Park. — šv.
; Vardo draugija ruošiasi prie 
į visos dienos iškilmių Verbų 
į sekmadienį. Iš ryto draugi
jos nariai per 8 vai, šv. Mi
šias pradės vienos dienos 
metines dvasios sustiprini
mo iškilmes.

Po šv. Mišių bus pusry
čiai patiekti Al. Kumskio 
lėšomis. Po pusryčių įvyks 

j susirinkimas.
REKOLEKCIJOS

Popiet 3 valandą prasidės 
rekolekcijos vien vyrams. 
Rekolekcijas ves pats dva-

REIKIA 4, 5 ar C kambarių apšil
dyto buto Brighton, Gage ar Ma.r- 
ąuette Park apylinkėje. Jauna pora , 
ir 2 metu berniukas. DRAUGAS, j S1OS Vadas k’jn. S. PetraUS- 
Hox 720.

HELP AVANTED MOTERYS

PATYRl'KIV MERGINI.T prie nus
teni made Timpoms Apdengalų. Gu
ra mokust's malonios darbo sąlygos. 
— BALIj-MESKO. 740 N. Rush.

GIRI. OR WOMAN
For genaral light housework in 
fine anartment home. Own room 
if desired. 1V2 days off weekly. 
very good pay, meals. No children 
two people in family.

Telephone up to 12 noon only. 

BITTERSWEET 3322

REIKIA

JAUNŲ MERGINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

Patyrimo nereikia. Malonios dar
bo sąlygos. Lengvas darbas, 70 c. 
į vai. Laikas ir pusė už viršlaikį.

Spear Novelty Co.
212 S. Market

DU JAUNI Žmonės nori 4 kamba
rių. pečiais šildomą but.-j- DRAU
GAS, Box 721.

RENDUO.IA8I

RENDDOJA8I — furnišuotas kamba- 
ris, šviesus, su visais parankumais, 
švariam vyrui. pigiai. — 708 W. 
35th St., antros lubos. Tel. — YAR- 
ds 0479.

PATYRUSIŲ MOTERŲ
Skirstyti skudurius. Pastovūs darbai, 
gera mokestis. Pašaukit arba atei
kit prie darbo. ,

ADVANCE IRON fe MĖTAU 
SALVAGE CO.
1144 S. Fairfield

KEDzie 4608

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 

gausi naują skaitytoją

”atyda”
Taisome

REFR1GERAT0R1US
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

Gildos susirinkimas pasižy
mėjo gražiais ir turiningais 
kolonijų raportais, ir galu-

Svarbios Prakalbos tinai p&sitarta viršminėtos
organizacijos seimo reikalu, 

West Pullman. — Atei- kuris įvyks balandžio 28 d., 
nantį sekmadienį, balandžio Aušros Vartų parapijos sa-
14 d., vestpulmaniečiams bus lėj, West Side.
pažymėtina diena: įvyksta' Iš kolonijų pranešimų pa- 
svarbios prakalbos. Tad 3 aiškėjo, kad jau veik visos 
vai. popiet, visi be pažiūrų prisirengę, tik dar dviejose 
skirtumo, rinkitės į parapi- vietose — būtent Ciceroje, 
jos salę pasiklausyti įdomių balandžio 14 d., E. Motekai- 
žinių, kokių ne dažnai ga- Į tienės namuose, 1310 S. 49th
Įima išgirsti. Kalbės kun. 
K. Barauskas, kuriam Lie
tuvoje teko pagyventi rusų 
okupacijoj, ir daug ko ma
tyti, patirti. Taip pat kal
bės žurnalistas Stasys Pie- 
ža, kuris būdamas “Herald 
American” raporteriu, turė
jo progos vykti į, Romą ir 
ten dalyvauti naujų kardi
nolų iškilmėse. Pačioje Ro
moje ir grįždamas iš Romos

Ct. 2 vai. popiet įvyks “bun- 
co party” ir vakare 5 vai., 
O. Jackienės namuose, 5331 
So. Racine Avė., bus “bin- 
go party”. Abiejose pramo
gose rengėjos žada dalyvius 
maloniai priimti, apdovano
ti ir pavaišinti.

Šiame susirinkime dalyva
vo ir gildos dvasios vadas, 
kun. P. Malinauskas, MIC., 
TT. Marijonų seminarijos

WAUKEGAN
šv. Onos Mergaičių ir Mo

terų Draugija minės 20 me
tų gyvavimo sukaktį ba
landžio 28 d. Komisija tą 
dieną surengė puikią puotą 

j draugfjos narėms. Visos na- 
! rėš prašomos atsilankyti į 
puotą.

Šv. Onos Dr-jos narės nu
tarė išleisti kraitį (cedar 
chest, tikietais. Narės pri
žadėjo pripildyti tą “cedar 
chest” gražiais siuviniais ir 
mezginiais. Kraičio laimėji
mas bus per šv. Onos Dr-

Nu

jos pikniką, kuris įvyks lie
pos 28 d. Narės, ateidamos 
į. puotą, prašomos atnešti 
dovanų kraičiui.

'Šiomis dienomis serga mū 
sų narė Bronislava Vintis 
iš Racine, Wis. Draugės ir 
pirm. linki jai greit pasveik
ti. Šv. Onos Draugijos pirm.

Federalis teisėjas M. L. 
Igoe įsakė Sophia Weizman, 
savininkei Mor-Joy Toy Co., 
išmokėti vyriausybei net 
$11,386, kuriuos, kaip OPA 
apskaičiavo, ji surinko par
duodama prekes aukščiau 
lubų kainų.

yf •
o s i r dži a i

kas.
KONCERTAS

Ketvirtą valandą prasidės
Šventoji Valanda ir religi
ni° turinio koncertas. Į šią savo kelionės ir iš lietu- 
dalį iškilmių kviečiami visi vįų tremtinių gyvenimo Eu- 
parapijonai._ _ ropoję. O kas iš mūsų dabar

.Koncertinė dalis susidės nelaukiame žinių iš savo pa
vergtos tėvynės Lietuvos, j viais ir sėkmingas.
Mes gaudom žinias spaudo- Ir, ištikrųjų, turėtų taip 
je. Bet sekmadienį tas ži- būti, nes šiame seime pasi- 
nias perduos mums gyvu žadėjo dalyvauti du garbingi 

. . .. žodžiu žymūs svečiai kaibė- svečiai — J. E. vyskunas P.
patie, atleisk jiems, nes jie tojai. Tad visi į prakalbas. Būčys MIC., ir kun. dr. J. 
nežino ką daro” - (Du ' S. Vaitkevičius, MIC., kurie
Bois) išpildys duetu Anta- ------------------ plačiau supažindins dalyvius
nas ir Edvardas Giedraičiai.: Ateinantį sekmadienį šv. su Nekalto Prasidėjimo Šv.

