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MIESTAS GALI SUIMTI ANGLIES ATSARGAS
STREIKUOJI ANGLIAKASĮ* 1 KORTUOJA KLŪBRUIMIUOSEDuoda Jugoslavijai Dalmatijos Salas 

Ministrai Vis Nesusikalba Dėl Italijos
J ■A,£>3

PARYŽIUS, geg. 2.—Bri
tų sluogsniai šiandien ra
portavo, kad keturių didžių
jų valstybių užsienių minis
trai šiandien nutarė atiduo
ti Jugoslavijai eilę Dalmati
jos salų pagal rytinę Adri
jos jūros pakrantę.

Raportuota iš konferenci
jos, kad ministrai nepaten
kinti iki šiol padarytu pro
gresu, ir kad jie deda dau
giau pastangų susitarti dėl 
taikos sutarties su Italija.

Atšaukė Posėdžius

Ministrai atšaukė savo 
reguliarius popietinius po
sėdžius ir nutarė kas popie
tį turėti neformalų suėjimą 
štabe to ministro, kuris pir

U. S. Vengia Palestinos Problemos, 
Palieka Jungt. Tautoms Rūpintis

VVASHINGTON, geg. 2.- , 
J. A. Valstybės šiandien ven
gė tiesioginio įsikišimo į 
Palestinos reikalus, mato
mai pasitikėdama jog Jung
tinės Tautos ateity prisiims 
atsakomybę už įkyrią šven
tosios žemės problemą.

Nors kongreso nuomonė 
didžiumoje rėmė pasiūlytą 
migraciją 100,000 žydų į tą 
kraštą, pasidarė aišku jog 
kongresmonai priešinosi šio 
krašto prisidėjimui prie An
glijos prižiūrėjimui taikos 
tarpe arabų ir žydų.

UN Prašo Visu Tautu 
Pasisakyti Dėl Franco
NEW YORKAS, geg. 2.— 

Jungtinių Tautų apsaugos 
tarybos komisija, nagrinė- 
dama Ispanijos klausimą, | 
šiandien atsišaukė į visas! 
priklausančias tautas pa- į 
tiekti turimas žinias apie 
Ispaniją.

Tuo būdu pakviesta Fran- j 
co režimas ir ispanai res- j 
publikonai patiekti savo ar
gumentus. Franco vyriausy
bė dabar galės priduoti įro
dymus atrėmimui respubli
konų įrodymų, kuriuos pa
tiekė Lenkijos delegatas 
Lange, kuris reikalavo, kad 
visos jungtinės tautos nu
trauktų diplomatinius san
tykius su Madridu.

Austrijos Tirolyje 
Vyksta Susirėmimą*

VIENA, geg. 2.—šiandien 
prasidėjo bendras streikas 
Innsbrucke, Austrijos Tiro
lyje. Raportai minėjo susi
rėmimus tarpe italų ir aus
trų Italijos valdomame Pie
tų Tirolyje.

Susikirtimai įvyko po to 
kaip Keturių Didžiųjų už
sienių ministrų konferenci
ja Paryžiuje atmetė Austri
jos prašymą pervesti pietinę 
dalį Tirolio iš Italijos į Au
striją.

mininkaus sekančiam posė-! 
džiui. Šios dienos suėjimas1 
įvyko Byrnes’o štabe.

Atiduodant Dalmatijos sa
las jugoslavams, ministrai 
nustatė, kad ta teritorija 
turi būti demilitarizuota. 
Italų Pelagosa sala buvo 
duota Jugoslavijai, bet ita
lų žvejojimo teisės užtikrin
tos. Italijai palikta Pianosa, 
bet ji taip pat turi būti de
militarizuota.

Rusijos užsienių ministras 
[ Molotov priešinosi kitų mi- 
i nistrų pasiūlymui į Italijos 
sutartį įrašyti punktą pri- 

i versti Italiją išduoti visus 
i reikalaujamus karo nusikal
tėlius. Pasiūlymas buvo at
mestas.

Žydai Protestavo
(Premjerui Attlee pareiš

kus, kad visos neteisėtos ka
riuomenės Palestinoje turi 
būti likviduotos pirm negu 
100,000 žydų bus įleista į tą 
kraštą, žydai piktai protes
tavo šiandien, išvakarėse 
bendro arabų protesto strei
ko.)

Attlee pareiškimas buvo 
iššauktas Palestinos komite
to rekomendacijų, kurios 
tarpe kitko numatę pavedi
mą Palestinos Jungtinių 
Tautų globai.

Lėktuvui Sudužus, 3
Amerikiečiai Sužeisti
PEIPING, geg. 2.—Dvyli

ka asmenų buvo sužeista, 
trys sunkiai, kuomet armi
jos transporto lėktuvas su
dužo vakar aštuonias mylias 
šiaurvakariuose nuo Peip- 
ing. Trys rimčiausiai sužeis
tieji buvo amerikiečiai. Jų 
vardai nebuvo paskelbti.

Japonu Strategija 
Apsigynimui Teisme

TOKYO, geg. 2.—Advoka
tai gynimui 28 įtariamų ja
ponų karo kriminalistų, jų 
tarpe buvusį ministrą pir
mininką Hideki Tojo. ryt 
dieną bandys panaikinti kai 
tinimus kuomet kaltinamieji 
bus formaliai teisme apkal
tinti.

Raportuota advokatai rei
kalaus, kad kaltinimai būtų 
panaikinti dėlto, kad jie yra 
neteisėti einant Potsdamo 
deklaracija, kurią Japonija 
priėmė kuomet ji pasidavė, 
ir kad čarteris tarptautinio 
militarinio tribunolo teisian 
čio įtariamuosius neturį ju
risdikcijos.

Vyriausias advokatas Ki- 
yose sakė jis viliasi, kad tei
simas nepasirodys esąs “ar
šus ir nesąmoningas nuora
šas Nuernbergo teismo.’’

O

Streikuoją angliakasiai lošia pinoKlį Pro jiessive Mine Workers salėje Springfield, 
III., jiems prisidėjus prie kasėjij streiko, kuris “aptamsino” daugelį didelių miestų’ 
Iš kairės į, dešinę: Ray Carter, Alex Alfonse, Le3 Peyton ir Joe Beeby, sėdi. Kibitze- 
riai užpakalyje yra John Schaadt ir Lee Pudds, PMWA lokalo 77 prezidentas.

._____ j (Acme Telephoto.)

Nemato Anglies Streiko Baigimo; 
Unijos Išėjo Iš Gelžkelių Derybų

Valdžia Pradės Maisto 
Rinkimo Vaju Geg. 12

WASHINGTON, geg. 2.— 
Prekybos sekr. Wallace, po 
ilgo pasitarimo su UNRRA
direktorių LaGuardia vakar,Všiandien paruošė planus in
tensyviam vajui surinkti 

į maisto ir pinigų šelpimui 
badaujančių užsienio kraš
tų. Vajus prasidės gegužės 
12 d.

Sutarta, kad UNRRA pa
skirs $300,000 administraci
jos ir kitoms išlaidoms susi
jusioms su vaju, ir padėjo 
$500,000 fondą į šalį apmo
kėjimui išskirstymo, supa- 
kavimo ir išsiuntimo maisto 
siuntų į uostus. Tie pinigai 
bus atidėti iš surinktų pini
gu-

Schachl Buvo Manės 
Važiuoti Amerikon

NUERNBERGAS, geg. 2. 
—Karo kriminalų teisme 
šiandien iš Hjalmar Schach- 
to, nacių finansų vedėjo, iš
spaustas prisipažinimas, kad 
jo planuota kelionė į Jung
tines Amerikos Valstybes 
1940 m. vasario mėnesy bu
vo tikslu sabotažuoti Ame
rikos pagalbą Anglijai.

Apklausinėtas vyriausiojo 
U. S. prokuroro Jackson, 
Schacht nenoromis pripaži
no, j°g j° numatyta kelionė 
taipgi turėjo tikslą jam 
pravesti anti - Rooseveltinę 
kampaniją. Kelionė, tačiau, 
niekad neįvyko.

Sunaikins Japonijos
Karo Laivyno Likučius
TOKYO, geg. 2.—Japoni

jos vyriausybei šiandien bu
vo įsakyta iki 1947 balan
džio 30 d. sunaikinti liku
sius didžiuosius karo laivus, 
kurie paspruko nuo U.S. lai
vyno jėgų karo metu. Ali- 
jantų štabas sakė manąs tik 
astuoni lėktuvnešiai ir krei
seriai tebus prieinami tuoj 
sunaikinti.

ORAS
Nebus didelės atmainos. 

Saulė teka 5:45; leidžiasi 
7:50.

WASHINGTON, geg. 2.- 
John L. Lewis šiandien pa
kvietė United Mine Work- 
ers unijos, 250 vyrų politi
kos nustatymo komitetą į 
Washingtoną ateinančiam 
antradieniui. Tas Lewiso 
veiksmas įskaitomas kaipo 
ženklas, jog Lewisas bent 
iki tos dienos nemano priei
ti prie susitarimo su minkš
tos anglies kasyklų savinin
kais.

Komitetas turėtų užgirti 
by kokį pasiūlymą naujai 
sutarčiai, bet jis galėjo taip 
pat būtį pakviestas išklau
syti raportą dėl progreso ir 
apsvarstyti problemas susi
jusias su užvedimu sutar
ties derybų gegužės 10 d. 
vardan 75,000 kietos ang
lies kasėjų.

Nagrinėja 'Anarchiją' 
West Allis Streike

WEST ALLIS, Wis., geg. 
2.—Gub. Goodland pasiuntė 
savo atstovą ištirti raportus 
apie “anarchinę veiklą” tar
pe darbininkų sustreikuota
me Allis-Chalmers fabrike. 
Tokį kaltinimą darė Walter 
Geist, bendrovės preziden
tas, kuris sakė CIO streikie- 
riaį prievarta išvarė du vir
šininkus iš fabriko ir neį
leidžia raštinės darbininkų.

Gubernatorius v.kė jis 
davęs prokurorui instrukci
jas išnagrinėti streiką, bet 
neturįs jokio plano kištis į 
streiką.

