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II.N. ATIDĖJO NUTARIMĄ IRANO REIKALU
Truman Pasirašė Įstatymą, Kuriuo i 

Pažabojama Muzikų Vado Galia
WASHINGT0N, bal. 16.— i našavo “tikrą pagerėjimą 

Prez. Trumanas šiandien pa- sekančių 60 dienų bėgyje”! 
sirašė įstatymą padarant šiame fronte.
prievartą prieš radijo trans- Gręsiantį duonos proble-, 
liuotojus federaliniu prasi-» ma rūpino senato mažosios 
žengimu, baudžiamu iki me- pramonės komitetą, kuris 
tų kalėjimo ir $1,000 pabau- ieško būdų kaip pristatyti 
dos. kviečių Europos sušelpimui, Į

Bylius draudžia asmenims nepažeidžiant šio krašto mil- 
bandyti priversti radijo sto
tis:

1. Samdyti daugiau darbi
ninkų negu jos nori.

2. Mokėti pinigą už neat- metų,, tai gal reikės racija
liekamą darbą. nuoti duoną arba atsiras

3. Mokėti unijoms už plok- i juodas turgus duonai,
stelių grojimą. ---------------- •

4. Mokėti antrą kartą už 
transliavimą anksčiau trans
liuoto programo transkrip
cijos.

Tos pačios bausmės tai
komos prieš asmenis ken
kiančius transliavimui kul
tūrinių ar mokslyinių pro
gramų iš svetimų kraštų.
Įstatymas išaugo iš šen.
Vandenbergo bandymo pa- 
naiti muzikų unijos vado 
Petrillc draudimą transliuo
ti studentų muzikos festiva- 
lą iš Interlochen, Mich.

tų išteklių. Duonkepyklų 
atstovai vakar sakė jeigu 
ištekliai nukris 25 nuošim
čius žemiau negu praeitų

VANDALAI NAIKINO NAMUS BUTTE MIESTE Pavedė Lie Memorandumą Komisijai; 
Šiandien Svarstys Ispanijos Klausimą

Neleis Anglių Kainoms
'Pabėali'—Bowles Išdaužyti langai, aptaškyta maliava ir sukapoti ramsčiai parodo kaip organizuotos

W ASHTNPTniM h l 1 _ *vandalų &auj°s Padarė nuostolių Butte, Montana, per dviejų nakčių riaušes. Raportuo- ; 
aniivuiuiN oai. m. ,ta šio nam0 vidus vįsįškai išdaužytas. Visi 10 apnaikintų namų buvo ne3treikuojančių

onomijos stabilizatorius Anaconda Copper mining Co. darbininkų. Du jaunuoliai buvo sužaisti grumtynėse
F-Cnvizloa oionriion Imnnn nnno • o »/ •

(Acme Tekphoto.) j

Komunistai Įsilaužė Į Changchun,
Kovoja Su Valdžios 4,000 Kareivių k.“””“.“. ,‘U

CHUNGKING, bal. 16. — I munistai, nugalėję gynėjus kurie praeitą, savaitę atsi- 
Kinijos valdžios raportas i miesto pakraštyje, gal pa- sa,k® liudyti bijodami “n+_

Gelžkeliečiai Streikuos
Prieš Rock Isiand RR
Brotherhcod of Railroad 

Trainmen šaukė 2,500 savo 
narių streiką prieš Rock Is- 
land geležinkelį,. Tai buvo 
pirmas veiksmas pasėkoje 
patiekimo 15 unijų prašymo 
14 centų valandai pakėlimo 
suvirš milijonui darbininkų.

Valdžios arbitracijos ta-

Bowles šiandien liudijo prieš 
senato bankinininkavimo ko
mitetą dėl byliaus pratęsti 
OPA metus po birželio 30 
d., ir sakė by koks anglies 
kainų pakėlimas pasėkoje 
streiko išaiškinimo bus nu
statytas vien tik adminis
tracijos nustatyta algų sta
bilizavimo linija.

Bowles sakė kuomet kai
nų kontrolės bus panaikin
tos, jam bus gaila biznierių, 
kurie turės teisintis savo 
direktoriams kcdėl neuždir
bama pinigų, “ir negalės 
kaltinti OPA ’

šiandien sakė komunistų ka
riuomenė įsilaužė į Mandžu- 
rijos sostinę, Changchun, po 
nakties neperstojančių puo
limų.

Valdžios pareigūnas ra
portavo jog pranešimai iš 
Changchun iki praeito vi
durnakčio nurodė, jog ma-

siekė smėlių maišų barika
das ir apkasus sostinės cen
tre.

Anot valdžios informanto, 
Changchun garnizone nėra 
daugiau negu 1,000 valdžios 
kareivių. Bendras amerikie
čių korespondentų raportas

‘at
keršijimo,’’ šiandien liudijo 
po to kai buvo užtikrinti, j 
jog jie nebus persekiojami 
ar teisiami už tai.

Brig. gen. Edward C. 
Betts, U.S. karinio teismo 
viršininkas Europoje, garan
tavo apsaugą liudininkams 
byloje, kurioje bent astuoni

Patruliai Sudraudė
Piktadarius Butte! miest0

BUTTE, Mont., bal. 16. — 
ryba bal. 3 d. leido 16 centų ( Šio miesto gyventojai pra- 
valandai pakėlimą. Rock Is- | dėjo atsipeikėti nuo pikta- 
land viršininkai sakė strei- į darių gaujų užpuolimo bai- UŽOinČljd MilŽilliŠkd 
kas numatytas 6 vai. rytą , mes. Policija buvo pasiun- 1 ’ * *
bus atidėtas paprastam 30 , tusi 100 vyrų patruliuoti 
dienų “atvėsimo” periodui gatvėse vakar, ir nebuvo ra- 
nustatytam National Rail- portuota jokių gaujų užpuo

limų.
Policija tačiau neatlai-

iš Changchun nustatė val-
! žąsis valdžios garnizonas j džios kareivių ginančių sos- kareiviai ir astuoni karinin-Į 
dar atsilaiko bent dalyje to tinę skaičių kaipo 4,000, o kai Yra kaltinami kankini- 

spėjo, kad maždaug 40,000 mu arba suokalbiavimu kan- 
kiniečių komunistų laiko ap- kinti U.S. kareivius laiko- 
supę šį miestą. mus Lichfield kalėjimo sto-
---------------------------------------vykioje.

Robert Cox, iš Omaha, i 
Neb.; William F. Pond iš

Pasiekė Apkasus 
Iš to sprendžiama, kad ko.

Vartojo U.S. Lakūno

way Labor akte.

Įsakė Daryti Anglies 
Atsargu Tikrinimą

WASHINGTON, bal. 16.— 
Valdžios oficialai šiandien 
pradėjo naują apžvalgą kraš 
to mažėjančių anglies atsar
gų, kadangi nesimato greito 
užbaigimo 16 dienų senumo 
streiko 400,000 minkštos an
glies kasėjų.

Darbo sekr. Schwellenbach 
prašė vidaus reikalų sekr. 
Krug ir civilės gamybos vir
šininką Small patiekti smul
kų raportą apie kuro ištek
lius.

'A' Bandymu Kainą
WASHINGTON, bal. 16.—

Vice adm. W.H.P. Blandy
šiandien atsakė kritikams i buchi šiandien liudijo, kad

„ , • ... v. _ jis leidęs daryti durtuvųdziai patruliuos Butte, kol kainos artėjančių B i k i n ., ant ,abinto
nebus visiškai panaikintas atoly atomines bombos iš-, amerikiečio lakūnoB lavon(>, 
pavojus. Gaujos per dvi nak- bandymų, sakydamas visuo- i d-Ro kad . kareiyiai 
tis užpuolė ir apdraskė na- tinos išlaidos veikiausiai ne- J
mus nestreikuojančių vario viršys “kainą vieno didelio 
kasėjų. Derybos tarpe kasy-j naujo laivo.” Blandy sakė 
klų, unijos ir valdžios atsto- išbandymai yra “ekonomi- 
vų šiandien vėl užvestos. jos, ne agresijos veiksmas.

Lavoną Kariu Pratybom th^s

YOKOHAMA, Japonija,' H. Ryan, iš Sault Ste. Ma- 
bal. 16.—Kapt. Masaaki Ma- rie, Mich., papasakojo kaip 

Lichfield sargybiniai juos 
su mušdavo.

Atidėjo Svarstymą 
Suvienijimo Byliaus

WASHINGTON, bal. 16.—
Senatoriaus Bridges (Rep., 
N.H.) protestas šiandien su
laikė senato militarinio ko-

Vėliausių Žinių Santrauka
—U.S. autoritetai Vengrijoje protestuoja rusų įsilauži

mą į amerikiečių namus ir reikalavimą nuėmimui U.S. vė- lavono,” jis sakė 
liavų bei įsakymą raportuoti į rusų štabą. -------------------

—Antras U.S. protestas prieš rusus yra atsisakymas j r i- m ■■
įleisti Katalikų Konferencijos (NCWC) maisto siuntas į ™ 3fYS 
Vengriją, kadangi jos adresuotos Kardinolui Seredi. | SllŠdlO NuSirdUlilIO

ruo
šėsi stoti karan ir jis ma
nęs “jie turį turėti tikrą 
patyrimą.”

Save gindamas, Mabuchi 
liudijo, kad jo komandos ka
riai pirmiau lavinęsi vien mjteto planą patiekti armi- 
tik šiaudiniais taikiniais.
“Yra didelig skirtumas tar
pe šiaudų ir tikro žmogaus

jos-laivyno suvienijimo by
lių susiskaldžiusiam senatui.

Civiliai Darbininkai 
Streikavo Palestinoje

NEW YORKAS, bal. 16.— 
Jungtinių Tautų apsaugos 
taryba šiandien atidėjo 
svarstymą Rusijos pasiūly
mo panaikinti Irano skundą 
prieš Rusiją ir baigė posėdį. 
Taryba susirinks vėl ryt po 
pietų.

UN sekretorius Trygve 
Lie patiekė tarybai savo me
morandumą, kuriame jis pa
reiškė abejonę ar taryba ga
li teisėtai laikyti Irano skun
dą dienotvarkėje, kadangi 
Iranas atšaukė savo skundą 
ir reikalas buvo išaiškintas 
dviejų interesuotų kraštų 
susitarimu.

Pavedė Komisijai
Taryba posėdyje priėmė 

Lie memorandumą ir pavedė 
jį specialiai komisijai išstu
dijuoti ir duoti savo nuo-

Pagrobė Vairuotoją 
Pavogė 8600 sv. Mėsos

Plėšikai padidino ir taip 
mažėjantį Chicagos mėsos 
kiekį, pagrobdami mėsos ve
žimą ir pavogdami 8,600 
svarų mėsos, vertos $3,000.