P_ei (Verdi) tvardo Dr-jos diena. Nariai P. Marijos Seserų kongre-
tno išpildys: Genovaite Gie- nepamirškite per 8 vai. šv. gacijos veikla Lietuvoje, 
draitienė, Antanas Kamins- f Mišias bendra Komunija, po Susirinkimas baigėsi vai
kas ir Edvardas Giedraitis. Į to salėje pusryčiai ir mene- šėmis, kurias

dalis
iš sekančių numerų:

Visi žmonės — (DuBois)
solo Genovaitė Giedraitienė.

Iš “Septyni žodžiai nuo 
kryžiaus” antrą žodį “Vieš-

Europos dalyse sutiko daug rektorius. Gerb. rektorius 
.s Lietuvos tremtinių, pabėgę- išklausęs pranešimų, gražia 
’’ lių. Tad daug ką papasakos ir turininga kalba apibudi

no gildos veiklą ir džiaugės, 
kad taip gražiai rengiamasi, 
ir tikisi, kad artėjantis sei
mas bus skaitlingas daly-

REIKIA
Valymui Moteris

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

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICHIGAN

G I R L S
Al Kinds 

Of Factory Work 
Available

PLEASE COME IN.

2235 S. WESTERN
OR CALL

CANAL 2349
PLATINKITE “DRAUGĄ”

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

* * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų ISdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikini Rekordų.

TELEFO NUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDES
RUM’O

GIN 
• VYNO

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
■ ,un ■■ Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN
KANTEK

“Lietuviška*
Žyduką.”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

I Agnus Dei — (Bizet) so 
lo išpildys Antanas Giedrai
tis.

Dvasios vadas kun. St.
Petrauskas ir draugijos pir
mininkas Antanas Kamins
kas deda daug pastangų, 
kad šios dienos įspūdžiai il- 

: gai liktų neišdildomi.
Dovydo Motina

sinis -pasitarimas. Ra p

Iš Nek. Prasidėjimo 
Gildos Susirinkimo

Balandžio 9 d., A. Linke
vičienės namuose, įvykęs 
Nekalto Prasidėjimo Seserų

paruošė An
tanina Linkevičienė, už ką 
dalyviai jai nuoširdžiai dė
kingi. J. K.

Ne šykštuolis valdo tur
tą, bet turtas šykštuolį. —

Pilnius.

c?

NELAUKITE —
Ryioj Jau Gali Būti Pervėlui

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Sifl Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

%

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTU. PŪSLES. SOCIALfiS 
LIGOS PASEKMINGAI

IŠGYDOMOS.
Hm J.u paffplhėjnjne tnkntan^lnmn 
kurio kentMo ilAI NFRVIfiK'TTMO. OPI
OS. KRATT.TO. T,TATTK'TT. IR PRIVATI
NIŲ T.TOIJ. Gydomo ftlaplnlmo kanalo 
nunoeaiavlmiin nufokAilmuo oortonkij 
vertima tuštinti pūslę, nuolatini kėllmę- 
sl nakčia IS lovos.
FIZINE IR EUUOIIOSFLOPTšKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS ( Hemoroidai)
IŠGYDOMA SAFOIP MKTOnp

BK OI’KRAriJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BBS SKAUSMO

RR PJOVIMO. BB PEOTNTMO, 
Didžiumoje atvAJų palengvina nuo S

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam

darbininkui.
P4TRNKTNTMAR GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURT PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI

ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Ariama—?eStame Aukftte 
VALANDOS: Nul 0 ryto Iki 8 Vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

DĖKOJAM
/ • *

Visiems Balsuotojams, Draugams, Veikėjams, Or

ganizacijoms Ir Biznieriams, Kurie Kokiu Nors Bū

du Prisidėjo prie Rinkimų.
t . ' -

EDWARD J. ZEMAN 
MATT FRANZ 

FRANK KRASNIEWSKI 
FRANK KOCAREK

21 st Wa rd Regulai Democratic Organization
1854 South Ashland Avenue

Chicago, Illinois

ALDERNAN JOSEPH F. ROPA,
Ward Committeeman

Mes Esame Prisirengę Patarnauti Jums Visados
y

--j--

STASYS LITWINAS SAKO:

11R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— VISOKIOS RDATES NAMAMS

REIKMENIS’
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo —- Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuiiacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Darų — Waiiboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINI)

Turtas 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 MACKIEVVICII, Pres. and MgT.

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.

Si4 pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naujų, arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendroves 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 

2331 South Oakley Avė. Chieago, Utinota
Published Daily, except Sundays, 

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

$6.00 per year outside of Chieago; $7.00 per year in Chieago & 
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 mėnesiains .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ....................................................................^150
Vienam mėnesiui .................................................................... .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieago 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 lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios, 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Pavergtųjų Ir Pavergiamųjų Tautų Kilmės 
Amerikiečiai Organizuojasi

Ne vien Lietuva, Latvija ir Estija, bet visa eilė kitų 
tautų yra Sovietų Rusijos pavergta. Todėl, ne vien A- 
merikos patriotingieji lietuviai, latviai ir estai kovoja 
už savo tėvų krašto žmonių teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą, bet ir kitų komunistinio totalita
rizmo pavergtų tautų žmonės lygiai tokią pat kovą 
veda. Vienodas likimas, bendri darbai ir rūpesčiai pra
deda suvesti jas į krūvą, organizuotis, kad bendromis 
jėgomis dirbti ir kovoti prieš bendrąjį priešą — ko
munistinį totalitarizmą ir agresiją, nes tasai siaubas 
sudaro pavojų visoms Europos tautoms Ir net mūsų 
krašto (Jungtinių Amerikos Valstybių) demokratinės 
santvarkos pagrindus stengiasi pagriauti.