AFL-CIO Ginčas Prie 
Libbv-McNeilI Fabriko
SACRAMENTO, C a 1 i f., 

geg. 2.—Apie 20 AFL Can- 
nery darbininkų unijos na
rių buvo priversti pasitrauk 
ti po muštynių šį rytą, kuo
met jie bandė pereiti per 
CIO pikietninkų liniją prieš 
Libby, McNeill <f Libby fab
riką, kuris nesenai pasirašė 
sutartį su AFL unija.

Brotherhoods of Railroad 
Trainmen and Railroad En- 
gineers — atstovaujančios 
200,000 darbininkų — vakar 
išėjo iš konferencijas, ku
rios tiklas buvo išvengimas 
streiko krašto geležinkelių 
darbininkų gegužės 18 d.

A. F. Whitney, trainmen 
prezidentas, sakė unijos iš
ėjo iš pasitarimo, kadangi 
geležinkeliai “nesiūlė nieke 
konkretaus. Mes nesueisime 
su jais jeigu jie neturės 
nieko siūlyti.”

Carriers konferencijos ko
mitetas, atstovaująs gele
žinkelius, pasiūlė priimti 
rekomendaciją 16 centų va
landai algų pakėlimui ga
liojančiam nuo 1946 sausio 
1 d., ir derėtis dėl visų val
džios komisijos, rekomenda
cijų nuostatų pakeitimui.

Unijos reikalauja $2.50 
dienai algų pakėlimo ir 40 
sąlygų pakeitimo.

Pieno Išvežiotąją!
Gavo Algų Pakėlimą

Veik visi algų skirtumai 
tarpe pieninių ir AFL unijų 
jau išaiškinti. Nariai pieno 
išvežiotojų unijos vakar ga
vo $6 savaitei algų pakėli
mą. Anksčiau darbininkai 
pieninėse gavo tokį pat algų 
pakėlimą.

Pieninių atstovas sakė 
dabar lieka tik išaiškinti al
gų problemas apie 500 šiaip 
darbininkų pieninėse.

Plymoulh Fabrikas 
Atleis Darbininkus

DETROITAS, geg. 2. — 
Dėl produkcijos-kvotos gin
čo tarpe Briggs Manufac- 
turing Co. ir CIO automobi
lių darbininkų unijos loka- 

’lo 212, maždaug 8,900 dar
bininkų neteko darbo Briggs 
ir Plymouth fabrikuose.

Briggs atleido 6,400 dar
bininkų ir Chrysler bendro
vė pranešė šiandien atleis 
2,500 darbininkų.

Kiti Traukiniai Jau Sustoja Vaikščioję; 
Įspėja, Kad Gali Visai Nebūt Elektros

VVASHINGTON, geg. 2.—Office of Defense Transpor
tation šį vakarą išleido įsakymą suvaržantį prekių siun
timą traukiniais, su tam tikromis išimtimis. Dėl keleivi
nių traukinių, geležinkeliams įsakyta nuo gegužės 10 d. 
25 nuošimčiais sumažinti keleivinį važinėjimą k -r trauki
niai vartofja anglis.

-----o-----
Chicago <(' Eastern Illinois geležinkelis vakar pranešė, 

kad pradedant šiandien visi pasažieriniai traukiniai tarpe 
Chicagos ir St. Lovas bus dėl anglies trūkumo sustabdyti. 
Geležinkelio viršininkai sakė skaičius traukinių į EVans- 
ville, Ind., ir pietryčius bus sumažintas ir prekių vežimas 
suvaržomas, tikslu sutaupyti turimas anglis.

-----o-----
Chicagos Mayoras Edvvard J. Kelly vakar sakė “visos 

anglys Chicagoje bus suimtos jeigu tai būtų reikalinga 
apsaugojimui miesto sveikatos,’’ Chicagos miestui pradė
jus pirmą dieną elektros jėgos racijonavimo.

Mayoras sakė Chicagos vanduo turi būti palaikomas 
švarus, kad išvengus kokių nors epidemijų. Jis sakė trys 
vandens varymo stotys jau atsidūrė kritiškoj padėty dėl 
anglies trūkumo.

FABRIKAI GAL TURĖS UŽSIDARYTI
Pasėkoje griežto elektros suvaržymo įsakymo:
1. Mayoras išleido proklamaciją raginant visus prisilai

kyti ICC įsakymo, ir sušaukė valdininkų susirinkimą nu
statyti kur anglys sukrautos, jeigu, reiktų suimti.

2. Trys teatrų tinklai sakė ijų teatrai per draudimo lai
ką hvs atdari tik nuo 2 iki 6 po pietų.

3. Daug didelių pramonės fabrikų sakė jie dėl draudimo 
gal bus priversti sustoti veikę.

Commonmealth Edison 
Company vakar išsiuntinėjo 
laiškus 4,000 pramonėm var- 
tojančiom elektros jėgą, ku
riuose įspėjo, kad jeigu nau
jasis aptamsinimo draudi
mas nebus klausomas, gegu
žės 21 d. gali įvykti visiš
kas sustojimas elektros tie
kimo.

Laiške paaiškinta, kad 
griežtas prisilaikymas įsa
kymo sutaupytų 40 nuošim
čių bendrovės anglies atsar
gos ir tuo būdu pakaktų jų

Lietus Išgelbėjo 
Labai Daug Kviečiu

Per praeitas dvi paras 
lietus išgelbėjo augančių 
kviečių derlių dideliuose Ne- 
braskos ir Kansas plotuose. 
Nors nebus atsiektas, bal. 1 
d. pranašautas 830,636,000 
bušelių derlius, atėjęs lietus 
davė vilties, kad jis visvien 
nebus perdaug mažas.

Praneša Rusai Baigia 
Išeiti iš Azerbandžiano

TEHRANAS, geg. 2. — 
Valdžios narys princas Mo- 
zaffar Firouz šiandien pra
nešė, kad rusų kariuomenė 
beveik baigė Azerbaidžiano 
evakuaciją, ir kad paskuti
nieji rusai kareiviai išeis 
ryt dieną.

Pasigavo Kulkosvaidį, 
Valdo Alcatr. Kalėjimą

ALCATRAZ, Calif., geg. 2 
—rederaliniam kalėjime šio 
je šalyje kalinys kažin kokiu 
būdu pasigriebė kulkosvaidį 
ir suvarė sargybinius ir ofi
cialus į kameras. Kalėjimo 
užvaizdą sakė padėtis kalė
jime dar neišaiškinta.

Šiame kalėjime laikomi 
tik patys kiečiausieji nusi
kaltėliai.

iki birželio 1 d.
Tik 2,700 Vagonų

Kuro administracijos ra
jono direktorius J. C. Fitz- 
patrick pranešė, kad valdžia 
turi tik 2,700 vagonų ang
lies—užtektinai “mažiau ne
gu mėnesiui ir gal net ma
žiau negu dviem savaitėm” 
—išdalinimui ten kur būti
nai reikalinga, kaip ligoni
nėms, maisto paruošimo fab 
rikams, elektros stotims ir 
geležinkeliams.

Gatvėkariu Bendrovė 
Prašys 10c Važinėjimo

Federalinis teisėjas Igoe 
vakar įgaliojo Chicago Sur- 
face Lines advokatą patiek
ti Illinois prekybos komisi
jai prašymą leidimui pakelti 
kainą už važinėjimą gatvė- 
kariais iš astuonių iki devy
nių ar 10 centų.

Bendrovė prašo to pakėli
mo išlyginimui darbininkų 
duoto 18 cer.tų valandai al
gų pakėlimo.

Plėšikai Pasiarobė 
$32,000 N.Y. Viešbuty
NEW YORKAS, geg. 2.- 

Policija šiandien pranešė, 
kad drąsūs plėšikai dienos 
metu pagrobė $32,000 ver
tės brangakmenių ir kailių 
iš Alphonso Valdės, milijo
nieriaus Puerto Ricos cuk
raus plantacijos savininko 
ir jo žmonos. Apiplėšimas 
įvyko VValdorf-Astoria vieš
butyje.

KALENDORIUS
Gegužės 3 d.: šv. Kryžiaus 

Atradimas, Šv Aleksandras 
it šv. Juvenalis; senovės: 
Dievonis ii Nerutė.

Gegužės 4 d.: Šv. Monika, 
našlė; senovės: Beržas ir 
Mintautė.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO TIJJNOTS Penktadienis, geg. 3 d., 1946

SLAPTAS ROOSEVELTO LAIŠKAS GEN. FRANCO yra taip pat palankus, kaip
panija uždarė kai kuriuos ka<^ Švedijos, Šveicarijos, 
vokiečių konsulatus, leido Turkijos tei Portugalijos, 
sąjungininkų karo lėktų- — Lųrriin laikėsi, kaip 
vams skraidyti virš Ispani-, kad laikiusls, žiūrėdama sa 

Iš vokiečių okupuotosios ' jos vandenų, ir — kokiame vo interesų. Ispanijai reikė- 
Prancūzijos pradėjo jauni atsitikime — virš Ispanijos1 jc ir -ji to norėjo — neįsi- 
vyrai bėgti į Ispaniją. Už- žemių. Užsienio ministeriu i v Iti i kara

(Pabaiga)
20,000 PRANCŪZŲ PAR
TIZANŲ IR PABĖGĖLIŲ

tariant USA ir britų vyriau
sybėms ■ Ispanija visus juos 
išleido ir net pagelbėjo per
kelti į Šiaurės Afriką, kur 
jie stojo sąjungininkų eilė
se kovon prieš vokiečius. 
Vien 1943 ra. taip buvo per
gabenta 16,000 prancūzų, 
greit tas skaičius pašoko iki 
20,000.

Ne tik prancūzus bet ir 
daugiau kaip tūkstantį žydų, 
Ispanijos vyriausybei talki
nant, pavyko išgelbėti iš na
cių tiranijųs.

vieton Se^rano Suner jau 
1942 m. paskyrė falangistų 
priešą ir USA draugą grafą i 
Jordaną, o vėliau — tokio i 
pat nusistatymo baską Le- Į 
ąuericą. ,

Ispanijos talkininkavimas aw.v.v.-1.1.-.1.wawa BQsį ‘ Draugo” bičiulis, jei Tel. — YARds 5557.