Trys ginkluoti vyrai va
kar privarė sunkvežimį prie 
šaligatvio ties 15th ir Union 
st., pagrobė vairuotoją Wal- 
ter Gutkovvski, 45, iš 40v5 
S. Wallace st., ir nuvežė jį, 
savo automobiliu, už valan
dos išmesdami jį gatvaitėje 
2900 bloke ant Arthington 
st. Gutkovvski raportavo pa
vogimą policijai, kuri- neuž
ilgo rado tuščią sunkvežimį 
ties 32nd ir Federal st.

sprendį už dviejų cfienų. As
tuoni delegatai priešinasi 
rusų prašymui. Lenkija re
mia Rusijos įnešimą skundą 
išbraukti.

Prancūzija, vienuoliktoji 
tauta, patiekė kompromisą, 
kurio tikslas buvo atimti 
skundą iš tarybos rankų pa
vedant sekretoriui Lie pa
ruošti raportą bendram UN 
suėjimui rugsėjo 3 d.

Kelia Franco Klausimą
Prancūzijos, Rusijos ir 

Lenkijos delegatai bendrai 
reikalavo; kad taryba tuoj 
imtų svarstyti Lenkijos 
skundą prieš Franco rėžimą 
Ispanijoje. Pirm. dr. Quo 
Tai-chi pranešė, kad taryba 
sueis ryt po pietų, bet ne
sakė kas tuomet bus svars
toma.

Madridas Sako Bijo 
Sovietu Invazijos

WASHINGTON, bal. 16.—
Valstybės sekr. Byrnes sakė 
J.A, Valstybės dar negavo 
Ispanijos kvietimo vykti Is
panijon tirti Lenkijos kalti
nimą.

Skerdyklų Darbininkai 
Smerkia 'Sąmokslą'

Suėję pietų metu, 15,000 
skerdyklų darbininkų vakar 
reikalavo, kad būtų grąžin
tas mėsos racijonavimas, 
kad OPA kainų kontrolės 
būtų palaikytos, ir kad Kon
gresas ištirtų “skerdyklų 
sąmokslą” mėsos reikalu.

LONDONAS, bal. 16. — 
Madrido radijas pareiškė 
baimę, kad Rusija planuoja 
padaryti Ispanijos invaziją, 
sakydamas prancūzai ir ra
sai turi slaptą sutartį, kuri 
gali privesti prie sovietų žy
giavimo per Prancūziją į 
Ispaniją.

Franco vyriausybė laukia 
atsakymų iš penkių drau
gingų kraštų pakviestų at
siųsti technikus ištirti kal
tinimą, kad Ispanija yra 
pavojus pasaulio taikai.

Varšuvos Metropolitas
LONDONAS, bal. 16. — 

Varšuvos raportas lenkų 
spaudos agentūrai raporta
vo, kad August Kardinolas 
Hlond, katalikų primatas 
Lenkijai, buvo paskirtas Var 
šuvos metropolitu.

Teisino Nacių Valdymą Okupuotuose 
Pabalčio Kraštuose Ir Sov. Rusijoj

procedūrą okupuotuose Bal
tijos kraštuose ir Rusijoje 
sakydamas “vokiečiai kolo
nistai per šimtmečius arė 
didesnius plotus Ukrainos 
negu britai arė britų salose. 
Tai buvo mūsų teisėtasis pa
grindas užkariavimui.”

KALENDORIUS
Balandžio 17 d.: Šv. Ani

cetas Popiežiui; senovės: 
Trabus ir Vore.

Balandžio 18 d.: Šv. Apo
lonija ir Šv. Vilhelmas; se
novės: Suvardas ir Totilė; 
Didysis Ketvirtadienis.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

NUERNBERGAS, bal. 16. 
—Alfred Rosenberg, nacių 
komisijonierius okupuotiems 

; Pabalčio kraštams ir Rusi
jos teritorijai, šiandien pa- 
j sakė alijantų karo krimina- 
i lų tribunolui, kad Hitleris 
buvo “tikrasis valdovas” 

i užimtų sričių Rytuose.
Buvęs nacių partijos “fi

losofas“ sakė Hitlerio val
dymo pradžioje jam buvo 
duota užduotis sudaryti Ry
tų apsaugos sistemą. Jis pa
aiškino: “Aš ėmiausi žygių 
apsaugoti vokiečių Reichą 
nuo kovojimo kas 25 metai 
už atsilaikymą prieš atakas 
iš Rytų.” ’

J Rosenbergas gynė nacių

JERUZALE, bal. 16. — 
Bendras streikas Palestinos 
50,000 civilinės tarnybos 
darbininkų šiandien sustab
dė visus valdiškus darbus

—Prez. Trumanas vakar dalyvavo beisbolo sezono ati
daryme ir išmetė pirmą bolę žaidime Watfhingtone.

—Dvylika kongreso narių pasiuntė Prez. Trumanui

PORTAGE LA PRAIRIE,
Manitcba, bal. 16.—Manito-

i Maisto Krizės ^alaajBnt kad Amerika t,.oj n,.tranku, I ^ri^Tk“!^ :̂ Ariant vandens’tiekimo“
Valdžia Deda Pastangų 

Išvengti
WASHINGTON bal. 16.- su Ispanija, kurią jie pavadina “maža Vokietija.

—Vakar paskelbta didelė japonų paslaptis: japonų val-
sustojo maištavusios po 30 policijos ir sveikatos depar-

Federalinė valdžia šiandien . ’ “7* 7;—-“ valandų demon s t r a c i j o s tamentų.
planavo naują ataką ant su- dom<>*P kasyk,ose Mandzunjoąe 1942 m. bal. 26 d. jvyko prieš sargybinius ir polici- Darbo sustabdymas buvo
narpliotos miesto padėties. ' sUroK*mas< kuriame ždvo 1,549 kiniečių ir korėjiečių. : ninkus, kuomet šaltis einąs tvarkingas visame krašte.
Karo meto kontrolės buvo —CIO-UAW prez. Walter P. Reuther Chicagoje sakė per sudaužytus langus atau- Streikas buvo pravestas pa
atsteigtos bandant išugdyti skerdyklų įspėjimai apie “mėsos trūkumą ’ yra “falšyvi.” šino jų įkarštį.
sviesto gamybą ir stabiliza- —^‘‘1 padėties Mandžurijoje, gen. Marshall nutarė Maištavimas prasidėjo rei-
cijos direktorius Bovvles pra- skristi tiesiog iš Tokyo, kur (jis yfe, į Ghungkingą. kalavimu geresnio maisto.

remti reikalavimus aukštes
nėm algom ir pagerinimui 
darbo sąlygų.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Amerikos lietuviu ; Vyskupas Koadjutoras 
Choru Vadams
Didžiai Gerb. Muzikai:

Lietuvių tremtinių chorų 
vedėjai Europoje prašo a- 
merikiečių chorų vedėjų su
teikti jiems sekančius mu
zikos dainų kūrinius: Nau
jalio: — a) Sudiev, b) Pa
vasaris, c) Kad širdį) tau 
skausmas, d) Oi neverk, ma- 
tušėle; Prtrausko: — a)
Kanklės, b) Consilium Fa- 
cultatis, c) Mažas muzikos 
žodynėliu ir įvairios dainos;
Šimkaus: — a) Gana girioj 
šioj nakvoti, b) Važiavau 
dieną, c) Oželis, d) Vakari
nė daina, e) Vai gudri, gud
ri, f) Sėdžiu po langeliu, g)
Oi kas? h) Mergužėle bran
gi, i) Oi greičiau, greičiau, 
j) Plaukia sau laivelis, k)
Aš išvilkčiau čigono rūbą,
1) Kur bakūžė samanota, m)

Atvyko

Philadelphia, Pa. Pagerbtuvės 
Balsas Veikėjos Mo,ino,ns

Sioux City, Iowa„ — Ba 
landžio 11 d. katedroje įvy
ko iškilmės priimant vysku
pą koadjutorą Tomą L. Noa.
Atvyko apie 10 vyskupų, du 
arkivyskupai, apie 20 prela 
tų, keli šimtai kunigų, apie 
100 seselių. Buvo pilna ka
tedra žmonių. Šv. Trejybės , parašytį iš mus 
vietinės kolegijos choras vy- Kun. Raiia 
rų labai gražiai giedojo. Nau meriką’. 
jas koadjutoras laikė ponti-! “žemaiti’.' .. 1 
fikališkas šv. Mišias, o arki 
vyskupas Rohlman iš Dubu 
que pasakė pamokslą

naa RCA radio stotyje; tu
rėjo didelio pasisekimo; tas 
pagimdė užmanymą iš jo 

i viso gyvenimo sukurti kru 
Memories of Lithuania tarnų jų paveikslų “Show” 

XXPastaruoju laiku čia iš radio valandos direktorius- |— vaidinimą, 
garsiosios “Sr.rtaaidės ” vie anaunceris, Jack J. Stukas, 
nam Ričmondc senam plunk- 429 Walnut St., Newark, N 
snagraužai atsiuntė laišką J., ruošia koncertą moti- 
Ona Unguraitė, mūs pasižy- nom3 pagerbti Motinos Die- 
mėjus veikėja. Tarp kitko yie geg 12 d
taip iiaireiSkia:.................. Kalbama. Kad j to kcn-

Tai vis nepailsti rasinė- eerto programą yra pakvie- 
ti apie kitus. Kaziui Dryžai tęs ir mūsų įstabų berniuką- 
mirus, nėra kam daugiau smuikorių, gerbės kapitoną 

parapijos Tada Kulig v ski, kuriam sa- 
tik i “A- vo laiku vietos kardinolas

In MemoriamL

Tel. YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:«0 rak.

gaila, kad atsis’” ' . - .. į
sų. Ir taip mažai yra dar
buotojų iš ateivių. Pamaži,

Po Mišių buvo blnkietas įr visi išvyksime iš šios že- 
viešbutyje. Naujam vysku- ' mės.’’ XX
pui įteikta nuo kunigų do- __________ 4_____________
vana- ; pyklcs apdengtos su guma

Dabar naujam vyskupuil(rubber pads). Niekur čio- 
priseis atlikinėti visas Di- naį bažnyčioj neturi taip 
džiosios Savaitės ape?gas ir , gerai, kaip’ mes. Bažnyčios 
dirmavoti po visą dieceziją, takai iškloti su guma (rub- 
Mūsų Šv. Kazimiero para- ber tiles) ir su 'Ko vėjai pučia; Aleksio: — .. . _ . „

a) Ginkim šalį Lietuvos, b) ‘ PW. dH™avone bus birže-, spalvomis
.. ... , -T ... lio 23 d. per sumą.Mes grįšim ten; vanagaičio: r
— a) Aš bijau pasakyt, b) DIDŽIOJI SAVAITĖ 
Stasys, c) Margučio dainos; IR VELYKOS 
Strolio: - Vai tu žirge, žir- Didžiojoj Savaitėj šv

Įvairiomis 
Tokių takų čio

Daugherty, įkainuodamas jo 
uolią veiklą pardavinėjime 
Amerikos karo bonų, atsiun
tė savo ranka rašytą laiš
ką, kurs šiaip skamba:

“To our young Captair. 
Teddy J. Kuligovski, Cham
pion Bond Seller and win- 
ner of hearts, with a bles- 
sing from D. Card. Dough- 
erty, archb. of Phila.”