Balandžio 10 ir 11 dd. Vašingtone įvyko įvairių tau
tinių grupių (lietuvių, lenkų, slavokų, kroatų, serbų, 
ukrainų, karpato-rusų ir kitų) didžiųjų organizacijų 
lyderiai, kad nustatyti principus ir tikslus jau už- 
megstai tų grupių organizuoto veikimo federacijai. Be 
abejonės, mūsų dienraščio skaitytojams ir visai patrio
tinei visuomenei bus įdomu tikslas, kuriam yra orga- 
nizuojamąsi.
FEDERACIJOS DĖSNIAI IR TIKSLAS

1. To exert every effort to preserve and promote 
onr American way of life.

2. To this end to urge our government to work for a 
just and lasting peace based upon our own BHl of 
Rights and the prineipies embodied in the Atlantic 
Charter and the Four Freedoms, for which our sons 
and daughters fought and died.

3. To counteract the sinister Communist and other 
aati-democratic inflnences which are infiltrating into 
every group represented in this Federation, in each 
of which Communist and other anti-demoeratie front 
or&anizations have been established and Communist 
propaganda is being spread, endaugering the seeurity, 
\velfare and way of life of the American people.

4. To promote the seeurity and welfare of the United 
States by insisting upon policies which wiB bring last
ing peaee to all the nations of the worid, bicludhrg the 
countries of Central and Eastern Europe, numberfng 
about 150,000,000 people.

5. To urge our government to seek the restoration 
of sovereign rights and self-government to the nation* 
which have been forcibly deprived of tbem and to 
secure the exercise of the right of self-determination 
for those nations which have not been accorded this 
right, particularly in the countries of Central and East- 
ern Europe.

8. To urge our government to fulfill the gnarpntee 
of free and unfettered eleetions in these countries un
der the supervision of an inter-allied commission. In 
order to achieve this and to eliminate a serious threat 
to woi(ld |)eace, it is imperative that Soviet troops and 
Soviet seeret police be immediately withdrawn froni 
neutr.il and allied countries as pledged in Article 6 
of the Moscovv Declaration of 1043.

Visų tautinių grupių lyderiai vienu balsu priėmė 
šiuos principus ir įsteigtai federacijai davė tokį var
dą; “Federation of Americans of CAitral and Eastern 
European Descent.”

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

SPAUDOS KONFERENCIJA

Vašingtono suvažiavime Amerikos Lietuvių Tarybą 
atstovavo — pirm. L. Šimutis, vice pirm. adv. W. Lau
kaitis, sekr. dr. P. Grigaitis, ižd. M. Vaidyla, iždo glo
bėjas ir politinės komisijos narys W. T. Kvetkas.

Sudarytas laikinas federacijos komitetas, išrinktos 
reikalingos komisijos.

Viename suvažiavimo posėdyje sušaukta spaudos kon
ferencija (press conference), kurioj dalyvavo keliolika 
žurnalistų — dienraščių ir įvairių spaudos agentūrų 
atstovai. Viso krašto spąuda plačiai aprašė suvažia
vimą, atspausdino įsteigtos federacijos principus, pa
žymint, kad kovai už Amerikos demokratinę santvar
ką ir rytinės ir centralinės Europos tautų išlaisvinimą 
susiorganizavo tautinės grupės, sudarančios apie vie
nuolika milijonų Amerikos gyventojų.

NAUJOJO SĄJŪDŽIO PRADŽIA
Šis didysis sąjūdis prasidėjo įvairių tautų fraterna- 

linių organizacijų veikėjų susirinkime, įvykusiame va
sario 22 d. Pittsburge. Specialiai išrinkto komiteto su
sirinkime kovo 25 d. (taip pat Pittsburge) nutarta į 
sąjūdį, įtraukti tokias organizacijas, kaip — Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Amerikos Lenkų Kongresą, Amerikos 
Slavokų Lygą, Amerikos Kroatų Federaciją ir daug 
kitų, kurios darbuojasi dėl apsaugojimo Amerikos de
mokratijos ir dėl mažųjų tautų išlaisvinimo.

“The Federation of Americans of Central and East
ern Descent“ (Centralinės ir Rytinės Europos Kilmės 
Amerikiečių Federacija) tikrai daug galės pasitarnauti 
pastovei ir teisingai taikai atstatyti. Todėl mes ne tik 
pritariame, bet naująjį, didįjį sąjūdį sveikiname ir lin
kime jam geriausio pasisekimo.

Prez. Trumano Sukaktis
Šiomis dienomis suėjo metai, kai mirė Prezidentas 

Rooseveltas ir kai jo vietą užėmė vice prezidentas Harry 
S. Truman.

Naujam Prezidentui nelengva buvo perimti nepa
prastai didžias ir atsakingas pareigas. Karas tada ėjo 
visuose frontuose pačiu smarkumu. Painūs taikos pla
navimo ir krašto vidaus reikalai buvo kolosaliniai. Ka
dangi mūsų krašto prezidentas yra ir vyriausias gink
luotųjų jėgų vadas, ir vyriausias užsienių politikos 
vairuotojas, ir vyriausias vidaus reikalų rūpintojas, 
todėl nesunku sau įsivaizduoti, kaip didelė našta buvo 
uždėta ant p. Trumano pečių.

Ir, reikia pasakyti, naujasis Prezidentas tą naštą 
pakėlė ir ligšiol garbingai ją nešė. Pasiekta karo per
galė, nustatyta griežtesnė linija užsienių politikoj ir 
gerai pradėtas pokarinis krašto rekonversijos darbas.

Reikia tikėtis ir linkėti, kad pasaulio taikos plana
vime ypatingai Prez. Trumanas ir toliau laikytų griež
tos linijos, kad nebedarytų taikai kenksmingų ir pa
vojingų nuolaidų, kad vykdytų Atlanto Čarterio dės
nius ir darytų greitų ir efektingų žygių pavergtosioms 
tautoms išlaisvinti.

Kitos Tautos Apie Lietuvius
Argentinoje leidžiamas ukrainiečių savaitraštis ‘Pe- 

relom” vasario 16 dieną įsidėjo ispanų kalba straips
nelį apie Lietuvos praeitį, apie dabartį, apie ištremtuo
sius į Sibirą, apie tremtinius kituose kraštuose, tuo 
pačiu reikšdamas daug simpatijų lietuvių tautai.

_  U. S. leidžiamas ukrainiečių laikraštis “Svoboda“
karjtoja USA senate pasakytus apie Lietuvą ir kitas 
pavergtas tautas liečiančius žodžius: Mes negalime 
sankcijonuoti, kad tos valstybės pereitų baisiausios 
tiranijos valdžion... Mes kariavome ne tam, kad padi
dinti vergų skaičių... Mes negalime toleruoti to, ko ne
leidome daryti Hitleriui ir dėl ko stojome į karą.