* Kvalifikuota Patyrimu rfausi naują skaitytoją [jp FRANK C KWiNN

RENDiJOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

karo kriminalistais. Ispani
ja net suareštavo tuos vo
kiečių agentus, kuriuos są- 

1 jungininkai nurodė.

Ispanijos vyriausybė žino-1 Franco vyriausybė, kaip 
jo, kad Jungtinės Amer. Val,‘™t™ 
stybės, buvo Ispanijoje su

ŽVALGYBOS TINKLAS

organizavusios špionažo ce
ntrą, kurio agentai sekė vo
kiečių kariuomenės judėji
mą, net pasinaudodavo Ispa
nijos slaptosios policijos tu
rimomis žiniomis. Taip su
rinktos žinios daug prisidė
jo prie pasisekimo sąjungi
ninkų kariuomenės išlaipi
nimo Prancūzijoje.
Amerikiečiams palaipsniui 

pasisekė išstumti vokiečius 
iš Ispanijos rinkų, kur jie 
pirkosi karo pramonei rei
kiamas žaliavas. Viename 
raporte 1943 m. pradžioje 
Hayes galėjo rašyti:

— Mes dabar gauname 100 
nuoš. viso Ispanijos stron- 
cijaus, 90 nuoš. fluoro, 75 
nuoš. volframo.

Kaį tik kapituliavo Itali-

Hayes . k tina, k ad 
bet kuri kita va’s'y’. T būti1 i 

šame kar? -sąjun^ininkamt 
Franco diktc.tūra nėra ikvė , 
pta nacių ar vien fašistų i 
it auklėta; ji yra daugiau ta į

Sąjungininkams pareika- tradicinė ispaniškai kalban-! 
lavus Ispanija pareiškė, kad čių tautų kariškių diktatū- 
neduos prieglaudos karo kri- ra Dabartinė opozicija prieš 
minalistams, ir išduos tuos ' Franko yra labai susis,kal- 
asmenis, kuriuos sąjunginin- džiusi: monarchistai, respu- 
kų teismas nustatys esant blikonai, socialistai, sindika- 

listai, anarchistai, komunis
tai, baskai ir Katalonijos 
nacionalistai. Tačiau visame 
krašte yra gyvas civilinio 
karo baisenybių atminimas 
ir visi, išskyrus tik komu-
nistus, baisiai bijo daryti ką 
nors, kas vėl pagreitintų grį
žimą į tas skerdynių dienas.

pagerbė užsienio investuotas 
sumas Ispanijoje, kaip, kad 
respublikonai (1931 — 1936 
m.). Buvo pasiekta kai ku- ISPANIJĄ PALIKTI 
rie susitarimai, pavyzdžiui ISPANAMS 
dšl telefono-telegrafo susi
siekimo tarp Ispanijos ir U 
SA, — susitarimai kurių 
veltui buvo ieškota monar
chijos ir respublikos laiko
tarpiais.
CIVILINĮ KARĄ
PRISIMENANT

Prof. Hayes prisimena ir 
pilietinį karą. suminėdamas, 
kad jo metu. be kitų, buvo 
nužudyta 13 vyskupų, 5,255 
kunigai, 2,669 vienuoliai ir 
112 seserų vienuolių.

Taipgi iškelia faktus, kaip 
komunistų ir panašūs pra
simanymai apie Ispaniją, pa 
leidžiami per spaudą ir ra

Darydamas išvadas dėl 
tolimesnės laikysenos Ispa
nijos atžvilgiu, prof. Hayes 
pabrėžia:

— Aš nemėgstu dabarti
nio Ispanijos rėžimo, bet, iš 
kitos pusės, niekad nemė- 

(Nukelta į 3 pusi.)

VAYAYA'AYA'AYAAYAYA1

Nominuokite Ir 
Išrinkite 34—C

ROBERT J. “BOB”

ja, nors šiaurėje dar laikėsi■ dįją, apkeliauja visą pasau- 
Mussolinio santvarka, Ispa-.ų, nors jje neatitinka tikre- ; 
nija pripažino sąjunginin- Į nybei.
kams draugingą, karaliaus 
vadovaujamą vyriausybę, 
atšaukdama pripa ž i n i m ą 
Mussolinio rėžimą.

1943 metais, nors Vokie-

Savo gi išvadose, per eilę 
metų ištyręs padėtį, prof. 
Hayes, pažymi, kad Ispani
jos vyriausybė daugiau koa
licine, kaip vienos partijos, 

tija dar buvo gana stipri, ines 1 jH pakviesti ir kitų 
Ispanija leido Amerikai ir | nusistatymų žmonės. Kol at- 
britams kontroliuoti Vokie-1 r°dė kad Vokietijos laimčji- 
tijos ir Italijos piliečius, ke- įmas neišvengiamas, kol vi
lkaujančius per Ispaniją ir sa Europa buvo vokiečių 
Ispanijos Moroko. i malonėje, Franco leido Hitx

Kai buvo suorganizuotas šeriui ir visam pasauliui ma-

WARREN
C Ž

LAKE COUNTY, IND.

ASSESSOR
NARYS:

Local 253, C.I.O. ir Local 142, 
A. F. of L.

DEMOCRATIC PRIMARY:

Gegužės 7 d., 1946

pasikeitimas belaisviais, y- 
pač sužeistaisiais, tarp Vo
kietijos ir sąjungininkių Is
panijos valdininkai, jų rau-

nyti, kad jis stoja už ašies 
valstybes, tačiau, nežiūrint1 
kokios buvo paties Franco , 
mintys ir baimės, nuo 1942

donasis kryžius vaišino ir m- rugsėjo mėn., jis rėmė
apdovanojo USA 
belaisvius.

ir britų

VOKIEČIAI DUKART 
REIKALAVO PRA-

vyriausybės narius, kurie, 
atitikdami mintį Ispanijos 
daugumos gyventojų, viešą
ją Ispanijos poziciją pakrei-

LEISTI JŲ KARIUOMENE pė kaskart palankesne lini
ja sąjungininkams. Ispanija

——

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

I r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina- 

Kainas 1

Šio karo pradžioje Ispa
nija buvo pasiskelbusi ne
kariaujanti, vėliau ji pabrė
žė, kad yra neutrali. Du kar
tu vokiečiai reikalavo leisti 
pravesti per Ispaniją jų ka
ri lomenę, bet Franco nesu
tiko ir pagaliau Ispanijos 
neutralumas perėjo į palan
kų sąjungininkams. Jau 
anksti 1944 n., pavasarį Is-

Nevartok 'Svaigalų*
Dėl pagelbos ano “NncJtrskau-

Miių*’, “Itliciiniit'zro i” Ir
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH KESUKT M1NEKAL

BATH DRUSKA
1 tnalftuk&a užtenka 19 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jog vletlnSJ vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakomus gu pi
nigais tiesiog | —

Bath Products Co»
Laboratories — Chicago, III.
floutlisaldlečial, kreipkitės J 8HI14- 
KU8 ORUOS. 8301 fl. Hfclflt«d Ht.

netgi atšaukė savo savano
rių mėlynąją diviziją iš Ru
sijos fronto, padėjo sąjun
gininkų kariuomenę aprū
pinti audiniais, kuriuos Is
panija galėjo paruošti. Ispa
nija buvo pirmasai kraštas, 
kurs su USA padarė platų, 
generalinį susitarimą dėl o- 
ro susisiekimo.
IŠVADOS

Apibudindamas Ispanijos 
laikyseną šio karo metu, 
prof. Hayes tvirtina:

Be to, turime 
didėt} h Pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO.

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

DENTISTAS
Garbingai Paliuosuotns Iš Tarnybos U. S. Laivyne, Praneša 

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012 Chicago 36, III.

VALANDOS PAGAL SUTARTI

NOMINUOKITE
KATHRYN KEEGAN

SHEPARD
Demokratų Kandidatė už

TRUSTEE 44-C
CALUMET TOWNSHIP, IND.

Printary - Geę. 7,1946
WVAW.VAVAVAWAVA\

VISŲ,' bPALVV

Unitized Plaunamą. Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klljonkės (Oil ClothY, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurle Bros. Storo 
Lewndnle 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atenkornln- 
gus Maliavotojus Ir Popieruotojus.

Tel. VIR 0980 (Office Ir Namu.)

TIKTAI

$150
( DIENĄ

Mes E-nme AGENTAI 1W‘I 
BENJA.MIN MOORE MALIAVŲ 

IR V.ARNIftV. talpai — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

LR VARNISŲ. Ir — 
KEM-TONE VAIuSI’AR.

Turtine Gražų Pasirinkimų 
19 Kini. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 YVest 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Tikslus Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

Contact Stiklui 
Stiklus Atnaujinam

DR. YVALTER J. SYVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 YVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankoe)

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofisu Telefonas: YAIids 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDvvay 2880

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

Dr. Waher J. Kiršink .^ICK
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68C3 YV. Cermak Road 

BERWYN, ILUNOLS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

J

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1651 YVest 47th Street
OFISO VALANDO8:

Nuo S Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:80 rak.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienij porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkiuii' akinių, kurie prašalina 

ii.-ų akių įtempimų.

Dr. John J. Smetona
J. RIMDZUS, D. C. Qr j j Jmetana Jr
LICENSED CHIROPRACTOH 

IN STATE OF INDIANA
dūme ( alls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO TH1RAPT 

936 YVest 63rd St. 
HOURS: Daily «—« P. M.
Saturdays 9 A M. to 8 P. M

01T0METRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Chicago

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

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

SKELBKITES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPnhUc 0054
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo € iki 9 vai. vakare.
į Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 8150

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

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.: GROvehilI 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 YVest 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. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien
,.,. išskiriant trečiad. Ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6254 S. Ashland Avė.,

ROOM 6.
Ofiso Tel.: GROvehilI 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. — HEMlocb 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Kieno m ii. tik pagal h u tart, J

Tel. CANal 6132

DR. BIEZI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
TeL REPubUe 7868

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymq Naujo 
j 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.