Sykiu atsiuntė jam tada ! 
ir labaį gražų, atmintiną * 
medalį

Pastaruoju laiku Kuligov-

Daug, daug jau čia karių 
lietuvių kilmės sugrįžo na
mo, kariavusių Afrikoje, Eu
ropoje, ir Okeanijoje.

Bet sūnaus viengenčių An- 
tano ir Onos Kryžanauskų, 
Antano Kryžanausko, Kaip 
nėra, taip nėra. Dar kalba
ma, kad, turbūt, jis žuvo 
kovose su japonais.

Už jo sielą šv. Mišios jau 
buvo atlaikytos Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Giliausia mano užuojauta 
Kryžar.auskams.

Kazys Vid.kauskas

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų : nelaimėje atsilan
ko ne'—iesti. — ' '’as.

Mi
ge ir Anksti rytą, rytelį. Jie į iiog b,Ja per pirmas tris die.
prašo chorams Žilevičiaus, 
Pociaus, Čižauško, žižiūno ir 
kitų Amerikos lietuvių kom
pozitorių kūrinių.

Kiekvienas choro vedėjas, 
peržiūrėjęs savo dainų re
pertuarą prašomas, bent da
lį paaukoti mūsų broliams 
tremtiniams dainininkams, 
kurie yra susispietę į chorų 
grupes, ir lietuviškoje dai
noje randa sau laikiną su
raminimą.

Kurie atliekamų muzikos 
kūrinėlių gerame stovyje ne
turi, prašau, už vieną-kitą 
dolerį nupirkti dainų iš se- 

muzikos

nas 8 vai. ryto, o per ant 
ras tris dienas 6 vai. Vely 1 
kų šv. Mišios bus 7 vai. ry-, 
to, o suma 10:30 vai. Vaka-' 
re įvyks pasilinksminimas i 
7:30 vai.
PAGERBSIU!
KAREIVIUS

Rengiamas čia vakaras 
i pagerbimui sugrįžusių ka
reivių. Pirmiausiai bus iš
kilmingos šv. Mišios su pa
mokslu. Dėkosime Visaga
liui, kad karas užsibaigė ir 
kad nei vienas iš mūsų pa
rapijos kareivių nežuvo. Po 
to, parapijos darže bus pa

i nai irgi nei viena bažnyčia 8ki buvo pirmutiniu berniu- 
! neturi. Zokristija taipgi ,gra- ku televizijoj per tris die- 
! žiai papuošta. Visas darbas
atseis apie $4,000.00. Žmo
nės džiaugiasi, kad mūsų 
bažnyčia dabar taip graži.
Ir svetimtaučiai stebisi, kaip Į 
mes mokame gražiai puošti 
savo bažnyčią. Koresp.

Nevarlok 'Svaigalu'
Dėl pageltos nuo “Nugarskau

smų”, “Itheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”. 

Vartokite . .
HEALTH RESUK'l MINĖK AL 

BATH druska

Tikslus Tyrimą* 
Orthoptic Gydymas

Contuct Stiklui 
Stiklus Atiiuujiuuin

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Virė Metropolitan State Bankos)

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

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

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

maišukas užtenka 
maudymams.
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KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite Jos vietinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaidlečlal. kreipkitės I 8HIM- 
KUS DRUO8. 8801 8. Halsted 8t.

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IK t RGAf

1729 So. Y v»-
Cž-troe >uooi»>

OfitM> Telefonas: YAJRds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Sies. Tel : MlDway 288h 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. diena

kančių 
staigų:

“Muzikos Žinios”, 3252 S.! pole) ir pašventinimo, dedi- 
Halsted St., Chicago, III. kavimo ceremonijos. Ant ga-

Mr. X. Strumskis, 332 Ū- i lo bus bankietas
nion Avė., Brooklyn, N. Y. Įlr,3okla1' Dabar.. rerlkamua 

i aukos ir siuntinėjami kvie-
“Margutis”, 6755 S. West-Į timai.

leidimo į- statytas labai didelis ir gra- !
žus vėliavaį stulpas (Flag-

I r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina
mas

Be to, turime 
didelį ir gerą pa 
sirinkimą Muzik- 
ališkų Instrumen
tų, Muzikos Kny- 
kU, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOP 

IN STATE OF INDIANA
rfome Calls in Imliame—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THVKAPY 

936 West 63rd St. 
dOURB; Daily •—» F. M.

Haturdays 9 A M. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašalina 

visą aklų įtempimą.

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

opTomet ristai 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Chicago

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

OfiM) Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
oVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
uJGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3213 
Rez. Tel. REPubUo 0054 
Jeigu Neatailiepiama^- 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS.
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

---------------------------------------------------- VALANDOS:
DR J W KAn7FWICK Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vakl/l\. Ja Iii 1YMI/I.I-YY IVIY, Trečiadieniais pagal sutartį. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 608U 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 

VALANDOS: nuo 1-4 lr 7-9 kaadian
įsakinant trečiad. lr sekmad.

ir SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
Ir

ern Avė., Chicago, III.
Kad žodis būtų paremtas 

darbu, aš pats tam tikslui 
siunčiu 200 kopijų įvairių 
muzikos kūrinėlių. Tikiuosi, 
kad nė vienas choro vedė
jas neatsisakys prie šio gra
žaus patrijotinio reikalo pri
sidėti.

Savo dovanas prašau siųs
ti: Lithuanian Warehouse, 
101 C-.-and Street, Brooklyn 
n ų ’’AT , A. ,

Su pag:ba.
Aleksandras J. Aleksis 
Vargonininkų Sąjungos 
Centro pirmininkas

Skirsime taipgi dieną ir 
tėvams pagerbti parapijos 
svetainėje. Vėliau paskelb
sime laiką.
BAŽNYČIA GRAŽIAI 
PAPUOŠTA

Užbaigtas darbas papuo-1 
Šimui mūsų bažnyčios. Klau-1

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 

ir muzikalius lngt.mmawt.ua.

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8817

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Paluisis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tel. — HEMlock 5524 
• (Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreųkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Tšdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam IS namų Ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RAIUOR
Taipgi Pasirinkimas Valiausių 

Muzikom Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 411S

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

* * *
68(3 W. Cermak Road 

BEKWYN, LLLIKOI8

Oftoo Tel.Benvyn 8823 
Rm. Tel. — iAfayetfte 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Benvyn 6200

VALANDOS:

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

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

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs _iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymg 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.

CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUKG:V>

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 
Iel. REPublle 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tek: 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 0 vaL vakare.

Tel R«s. 6958 So. Talman Ava
| ttea TeL GROvehill 0617
Office TeL HElfloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
464S 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 <787 

Namų TeL PROspect 1980

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arbą Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET

f

Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro^ 
šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

3$

K
IT1ARGIITIZ

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1150 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 
ĘL-------—„J,,.................................... ===

rel. YARds 3146

DR. V. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

rel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

rel. YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. 1 BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 351h Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.
Žmogus be tikėjimo, kaip 
flrlrlvs he žaboklių

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
VAL\NDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULI.MAN 1193 
v.mo TM.» Pn.I BAN MII

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.
2100 West Mndison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRU'nswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 Iki 8 vakareUŽSISAKYKIT "DRAUGĄ”

lngt.mmawt.ua


Trečiadienis. tai. 17, 1948 DTENRAŠTTR DRAUGAS, CTTICAGO, ILLINOIS S

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
"DTtAŲGAS” HELP VFANTED 

A D VERTIS JNG RE l>A RTM E. NT 
127 No. Dearhnrn Street 
Tel. RANdolph 9J8S-0IS»

HELP WANTER — VYRAI

KRĖKIU KEPYKLOJE . 
REIKIA

ROLLER VYRŲ
Prie

DOIJGH BRAKE MASINOS
Pastovus darbas, gera mokestis. 

Atsišaukite

1326 S. JEFFERSON ST.

POPIERIAI PEILIŲ 
TEKINTOJO

Operuoti peilių tekinimo mašina. 
Taipgi PADĖJĖJO. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

GEORGE HOFBAUER ,1NC 
411 S. Wells St.

nET.I* WA\TER — VYRAI

Abelnų Darbininkų
MODERNIŠKOJE 

Gerai Tvarkomoj Dirbtuvėje
Siūloma Sekantieji

PATOGUMAI 
1,1 (JOM N ĖS P,RI F.ZII R A 
LIGOJE l’ASELI’A 
PENSIJA
<• AI’ETEItlJA
N 1 OI.AUH >S PRIVILEGIJOS 
geras atostogų plenas 
7Sr i Vai. Laikinis l*akėlimas

ATSIŠAUKITE

Valentine Laboratories
3501 W. 47th ST.

Kalviams
Padėjėjų

Pastovūs Darbai 
Apmokamos Atostogos

KLING BROS. 
ENGINEERING WORKS 

1300 N. KOSTNER AVĖ.

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS I S A V.

5:30 RYTO IKI 2:30 PI*. 
ATSIšAI'KITE 7lain ALKšTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

HELP AVANTF.D — MOTERYS

RADIO COIL VVINDERS, 
SANDERS, SOLDERERS, 

ASSEMBLERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKLIN 2488 
(Mihvaukee Avė. karas iki durių.)

C O M P» I N A T I O N 
RODY IR FENDER VYRU 

Gera Mokestis 
Pastotus Darbai 

G U I D E 
5650 S. KEDZIE

PROSYTOJO IR 
BUSHELMAN

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
A. & P. CLEANERS 
1045 Bryn Matvr Avė.

EDG. 0033. 'Ir. GcrtiMT

REIKIA 
PATYRUSIO 

ODOS BUFFER
M. K. MFG. CO. 

1135 Mihvaukee Avė.

HELP AVANTF.D MOTERYS

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

ADVANCE IRON & METAI. 
SALVAGE CO.

1144 S. Fairfield
KEDzie 4608

MOTERYS
UŽDIRBSITE 

$28.60 į Sav. Pradedant 
Lengvi Dirbtuvės Darbai

48 VAL. Į SAV. 
APMOKAMOS ŠVENTES 

Ir apmokamos atostogos po 
vienų metų su mumis 

ATSIŠAUKITE

MIDLAND MFG. CO.
3955 S. Lowe Avė.

Abelnų Darbininkių
MODERNIŠKOJE 

Gerai Tvarkomoj Dirbtuvėje 
Siūloma Sekantieji 

Patogumai
LIGONINĖS PRIEŽIŪRA 

IJGOJE 1’AŠELPA 
PENSIJA 

CAEETERUA
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS 
GERAS ATOSTOGŲ PLENAS 

70<- I VAL. PO VIENO MĖNESIO
ATSIŠAUKITE

Valentine Laboratories
3501 W. 47th ST.