— Philadelphijos ukrainiečių laikraštis “America“ 
paskelbė tekstą telegramos, kurią to miesto lietuviai 
pasiuntė prez. Trumanui dėl Lietuvos laisvės.

— Ukrainiečių laikraštis “Amerika’’ įsidėjo paveiks
lą neseniai į USA atvykusio rytų apeigų vysk. P. Bu
čio, paminėdama jo 15 m. vyskupystės sukaktį ir pri
mindamas, kad jisai lankėsi ukrfciniečių šventovėse 
Amerikoje.

— “Ameryka-Echo“ ir kiti lenkų laikraščiai plačiai 
paminėjo kongresmano O’Konski kalbas, pasakytas Chi- 
cagoje, Washingtone ir kitur, kur kongresmanas gynė 
Lietuvos teises į nepriklausomą gyvenimą.

— “Ameryka-Echo“ persispausdino Adomo Mickevi
čiaus eilėraštį apie mirtį Emilijos Pliateraitės. Eilėraš
ty pažymima, kad ji buvo sukilėlių pulkininke, lietu
vaitė.

— Ukrainiečių “America“ įsidėjo LAIC’o pranešimą 
apie priverstiną ukrainiečių gabenimą į Rusiją. Prane
šimas įdėtas pirmame puslapyje, stambiomis raidėmis, 
pažymint, kad jis imtas iš LAIC biuletenio.

šeštadienis, baland. 13, 1M6

£aLciuvie.ni.-£fuitctityte.—" i ■ —

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

eMM

VALANDĖLEI.

Velykoms Artėjant
Pokarinis laikas reikalin

gas labai apgalvotų spren
dimų. šįmet dalis senato
rių bei atstovų perenkami, 
taigi, nenorėdami pakenkti 
savo partijos pozicijai, jie 
svarbius įstatymus atideda 
tolimesniam laikui — po 
rinkimų. Toksai įstatymų 
atidėliojimas neišduoda tik
ros atstovų nuomonės apie 
būtinus patvarkymus, kurie 
nesutiktų su žmonių pagei
davimais.

★ ★ ★
Sakoma kad šiltesnių kra

štų ypatybė — palikti šios 
dienos darbą rytdienai jeigu 
tiktai galima be stambiij 
nuostolių. Tikrenybėje, toji 
ypatybė esti ne vien ispa
niškų tautų silpnybė, ja pa
sižymi kiekviena tauta, kiek 
vienas žmogus kai reikia 
spręsti labai nemalonų da
lyką.

★ ★ ★
Kai žmogui suskauda dan 

tj, rodos išmintingiausia bū
tų nueiti pas dantų gydy
toją. Daug laiko praeina kol 
žmogus atsiduria gydytojo 
ofise. Jeigu ten gauna pata
rimą lupti dantį — praei
na pora mėnesių kol žmo
gus nutaria paklausyti ge
ro patarimo. Dantį skauda 
bet žmogui visgi norisi ati
dėti rytdienai, skausmas gal 
praeis, dantis pasiliks.

★ ★ ★
Panaši tvarka pasitaiko 

su drabužiu. Maža skylutė 
— nieks nematys, kam tai
syti. Medžiaga pradeda irti, 
priseina galutinai nešti pas 
siuvėją. Su įrankiais ta pa
ti pasaka. Kirvio kotas per
skilęs bet laukiama geres
nio laiko. Praeina net metai 
kol kirvis reikalingas, kotas 
vistiek nepataisytas.

★ ★ ★
Nemanykime kad pareigų 

nustumimas reiškiasi vien 
paprastuose gyvenimo reika
luose, kad sielos gyvenimas 
neturi tų sunkenybių. Mal
dos apleidžiamos, nes rodos 
žmogui kad malda su išblaš
kymais Dievui nepatiks, tai
gi nesimeldžia,. nė ryte, nė 
vakare, nė prieš ar po val
gio. Visa žada palikti sek
madieniui kada maldas at
varys už visą savaitę.

★ ★ ★
Katalikui dera atlikti iš

pažintį, priimti Švenčiausią
jį Sakramentą apie Velykas. 
Tą nemalonią pareigą stu
mia nuo savaitės į savaitę, 
suranda visokių neva pasi
teisinančių aplinkybių; nėr 
užtektinai nuodėmių papil
dęs, nėr svetimo kunigo, ku
ris jo nepažįsta, atlaidai bus 
už keletą dienų tada pato
giau bus prieiti. Menkiau
sia priežastis pasidaro di
džiausiu pasiteisinimu.

★ ★ ★
Gera būtų žmogui prisi

minti kad amžinybėje Die
vas gali nepaisyti kaip il
gai žmogus skaistykloje ken 
čia, kad dar vietos nėr pa
ruoštos jam danguje kad 
užimtas kitais nusidėjėliais. 
Žmogau neatidėk rytdienai 
ką reik daryti šiandie, nes 
pats Viešpats gali tau su
teikti malonių rytdien kai 
tau jos būtinos šiandien.

A.B.C.J.

HE

(Tęsinys)
— Žiūrėkit, drauguži! — 

tarė drebančiu balsu gene
rolas Vatmanas, sunkiai dė
damas ranką ant Vytauto 
peties: — Kai mus sušau
dys... — kalba senelio nu
trūko. Sukandęs pažiaunius, 
jis kiek patylėjo ir nurimęs 
vėl tęsė: — Kai mus sušau
dys, praneškit tą baisią ži
nią mano brangiai žmonai 
ir dukteriai... Tik, meldžia
masis, pasistengk nuraminti 
jas... Paguosk jas... — pra
tęs žiūrėti mirčiai į akis se
nas karys sukrito verksmu. 
Jis atsisėdo, užsikniaubė 
rankomis, pasirėmęs savo 
kelių, ir verkė, verkė...

Negalėjo likti ramūs ir 
aniedu kalbėjusieji, ir kiti, 
kurie netoli stovėjo.

— Kodėl jūs manot, ger
biamieji, kad j ūmi turi su
šaudyti ? Juk neiššaudys, 
štai, visų, kiek čia mūs yra! 
— kiek patylėjęs, prabilo 
Vytautas.