IDARGUTM*
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS B AL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-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 — GROvehilI 2242 

—— 4- —— ----- < Į------------------

reL CANal 0257
Bes. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

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

Š ven tadieniaia—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arltJvs be žaboklių.

kaip

Bitės nėra vienintelis va
balas, kurs aplanko gėlė3; 
bet yra vienintelis, kurs iš jų 
medų ištraukia. — O. S. Mar- 
den.

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Rsa. 6958 So. Talman Avė.
I Reo. TeU GROv ehilI 0617 

Į Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1934)

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

L0758 So. Michigan Avenue 
7AL1ND0S: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
M»mo Tel. t Pni.l.M tN R277

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

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

Būk šviesus, 
‘Draugą”.

skaityk
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HELP WANTED

t

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 3

Lietuvos Konsulato

s “D R A U G O” * 
DARBŲ SKYRIUS S HELP WASTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
AI) V ERTISI N G DE PARTM E NT 

127 No. Ileniborn Street 
Tel. RANdolph V488-U480

HELP WANTED — VYR.U

Medžio Išdirbėjų
Turime lorlctą geru darbi, vyrams 

O|)I'I*IIO|I.

Girele Pinklus 
Routers

Didesnius Beit Šaudei
Ir vyrui tii'lnt kiek patyrimo prie 

enbiaet niaklig. 

ATSIŠAUKITE

1025 W. LILL AVĖ. 
LAKEVIEW 1166

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESI S, ŠVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

REIKIA

VYRŲ
MAŽIAUSIA RATA 

88><įe. J VAL. 

ATSIŠAUKITE

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP.

2101 W. Pershing Rd
(Štili Street)

REIKIA
VYRŲ

Vyniojimo ir valymo darbams.

ATSIŠAUKITE

BEN7.IGER BROS., INC.
225 \V. IVa-liington St.

HELP WANTED — MOTERYS

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North,
Darbininkėms

su

arti Cicero Avenue
galima pirkti radio 
nuolaida.

MERGINU - MOTERŲ
PRIE

Lengvų švarių dirbtuvės dar
bų. Malonios darbo sąlygos.

GERA MOKESTIS
AI,GOS PAKĖLIMAS KAIP 
PR1PRASIT PRIE DARBO 

Įvairumas Darbų

GERA TRANSPORTACIJA, 

DARBAS VIIM'RMIESTYJE.

PATYRIMO NEREIKIA

Louis Johnson Co.
40 N. WELLS ST.

Merginų - Moterių
Lengviems Assembly Darbams

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

40 V AL. J SAVAITE 

LIGONINĖS PRIEŽIŪRA 

Kreipkitės prie Air. Bleelier

Appliance Industries 
of America

Everglade 0600 

1830 N. VVinchester

REIKALINGA Mergina arba jauna 
Moteris pr e abelnti ramu darbtj. 
Gyventi aut vietos. Maža šeima. Pa
šaukite — PROspeet 4388.

REIKIA MOTERIŲ
Virti kavą ir kepti sanvičiams val
gį. Nuo 6 ryto iki 2:30 pp. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos.

INTERNATIONAL HOUSE 
1414 E. 59th St. 

PATYRUSIŲ

Kirpėjų ir Siuvėjų
Dirbti seniai įsteigtoj matrasų ir 
sofa-bed kompanijoje. Gera mo
kestis, viršlaikis, pastovumas pui
kios darbo sąlygos.

INLAND BED CO.
3921 S. Michigan

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 70c J VAL. PRADŽIAI 

75c Į VAL. PO S MĖN.
80c Į VAL. PO « MRN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 V AK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

369 W. WASHINGTON ST.

VVANTED TVPIST AND
BILLINO CLERK

Good pay, steady 
llent working
ALSTON LUCAS CO.

7701 W. 47th St. ROC 3262

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū 
muose arba puotose. — Sė
ti eca.

position. Exce- 
conditiions.

Lietuvos Gelžkeliai 
Suirę

New York (LAIC). Gelž
keliai Lietuvoje dar nuo ka
ro laikų tebėra suirę. Padė
čiai gelbėti, prie stočių vie
tomis, yra įtaisytos mecha
niškos dirbtuvės. Svarbes
nės Lietuvos gelžkelių lini
jos yra perkeistos i rusiško 
pločio standartus. Tas per
keitimas eina visais, rytų 
Europos plotais, neišskiriant 
ir Vokietijos.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Jurėnas Antanus ar Jurgis.
Ka m i nsk ienė Vernu ika. ai ■ ■ r\ ■ vi ■■ ■ t Karvelienė-Linudnnsknitė Sta-Cnicaooj Paieškojimai "*>»< u , iu
Katilius Jonas ir Grusilda (Gai

galaitė), gyvena Cbieagoje.
Kavoliukas Rapolas, gyvena

< 'hieagoje.
Kazakevičienė Magdalena, gy

veno Mabanoy City, Pa., paskui
< 'hieagoje.

K indel is Jurgis.
Kilt iki ienė- Abraitvtė Konstan

cija. gyvena ūkyje.
Kiudulai, Domininkas ir Alek

sandros, gyvena (hieagoje.
Kižienė Marė, gyvena Pitts- 

burgbe.
Klimavičius Vladas.
Kojalavičiūtė Jadvygir, 193S 

metais gyveno Conneetieiit.
Kojelavich-Babilov Julija, 1938 

m. gyveno Connecticut.
Kriaučiūnas Viiteas, gyveno 

L«wrencc, Mass.
Kriaučiūnienė - Grinienė-Skae- 

kauskaitė, gyvena Cbieagoje.
K riščiūnienė-'Kriukaitė Valesė, 

gyvena Cbieagoje.
Kugiiai, Ignas ir Jonas, sūnūs

Jono.
Kukeekis Jonas, apie 50 metų 

amžiaus, gyvena Cbieagoje.
Kvajauskai, .Vladas, Vincas,

Stasys ir Juozas.
Kvaraeiejus Jonas, sūnus Ju

liaus.
Kulikauskas Antanas, sūnus

Antano.
Kurmanskas Juozas. 
Kvietkauskas (Flower) Jurgis, 

gyveno Los Angeles, Calif.
Labanauskas-Šuleas Petras, gy

vena Philadelpbijoje.
Lapžindienė-Kareekaitė, gyvena

('hieagoje.
Lastauskai, gyvena Cbieagoje. 
Lauėvtė ,Bronė.
Lazdauskaitė Adelė ir Lazdaus- 

kas Vincas, gyvena ('hieagoje.
Leknickas Klemensas, gyvena

C'hieagoje.
Liubinskas Juozas.
Lubytė Stasė, pavardė po vy

ru nežinoma. Gyvena Cbieagoje. 
Lukošius Pranas, gyvena < 'hi

eagoje.
Maeevičius-Misevičius Alfonsas.

Gyvena Detroite.
Mačiuliai, Povilas ir Ona (Ka-

niauskaitė) <'hieagoje.
Maekeiiflnaitės, Pranė ir I lesė,

gyvena Cbieagoje.
Mackevičius Antanas, iš Uk

mergės.
Makusas Vladas, 

gyvena ('hieagoje.
Maraškeviėienė-I’eėiukaitytė 

kalina, gyv. So. Bostone.
Markeviėienė-Povilaitytė Vero

nika, iš Raseinių apskr.
Mažeika Jokūbas, sūnus Jurgio,’ 

iš Biržų. Gyvena Brooklyne ar 
lioekforde.

Mažeika Jokūbas, sūnus Motie 
jaus, gyveno Catalina Island, Cal.

Mažonas Jonas, iš Mažeikių ap.
Medeisa Kazys, iš Ukmergės 

apskr., gyvena Detroite.
Mikalauskas Antanas, sūnus 

Bernardo.
Mikėnienė-Greviškytė Sallv, iš 

Rokiškio apskr., gyv. Bostone.
Miklova Leoną, iš Telšių apskr., 

gyvena Cbieagoje.
..Mikšienienė Elzbieta, iš Valki
ninkų valse., gyv. New Yorke. 
Mikučionis Aleksas, iš Alytaus 
apskr.

Mi.ašauskas Antanas.
Milinauskienė-Poeiūtė Veroni

ka, iš Raseinių apskr.
Morkūnas Laurynas, iš Ukmer

gės apskr., gyvena Detroite.
Mykolaitis Rokas, sūnus Kazio, 

iš Šiaulių apskr., gyveno ('hiea
goje, vėliau Pbiladelphijoje.

Nagin Stefanija ir Jadvyga, 
gyveno Brooklyne.

Naudžius Antanas ir Naudžiū- 
tė Agota.

Noreikienė-Normantaitė Oria, is 
Kretingos apskr.

Okas Mykolas, 1938 metais gy
veno ('hieagoje.

Ozeebauskas Edvardas, gyvena 
Brooklyne.

Pajuodis Jurgis, gyveno Chica- 
gos apylinkėje.

Paliulis Jonas, iš Biržų apskr., 
turėjo ūkį netoli Chieagos.

Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Chicago 2( Illinois

ir Petras, sūnūs 

K ritinei ils,

Slaptas Roosevelto 
laiškas gen. Franco

r!r %

chi-

Bukini, Kazys 
Augustino.

Bulatu Milteniais, 
gyventi ('hieagoje.

Bulota Antanus, gyveno 
eagoje.

Černiauskus Juozas. Gyveno 
New Yoike.

f'ioėys Motiejus, gyventi Mas- 
saehusetts valstybėje.

Ciplijauskas Vincus, iš Mari
jampolės apskr., gyventi New 
Yorke.

Daeeviėius Vytautas, gyvena 
Philadelpbijoje.

Bajoras Mykolas, gyventi Pitts- 
burghe.

Biirvinsktiitė Ona, gyvena Čili
eti goję.

Davilis Petras.
Degutienė Ona.
Dovydaitis Julijus, sūnus Jo

no, gyventi Cbieagoje.
Dudutis Juzefą, iš Alytaus 

apskr., gyvena Lynu. Mass.
Flower (Kvietkauskas) Jurgis, 

gyvena Los Angeles, C'alif. 
Galinauskas Kazys, sūnus Ignaco, 
gyvena Bostone.

Giedraitis Antanas, gyvena- 
('hieagoje.