Iš BALF Skyrių 
Veiklos
NUPIRKO MAISTO 
PRODUKTŲ UŽ 
$4,011.25

Kovo mėn. pabaigoje BA 
LF gavo įvairių maisto pro
duktų už $4,011.25, kurie 
skiriami lietuviams tremti
niams Europoje. Šiai mais
to dovanai aukas sudėjo šie 
lietuviai:

Philadelphijos lietuviai 
už .......................... $2,000.00

Ansonia, Conn. lie
tuviai .................. 243.35

Baltimorės Liet.
Dr-jų Taryba .... 70.00

Domeikai, Rockford,
III............................. 120.00

Los Angeles, Cal. 
lietuviai .............. 251.00

Kulpmount, Pa., BALF 
89 skyrius .......... 30.00

Liet. Mot. Dr-ja 
Minersville, Pa. . . 32.00

Toronto, Canada, 
lietuviai .............. 200.00

Bostono BALF 
skyrius .................. 450.00

Athol, Mass., BALF 
skyrius .................. 150.00 i

Homestead, Pa., lie
tuviai .................. 247.90

East St. Louis, III., 
lietuviai .............. 42.00

Thompsonville, Conn., 
BALF 97 s.kyr. . . 50.00

Utica, N. Y., šv. Jur
gio parapija .... 125.00

Padėka
Saintdairiečiams

Šv. Pranciškaus Seserys 
ir kun. J. V. Skripkus, ka
pelionas, nuoširdžiai dėkoja 
kun. P. Laumakiui, šv. Ka
zimiero parapijos klebonui, 
už didelę paramą, suteiktą 
sesučių naujos koplyčios sta
tybai.

Kovo 7 d. kun. J. Skrip
kus pasakė trumpus pamoks 
lūs, o Šv. Kazimiero gera- * 
širdžiai žmonės sudėjo arti 
trijų šimtų dolerių.

St. Clair’ės žmonės ste
bėtinai kuklūs ir nusižemi
nę, nes aukojo po $25.00 ir 
$30.00, bet savo vardo nei 
pavardės nepadavė. Jie at
simena kad Gerasis Dievas

Auksas ir deimantas yra 
rasti Afrikoj 1870 m.

Išsigimėliams
Esi gimęs Lietuvoj,
Buvai katalikas.
Čion Amerikoj laisvoj 
Likai bolševikas.

Ar tau jauku, ar smagu 
Pastumdėliu būti?
Ar ne gėda, ar ramu 
Lietuvai pražūti?

Tavo sąžinė seniai

kaip ropė į lietuvio turtin
gą ūki, gardžiai prisivalgęs, 
vodkos užsitraukęs užsima
no pavirsti Kaminsku ar A- 
dcmaičiu, tai mano delnas 
nerokuoja už jokį cūdą. Kur 
kas didesni cūdai dedasi A- 
merike, kuomet lietuvės ma
mytės auginti Dėdės Šamo 
duoną maumodami lietuviai 

1 ruskiais virsta.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

Tau išmetinėja, 
žino jų gerumą Jo darbams Kam tu dirbi atbulai?

Iš viso už..........$4,011.25
Šis siuntinys ir kitų mais

to dovanos lietuvius tremti
nius turėtų pasiekti prieš 
pat Velykas.

Kauno Teatro 
Sukaktis

REIKIA 
Valymui Moteris

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

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICHIGAN

REIKIA
PATYRUSIŲ

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

ASHLAND INDUSTRIES 
5419 S. Ashland 

YERANKŲ FINISIIERS
Gera mokestis patyrusioms mer
ginoms.
PLANINGO CIRTAIN CLEANERS 

1170 E. 53:il ST. 
MIDAVAY O»OO

merginų
MOTERIŲ

lengviems inspekcijos darbams. 
Švari vieta, malonus darbas. 

Patyrimo Nereikia
STROMBERG, ALLEN & CO. 

Prfhters
430 S. Clark St.

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas

4 iki 7 vai. kasdien 
"tani Aukšte 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 BLUE ISLAND AVĖ.

Moteris indėnų taryboj
Amerikos indėnų istorijoj 

nėra buvę atsitikimo, kad 
moteris būt buvus renkama 
viršininku.

Osaga indėnų gente, kuri 
laikosi Oklahoma valstybėj, 
paneigus istoriją ir tradici
jas, šįmet rinkimuose į tary
bą moterį pastatė kandida
tu. Balsavimas bus birželio 
3 d.

Gruodžio mėn. 19 d. su
ėjo 25 metai, kai nepriklau
somoje Lietuvoje pradėjo 
veikti Kauno teatras. Jis 
buvo įkurtas 1920 m. gruo
džio 19 d. ir pasivadino Lie
tuvių Meno Teatru, o pas
kutinės okupacijos metu 
persikrikštijo ir gavo Kau
no Didžiojo Teatro vardą. 
Kauno teatro steigėjai bu
vo Juozas Vaičkus. Kons
tantinas Glinskas ir Alek
sandras Vitkauskas, dabar 
jau visi mirę. Nepriklauso
moje Lietuvoje Kauno teat
ras suklestėjo iki viso savo 
pajėgumo; opera netgi iški
lo į Europos teatrų viršūnes.

Lietuviai teatralai trem
tiniai kukliai paminėjo Kau
no teatro 25 m. sukaktį Vo
kietijoje.

ir jiems gausiai atmokės.
Teatmoka gausiai gailes

tingas Viešpats geram kle
bonui ir jo geraširdžiams 
parapijonams.
AČIŪ PHILADELPHIA 
ŠV. JURGIO PARAPIJAI

Šv. Pranciškaus Seserų 
Vienuolynas jau nekartą y- 
ra patyręs Šv. Jurgio para
pijos žmonių geraširdingu- 
mo ir dar iš naujo turi rei
kalo būtį jiems dėkingas už 
jų gausią paramą naujos 
koplytėlės reikalui, nes per 
rinkliavą kapeliono kun. J. 
V. Skripkaus bažnyčioje pa
darytą kovo 31 d. buvo su-į 
aukota $700.45.

Šiame daosnume matosi 
geraširdis Šv. Jurgio para
pijos klebono kun. V. Mar- 
tusevičiaus.

Aukotojų gerų širdžių mes 
niekuomet neužmiršime ir 
siusime savo maldas prie 
Aukščiausiojo Sosto atly
ginti jums Savo Apvaizda 
čia žemiau ir amžina links
mybe Jo Karalystėje.

Dėkingos Seserys ir 
— Kun. J. V. Skripkus

Miule karo žemėlapis
Cape Town, Pietų Afrika. į 

— Vienas šio miesto gyven
tojas gabale muilo barzdai 
skusti rado Liege distrikto, 
Belgijoj, karo žemėlapį. Ma
noma, kad tai buvo šnipų 
priemonė perduoti militares 
paslaptis.

Tavęs klausinėja.
Juk lietuvis tu esi, 
Kacapams tarnauji,
Ką tu gero sau turi,
Kad jiems pataikauji.

Darbai tavo kruvini,
Tu skriaudi tėvynę,
Ir su kaušu kabini 
Azijos purvyną.

Tėvus savo marini,
Senus, žilgalvėlius.,
Įr kraujuose skandini 
Brolius artojėlius.

Tave keikia net gamta 
Lietuvos šalelės.
Ir žemelė jos šventa.
Ežerai, girelės.

Mat sūnus tu Lietuvos 
Sąžinę pardavęs,
Ieškai broliams vergijos, 
Pats jos neragavęs. 

Geriaus saulės neregėt 
Tau, tautos klajūne,
Nereikt' dvasiai tiek trunėt 
Pikto žmogaus kūne.

Keikia dvasios iš kalnų 
Kurios tenai yra,
Šaukia balsas milžinų 
Verkia bočių lyra. 

Nemėgink tu niekados 
Peržengt mūsų kapo,
Nes išnyksi be žinios., 
Nepalikęs kvapo.

Tik nekeikia kapuose 
Miela motinėlė,
Kuri miršta skausmuose, 
Kai kulka pervėrė.

Grįžk, sūneli, iš klaidos,
Aš tave užjausiu,
Prie krūtinės pervertos 
Dar tave priglausiu.

Žaibas

$15,000 už aliejaus 
istoriją

Tulsa, Okla. — Viena alie
jaus kompanija steikė Okla
homa Universitetui $15,000. 
kad parašytu istoriją alie
jaus pietvakarių tos valsty
bės.

Bet jei šis daktaras vie
toje tarp durų stovėti, nusi- 
mufintų į Rasiejų, tai aš esu 
šiur, kad jis pamatytų di
desnį cūdą, nes saulės iškai
tinta jo makaulė atvėstų ir 
iš komunizmo ligos cūdaunai 
išgytų.

Žodis “taika ir demokra
tija” šiais čėsais yra taip 
nusidėvėję kaip tas “Duz” 
muilas, kuomet visokie radi- 
jušninkai tik rėkia tik pum- 
Duoja ‘Duz does everything'. 
Gi pirkėjai žino, kad reikia 
daug kulnis daužyti kol vie
ną ‘‘Duz” gausi. Tokia pat 
rokunda ir su taika — de
mokratija. Reikia gerą lik- 
tarną užsižiebti, kol įžiūrėsi 
kur taškeli demokratijos, o 
taikos t r.: niekur nerasi.

San Francisco. Caiif. — 
Paskelbus išpardavimą 10,- 
800 porų nylons, virš 15,000 
moterų suplaukė aplink 
krautuvę ir būtų kilus tikra 
revoliucija, bet policija už
draudė vadinamą po darbo 
valandų išpardavimą.

Tarp durų stovėjimo dak
taras, žinodamas kad Lie
tuva dabar prigrūsta bur
liokų, bolševikų gazietoje 
porina, jog malonumai ir cū- 
daį dabar dedasi Lietuvoje 
nes girdi, ten ruskiai lietu
viais virsta.

Jei koks parazitų nuograu
ža Kamieniovas, Adomovas 
ar kitoks ovas įtupdytas

10,000
• DEGTINĖS 
« 3RANDES
• RUM’O

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

... _ \

TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
J DIENĄ

Mes E«ame AGENTAI Dė 
RENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi — 
MARTIN SENOUR MAIJAVŲ 

I.R VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE VAI jS PAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
lIMttm. SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą 1

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARf

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

BONKŲ
» GIN 
► VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
SPECIALEMIS KAINOMIS

..........m. Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN
KANTER

“Lietuviška*
Žydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Džiova Lenkijoj
Varšuva. — Sveikatingu

mo autoritetai praneša, kad 
šiuo metu Lenkijoj labai į- 
sigalėjus džiova. Apskaito
ma kad kas mėnuo miršta 
18,000 žmonių, daugiausiai 
jauno amžiaus.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

CABINET ASSEMBLERS 
CARINET VALYTOJŲ 

BELT SANDERS 
MEDŽIO-IŠDIRBIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ

ROCK-OLA MFG. CORP.
PERSONNEL OFISAS 3240 W. CHICAGO AVĖ.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOM1SINO

Tartas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas VW $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M, to 
12 Noon. — Thuradaya 9 A. M. to 8 P. M.
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MOŠŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00

VETERANŲ PASKOLOMS!

šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai pfttyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

t
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

by the
LITHUANIAN CATIIOUC 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 ...........................   1.60
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 negražiname, Jei neprašo* 
ma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęlsę 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 lalkraštin nededamos.