— Jūs nežinot bolševikų, 
jei Jūs manote, kad jie gali 
ties žmonių gyvybėmis su
stoti; bent pagalvoti, ar tai 
verta daryti! Pas juos da
bar teismas trumpas: “K 
stėnkė”. Tai lengviausias 
klausimo išrišimas. Jūs ci
vilis. Jus tik per nesusipra
timą suėmė ir gal spės iš
aiškinti, kas Jūs. Jumi gal 
ir paleis, — nuo senumo ir 
nuo susijaudinimo krutinda
mas galva, iš lėto dėstė se
nas generolas:

— Mes nežuvome nuo 
priešo rankos. Per tris me
tus nežuvome. Tenka žūti 
nuo savo kareivių, savoj Mo
tinoj Maskvoj, už kurią jau 
dviejuose karuose kraują 
liejome... Toks likimas!.. 
Man — kas! Aš jau senas. 
Mirtis visvien greit atlan
kys. Bet Jums dar gyventi! 
Po sunkių karo vargų 
džiaugsmu kompensuotis tu
rėsite, o ne žūti...

— Ach, geriau, šimtus, 
tūkstančius kartų būtų bu
vę geriau, kad būtume fron
te nuo priešų rankos žuvę, 
negu čia tą gėdą, tą paže
minimą kentę... — laužė ran
kas visas pamėlęs ir išbalęs 
kitas labai liesas karinin
kas, grovas Anenkovaua.

Jis, per tą porą dienų, vi- 
sai pražilo. Jis negali pa

kelti šito savo luomo ir ka
riškos garbės pažeminimo: 
jiems, rusų armijos karinin
kams, lupinėjo antpetes, 
spiaudo j veidą ir dar... rei
kės Žūti nuo kokio suskio 
rankos...

— Kad bent gavus Kur 
įrankį pačiam nusižudyti! 
— O badas marina, kanki-

Grovas nutilo. Vaikščioti 
dideliais energingais žings
niais, kurie taip raminamai 
veikia nervus, jau nebebu
vo jėgų. Jis sustojo ties lie
taus lašais ašarojančiu lan
gu ir įsmeigė akis į tolį. Lau 
ke irgi nesimatė nieko ra
minančio. Jau kelinta diena 
dulkina smulkus lietus. Dan 
gus perdėm taip apsiniau
kęs, kad nėra, rodos, jokios 
vilties, kad jis kada nore 
pragiedrės. Kad baigsis ši 
nuobodi dargana ir vėl pra
švis skaisti, giedra saulutė. 
Saulutė!

Vytautas pasiėmė popio- 
rio, pieštuką ir pradėjo ra
šyti žmonai laišką. Gal pas
kutinį savo gyvenime:

“Mano brangioji draugu
že! Aš neišlaikiau savo pa
sižadėjimo sugrįžti 10. Su
grįšiu kiek vėliau. Tu, šir
dute, tur būt, susirūpinai, 
verkei! Kaip matai, be rei
kalo. Aš greit sugrįšiu ir 
nubučiuosiu tavo brangias 
akeles. Čia mumi kiek su
laikė... Juozanavičkra — 
biatfrus Žmogus. Saugokis 
jo, Maryte. Bet, jeigu aš ne
grįžčiau..., nesigraužk dėl 
manęs, brangioji! Mes tą 
trumpą laiką pėrgyvenom 
tiek laimės, kiek kiti gal per 
visą amžių neturėjo. Mirti 
reiks vis vien. Anksčiau ar 
vėliau... Nežinia, ar aš bū
čiau tau visuomet geras, ko
kiu tu mane dabar vadini. 
Gal aš paskui tau suteikčiau 
skausmo, kaip švogerits Mo
tiejus Danutei. Gyvenimas 
keičiasi. Keičiasi ir žmonės. 
Sutik su likimu! Tik nenu
simink dėl šių mano, gal būt, 
nereikalingų žodžių. Gal būt, 
mes tą laišką jau abu kartu 
skaitysime, brangioji. My
lėk mūsų sūnelį, gyvenk dėl 
jo!.. Bučiuoju tave stipriai... 
Tavo visuomet. Tik tave, vie 
ną tave mylėjęs

Tavo Vytautas“. 
(Bus daugiau)

SS
PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Moręičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTI

Mutual Fedaral Savmgs
AND LOAN ASSOCIATION OF CMUAOO

IŠDEK U. S. GOVKItVMENT Sl'PEKVKlOIT

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8W7
JOHN J. KAZANAUSKAS PreMdent a 

Office hours: Daily 9A. M.-5P. M.; Thuredaya 9A. M.-7P. M. 
Wedneaday 9 A. M. - 12 Noon

BBE 1
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Pranešimai
SVARBUS L. VYČIŲ 
CHICAGOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, balandžio 14 
d., Šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, 46th ir S. Wood St., 
2:30 vai. popiet, įvyks svar
bus L. Vyčių Chicagos aps
kričio susirinkimas.

Kadangi numatyto Vy 
čiams namo pirkimo kon
traktas jau pasirašytas na
mo trustisų ir rankpinigiai 
jau įteikti, pilnas raportas 
bus išduotas šiame susirin
kime. Reikia dabar visas 
spėkas traukti į talką kas 
link to namo; visas veiki
mas, visos pramogos turės 
rištis su šiuo projektu. Tad 
reikalas rimtai apsvarstyti 
viską ir ruošti planus.

Pastarojo susirinkimo nu
tarimu, visos L. Vyčių kuo
pos prašomos išrinkti nuo
latinius atstovus į apskritį 
ir prisiųsti oficialį jų sąra

PAGERBS SAVO VEIKĖJU Narės prašomos susirinkti 
anksčiau, Susirinkimas bus 
2 vai. popiet, parapijos sa
lėje.

Cicero. — Visų šventųjų 
Draugystės svarbus susirin
kimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 14 d., 1 vai. popiet, 
mokyklos kambaryje.

Budriko radio 
programa

Graži Pas Mus 
Pramoga

ty) balandžio 14 d., 6 vai. 
vakare, parapijos salėj.