Godvaiša Juozas ir Cezaris.
Grigalaitis Pranas, gyvena Chi- 

eagoje.
Greiėaitis Simas, gyvena Brook

lyne.
Gudaviėienė-Rudaitytė O n a, 

duktė Simono ir Onos, gyvena 
New Yorke.

Gudonis Domininkas, turėjo 
mėsos krautuvę Cbieagoje.

Jakštytės, Marija ir Natalija.
Jankevičius Petras, gyveno Ke- 

nosh-a, Wiseonsin.
J tisinsk ienė-Beleškeviči flt ė Ma

rija, gyveno Cbieagoje.
Jaškulytė Ona, gyvena Chiea- 

goje.
.Jezukeviėius Marijona, gyvena 

Massaebusetts valstybėje.
Joeys-Jaeeviėius Kazimieras, 

gyvena Phiiadelpbijoje.
Jonušas, Kazys arba jo žmona 

ir vaikai, gyveno Baltimoro. ALI.

VYRAI IR MOTERYS_______

NAUJOS DIRBTUVĖS 
CAFETERIJOJE 

REIKIA

Vyro ar Moters
Plauti puodus ir bliūdus. Nuo 
7:30 ryto iki 3:30 pp. Puikios 

darbo sąlygos. Atsišaukite

JOHNSON & JOHNSON
4949 W. 65th ST.
1 ><IRTSMOI TH 0400_________

Reikia
VETERANŲ

VYRŲ IR MOTERIŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

PAKUOTI
ASSEMBLY
SHIPPING

GERA PRADINE MOKESTIS 
BONAI

APMOKAMAI ATOSTOGOS
Mums reikia tiktai sąžiningų ir 
pastovių žmonių. Bosas yra karo 
veteranas.

BEĄCON
LIGHTING PRODUCTS CO. 

118 S. Clinton St.
(5th FLOOR)

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

Prie fountain darbo. Nuo 7:30 iki 
10:30 vakaro. Maloni vieta

INTERNATIONAL HOUSE 
1414 E. 59th St.

GERA PROGAI

PAJEftKAU PIRKTI PIANUS. 
Kas turi plano parduoti, ar kas 

nori piano p'rkti, pašaukite 
REPublIc 8511.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo 
<94 m getams

5500.00 o™vmo 
POLISAS

54.00 ‘"'TAMS

NOTARY

i

iš Kauno ap.,

M i

(Atkelta iš 2 pusi.) 
gau ir dabar*nemėgstu da
bartinio politinio rėžimo Ru
sijoje. Jeigu mes Rusiją tu
rime sąjungininke, kodėl 
mes negalėtume turėti Ispa
nijos?.. Valstybės išmintis 
dabar diktuotų: pirma negu 
kištis į Ispanijos ar kito ku
rio neutralaus ar sąjungi
ninkų krašto reikalus, rei
kia taikiu būdu išspręsti da
bartinius sunkumus ir kon
fliktus tautose, neseniai iš
laisvintose iš fašistų Itali
jos ir nacių Vokietijos.

Ispaniją aš palikčiau pa
tiems ispanams,. Palikti sau 
vieniems jie nėra pavojus 
nei savo kaimynams, nei pa
saulio taikai, ir jie yra žmo
nės, kurių tradicijos ir bū
das yra .vienodai nepalenkia
mai priešingi kaip vidaus 
reglamentacijoms (suvaržy
mams), taip ir kišimuisi iš 
užsienio pusės.
ROOSEVELTO LAIŠKAS 
PIRM ATAKŲ AFRIKOJE 

Autorius patiekia įdomių 
dokumentų, pavyzdžiui slap
tą Roosevelto laišką Fran
kui, kurs buvo įteiktas tą 
naktį, kai sąjungininkų ka
riuomenė išlipo į Afrikos 
krantus. Rooseveltas rašė: 

Brangus Generole Franco, 
Kadangi Jūsų ir mūsų tau 

tos yra draugingos geriau
sioje to žodžio prasmėje, ka
dangi Jūs ir aš nuoširdžiai 
norime tęsti tą draugystę 
dėl bendros mūsų gerovės, 
aš noriu Jums pasakyti a- 
pie svarbias priežastis, ku
rios privertė mane pasiųsti 
galingą Amerikos karinę jė
gą pagalbon į prancūzų že
mes Afrikoje...

Turėdamas platų karinį 
patyrimą Tamsta aiškiai su
prasi, kad šiaurės ir Pietų 
Amerikų apgynimui svarbu 
jog tuoj būtų imtasi žygių 
apsaugoti Prancūzų Afriką, 
kad ją neokupuotų ašies val
stybės...

Turiu viltį, kad priimsite 
mano pilną patikrinimą, kad 
likti nuošaliai nuo karo. Is- 
tie veiksmai jokiu būdu, jo
kia forma nėra nukreipti 
prieš Ispanijos vyriausybę 
ar tautą, prieš Morocco ar 
Ispanijos teritoriją — met
ropolijoje (pačiame Ispani
jos krašte) ar užjūryje. Aš 
tikiu, kad Ispanijos vyriau
sybė ir ispanų tauta nori 
išlaikyti neutralumą ir pasi- 
punija nieko neturi bijotis 
iš Jungtinių Tautų pusės.

Aš esu, brangus Generole, 
Jūsų nuoširdus draugas 

Franklin D. Roosevelt.”
Dr. J. Pr-jnskis

cS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 TO,I8*S

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

NOMINUOKIT BALSUOK DEMOCRATIC
ui

Dabar larnaiija kaipo

< III EI DEI’I T Y

Pamary Rinkimai - Gegužes 1 d., 1946

35

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

f
Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"
Pirkite Ten, Kur Gausite 

Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

1

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
J?

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

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

I

|^

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUrYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgrytl 
naują arba seng namą., statyti naują arba remontuo
ti dabartin) savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chlcago, DUnob
Publbhed Daily, ercept Sundays, 

by the
UTHUANIAN CAT^OUO PRESS 8OCIETY 
A member of the CattoUc PreM Association 

$6.00 per year outside of Chlcago; >7.00 per year to Chlcago ft
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draagss” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chlcageje kr Cicero—-paštai
Metams .................................    >7.00
Pusei metų ...............    4.00
Trims mėnesiams .......................   2.00
Dviem mėnesiams ....................... ................................. . 1.50
Vienam mėnesiui ...............................    .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieageje:
Metams ...............       >6.00
Pusei metų ........ ................. . ......................... . ............. 3.50
Trims mėnesiams .........................  1.75
DviAn mėnesiams.........................................    1.25
Vienam mėnesiui .....................    .75

Ufeienlaoee:
Metams .......................    >8.00
Pusei metų .....................     4.50
Trims mėnesiams ................ ...................................... . 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams rafitų negrąžiname, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunčlama' tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpiau vlaua 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 laikraštis nededamos

Entered as second-Clase Matter March 81, 1016 at Chicago, RL 
Under the Act of March 3, 1870.

Taikos Atstatymo Ir Pataikymo Problemos
YVILSONO IDĖJOS
Vokiečiai imperialistai dar kaizerio laikais gyveno 

įsitikinimu, kad ne kur kitur, bet jėgoje yr teisybė. Už 
tat savo tautos fizišką jėgą visais galimais būdais stip
rino ir ja paremtą “teisybę” stengėsi įgyvendinti.

Tarp 1914 metų ir 1919 metų ėjo pirmasis pasaulio 
karas. Vokiečiai norėjo įrodyti pasauliui, kad savo jė
ga jie viską galės pasiekti, sąjungininkai kariavo, kad 
visur demokratiją įgyvendinti.

Jungtinėms Valstybėms įstojus į, karą, Prezidentas 
Woodrow Wilsonas nuoširdžiai ir stipriai iškėlė ma
žųjų), silpnųjų ir pavergtųjų tautų išlaisvinimo obalsį. 
Tam tikslui jis paskelbė garsiuosius keturioliką punk
tų, suplanavo Tautų Sąjungą ir daug kitų darbų ta 
linkme atliko. Jo idėja buvo, kad visos tautos, ar jos 
didelės ar mažos, naudotus lygiomis, teisėmis laisvų ir 
nepriklausomų valstybių šeimoje.
HITLERIO SIEKIMAI

Bet tarptautinės, diplomatinės intrygos palaidojo tas 
puikias idėjas. Tomis intrygomis pasinaudojo Hitleris, 
atnaujino senąjį imperialistinį vokiečių obalsį, sumo
bilizavo karines jėgas ir jose ieškojo “teisybės”. Ir, 
nėra jokios abejonės, jei Hitleris būtų karą laimėjęs, 
jis savo jėgą būtų panaudojęs viso pasaulio tautoms 
pavergti.

Pasaulio laimei, ir hitleriškos galybės “teisybė” bu
vo sumalta į dulkes.
STALINAS TĘSIA HITLERIO SIEKIMUS

Bet ko nepasiekė Hitleris vokiško nacizmo vardu, 
to nori pasiekti diktatorius Stalinas rusiško komuniz
mo vardu. Skaudu, kad Stalino siekimams ligiiol tal
kininkauja sąjungininkų langių, amerikiečių ir kitų) 
nepaprastai didelio nuolaidumo ir kai kada net kvailo 
pataikavimo politika.

Hitlerio ir Stalino idėjos tokios pat. Jų vykdymo me
todai vienodi. Nacizmo ir komunizmo idėjos yra lygiai 
pavojingos pasaulio taikai ir krikščioniškai civilizaci
jai. Tačiau, to lyg nesuprantant, Stalino komunistinis 
imperializmas susiranda paramos ten, kur jos neturėtų 
rasti.
RUSIJOS IMPERIALIZMAS

Reikėtų neužmiršti to fakto, kad Rusijos imperia
lizmo siekimai yra taip seni, kaip ir vokiškojo. Vokie
čiai neužmiršo savo imperialistinės programos, neuž
miršo jos ir rusai. Iš nedidelės kunigaikštijos Rusija 
išaugo į milžinišką imperiją, prarydama daugybę tautų 
Europoje ir Azijoje.

Bet, kaip šiandien labai aiškiai matome, jai ir to 
dar neužtenka, šiomis dienomis ji drasko Iraną. Ne
trukus gal puls Turkiją. Vėliau Afganistaną. Neatro
do, kad ir to būtų gana.