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

Griežtesnė Linija Užsienių Politikoj
RUSIJA IR IRANAS
Sovietų Rusijos atstovas Jungtinių Tautų saugumo 

tarybos konferencijoj, Gromyko, vis dar tikėjosi, kad 
jo reikalavimas išmesti Irano skundą iš konferencijos 
ir laikyti klausimą baigtu, bus išpildytas.

Užvakar Grcmyko išėjo su “stipria” kalba, mėgin
damas įtikinti saugumo tarybos narius, kad visi kiti 
klysta ir tik Rusijos pusėje yra teisybė. Jis net mėgino 
apkaltinti Didžiąją Britaniją ir Jungtines Valstybes 
tam tikrų tarptautinių taisyklių sulaužyme. Bet jis čia 
susilaukė griežto ir teisingo atsakymo, šiuos žodžius 
rašant, jau buvo tikra, kad Maskvos reikalavimas bus 
atmestas, nes už jį stovėjo tik Lenkijos ir Prancūzijos 
atstovai, o visi kiti tarybos nariai pasisako prieš.

Dėl Lenkijos atstovo nusistatymo mes nesistebime, 
nes jis taip turi šokti, kaip Maskva groja. Visiems 
yra žinoma, kad dabartinė Lenkijos vyriausybė nėra 
teisėta. Ji yra ne Lenkijos žmonių, išrinkta, bet Stalino 
pastatyta. Todėl ji ir yra priversta pildyti savo “boso” 
— diktatoriaus Stalino užgaidas.

Dabartinė Prancūzijos vyriausybė taip jau yra pu
siau komunistinė. Dėl to ir dėl jos pataikavimo Stalinui 
daug netenka stebėtis.
GRIEŽTESNĖ LINIJA

Visi jautė, kad santykiuose su Sovietų Rusija yra 
reikalinga žymiai griežtesnė linija. Vašingtone ir Lon
done jaučiama, kad ta linkme politika ir bus pasukta.

Sakoma, kad patsai Prezidentas Trumanas yra tos 
nuomonės, kad nuolaidumų politikai jau laikas yra pa
daryti galą. Jis ir kiti atsakomingieji politikai aiškiai 
pamatė prie ko veda defensyvė politika Europoj ir 
Azijoj. Prez. Trumanas reikalaująs iš Amerikos diplo
matų daugiau veiklumo ir agresingumo.

Asmeniniai Prez. Truman stovįs už Atlanto Čarterio 
įgyvendinimą. Tą savo nusistatymą jis pabrėžė per
nai Laivyno Dienos kalboj. Kalbėdamas šiemet Armijos 
Dieną, patvirtino, kad tasai nusistatymas nėra pasi
keitęs.

Griežtesnė Amerikos linija užsienių politikoj jaučia
ma ir Jungtinių Tautų saugumo tarybos konferencijoj 
New Yorkeį

Konferencijos pradžioj, tiesa, atrodė, kad ir vėl da
romi nedovanotini nusileidimai Maskvai. Bet tai, bent 
taip atrodo, ouvo lyg ir paskutinis diplomatinis ma
nevravimas, siekęs duoti suprasti Stalinui, kad jei ir 
toliau dar bus vedama agresinė politika, iš to bus pa
darytos atitinkamos išvados.

Yra davinių manyti, kad nuo dabar Jungtinių Ame
rikos Valstybių nusistatymas prieš Rusijos ekspansiją 
bus pažymėtinai stipresnis.

Tad, Irano klausimą sprendžiant, Rusija nebesusi- 
lauks tokio pataikavimo, kokio susilaukdavo praeityje.

Reikia manyti, kad tasai griežtumas bus taikomas 
ne vien Irano, bet ir visų kitų mažesnių tautų reikalus 
svarstant.

Amerikos Generolo Pastangos
• t

Sovietų Rusija laiko gausingą okupacinę armiją Aus
trijoj. Ji rimtai buvo užsimojusi tą kraštą pasigrobti, 
pavergiant jį politiniai ir ekonominiai.

Jei šitie planai ligšiol dar nepavyko Maskvai įgy
vendinti, reikia dėkoti Jungtinių Valstybių generolai 
Mark W. Clark, kuris yra militarinis gubernatorius 
Amerikos zonoj ir Amerikos atstovas keturių valsty
bių Austrijos kontrolės taryboj.

Gen. Clark per devynis mėnesius energingai darba
vosi, kad bent laikinai sulaikyti rusus nuo jų užsimo
jimo pavergti kraštą ekonominiai ir politiniai. Jis di
deles pastangas dėjo, kad vesti Austriją prie galutino 
atskyrimo nuo Vokietijos, kad likviduoti visas nacių 
liekanas, kad padėti jai atsistatyti laisva, nepriklau
soma ir demokratine valstybe, kaip “trijų didžiųjų’’ 
konferencijose buvo sutarta.
KO PASIEKTA

Gen. Clark veikla vis tik pajėgė sulaikyti Rusijos 
maršalo Konevo užsimojimą užgrobti 120,000 akrų 
Austrijos geriausios žemės raudonosios armijos nau
dojimui ir kitiems sovietų tikslams.

Jisai sulaikė raudonosios armijos pastangas pasi
grobti Austrijos finansus. Taip pat apsaugojo nuo ru
sų Austrijos žibalo šaltinius, kurie priklauso Ameri
kos kompanijoms.

Ne viskas, tiesa, dar yra pasiekta, kas yra reika
linga pasiekti, kad apginti kraštą nuo Rusijos agre
sijos ir vesti jį, prie laisvp ir nepriklausomo gyvenimo, 
tačiau, esamomis sąlygomis, nemažai gen. Clarko yra 
atlikta. 1

Austrija, taip kaip ir Vokietija, yra padalinta į ke
turias militarines okupacijos zonas: rusų, anglų, pran
cūzų ir amerikiečių. Žiūrėkite, koks didelis yra skir
tumas okupacinių armijų skaičiuose: rusai savo zono] 
laiko armiją iš 160,000 vyrų, kuomet kitos tautos tik 
po kelias dešimtis tūkstančių karių ten telaiko.

I£ aiškinti nereikia, kodėl taip yra: visuose okupuo
tuose kraštuose Maskva laiko gausingas armijas, kad 
tuos kraštus apiplėšti, kad ten komunistinę santvarką 
įsteigti, kad savo imperialistinių siekimų tikslus pa
tenkinti.

n
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Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

! APŽVALGA
Baltijos Apžvalga

Prieš akis turime tik gautą Baltic Review. Šį kartą 
leidėjai išleido padvigubintą sąsiuvinį, vienon vieton 
į 150 puslapių suplakę du numerius.

Pagrindinių straipsnių tarpe paminėtinas latvių pa
siuntinio Washingtone dr. A. Bilmanio “Collective Se 
curity and the Baltic States”, esto Jaak Survel “Mis- 
conceptions in the History of the Baltic Peoples”, ir 
Igno Jurkūno Šeiniaus “Why Can't they Exist as Free 
Countries?” Ši trejukė kaip ir simbolizuoja Baltic Re- 
view. Tarp kitko, tiek dr. A. Bilmanio, tiek I. J. šei
niaus straipsniai yra paimti iš dviejų vėlesnių veikalų 
— Baltic Essays, Washington, D. C. 1945 ir Raudona
sis Tvanas Plinta, Stockholm, 1945.

Visais atvejais įdomų straipsnį, su keliais žemėla
piukais, davė dr, Valdis Ginters (latvis) — Baltijos 
Gintaras.

Toliau randame H. E. Ronimois apžvalgą apie tiki
mybes ir prognozus kas dėl tolydžiui Maskvos mini
mos “Soviet Pabalčio” prekybos. Skaitmenimis pasi
remdamas, autorius išveda, kad perspektyvos ateičiai 
ne daug kuo skirias nuo patyrimo praeityje. O paty
rimas praeityje rodo, kad kiaurai paraližuojančio SSSR 
valstybinio kapitalizmo veikiama, Sovietų Rušija taip 
ir nesugebėjo išsikrapštyti iš permanentinio per 28 me
tus ekonominio marazmo...★
Anglijoje Gyvenančių Baltiečių Iniciatyva

LAIC žiniomis, Švedijoje atsidūrusių baltiečių pa
vyzdžiui, ir Anglijos padangėje prieglaudą sudarę bal- 
tiečiai rengiasi pradėti leisti bendrą periodinį leidinį. 
Apie šią iniciatyvą taip praneša kovo 22 d. “Iševių 
Draugas”:—

“Anglijoje, Baltijos tautų žmonės, jaučia didėjantį 
reikalą duoti prielankiai D. Britanijos visuomenei dau
giau žinių Lietuvą, Latviją ir Estiją liečiančiais klau
simais. Baltijos tautų laisvė ir galimai artimesnis atei
ties sandarbininkavimas būtų pagrindinės gairės tai 
informacijai, šiuo klausimu neseniai tarėsį visų trijų 
tautų veikėjai. Prieita nuomonės, kad jau atėjo pato
gus laikas leisti anglų kalba Londone Baltijos tautų 
laisvę ginantis biuletenis. Nors tam būtinam darbui fi
nansuoti šaltinių ir neturima, bet pasitikima, kad pir
mam biuleteniui pasirodžius, visi lietuviai, kaip ir kitų 
tautų žmonės, leidinį parems metine prenumerata ir 
tuomi leidėjams naštą palengvins.’’

Tarkainiukai
Rašo Nolečių Vidikas

“Lietuvoj valstiečiai po 
du kartu sunkdavo iš sėme
nų aliejų”, citata iš maskol- 
bernių “zapiskų’’, tilpusių 
“V”.

Na, o dabar Lietuvoj vals
tiečiai ar sunkia aliejų, ar 
nesunkia? Gal į šį klausimą 
astakytų bolševikų “pišči- 
kar” z\bekas, arba jo “uči- 
telius” Bimba?

Dabar Lietuvoje ne lietu
vis sėmenis spaudžia ir alie
jų sunkia, bet “tovarišč” 
rusas; ir ne lietuviai savo 
žemės užaugintą ir išsunktą 
aliejų suvartoja, bet kaca- 
pai. Kadapai viską iš pa
vergtų lietuvių išplėšia, at
ima ir lyg šarančiai suėda.

Seniau ūkininkai Lietuvoj 
sėmenis spausdavo, o dabar 
“tovariščiai“ kacapai lietu
vius spaudžia; ne po du kar
tu spaudžia, bet po tris kar
tus ir po daug kartu mas
koliai lietuvius sunkia. Sun
kia maskolis lietuvį ir jam 
valgyti neduoda. Ir kai ka- 
capas jau daugiau nieko iš 
lietuvio išsunkti negali, tai 
apšaukia jį “sabotaže inkų”, 
pavadina jį “fašistu” ir su
šaudo...

.'4

Ar atsimenate, kai Lietu
vos peckelis Paleckis buvo 
išleidęs “ukazą” visiems gy
ventojams sunešti į paskir
tus punktus visus skūrinius 
diržus? Tai faktas, skelbtas 
net bolševikų laikraštyje 
“Tarybų Lietuva”.