Bus gerų dovanų. Prie to 
bus dar duodama sviesto ir 

Balandžio 14 d. ir vėl bus No. Side. — Apaštalystės cukraus. R. K.
leidžiama nuolatinė Budriko' Maldos Draugija rengia pra------------------------------------
krautuvės radio programa niogą (Bunco and Card Par- PLATINKITE “DRAUGĄ” 
per didžiąją stotį WCFL-
1000-k., kaip 9:30 vai. va
kare, Chicago laiku (vieną

Albina Poškienė, Moterų Sąjungos centro sekretorė, ku
riai pagerbti Chicago sąjungietės rytoj rengia bankietą, 
Evergreen Country Club, 9340 S. Western Avė. A. Poš
kienė nuo pat jaunų dienų veikia Chicago lietuvių ka- 

šą su vardais ir adresais, j visuomenėj, taipgi yra “Draugo” bendradarbė ir
Tik įgalioti atstovai turės DKR ne
sprendžiamą balsą, kiti tik i
patariamą balsą^ Visi atsto labdarių kimas įvyks balandžio 14

susirinkime kuo skait-. rasinnkuno, parapijos kusi-| d, 1 vai. popiet, parapijos

Rast. E. W. Mikutisį vaĮan(ją vėliau rytų valuti-
~ i jose) . Programoj dalyvauja

Marųuette I ark. Mote- gerį dainininkai ir didžiulė 
rų Są-gos 67 kuopos susi- Budriko radio orkestrą. Bus 
rinkimas įvyks balandžio 18, ži liarjdiėa dainelių ir
muzikos kambaryje. Visos smagios muzikos.
narės malonėkite dalyvauti. I
Išgirsime raportą iš buvu- Nudriko programa y-
sios card party; bus taipgi j ra &irdima kas ^virtadie- 

ir natiPkta nrncrro^o i nio vakaras, kaip 7 vai. per 
Cicero stotį WHFC-1450-k. 
Čia leidžiamos vėliausios ži
nios, juokai, pranešimai ir 
smagi muzikalė programa 
Juozo Budriko gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvė, 3241 South 
Halsted St. leidėjai šių įdo
mių lietuviškų programaų,

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

me
lingiausiai, nes daug svar 
baus ir naujo reikės aptarti.

V. Ed. Pavis, pirm.

rinkimų kambaryje. Nariai svetainėj. Nariai prašomi
ir narės malonėkite atsilan
kyti ir naujų narių atsives
ti. Valdyba

būtinai dalyvauti, nes la
bai svarbu. Valdyba

Marųuette Park. Sv.Brighton Park. — 7-i au- 
gystė Gvardijos Pirma biv. j West Side. — Draugijos Barboros Draugija eis bend- 
Šv. Kazimiero Karai, laikys Aušros Vartų vyrų ir mo- rai prie šv. Komunijos Ver- 
susirinkimą sekmadienę, ba- terų labai svarbus susirin- bų sekmadienį, 8 vai. ryto. 
landžio 14 d., parapijos sve
tainėje, 2 vai. popiet. Visi
nariai prašomi laiku susi
rinkti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. Taipogi v- 
ra nutarta tą pačią dieną 
eiti “in corpore” prie šv. 
Komunijos. Visi nariai'5lpra- 
šomi susirinkti į svetainę 
7:30 vai. ryto, iš ten eisime 
į bažnyčią išklausyti šv. Mi
šių. Valdyba

PADĖKONĖ

GLEN
A. A-

DORA SHIMKUS

vaišės ir patiekta programa 
visam metų bėgiui.

Pirmininkė

A. A.

ONA GUDIENE
(po tėvais Yenčiūtė, po pirmu vyru Gaškienė)
Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą žmoną, ir seserį Oną Gudienę.

Town of Lake. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė- | 
mėjų 3 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks balan-

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Kuri mirė Bal., 3-čia d., 1946 m., ir tapo palaidota Bal., 
8-ta d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus 
ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. Ga- 
siūnivu, kun. Makarui ir kun. Kiškūnui, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą ir kun. Makarui, kuris pasakė pri
taikintą pamokslą.

Dėkojame varg. Kulys, už pritaikinta giedojimą pamal
dose, -

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame gra- 
boriui Lachawicž ir Sūriams kuris savo geru mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėee žmo
nėms ; o tau a. a. Glen Dora, Lai Visagalis Dievas suteikia 
amžiną atilsį ir ramybę.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Tėvai, Seserys ir Kitos Giminės.

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 14 d., 1 vai. po
piet, Šv. Kryžiaus parapijos 
susirinkimų kambaryje. Na-
riaį ir narės malonėkite at- į kviečla visus 
silankyti ir naujų narių at- Pranešėjas
sivesti. Valdyba

Netekome savo mylimos 
Balandžio 19 d., 1944 metais.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jai amžiną 
atilsį.

Mes atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. 
Mišias Antrad., Bal. 16 d., 
1946 m., Nekalto Prasidėji
mo švč. Pan. Marijos parap. 
bažnyčioje (Brighton Park), 
7:00 vai., ryto.

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 

Greasing, Washing, Motor Oila, Range & Fuel Oils

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: Vyras Podukrė, Broliai, Brolienė, Pusbroliai, 
Pussesere, Krikšto Duktė ir Visos Kitos Giminės.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO

•

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mflgų patarnavimne yra greitas, mandagus, Ir 
j Asų flnansUkam stovini prieinamas i

g

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marųuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI:
O h I o 9 g oi

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCC 
Patarnaajam 
dieną irnaktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

P. J. RIDIKAS
3384 S. HALSTED ST. 110 W. 13th STREET 

Telephone YARds 1419

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlaatlejl nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai ISsl- 
mtegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtapkite 
LEOUBO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių ž&tsrių.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
pražallnančlos y- 
patybBs sutelks 
Jums tinkame 
nakties poilsi Ir 
pagelbde ligydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žals-

das. Vartokite jj irgi skaudiems 
nudegimams. Sąėų ir sutrflktmų 
praSaltnlmul, ir kad palengvinti 
Paorlasts niežėjime. Atvedi na va
diname Athlete’s Foot degime ir 
niežėjime, sustabdo jo pigti mesi. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo tėtoūrtmains Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

LEOUIyO OINTMENT parsi
duoda po 91.00, 1.75, ir t-00.

Hlųsklte Jūsų Ižoney Orderi tie
siog įi—

LEGULO
1941 No. Plllaski Bd. 

Dept D. Chicago 39, III.

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI VtooM 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

I. J.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULImail 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

h
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BUS ŠVENTA VALANDA
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VERBŲ SEKMADIENĮ!
Nekalto Prasidėjimo Sv. Panelės Parap. Bažnyčioj
KALBĖS:- Kun. A. Kiškūnas iš Švento Jurgio parapijos ir 

Kun. J. Makaras iš Švento Petro ir Povilo parapijos.