Žinant tuos visus faktus, ar kas galėtų manyti, kad 
Stalino apetitas yra mažesnis už hitleriškąjį? Ar kas 
gali manyti, kad prieš rusiškojo komunizmo imperializ
mą reikia mažiau kovoti, negu kovota prieš kaizerišką 
ar hitlerišką imperializmą?
TAUTĘ SĄJUNGA IR JTO

Prieš bet kokį imperializmą turėjo kovoti neseniai 
pati save pasilaidojusi Tautų Sąjunga. Kadangi ji ne
kovojo, todėl susilaukėme baisaus antrojo pasaulio ka
ro.

Šiandien Tautų Sąjungos vietą užima Jungtinių Tau
tų Organizacija, kuri įsisteigė, kad įgyvendinti pasto
vią taiką, garantuojant laisvę ir nepriklausomybę vi
soms tautoms, nepaisant ar jos bus didelės ar mažos, 
galingos ar silpnos. Jos pareiga apsaugoti mažąsias 
tautas nuo didžiųjų agresijos.

Atsižvelgiant į tai, kad Rusija, nekreipdama dėme
sio į jokias padorumo taisykles, darosi labiau agresy- 
vinė, negu buvo hitleriškoji Vokietija, Jungtinių Tautų 
Organizacijos didžiausia pareiga yra imtis visų gali
mų ir greitų priemonių nulaužti jos imperializmui ra
gus. Jei to nebus padaryta, ir JTO turės negarbingai 
save pasilaidoti, kaip pasilaidojo Tautų Sąjunga. Ir 
tai būtų didžiausia pasauliui tragedija.

Reikia, tad, tikėtis, kad tokios tragedijos pa.aa.ti lis 
nesulauks, kad JTO sustos tiesioginiai ar netiesioginiai 
leisti Rusijai naudoti ją savo imperialistiniams tiks
lams siekti, kad JTO tarnaus ne jėgai, bet teisingumui 
ir teisėtumui atstatyti ir pastoviai taikai palaikyti.

★
Browderio Kelionė Maskvon

Stalinas buvusį Amerikos komunistų diktatorių Earl 
Browderį pasišaukė į Maskvą. Vieni mano, kad Brow- 
deris gaus į kailį nuo Stalino, dėl to, kad jis nepri
sitaikė prie Maskvos instrukcijų komunizmui Amerikoje 
skleisti ir demokratinei santvarkai griauti, kiti spėlioja, 
kad Stalinas Browderiui duos naują “džiabą”.

Bet, mūsų manymu, tai ne taip jau yra svarbu.
Browderio sutikimas vykti į Maskvą pas diktatorių 

Staliną parodo, kas yra Amerikos komunistų vadas, 
kam jie tarnauja ir iš kur savo veiklai instrukcijas ima. 
Tai yra dar vienas aiškus liūdymas, kad Amerikos ir 
visų kitų kraštų komunistai yra visu kuo atsidavę 
Maskvos totalitariniam komunizmui.

Brcnvderis vis tik buvo drąsesnis negu Prūseika-Va- 
balas. Kai savo laiku Prūseika buvo nusikaltęs Mask
vai ir būk tai buvo pakviestas pasiteisinti, jis atsisa
kęs Rusijon važiuoti. Pabūgo. Mat, diktatoriai su to
kiais ponais daug ceremonijų nedaro.

Browderis už Prūseiką pasirodė drąsesnis dėl to, 
kad jis gali, reikalui esant, apsiginti Amerikos pilie
tybe.
*

Timošenkos Misija
Sovietų Rusijos maršalas Simeon Timošenko, “už

mirštas vyras” karo pabaigoje, Maskvos yra pasiųs
tas pasiuntiniu į Etiopiją.

Tuo paskyrimu britų ir amerikiečių diplomatiniuose 
sluoksniuose parodyta susirūpinimo. Mat, lyg ir jau
čiama, kad Sovietų Rusija gali turėti pretenzijų (ži
noma, visai nepagrįstų) į Eritrėją. Tai svarbus punk
tas kontroliavimui kelionės Raudonąja Jūra į Indiją 
ir Tolimuosius Rytus.

Manoma, kad Maskva siunčia ten Timošenko dėl to, 
kad jis yra gabus strategistas ir taip jau nėra naujo
kas politikoje. Atrodytų lyg Timošenkos pareiga bus 
planuoti padaryti dar vieną kiaulystę Didžiosios Bri
tanijos imperijai.

Kadangi ir Etiopijoj yra elementų, nepasitenkinan
čių esama padėtimi, todėl Timošenko mėgins tuo pasi
naudoti ir kurstyti žmones kiek prieš imperatorių Haile 
Salassie, kuris yra pro-britas, tiek prieš pačių britų 
interesus Raudonosios Jūros rajone.

Rusijos imperializmas visur kiša savo kruvinus na
gus.

Laiko Laiptais
ROMANAS
* IS PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
— Taip aš ir žinojau... — 

nuliūdęs paleido jis Julytės 
ranką: — Jūs nenorit griež
tai atsakyti, kad nepakenk- 
tumėt mano sveikatai. Jūs 
gera. Aš Jumi, tik gerai pa
žinęs, taip pamilau!.. Aš 
taip myliu!.. O Jūs manęs 
nem... Ach, koks aš kvai
las! — nusukęs veidą į sie
ną, kalbėjo Slavėnas: — Tie
są Jūs sakėte: tai ligonio 
psichologija. Kokia gali bū
ti kalba apie Jūsų meilę. 
Kaip galima pamilti ligonį 
vyrą...

— Jūs manęs nesupratot, 
ponas Petrai. Aš visai ne
atsisakiau būti Jūsų žmo
na. Aš tik nenoriu Jumi su
varžyti gal tik iš nuobodu
mo ištrūkusiu žodžiu. O, kad 
Jūs ligonis... Aš juk paži
nau Jus dar sveiką, anks
čiau Vilniuj, Maskvoj... Bet 
daugiau apie tai nekalbėsim. 
Pakalbėsim, kai Jūs būsit 
visai sveikas, — ir vėl ban
dė ištraukti ranką ir išeiti.
- Ką ji norėjo pasakyti 

“pažinau anksčiau Mask
voj” dingtelėjo jo galvoj. 
Jis norėjo duoti progą jai 
tą mintį išplėsti: — Bet, 
štai, Jūs nenorit pas mane 
nė kiek ilgiau užtrukti. Jūs 
traukiat ranką vėl išbėgti!

— Kaip Jūs to nesupran
tate, ponas Petrai. Negaliu 
gi save gerbdama, flir
tuoti su ligoniais. Tai greit 
pastebės visas personalas ir 
įtars, net pasipiktins. Jie 
blogiau supras. Aš turiu iš
eiti. Tuoj pakalbėsiu su vy
resniu gydytoju ir Jumi 
greit išrašysim. Slavėnas 
karštai pabučiavo Julytei 
ranką, ir toji išsprukusi iš
bėgo pro duris.

— Ką ji norėjo pasakyti? 
— galvojo jis visą naktį, 
visą laiką, kol turėjo pro
gos tą klausimą sau išsiaiš
kinti.

kartu. Julytė, pernėrusi ran
ką per savojo vyro ranką, 
lyg prilimpa prie jo stam
baus peties. Ilgai, ilgai sto
vi jie čia, kits kito atsirė
mę ir žiūro į, tokį artimą 
per audrą akiratį, kur šoki
nėja paš i u r p u s i ų bangų 
skiauturės, putomis kits ki
tą aptaškydamos. Kalbėtis 
čia nevalia: reik tik jūros 
ūžimo, bangų graudaus skun 
do klausytis...

Kai ima šalti, susiglaudę 
smarkiu, sutariamu žingsniu 
eina juodu pajūriu į Biru
tės kalną. Galingos šimta
metės pušys, gal būt, dar 
tos pačios, kurios matė mei
lų Kęstučio su Birute susi
tikimą, ar gal tik jų dukros, 
užstojo savo mylimus tau
tiečius nuo piktų vakarų vė
jų. Tik eik į mišką, į galin
gą seną pušyną — vėtros 
ten negirdėti. Šilas sau ošia 
aną seną galingą dainą; tą 
pačią, kurią anais garbin
gais Lietuvai laikais Kęstu
čiui ir Vytautui ošė.

Kada pikti vakarų vėjai 
liaujasi pūtę, Baltijos jūra 
nurimsta. Darosi tokia ra
mi, ramutė: visai, kaip di
delė bala. Tik kur-ne-kur į- 
sismaginusi mažytė Vilnelė 
atbėga į kraštą ir plekšte
lia savo gražiu vandenėliu.

Žuvininkai tada skubina
si į savo darbą, ir toli toli 
horizonte matai burinį, lai
velį, o kartais negali atskir
ti, ar jis dangumi, ar jūra 
plaukia.

Kaitrią saulėtą dieną Ju
lytė mėgsta būti viena. Ji 
atsigula aukštieninka ant 
smėlio kur prie atviros jū
ros, padėdama galvą ant ko
pos taip, kad galėtų kartu 
matyti ir dangų ir jūrą. Ran 
komis žarstydama baltą,

švelnų ir gražų smėlį, kurį 
terasi Birutės tėviškėj ir 
valgu kur nors kitur. Nie
ke nemąstydama, ji leidžia
si mintims bėgti laisvai, ne
varžomai, kaip tie balti va
tos ar plunksnų debesėliai 
per dangaus mėlynę kad bė
ga, sudarydami kartais į- 
vairias fantastiškas figū
ras... Ramus šilas, rami jū
ra, ramu Julytės sieloj. Ji 
taip laiminga!

— Julytė, suimk saują ši
to smėlio ir išlaikyk su
gniaužusi- — prabilo šalia 
jos taip pat ramiai gulėjęs 
jos vyras.

— Bandžiau — nieko ne
išeina.

— Tai mano pirmos atos
togos, Julyte, pirmos mano 
amžiuj. O kaip gera būti 
laisvam, toli nuo visokių rei
kalų, rūpesčių, tarp jūros ir 
šilo su savo brangia žmone
le. Kad toji vasara būtų il
ga, ilga...