Tai nešė savo odinius dir
žus visi.-nešė, nes bijojo 
“apribrozinti“ Stalino pad
laižį Paleckį, bijojo už ne
klusnumą Sibiran atsidurti... 
Iš visos Lietuvos kacapai su
rinko milijonus senų ir nau
jų diržų.

Lietuviui diržas buvo men
kas dalykas, ne gyvybinis 
dalykas. Kad kelnės nesmuk- 
tų. lietuviai susijuosė su vir
vėmis. Bet jei lietuviai būtų 
žinoję, ką rusai ruošiasi da
ryti su tais odiniais diržais, 
tai būtų jų nedavę... verčiau
tuos diržus būtų sudeginę.

*
Bet kruvinajam Stalinui 

visi skūriniai diržai buvo 
reikalingi. Kam reikalingi? 
Na gi jo komisarams, jo 
“nadzorninkams” bei bude
liams. nusidėvėjo ir pristigo 
“bolševikiškos disciplinos 
palaikymui” įrankių. — “sal
džių” nagaikiĮ ir kruvinai 
kandančių kančiukų Taigi iš 
atimtų nuo lietuvių diržų, 
kacapų rimeriai stashar.o- 
viškai pasiuvo milijonus kan
čiukų... o į galą dar Įsiuvę po 

t šmotelį švino, jie padarė na-
gaikas.

Dabar kacapai su tomis 
pačiomis nngaikomis. paga
mintomis iš lietuviškų diržų, 
bolševikiškai “kašerija” pa
vergtų lietuviij nugaras...

*
Su pavasariu, visokie va

balai ir bimbalai, prūsokai 
ir raudonos blakės pradeda 
rėplinėti, ieškoti sau živnas- 
ties, surasti kur kraujo pa
čiulpti... Gamta kovinga. į- 
domi Entomologiniai para
zitai yra įdomus, bet dviko
jai parazitai, ypač tokie ku
rie yra pasiryžę “išlaisvin
ti” tave nuo tavo sula1 pytų 
centų, — jie yra dar įdo
mesni.

Lietuvių tarpe taipgi yra 
šiek tiek parazitų, kurie de-

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Kartą laiptuose išgirdo 

nežmonišką riksmą. Marytė 
išbėgusi pamatė parvirtusią 
savo kaimynę. Kitam bute 
rėkė balsu kita. Nelaimin
gosios sužinojo, kad jų vy
rai karininkaį sušaudyti...

Marytė atsirėmė bejėgė 
ant lango. Jos vyras juk ir
gi negrįžo, kaip buvo žadė
jęs. Galva jos svaigo.

— Dieve! — sudejavo ji 
iš gilumos krūtinės. Pasi
ramstydama sugrįžo prie sū
naus lovukės ir sukniubo 
ant jos. Ilgaį ilgai verkė ai
manavo Marytė, sūnaus kly
kimo pritariama: nebuvo 
kas ją paguodžia. Jos bran
gusis draugas buvo toli nuo 
jos, mylinti motina ir tėvas 
vargo nualintoj Lietuvoj. 
Sesuo buvo čia, bet ji neži
nojo, kad Vytautas negrį
žęs.... Ir ateiti vis dar ne
buvo lengva.

Užslinko vėl biaurus ru
dens vakaras. Vėjas staugė, 
kaukė už sienos, daužyda
mas su lietaus lašais langą. 
Dangus buvo toks juodas, 
kad nebuvo, rodos, vilties 
jam kada nors nušvisti, nu- 
giedrėti. Marytės sieloje bu
vo tokia pat patamsė, toks 
apsiniaukimas, kaip juodo 
rudens dangaus. Marytei da
rėsi baisu pereiti į kitą kam
barį. Ji bijojo savo šešėlio. 
Nebuvo žmogaus, kuris nu
ramintų jos sukeltus ner
vus. Vaikutis vis labiau ne
rimavo. Marytė meldėsi prie 
Kryžiaus, laužydama ran

dasi esą “proletarijato drau
gai”, “darbininkų uždaryto- 
jai”, “kapitalizmo priešai”, 
“liaudies cacos-cacos”, “nas- 
tojašči demokratai’’... Tai 
taip bolševikai save vadina. 
Bet aš žinau, ir visi žino, 
kad jie yra tikri dykaduo
niai, visuomenės parazitai, 
darbininkų apgavikai bei iš
naudotojai. melagiai, bliofe- 
riai, šnipai, liaudies priešai, 
raudonfašistai, ne demokra
tai bet bestijokratai. Tai to
kia gengė dabar parsidavę— 
persisamdę kacapams gelbs
ti vergti Lietuvą. Ateis lai
kas. ir gan greit ateis, kad 
lietuvių tauta iššluos lauk 
visus tuos lietuvių liaudies 
priešus parazitus.

kas. Prašė Aukščiausiojo 
Kūrėjo grąžinti jai vyrą. 
Ji mėtėsi nuo sienos prie 
sienos, apsikabinusi vyro fo
tografiją.

— Vytuli brangiausias, ar 
pamatysiu dar tave! — kuž
dėjo sumišusi. Ji nieko ne
valgė, nemiegojo, nesitaisė 
plaukų, nesiprausė. Daug 
pergyveno nelaimingoji tą 
naktį, kada vyras, jau ga
lėdamas grįžti, negrįžo pas 
ją...

Kitą dieną pradėjo veikti 
telefonai.

Danutė sužinojusi, kad Vy 
tautas negrįžo, atbėgo pas 
seserį ir ją nuramino.

— Kokia tu kvaila, Ma
ryte! Juk traukiniai nevaikš 
čioja. Negi pėsčias sugrįš 
iš Uralo.

šia taip lengvai įtikima 
mintis suteikė Marytei daug 
jėgų. Ji pralinksmėjo susi
tvarkė butą, pavalgė, net 
pasirengė išeiginiais rūbais. 
Laukė vyro sugrįžtant.

Danutė pasiliko pas sese
rį ir savo įgimtu flegmatiš
kumu teigiamai paveikė Ma
rytės nervus. Svarbiausia, 
ji dabar nebuvo viena.

Greit sužinojęs apie Vy
tauto negrįžimą, atvyko Juo 
zas ir daugiau Marytės drau 
gių ir draugų. Visi ją įti
kinėjo, kad su Uralu sutruk
dytas visoks susisiekimas, 
netgi paštas, ir jog tai esą 
visai natūralu, kad jį netu
ri apie vyrą jokių žinių.

Lėtai lėtai slinko liūdnos 
Marytės dienos. Nors tebe- 
tikėjosi vyrą sugrįšiant, ta
čiau baisios mintys ir abe
jonės kankino jos įspūdin
gą sielą, jos taip aistriai 
mylinčią širdį. Laukti, tiek 
laiko laukti nežinant, ar su
lauksi! Laukti ne bet ko, o 
savo brangiausio žmogaus, 
savo gyvenimo laimės — 
taip baisiai kankinąs jaus
mas, toks kamuojąs ilgesys! 
Jis išsemia visas jėgas — 
dvasines ir fizines. Nesulau
kusi taip ilgai, Marytė nu
stojo pagaliau vilties. Gy
venimas pasidarė Marytei 
tokia sunkia, slegiančia naš
ta. Ir sūnus jaį nebebus da
bar toks mielas. Nebeliko, 
rodos, jausmų daugiau...

(Bus daugiau)

t
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ocx3ooo T. ardarybe^
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IK IZDININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

K? Veikia Labdarių 
Kuopos!

Kovo 27 dieną įvykusia
me Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos centro susirinkime 
paaiškėjo, ką šiuo metu vei-

me turės parengimą prieg
laudos naudai.

Kun, A, Linkus, iždinin
kas, pranešė centro susirin
kimui, kad apdraudos kom
panija jau atmokėjusi ūkio 
triobėsių ir gyvulių, sude
gusių gaisre, nuostolius su

kia mūsų organizacijos kuo- moję $8,605.00. Šiuo metu 
ižde esą $25,750.51.

Senelių prieglaudos staty-
pos.

Pirmoji kuopa, Šv. Kry
žiaus parap., prirašiusi ke
lis naujus narius, kurių tar
pe yra Petronėlė Menzorienė. 
Ji įsirašė garbės nare, įneš- 
dama pradžiai $50.00.

šeštoji kuopa, Šv. Myko
lo parap., smarkiai rengia
si prie rinkliavos prieglau
dos statybai. Klebono kun. 
P. Gasiūno leidimu, rinklia
va bus bažnyčioj.

Šešių Metų Mirties Sukaktuvės Pranešimai
traukti šešias seseles, kurios
iš Pažaislio Ramybės Kai- bių Dr-jos Chicago apskr. 
nelio karų audrų išblokštos mėnesinis susirinkimas į-
atsidūrė Vokietijoje.

Hall. Taipgi bus kalbama 
apie aukštus taksus ir van
dens mokestį. Bus praneši- 

Tėvų Marijonų Bendradar mų ir iš mūs organizacijų 
veikimo. A. Valančius

vyks šiandie, balandžio 17
Tad, šventos atminties d-, Aušros Vartų parapijos 

Motinos Marijos vardu krei- salėje, 8 vai. vakare. Visų 
piamės į Jus, mūsų Gerada- i skyrių valdybos ir atstovai 
rius, Geradares, Bendradar- kviečiami skaitlingai daly- 
bius, Prietelius prisidėti su vauti, nes yra nemaža svar- 
finansine parama — tą pa- bių klausimų aptarti, 
galbą teikdami, ir remdami i

Dėkingumas
Gary, Indiana. — šiuo 

noriu viešai pareikšti dėkin
gumo jausmus, mūsų kolo
nijos moterims už surengtą

netikėtą ir nelauktą pager
bimo vakarą mano naujoje 
rezidencijoje. Taip pat reiš
kiu gilius dėkingumo jaus
mus visiems už brangias do
vanas ir vaišes man ir ma
no šeimai. Lai Dievas jus 
apdovanoja sveikata ir lai
me ilgiausių metų.

Antanina Nenienė

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Motina Marija
Balandžio mėn. 17 dieną 

sueina šešeri metai, kai Die- 
ba vedama pirmyn. , vas garbingai pasišaukė žyg-

Šiame susirinkime tartasi darbių apaštalę, Motiną Ma- 
dėl planavimo statyti labda- riją Švento Kazimiero Sese- 
rių ūkyje tvartus ir darži- rų Kongregacijos įsteigėją 
nes. Arkitektai jau daro a-
titinkamus planus. Triobė 
siaį planuojąma pastatyti 
gražūs, moderniški.

Daug laiko pašvęsta rink
liavos Šv. Kazimiero kapi
nėse (Vainikų Dieną — ge
gužės 30 d.) ir pikniko Vy
tauto Parke reikalais. Kuo-

Motinos Marijos įsteigtą 
Švento Kazimiero Seserų 
Kongregaciją, statote jos di
džiadvasiškos širdies atmini
mui geriausią paminklą.