Prasidės Lygiai Trečią (3-čią) Valanda Po Piety. į
RENGIA:- Švento Vardo Draugystė iš Nekalto Prasidė

jimo Švenčiausios Panelės parapijos, Brighton Park

i
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I

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VYRUS IR MOTERIS KUOSKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI ŠIOJ ŠVENTOJ VALANDOJ, f
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Liūdna, labai liūdna

Susisiekime paštu su Lietuva
U S. PAŠTO DEPARTMENT’AS NURODO, KAIP TURI 

BOT ADRESUOJAMI LAIŠKAI Į LIETUVĄ, LAT
VIJĄ, ESTIJĄ.

čiamus laiškus adresuoti. 
Dabar oficialiai jau pažymi
ma.

Dabar paštas pažymi, kad 
ant siunčiamo laiško voko, 
po adresato, vardu, pavarde, 
vardu kaimo, valsčiaus, aps
krities neužtenka pažymėti 
vien tik Lithuania, kaip iki 
šiol, bet reikia da parašyti 
“Union of Soviet Socialist 
Republics”, arba, sutrumpin
tai, “U. S. S. R.”
AR GAUSIM DABAR 
LAIŠKŲ IŠ LIETUVOS

To Pašto Department’as 
nepasako. Juk ir iki šiol A- 
merikos lietuviai siuntė laiš
kus saviškiams Lietuvon ir 
tie laiškai nebuvo pašto su
grąžinti. Vadinas, laiškai bu
vo arba adresatams įteikti, 
arba pačioje Lietuvoj mas
kolių atplėšiami ir vietoj de
ginami. Juk negalima many
ti, kad mūs broliai, seserys 
būtų savo burnas mums už
darę. Ne.

Lietuvoj veikia aštriausia, 
kokia tik gali būti pasauly
je, Stalino cenzūra. Ji nepra
leidžia nei vieno laiško į 
Ameriką. Dabar jei kas gau
na laišką, tai greičiausiai 
tas laiškas per cenzoriaus

PRIIMAMI LAIŠKAI, 
SIUNTINIAI

Ernest J. Kruetgen, Chi- 
cago pašto viršininkas, per
siuntė lietuvių laikraščiams 
U. S. Pašto Department’o o- 
ficialų pranešimą, datuotą 
balandžio 10 d., kad laiškai, 
paprasti ir oro pašto, taipat 
siuntiniai į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją priimami pašte 
nauja mokesčio rata, būtent 
ant paprasto laiško, sverian
čio iki vienos uncijos reikia 
lipdyti pašto ženklą už 5 
centus. Jei laiškas sveria i 
daugiau kaip vieną unciją, i 
reikia pašto ženklą lipdyti i 
už 10c. Oro paštu siunčiami 
laiškai turi būti apmokami 
po 30 centų už kiekvieną pu
sę uncijos.

Siunčiami į Lietuvą siun
tiniai turi būt ne sunkesni 
kaip keturi svarai ir 6 unci
jos. Siuntiniai neregistruo
jami. Aplikacijos pasiunti
mui siuntinio gaunamos paš
te.
NURODO. KAIP TURI 
BOT ADRESUOJAMA

Be žinių, kad galima laiš
kus siųsti į Lietuvą, iki šiol 
Pašto Departmento nebuvo 
paskelbta, kaip reikia siun-

Automobiliam?
APDRAUDA

Pradedant nuo
524.10 MCT'«S 

5500.00 0YDY"°
POLISAS

54.00 METAMS MOt'ffįS'l

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

1

VEDA KAMPANIJA

Kehshin Izumi, Tokyo bu
distų dvasiškis, varo gat
vėje priešrinkiminę į par
lamentą kampaniją. Tokių 
dalykų iki šiol Japonijoje 
nėra buvę. Rinkimuose taip 
pat labai labai buvo akty
vios moterys, kurios prieš 
karą neturėjo jokių teisių. 
Nauju “imperatorium” Mac- 
Arthur dabar džiaugias vi
si japonai — vyrai ir mo
terys. (Acme-Draugas tele- 
photo)

žioplystę buvo patekęs į mai
šą užsienin siunčiamos U. S. 
S. R. korespondencijos.

i.1

Tiesiog Joms 
Ii Masu Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkftjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARIjOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Kaa Girdėt^ 

Chicagoje#

Pats kardinolas 
vadovaus

Pradedant gegužės 12 die
na Chicago katalikų parapi
jose prasidės kitas maisto 
kenuose vajus, kuriam vado
vaus pats kardinolas S. A. 
Stritch. Tikimosi surinkti 20 
milionų kenų maisto, kuris 
bus siunčiamas badaujan
tiems Europos ir Azijos gy
ventojams.

Mayoras pradeda 
14-metus

Chicago mayoras Ed. Kel- 
' ly šiandie pradėjo 14-tus tar- 
' nybos metus. 1933 m. balan
džio 13 d. jis užėmė ofisą 
miesto tarybos paskirtas 
baigti terminą Anton Cer- 
mak, kuris per pasikėsinimą 
ant prez. Roosevelt tapo nu
šautas Miami, Fla.

Mayoras Kelly yra išvykęs 
poilsio į Eagle River, Wis., 
savo vasarnamį.

r r Raud. Kryžiaus 
naktis"

i įvairios «. Įdomios
^ŽINIOS

Kinija siūlo stipen
dijas

Kinijos konsulataZ Chica-
go paskelbė, kad Kinijos 
Svetimo Ministerijos žinioje 
esant Sino-American Cultu- 

! ral Service siūlo dešimts sti- 
karei-

Naktis iš balandžio 13 į 14
dieną bus “Raud. Kryžiaus N6D3Zistč) VVfO 
naktis”. Cafe Owners Asso- i , * ' <r
ciation paskelbė, kad 71-nam pasilieka nfllBie
didesniam naktiniam klube , ... i • -------------------
nuo visų pajamų tam tikros i __ V ne\’, ustralija. —-Vie- ^pendijų Amerikos
nuošimtis bus 
Raud. Kryžiui.

itKaršto pečiaus"

akinamas a A'"cn.kos kareivio zmo- viama. kurie tarnybos metu 
na nutarė pasilikti namie, buvo Kinijoj. Stipendijos, 

' Karo imigraciniam biure ji $1,500 metams, yra atdaros 
1 Pareiškę, kad kareivį, už ku- kolegijų studentams arba 
rio ji ištekėjo, matė tiktai baigusiems kolegijas Kreip
davai tę laiko ir dėlto bijanti, tis reikia į China Institute, 
kad atvykus į Ameriką jo ne- 125 E. 65 St., New York,vagys

Felix Sebast.an, 2121 So. Pažis; Geriau- tad, sako, pa ! n. Y
Leavitt St., ir Walter Na- Į s^^ti namie. ------
rucki, 2300 S. Albany, nu
bausti nuo dviejų iki trijų Armijos saldainiaimetų kalėjimo. “Karšto pe- M *Oluaill»<ll
čiaus” vagys jie vadinami FurODBi 
dėlto, kad sykį policija pas j " 
juos rado ^avogtą karštą ’ Veiox, Wash. — čia ka-
pecių.