Slavėnas buvo labai lai
mingas. Tai buvo jam atly
ginimas už jo švarų, pado
rų ir sunkų ligšiolinį gyve
nimą, už kančias per karą, 
už savo tėvynės gyvenimą...

PATAISYKIT SAVO NAMO I 
STOGĄ ir UŽDEKIT 1

MŪRINIUS SIDINGUS •

’ ROKU rooeing — ■
Į 90 lb. — 2ml Ridi .... Sl.ool
j Itrivk Hi<l:ng — Rt>ll ......... 82.15 I
s Hemy Brick Sidliųr ............ $ff.U5 j
1 Ketvirtainė pėda.

TIKIM PILNĄ PASIRINKIMĄ j 
A-1 '

rūšies stako — Tentu ir Namams | 
Mntcrinlo. I

Kam reikalinga nanuj taisyti. Misi 
(ledam langus ir duris ir apkalarn S 
namus su Insul Brick popierių. = 
Turim Visokios Maliavos Namams I 
Mes turini gerą lietinį karpenterį j
ALBERT I.VMBER X SI l’l’LY j

CO.MPANY j
3800 SO. NVESTERN AVĖ.

Tei. LAFAYEITE 2101 I

: T R U M PA I :
Rašo Nolėčių Vidikas

“Vilnies” pisčikai labai daug rašo apie demokratiją, 
o jie nė mažiausio supratimo neturi apie demokratiją. 
Jie sortuoja demokratiją šitaip: Sovietų demokratija, 
Ispanijos demokratija, Lenkijos demokratija ir t.t. Ži
noma, raudonfašistų galvosena tai tik Rusijos “demo
kratija” yra pavyzdingiausia “pirmo sorto demokrati
ja”... o Amerikos demokratija tai yra tik “paskutinio 
sorto”... Taip sortuoti demokratiją gali tik “pažangie
ji” susigenginę į Kamunistų ObšČestvą.

Mano supratimu, kur žmonės laisvi, ten yra demo
kratija; o kur žmonės pavergti, ten nėra demokratijos. 
Kas kitus pavergia, tas yra diktatorius. Laisvoje Ame
rikoje, laisvi piliečiai, tad čia viešpatauja demokratija. 
O Rusijoje ar taip yra? Ne. Ten gengė bestijokratų 
pavergė milijonus žmonių ir savo vergus tik engia, tik 
engia.

★
Ir Brooklyne mūsieji raudonfašistai turi labai “iš- 

ūčintą” pisčiką, tai “tovariščių” Matmat šliomkį. Jis 
kad jau argumentuoja, kad argumentuoja, vis stengias 
savo raudonuosius “durnaropčikus” įtikinti, kad jo 
protas yra išsilaisvinęs nuo kapitalfašistiškų prietarų, 
ir yra toks “pažangus”, toks “šviesus”.

Gana, gana, pakaks. Jau mane įtikinai, jau aš su
prantu, mister šliomki, kad tavo “protas” yra toks 
“šviesus”, kaip Stalino Karkos clbukas.

Palanga po karui labai 
apnaikinta, nuskurusi. Ne
daug vilų tėatremontuota, 
bet ir tų daugelis tuščios. 
Ta vila, kurioj nusisamdę 
sau kambarį, Slavėnas, dau
giau svečių taip ir nesusi
laukė, ir jaunavedžiai, kaip 
koki turtuoliai, turėjo savo 
patarnavimui visą didelę 
gražią vilą su visu jos per
sonalu.

Oras pasitaikė puikus. 
Dangus daugiausia giedrus, 
mėlynas. Retkarčiais įsidrą
sinęs vėjas sukelia jūros pa
viršių. Tuomet bangos pu
todamos muša į krantą, nu- 
bėgdamos kartais ligi pačių 
kopų. Graži jūra per audrą!

Jauna porelė mėgo šį jū
ros šėlimą. Jie rengėsi šil
čiau, ėjo į tiltą, kaip gali
ma toliau į jūrą, pamatyti 
dar didesnių bangų. Neže
miška jėga glūdi šitose Bal
tijos jūros bangose! Bau- 
gindamos artinasi jos, su- 
glaudusios savo eiles ir, kai 
tiltas sutrukdo jų kelionę, 
įdūkę daužo jos jo šoną ir 
apačią ir, plyšdamos į šmo
telius, svaido savo putas per 
tiltą, aptaškydamos drąsius 
audringos jūros mylėtojus. 
Iš vakarų skubinasi vis nau
jos ir naujos bangos... Jie
du nebijo: jie dvieja, jie

Vėl Nominuokite Antram Termui

CLAUDE H. REEVES
U 2

Justice oi the Peace
CALUMET TOYVNSHIP, IND.
Vertas Antro Termo — Patikrintas 
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Vyčių Choras Gavo
Gražių Komplimentų
RADIO DEBIUTAS

Praeitą sekmadienį nau
jai atgaivintas Lietuvos Vy
čių Chicagos apskrities cho
ras pirmą kartą “pasirodė” 
lietuvių visuomenei oro ban
gomis iš galingos radio sto
ties WCFL laike Juozo Sud
riko lietuvių radio progra
mos. Aišku, kad jų gražus 
dainavimas rinktinių) daine
lių acapello (be akompani- 
anto) sužavėjo klausytojus, 
nes žodžiu ir raštu gauta 
daug gražių komplimentų ne 
tik iš vietinių kolonijų, bet 
ir iš tolimų valstijų. Vieni 
gėrėjosi dainavimo technika, 
kiti balsų harmonija, o dar 

* kiti dainelių kūriniais, 
džiaugdamies lyg išgirdus 
aiškius, gražius balselius iš 
senovės Lietuvos. Visi gė-

sose kolonijose ir nuo L. 
Vyčių narių. Arba pašauki
te užsakymus į Draugą, 

rėjosi ir pareiškė pageida- kreipdamies prie V. Ed. Pa
vis, CANal 8010, Tikietų 
kaina tiktaį $1.00. Nuošir-

vimą išgirsti dažniau.
KONCERTAS GEG. 19 D.

Choras tik keletą lengves-
nių dainelių sudainavo oro paremsite" savo jaunimą 
bangomis. Rinktinius kuri-

—... -

r /s Urder Tour

Gėlės Motinų 
Dienai

OPEROS SAVAITĖ

nius rengiasi išpildytį Jau
nimo Gegužinės parengime, 
jų koncerte, sekmadienį, ge
gužės 19 d., Dariaus-Girėno 
didžioje salėje, 4416 S. West- 
ern Avė. Kūriniai kaip tai 
“Malda už Tėvynę” ir “O 
skambink ” tikrai sužavės 
Lietuvą mylinčius klausyto
jus ir ne vienam ašara pa
sirodys akyse prisiminus da
bartinės Lietuvos kančias. 
Naujas “Avė Maria” kūri
nys techniškai komplikuo
tas, bet begalo harmoningas, 
vertas pasiklausymo, o ką 
dar kalbėti apie daugumą 
kitų gražių kūrinių? O dar 
pamačius tas gražias jau
nas dainininkes, gražiai ap
sirėdžiusias, ir skaistaus 
veido vaikinus, tai iš tikrų
jų sužavės kiekvieną. Choro

džiai kviečiami dalyvauti vi
si ir iš visur, ir tokiu būdu 

ir
prisidėsite prie įrengimo 
naujo Vyčių namo, kuris ne
seniai buvo nupirktas.

Koresp.

Florence Korsakaitės 
Koncertas

Florence Korsak, turėjusi 
savo pirmą pasirodymą kon 
certe praeitais metais Kim- 
ball salėje, šiais metais, prie 
gana skaitlingos publikos 
jau antru kartu toje pat sa
lėje koncertavo.

Publikos buvo sutikta ga
na šiltai ir apdovanota gė
lėmis. Tarpe įvairių kompo
zitorių kūrinių padainavo ir 
lietuvių kompozitorių; Gruo 
džio — Visur Tyla ir Kača-

TODAY
Nepasilikite be gėlių
Motinų Dienoje! Priduo-
kite savo užsakymą

ŠIANDIE! kad užtikrinus gavimą 
tokių gėlių kokių norite! Jūsų gėli
ninkas maloniai padės jums išsis
kirti savo rinkinį.

Neužmirškite
Gėlių Namams 
Gražų Pintinį Motinėlei 
Gėlę prie Atlapo
Gėlių Bažnyčiai atminčiai Motinos

perilgai kad jūsų motinėlė 
nebūtų viena iš tų nusiminu
sių Motinos Dienoje negavus 
gėlių, nes turinis gėlių ne 

Vyrai tarnyboje po visą perdidžiausis.
pasaulį ir sūnai ir dukterys . .
visur atmins "Brangią Moti-’ Gellli augintojams bus
nėlę” su gėlėmis Sekmadienį.! sunku isPildy“ visus uzsaky-
Gegužės 12 d. mus mėgiamiausių rūsių, bet

T , • • x • a užsakymai vyrų tarnyboje irĮ namus, laimingus turint . - ■. .. .. , , .. i jų motinoms turės pirmeny-juose motinėlę, plauks rožes, H an(jt AUied
carnatlons, gardemas. oriu- Florjsts A‘re()ciation 
dai irdaug kitų pavasarinių
gėlių. Daug gaus nes buvo (Skelb.)
užsakyta gana iš anksto ir --------------- -------------------
kad dar yra laiko nelaukite 1 PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.

Nuo gegužės (May) 6 iki 
gegužės (May) 11 d., Chica- 
go Opera House bus vienos 
savaitės operos sezonas, ku
rį stato Metropolitan Opera 
Co., iš New Yorko. Sekan
čios operos bus rodomos:

Gegužės (May) 6 d., sezo
nas atsidarys su opera 
“Tannhauser“. Dainuos Tor- 
sten Ralf, Helen Traubel, 
Kerstin Thorberg ir Alex- 
ander Kipnis.

Gegužės (May) 7 d., bus 
vaidinama “La Traviata’’ 
su artistais Licia Albanese, 
Jan Peerce ir Robert Merrill.