Vienuolyno koplyčioje, tre
čiadienį, balanlžio 17 dieną,

Valdyba

Oicero. — šv. Antano Pa 
rapijos Namų Savininkų 
Klubo susirinkimas balan
džio 17 d., 7:30 vakare pa
rapijos svetainėj. Visus na
mų savininkus kviečiam at-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.Gailestingasis Viešpats pa- g;3Q valandą ryta, šv. Mi- 
siaukojusiai sielai sutrumpi- šios bus aukojamos už a. a. Į silankyti, nes išgirsit daug 
no skausmus pakviesdamas į Motiną Mariją. Melskime naujų pranešimų iš Town 
Savo amžinos ramybės ir Dievą, kad Bažnyčia greit
meilės prieglobstį pirm, ne- gajėtų oficialiai įskaityti Mo- 
gu jos mylima Tėvynė, Lie- Įįną Mariją į palaimintųjų 
tuva pateko į priešų rankas, skaičių.

Motina Marija apaštalavi-
Š. K S.mo judintoja, įsteigus sese-

. . _ . . . , , les Amerikoje, neužmiršo
pospasisake, kokius darbus brangios Lietuvos, kur nu-

Trečia kuopa, šv. Antano 
parap., turėjo sėkmingą pa
rengimą, kurio pelną prie
glaudos statybai atveš į ki
tą labdarių centro susirin- j ženkleliais, ‘0 M. Sriubas ir 
kimą. pirm. St. Cibulskis tvarkys

Aštunta kuopa, švč. Pa- pikniko didįjį barą ir iš ank- i žarija, savo nenuilstamu 1 
neles Nekalto Prasidėjimo sto rūpinsis gauti gėrimų n darbingumu, tikėjimu persi- 
parap., balandžio 14_d., Ven- organizuoti darbininkus. , sunkusiu gyvenimu ir savo 
geliausko salėj turėjo kau- Lietuvių visuomenė Chi- dideliu pamaldumu darė pa
liukų žaidimą, kuris gerai cagoj ir apylinkėse iš anks- 
pavyko. to yra kviečiama gegužės

23 kuopa, švč. Panelės Gi- 30 d. rezervuoti Labdarių 
mimo parap., po Velykų šeš- Sąjungos piknikui Vytauto 
tadienio vakarą Birgelų na- darže. Labd.

norės dirbti piknike. B. Ne-; kQ 1920 metais ir Pažais.
™‘tUaV“Silio šventovėje įkūrė Seselių 

Kazimieriečių Kongregaciją. 
Auklybos menininkė, Motina

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Iš Cicero Padangės

Cicero Lietuvių Improve- daro trenksmą kaip dieną, 
ment Politikos Klubas laikė taip ir naktį. Be to, nepa- 
mėnesinį, susirinkimą balan- prastas dvokimas. Skundas 
džio 9 d. pavestas veikiančiai komi-

Susirinkimas buvo neper- sijai, 
skaitlingiausias, nes tą die- Turiu pažymėti, kad iš 
ną buvo nominacijų balsavi- kurių blokų mažiau namų 
mai. savininkų priklauso Impro-

Rengimo komisija: J. Ba- vemento Klubui, ten dau- 
lakas ir Jančauskienė išda- giausiai atsiranda nesusi- 
vė raportą iš kovo 31 d. klū- pratimų. Buvęs
bo bunco party. Iš raporto--------------------
pasirodė, kad parengimas r L; Vabarar 
buvo sėkmingas. Klubui liks JvMŲ f □holui 
pelno virš $50. Susirinkusie- Marąrettc Park. — Gimi- 
ji padėkojo komitetui, taip- mo Panelės šv. parapijos 
gi laikraščiams ir radio va-j choras rengia šokių vakarą 
landų leidėjams už išgarsi- j balandžio 28 d., parapijos

laimingos įtakos į jaunų 
mergelių širdis, prigausin- 
dama jas kilniais troškimais 
paaukoti jaunystės dienas ir 
visą gyvenimą Dievo garbei 
ir artimo gerui.

Pažaislio Vienuolynas Mo
tinai Marijai vis buvo meilus 

-ir arti jos širdies, šiandien
privatų garažą ir atidavė tą meilės darbą tęsia jos 
automobilių taisymą, kur dukros, rūpindamosi parsi-

Varg. B. Janušauskui iš
važiavus į Kaliforniją vaka- 
cijų, chcras rengias Vely
koms vadovystėj pavaduo
tojo Antano Giedraičio V.

Bluebird i stulpą
Bluebird busas, važiuoda

mas iš Joiiet į Chicago, prie 
63 ir Lawler gatvių smogė į 
telegrafo stulpą. Sužeista 27 
keleiviai

nimą.
Priimtas skundas 49 Avė. 

ir 48 Ct. prie 15th St. gy
ventojų. Skundės, kad kokie 
ten svetimtaučiai išnuomavo

svetainėje.
Komisija: Teresa Raštu-

tis, Ed Norbut, Dan Janus 
ir Valerie Jakaitis deda pas
tangų, kad vakaras kuo pui
kiausiai pavyktų.

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

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Kenčlantlejl nuo senu. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LKGULO Otnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybes suteiks 
Jums tinkamą 
nakties polis} Ir 
pagelbžs išgydyt 

senas, atda-
ras Ir skau (/ZCJ? 
džtas žals- 

daa. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų Ir sutrūklmų 
pražaltnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūktam tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
ses

LBGtTLO OINTMENT parsi
duoda po •!.00, t.7R, ir S.00.

Hlųsklte Jūsų Ifoney Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept D. Chicago 39, UI-

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
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.

A. A.

ALICE KIBORT

Gyveno 1148 E, 43rd St., Tel. 
— Oakland 2923. Pirmiau gy
veno Chicago Heights, III.

iMirė Bal.. 16 d., 1946 m.,
sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus Juozapą marčią Cathe- 
rine ir Joną, ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje — 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Penktad. 
Bal. 19 d., 1946 m.

Iš koplyčios 9:00 vai., ryto, 
bus atlydėta į .šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv, Kazimiero kapines.

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

»
Nuliūdę: Šėmai, Marti ir Ki

tos Giminės.

Baidot., dlrekt.. Mažeika ir 
Evans. Tel. YAItds 1138-39.

Prisipažino Nudėjęs 
Du Milijonus Žydu

NUERNBERGAS, bal. 15.
; —Rudolph Hoess, komandie- 
rius Auschwitz stovyklos, 
šiandien prisipažino Nuern- 
bergo karo kriminalų tribu
nolui, kad jis nuo 1941 iki 
1943 metų stovykloje nužu
dęs suvirš 2,000,000 žydų. 
Jis sakė Hitleris 1941 me
tais įsakęs išžudyti Europos 
žydus.

Liudydamas už apsaugos 
policijos viršininką Ernst 
Kaltenbrunner, Hoess sakė 
Heinrichas Himmleris ste
bėdavo masines žudynes sto
vykloje, ir kad įsakymas 
žudyti žydus paėjo iš Him- 
mlerio, kuris sakė: “Jeigu 
mes neveiksime dabar, žydai 
vėliau sunaikins vokiečių 
tautą.”

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū 
muose arba puotose. — Se- 
neca.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pinuos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą 1

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

DuvysZu yra pilnai
paitnkinti toit a»iu> itdtvratg 
kunuor mes padirbomt jttm*

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVię ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mteų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jflaų finansttkam stovini prieinamas 1

NARIAI:

O h 1 e a g o s
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCE
Patarnanjam 
dieną ir nakt|

Mes Toritne
Koplyčias

Visame
Mieste-

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St_________ Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 9999

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908
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Norite mėsos GOP NAUJAS PIRMININKAS

Prašom i Kanadą, krautuvės pilnos
KANADIEČIAI, SAKOMA, TIK PEČIAIS TRAUKO GIR

DĖDAMI, JOG JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE GY
VENTOJAI NEGAUNA MĖSOS KRAUTUVĖSE.

Pranešama, kad Kanadoje 
visos krautuvės pilnos mė
sos, kokios tik kas nori. 
Kainos ir gi stebinančios: 
pirmos rūšies vadinamo 
“porterhouse” steiko sva
ras 43c., “prime rib roast” 
svaras 39c.; “pot roast” sva
ras 20c.

Restoranuose pietūs iš pir
mos rūšies steiko (pusantro 
colio storumo) su grybų pa
dažu ir priedui lemono paš
tetu (pajum) 70 centų. Gau
kit labar tokius pietus Dė
dės Šamo žemėje už 70c. 
DELKO TAIP YRA?

Po karo paliaubų Kanada 
buvo panaikinus’ mėsos ra
cionavimą. bet praeitų metų 
rugsėjo mėnesį racionavimą 
atsteigė dėl reikalo pasiųsti 
mėsos Anglijai. Nežiūrint, 
kad nauju racionavimu ka
nadiečiams sumažintas mė
sos kiekis iki 136 svarų vie
nam asmeniui į metus, pro
tinga dalyba gyventojai pa
tenkinti ir sotūs.

Nors yra sakoma, kad ten

gera, kur mus nėra, tačiau, 
turint galvoje šiuo metu A- j 
merikos J-ungtinėse Valsty
bėse iki pat debesų iškilusį 
black market’ą, susidaro įs
pūdis, kad mūs krūštas yra 
čempionas gobšių žmonių, 
kurie tik ir galvoja, kaip ne
legaliu būdu prisigrobti sau 
pinigo ir demoralizuoti kraš
tą. Tie pinigų rykliai milio^ 
narns žertis panaudoja kiek
vieną progą.

——————

Danija turi mėsos
Copenhagen. — Danijos 

vyriausybė praneša, kad tam 
tikras kiekis mėsos iš sande
lių vasarai siunčiamas į 
Pransūzija. Olandiją ir Bel- 

! giją.
Kai kurie juokdariai sako, 

kad, sužinojus dabartinę pa
dėtį, Danija gali pasiūlyti 
mėsos ir Amerikai.

Nesileiskime apgaunami. 
Jei žinome, jog jis priešas, 

į netikėkim jams nors jis ir 
angelu vadintus.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

< <1

t-,

\ntoir.obiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 
500.00 «ydvmo

POLISAS
$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulir.istras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
IS Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

j Iš kur Rusija

Gauna grūdų Prancūzijai ir kt.
PROPAGANDA KAIMIEČIŲ SĄSKAITA

New York. — Grūdai, ku- menant, kad mažiau derlin- 
riuos SSSR, su dideliu pro- gose vietose visas derlius 
pagandiniu triukšmu, pasi- nuo hektaro yra ne ką dides- 
žadėjo duoti Prancūzijai ir nis. Pavyzdžiui, “Izviesti-

Texas valstybės kongresmonas Carroll Reece išrinktas 
Republican National Committee pirmininku. Nuotraukoj 
jį sveikina buvęs pirmininkas Herbert Brownell ir įteikia 
kūjelį vartojamą susirinkimuose. (Acme-Draugas teleph.)

CHICAGOJE
Chicago laimėjo 
premiją

Washington, D. C. — U. S. 
Chamber of Commerce pas
kelbė, kad išvengime gaisrų 
miestuose su 500,000 gyven
tojų, Chicago padarius di
delį žingsnį.