NORIU PIRKTI 

UZ CASH:

Namus• 'A
Farmas 

Automobilius

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

Republic 6051

WESTWOOD liouor store
2441 West 69th Street.

—-—★---------

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome { namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Už vvafermelon S100
Tos rūšies arbūzų Chicago 

rinkoje nėra, dėlto didelė 
naujiena yra pamatyti krau
tuvėj. Viena vaisių importo 
firmą šiomis dienomis gavo 
du vvatermelons. Vietoj par
duoti, firma išstatė juos var
žytinėms Raud. Kryžiaus 

J naudai. Aukščiausias “bid” 
buvo $100 už vieną. Taigi, 
už du watermelons Raud. 
Kryžiaus gavo $200.

X J. E. vysk. P. Bučiui,

nuomenės sandeliuose nuo 
karo yra likę 10 milicnų 
“bars” saldainių ir 1 milio-1 
nas “jars” riešutų. Visą šį I 
pasismaguriavimui perviršį MIC., pagerbti bankieto rei-
perėmė UNRRA. j kalu neužilgo bus šaukia-

' mas susirinkimas visų mūs 
‘organizacijų vadų ir veikė
jų. Susirinkime bus sudary-

Arina Bsua, 3223 Monti- 
i cello Avė., palydėta vyro ir 
sūnaus į geležinkelio stotį, 
įlipus į vagoną apsižiūrėjo, 
kad iš rankinuko dingę $80,
ir banko čekis $2,200 sumai. &edUa

Subadė moterį
Gary. Ind., policija suėmė 

V. Sakalą, kuris peiliu suba
dė Margaret Williams. ka
reivio žmoną. Pasak Sakalą, 
toji moteris žadėjus su juo 
tuoktis ir jis jai patikėjęs 
$4,000, kuriuos gavo iš dirb
tuvės už netekimą piršto. 
Dabar, moteriai pareiškus, 
jog negaunanti nuo vyro di- 
vorso, Sakala ią pasikvietęs 
į savo namus ir įvykus tra-

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
Į DIEN4

Mes Esame AGENTAI T>ėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IK VARNISŲ, taipsrl —
MARTIN SENOl'R M M.IAVŲ 

IK VARNIAI', ir — 
KEM-TONE VAIjSPAR.

Turime Gražų Pa-sirlnkima 
lOlflin. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE '
PAINT & HARDVVARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMloek 8262

Medaliai ir ašaros
New York (LAIC) — 

“Pravda” Nr 34 praneša, 
kad 1,250 lietuvių motinu 
buvo aj>dovanotos medaliais 
už gausiu šeimų išauginima. 
“Pravda” nepasuko kiek sū-

ta komitetas, nustatyta die
na, vieta ir t.t.

X Tėvas Antanas Mažuk- 
na, MIC., baigęs misijas Šv. 
Kryžiaus parapijoj, vyksta 
Detroitan, kur kun. Čižaus- 
ko vadovaujamoje Šv. Jur
gio parap. ves misijas ba
landžio 14—21.

X Komp. A. Pocius ža
dėjo “Draugo” Velykų nu
meriui, kuris išeis keleriopai 
padidintas, patiekti žinių, ko 
kios mišios ir giesmės bus 
giedamos Velykų rytą lie
tuvių bažnyčiose, Chicago ir 
Cicero. Komp. Pocius yra 
artimas dienraščio bendra
darbis ir DKK narys.

X L. Vyčių Cicero 14-tos
nų ir dukterį, buvo nuo mo-1 kuopog nariai eina «in cor.
tinų atimta, deportuota i Si
birą. uždaryta į kalėiimą, 
arba nužudvta. Nuskriaustu- 
ių motinu ašaruose tie meda
liai tikrai blunka.

Stovyklos viršinin
kas basas

Londonas (LAIC) — Lon- 
donietis lietuvis, majoras 
Jonas Liūdžius. belankyda
mas išvietintų lietuviu sto- 

| vvklas britu zonoje, viename 
j la^ervie rado stovvk^s ve
dėja basa; mat. paskutiniuo
sius batus atidavė taisvti. 

i Tas buvo vasario mėnesyje.

pore" prie šv. Komunijos 
rytoj per šv. Mišias 9 vaL 
Šv. Antano bažnyčioje. Po 
pamaldų pusryčiai parapijos 
salėje ir kalba Stasio Pie
šos, L. Vyčių Seniors pir
mininko.

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

£rn Ray

1%:

COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 
3105-07 West 63rd Street

TELEFONAS — REPUBLIC 0415
nROII.ED STEAKR IR CHOPS MCSŲ SPTCIALYBft 

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

J

X Don Varnas 986 post, 
American Legion, vėliavų į- 

, teikimo iškilmės įvyks sek
madienį, balandžio 14 d., 
Marąuette Hali, 6908 South 
Western Avė. Be kalbų, bus 
išpildyta ir meninė progra
ma. Naujam postui vėliavas 
aukojo Darius-Girėna8 post 
271, American Legion. Įžan
gos ir jokios kolektos nebus. 
Pradžia 2:30 popiet.

X Gimimo Šv. Panos Ma
rijos parapijos salėj, rytoj 
didelis vakaras, kurį rengia 
LRKSA 163-ji kuopa. Prog
rama prasidės 7:30 vai. Vo- 
kalę dalį išpildys parapijos 
choristai ir viešnia dain. 
Mileriūtė iš Brighton Park. 
Įžangos ir knygučių tikie- 
tais laimingieji gaus net ke
lias poras nylons.