Iš visų lygių gyventojų 
skaičium miestų aukščiausią 
dovana dėl išvengimo gaisrų 
teko Atlanta, Ga., miestui.

Balandžio 30 d. Chamber 
of Commerce suvažiavime 
bus išdalinta bronzo lentos 
kiekvienam miestui laimėju
siems premiją. Chicagai ir 
gi bus parvešta brnozo len
ta

Viešbučio savininkas 
viešbuty apvogtas

John P. Wilds, savininkas 
EI Rancho viešbučio Las 

)Vegas, Nev., pranešė polici
jai. jog iš jo kambario Pal- 
mer House dingę $1,700. Chi
cago jis atvykęs biznio rei
kalais. Diržą su $20,000 jis 
paslėpęs, bet kiti pinigai bu
vę padėti ant komodės.

z mus.

V

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PlrkSjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite JųI

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas —- JOE KAZIK—KAZIKAITIS

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ

8241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALnraet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasiniu Pečiu. 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 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus galite isigyti ant

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BTJDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k. NedSlios vak. 9:30 
WHFC 14B0 k. Ketvergo vak. 7:00

kitiems kraštams, bus paim
ti iš tų rezervų, kuriuos 
prievarta suvežė kaimiečiai. 
Kaip žinome, ūkiai Sovietiš
koje sistemoje apdedami di
delėmis pyliavomis. Kaip 
praneša “Izviestija” Nr. 46, 
kaikurie SSSR kolchozai 
(komunistiniai dvarai) vy
riausybei turi duoti po 50 
pūdų (2,000 svarų) nuo 
kiekvieno hektaro (2.4 ak
ro). Tai dideli kiekiai, at-

Šuo padarė $5,000 
nuostolių

Mrs. Louisa Kirk, žmona 
milionieriaus, muilo fabri
kanto, teisme iškėlė bylą 
Wm. A. C. Miller, kuriam iš
nuomavo savo įrengtą apart- 
ment’ą, 1500 Lake Shore 
Drive, už $650 į mėnesį. By
la iškelta už šunį, kuris su
kramtė keturis brangius 
apartmente kaurus.

Muzikos Savaitė

ja” Nr. 53 skelbia, kad Sa
ratovo apylinkėse kviečių ir 
miežių derlius buvo tik 14 
centnerių (centneris — apie 
3 pūdai) nuo hektaro. Pažy
mėtina, kad Sovietų valdo
mose žemėse privatūs ūkiai j 
apdedami dar didesnėmis 
pyliavomis Tačiau, sovietai 
nepaiso, kad jų valdžioje 
esantieji žmonės badaus, jei 
tik maistu gali patarnauti 
propagandai.

Švedai šeloia savus

ėmė, 
brangiai atsėjo

Morton ir Nathan Cher- 
tach ir Louis Radin, savi
ninkai moteriškųjų skrybė
lių krautuvės vidurmiestyje, 
už nesilaikymą lubų kainų 
prekyboje turėjo užsimokėti 
bausmės net $5,500.

Didelis gaisras
Grand Union Coffe Co.' 

sandelyje, Hammond’e, kilęs 
gaisras padarė nuostolių už 
$50,000. Del gaisro buvo su
laikyti dviejų geležinkelių li
nijų traukiniai.

Randolph, Mass. — Nepa
prastą naujieną paskelbė pa
saulinė žinių agentūra, kad 
švedąi susirūpinę šelpimu 
savo tautiečių Amerikoj. 
Kad taip yra. liudija šis 
faktas.

Gyventoja šio miestelio
Mrs. Olga Berghuist. gavo iš 
Švedijos nuo savo trijų se- 

■ serų maisto siuntinį, inimant 
! sviesto ir baltos duonos.
I Seserys rašo girdėjusios. 
!kad Amerikoj trūksta mais- 
i to, dėlto atsiuntusios jo se- 
; šeriai kad nebadautu

Mayoras Kelly proklama
cija paskelbė Muzikos Savai
tę nuo gegužės 5 iki 12-tos.
Visi gyventojai bus ragina
mi tą savaitę dalyvauti kon
certuose, kurie bus salėse, •
teatruose, parkuose, mokyk- Qgjp|| ŠV6Flt6 
lose ir vidurmiestyje ant1 **
State gatvės, kad geriau su
sipažinus su “universale 
kalba”, tai yra muzika.

{vairios ~ Įdomios

ŽINIOS

Šbi, orie ko prieitą
J. Frank Gehring, regio- 

nalis menedžerius Libbey- 
Owen-Ford Glass firmos, kad 
gauti fletą apartment’e ad
resu 5535 N. Artesian Avė., 
buvo priverstas savininkui 
užmokėti $1,660 už senus ra
kandus.

Nuomininkas apartment’o 
savininkui iškėlė bylą U. S. 
Distrikto Teisme.

Kiek išmokama 
akliems

Einant nustatyta progra
ma, iš Illinois Vai. Aklųjų 
Fondo praeitą kovo mėnesį 
5.080 aklųjų žmonių išmo
kėta $180,511.

Būsią greit kojinių
New York, N. Y. — Pra

nešama, kad už mėnesio, ar 
dviejų, krautuvėje pasirodys 
užtektinai moteriškų šilki
nių kojinių, pagamintų iš 
neapdirbto Japonijos šilko. 
Lubų kainos toms kojinėms 
bus nuo $1.35 iki $1.65.

Daugelis žmonių bet gi 
netiki toms žinioms. Ameri
koj širo metu dasgiau kalbų, 
pažadų negu veikimo.

Pabrangs cigaretai
Jei viskas brangsta, dėl 

ko nepabranginti ir cigare- 
tų, ypatingai dabar, kuomet 
rūkyme moterys paliko čem
pionai ant vyrų. Taigi, kal
bama, o jei kalbama, tai bus 
ir įvykdyta, kad, vietoj da
bar 33c. už du pekaPus ci- 
garetų, bus imama 34c.

New York (LAIC) — Ne
priklausomos Lietuvos pa
vyzdžiu dabartiniai Lietuvos 
okupantai ruošiasi, dainų 
šventei, kuri, kaip spėjama, 
sutrauksianti apie 5,000 dai- 
rininkų. Pasirengimai dainų 
šventei plačiai reklamuoja
mi. Nori pasaulį įtikinti, 
kad Lietuvos žmonės yra lai
mingi ir linksmi, nes dainuo
ja. Tuom tarpu, visa Lietuva 
prilygsta kalėjimą ir kapi
nyną.

X Šiandie šv. Aniceto, 
vardinės kun. Aniceto Lin- 
kaus, Šv. Kryžiaus parapi
jos klebono. Prie visų svei
kinimų, ir ‘‘Draugas” pride
da savo: kuo geriausios svei
katos !

Juozas Bulevičius, ži
nomas Lietuvos Vyčių vei
kėjas, iš New York, lankėsi 
‘‘Draugo” redakcijoj. Jis y- 
ra narys ŪSO skrajojančio 
teatro, kuris veik metus lai
ko išbuvo Pacifiko salose 
ruošdamas vaidinimus karei 
vių stovyklose.

X L. Vyčiai, Chicagoj, da
bar tik ir kalba apie nuosa
vą namą rūpinasi, kad jis 
būtų pilnai įrengtas ir atei
nantį rudenį jau galima bū
tų padaryti “grand open- 
ing”. Namo atidarymas tu
rės būt tikrai didelis, isto
rinis vyčių gyvenime.

X Martin Evvald, savinin
kas taverno adresu 1335 
Wrightwood Avė., užvakar 
turėjo nekviestų svečių, ku
rie ne tik įš jo registerio pa
grobė $160, bet taip pat api
plėšė ir 10 tuo metu taverne 
buvusių kostumerių.

X V. Petrausko, žinomo 
mūs veikėjo, atvaizdas buvo 
įdėtas j, angliškus laikraš- 

j čius, ryšium su ištikusia eks 
i pliozija A. Tūlio vaistinėj, 
i kurioj Petrauskas yra vais
tininku padėjėju. Petrauskas 
nufotografuotas prie didelės 
grindyse skylės, kurią pa
darė ekspliozr'n.

X VVelcome home- Marv- 
anne Chase, duktė Darius- 
Girėnas Post 271, American 
Legion, darbuotojų, Jono ir 
Marijonos Chase, po Velykų 
išvyksta į Kaliforniją. Ka
ro metu ji tarnavo WAVE

STASYS LITVVINAS SAKO:
3S

• * P\ A D A D Geriausias Laikas Pirkti
U/ADAMn — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. GERAS PASIRINKIMAS:
Stogam* Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvorom* Materiolo — Maliavos — 
VarnMio — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srntų — Visokios

RflSIes Insnliaeljos Materiolo —- fttnrmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vaųiz- 
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

ii CARR MOODY LUMBER CO.

Už pakelį cigarėto 
$8 bausmės

London. — James Stuart 
Forrest nubaustas $8 už įtei
kimą dviejų pikelių cigare- 
tų vokiečių karo belaisviui. 
Kareivis sakos tai daręs at- 
jausdamas belaisvį, nes ir jis 
juk yra žmogus

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

B3E 3P

Roosevell rūmai 
atdari

Hyde Park, N. Y — F. D. 
Roosevelt rūmai, kurie šio
mis dienomis pakeisti nacio- 

I nale šventove (shrine) atda
ryti publikai. Lankymo va
landos kasdien, išėmus pir
madienius, nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet.

Ir Rusijoj tas pats '
Komunistai pasididžiuo

jančiai sako, kad vagystės, 
plėšimai, gengsterizmas gy
vuoja tiktai kapitalistiniuo
se kraštuose. Darbininkų 
“rojuj” Rusijoj nieko pana
šaus nėra.

Bet, štai, Rcuterio žinių 
i agentūra iš Maskvos prane
ša, kad vietos policija dar-, 
buoja likvidavimui pokarinio! 
gengsterizmo, kuris įsigalė- • 
jęs Maskvoi. Keletas gengs- 
terių rasti kaltais žmogžu
dystėj jau nuteisti sušaudy
mui.

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

broilei> stf.aks ir chops mūsų specialybe 
Ravloll — Spaghettl — Vištiena Ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

MARYANNE CHASE

1 ir buvo pasiekus yomen 
laipsnį. Ši nuotrauka pada
ryta Honolulu salose ją pa- 
liuosavus iš kariuomenės ir 
atsisveikinant su draugėmis, 
kurios ją ne tik gyvų gėlių 
vainiku, bet kitokiomis do
vanomis apdovanojo. Chase 
yra Darius-Girėnas Post rū
mų menedžerius.

X Mutual Federal Sav- 
ings and Loan Assn. direk- 
toriatas, mirus sekr. Ben. J. 
Kazanauskui, persitvarkė 
šiaip: veikiančiuoju sekreto
rium išrinkta velionio duk
tė Stefanija, o menedžerium 
— ilgametis prezidentas Jo
nas Kazanauskas, velionio 
brolis. Dabar, dėl daugelio 
atsakomingų pareigų, J. Ka
zanauskas turėjo pasitrauk
ti iš Kasper State Bank, kur 
per ilgus metus buvo taip 
pat atsakomingose pareigo
se.