Gegužės (May) 8 d., opera 
“La Gioconda”, su Rise Ste- 
vens, Zinka Milanov, Rich-

nausko — Mano Gimtinė, 
vedėjas, jaunas gabus mu- Į kurįos susįia,uRe iš klausy

tojų didžiausio pritarimo.zikas Leonardas J. Šimutis, 
Jr., rodo daug pasišventimo 
ir sumanumo ruošiant chorą 
jo koncertui.
SMAGI KOMEDIJA

Kad paįvairinus progra
mą, rinktinis L. Vyčių te
atrališkas, ratelis palinks
mins susirinkusius su gra
žia komedija “Meilės Elik
syras”, kaip tik tinkamas 
pavasario svajonėms. Ne 
vieną prajuokins ir suteiks 
daug malonumo. Veikalui 
vadovauja Vincas Rėkus, ge
rai žnoimas teatrininkas. Po 
koncerto ir teatro bus šau
nūs šokiai prie geros muzi
kos. Visi turės progą pasi-

Išpildžius gana įvairią 
programą, pabaigoje dar pa
dainavo pora kūrinių virš 
programos.

“Tribūne” ir “Chicago 
Sun” meno kritikai davė jos 
koncerto įvertinimą, pažy
mėdami dainininkės padary
tą progresą ir pataria, pa
sirinkus gerą mokytoją, ir 
toliau progresuoti.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mūsų Įstaigą!

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

Daupalū yra pilnai
patenkinti tau nena iedevrait, 
kuriuo* mes padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. VVESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Jr

ard Tucker, Leonard ir Ežio linksminti ir pasivaišinti iki 
vėlumos.Pinza.

Gegužės (May) 9 d., bus 
perstatoma “The Magic 
Flute”. Artistai bus Ežio 
Pinza, Jarmila Novotna, Mi- 
mi Benzell ir kiti.

Gegužės (May) 10 d., bus 
“Die Walkuere”, su Helen 
Traubel, T. Ralf. K. Thor
berg ir kiti.

Gegužės (May) 11 d., bus 
perstatoma dvi operos. Po 
piet bus “Der Rosenkava- 
lier”, su Irene Jessner, Ema- 
nuel List ir Rise Stevens. 
Vakare gi bus “The Masked 
Bali”, su Jan Peerce, Zinka 
Milanov ir Leonard Warren.

Jei dar r.eisigijote tikietų 
šiai Jaunime Gegužinei, tai 
ilgiau nelaukite. Įsigykite 
tuojau. Tikietų galima pirk
ti nuo kiekvieno choristo vi-

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo »enų, atdaro 
Ir skaudžių žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kils 
nakties metu negalima gerai tssl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybšs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbgs Išgydyt 
senas, atda- 
ras Ir skau- 
džlas žals

daa. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, ftąįų ir sutrflklmų 
prašallntmul. Ir kad palengvinti 
Fsorlasls niežėjimą. AtvBdlna va
dinamą Attalete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžlOvtmo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trflkstančlos odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Ift lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po »1.00, 1.76, Ir 1.00.

Siųskite Jūsų Ifoney Orderi tie
siog 1:—

L E G U L O
1941 No. Polanki Bd. 

Dept. D. Chicago 39, 111-

A. A.
MOTIEJUS KIMUTIS
Mirė Gegrufcės 1-nių dieną, 

194 6 m., sulaukęs 81 metų 4wn- 
žiaus.

Gimęs Uetuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Jurbarko 
mieste. Žindaičių kaimo, Kau
no gubernijos.

Paliko dideliame nulKidime: 
3 dukteris: Keserj vienuolę Ka- 
zimierietę Kuriją, Terese (l)c 
Wirtz ir šeima), Magdaleną 
(Baker ir šeima), 4 pusbrolius: 
Motiejų. Vincentą. Simoną, 
Juozapą Klmučius ir jų šei
mas, draugus 1r pažjstamus.

Priklausė prie Lietuvių R. 
K. Susivienijimo, šv. Vardo, 
Gyvojo Rožančiaus. Apafttslys- 
lės draugijų Philadelphijoje.

Gedulingos pama’dos už. ve
lionio sielą jvyks šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje ir bus 
nulydėtas j šv. Kryžiaus kapi
nes.

Nuoširdžiai prašome visų gi
minių. draugų ir pažįstamą sa
vo maldose prisiminti a. a. Mo
tiejaus sielą.

iNuIiiiCę: Ihiktciys Ir Kitus
(•iminės ir D.augai.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5”

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVEM
3241 So. 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 Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waxerpruof Laikrodėlių ir .t t. 
šiuos dalykus galite Įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 8:30 
WHFC 1460 k Ketvergo vak. 7:00

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

MAŽEIKA "EVANS
{EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1300 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų finansittam stovini prieinamas!

NARIAI:
O h 1 o a g o s 
L I e t n v I g 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dieną ir nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALEFORNIA AVĖ. Tel. LAE. 3572

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

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

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Chicago pritruko elektros

Užsidarys krautuvės, teatrai, klubai
ĮSAKYMAS neliečia bažnyčių, ligoninių, vie

šųjų ĮSTAIGŲ IR GATVIŲ.

Anglekasių streika3, supa-1 niams klubams, sporto sa- 
ralyžavo ne tik pramonę, lems ir visoms kitoms pana- 
bet ir elektros gamybą, šioms įstaigoms leidžiama

s

Didmiesčiai, kaip Chicago 
pirmiausiai pradėjo rūpintis 
netekimu jėgos elektrai ga
minti ir dėlto, sukėlus alar- 
mą, Illinois Commerce 
Commission išleido įsaky
mus varžančius elektros ga
mybą iki pasibaigs strei
kas.
K4 ĮSAKYMAS LIEČIA

Įsakyme pažymėta, kad 
savaitėje, nuo pirmadienio 
iki šeštadienio pramonei lei
džiama vartoti elektrą viso 
tiktai 24 valandas.

Komerciniams elektros 
naudotojams: krautuvėms,
teatrams, barams, nakti-

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951
-f

Roofing- Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

GUST LANG
L904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

----------------------------------- r

■

.......

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tortu Viri tn.S00.IM0. — Aturgu Fondu VM (1400,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWIČT1. Prea. and Mgr.

Office houra daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdayn: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

___  -.........- _____ __ _ f

elektrą vartoti tiktai ruo 2 
vai. po piet iki 6 vai. vaka
ro. Reiškia, 6 vai. turės už
sidaryti ne tik įvairios krau
tuvės, bet visi teatrai, klubai 
barai ir t. t., kuriems reika
linga elektra, sekmadieniais 
bus uždaryti.

Griežtai draudžiama langų 
apšvietimas, elektrikinės iš
kabos ir t. t. Iki streikas pa
sibaigs, bus taip kaip buvo 
karo metu.
KO ĮSAKYMAS NELIEČIA

Įsakymas neliečia bažny
čių, mokyklų, ligoninių, visų 
viešųjų įstaigų įvairioms in
formacijoms teikti, valgyklų,

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

statinėmis.

★ ★ ★

BAIGIASI ANGLYS

Nuotraukoj diagrama parodoma, koks. normaliai esti Commonwealth Edison Co., 
kuri teikia Chicagai šviesą, anglių sandėlis ir koks jis dabar yra streikuojant anglies 
kasyklų darbininkams. (Acme-Draugas telephoto)

tavernų, kurie turi leidimus 
ir maisto duoti, gatvių ir 
susisiekimo priemonių, kaip 
gatvekariai, eleveiteriai, 
traukiniai, busai ir t. t.

Be Commonwealth Edison

V.".*AVWJW.W.ASV.“AW.W
Daktaras už Coroner

VĖL NOMINUOKITE
DR. J. ROBERT

DOTY
Demokratų Kandidatas už

CORONER
OF LAKE COLNTY, ĮNIK •

PATYRĘS — TINKAMAS

Primary - Geg, 7,1946 
No. 31-A

išpuldavo.

STASYS LITWINAS SAKO:
II n A R A D Geriausias Laikas Pirkti

“ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enanielio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

k- »= ' B -■ i-—-=3®

Co., toks Illinois Commerce 
Commission įsakymas liečia 
taipgi da aštuonias elektros 
tiekimo įstaigas visam Illino- 
juje ir dėlto kasdieninio gy
venimo aptamsinimas palies 
net 32 apskritis (counties).

Fred Kleinmam, viršinin
kas Illinois Commerce Com
mission pareiškė, kad, jei 
angliakasiai greit negrįž į 
darbą, elektra bus suspen
duota visiems, išėmus gat
vės, ir vandens pumpavimą 
sistemą.

Chicago gyventojai, norin
tieji šiuo reikalu gauti pla
tesnių informacijų, gali 
šaukti telefonu: Randolph 
1200 (Electricity Sa’es De
partment ).

Tik 7 sv, asmeniui
Owen M. Richards, gene- 

ralis menedžerius American 
Dairy Association, praneša,
kad sviesto gamyba Ameri-^U turės eiti į teismą ir pa- 
koj dabar siekia tik pusę to, ' siaiškinti, delko jie, sverda-
kiek jo gaminama normaliu 
laiku, ir dėlto šįmet kiek
vienam gyventojui išpuls tik
tai septyni svarai, vietoj aš
tuoniolikos, kaip paprastai

Gaisras Arlingtone
Arlington Park, kuriame 

esti arklių lenktynės, kur ne 
vienas ir lietuvių yra nusi- 
kramtęs sau pirštų nagus, 
kilęs arklių tvarte gaisras 
padarė milžiniškų nuostolių. 
Sudegė dvidešimts šeši lenk
tynių arkliai, priklausą Mrs. 
Elizabeth Graham, savinin
kei Maine Chance Farm, in- 
imant du pačius vertingiau
siais arklius, kurie įkainuoti 
vienas $46,000, o kitas 
$32,000.

Atvykusiems ugnegesiams 
iš Palatine ir Arlington 
Heights tik po dviejų valan
dų pavyko suvaldyti gaisrą.

Teisingai reikia 
sverti

Visa eilė bučernių savinin-

mi mėsą, ar kitokius daiktus, 
užuot padidinus svorį, vis 
sumažina. Daugelis jų, be- 
abejonės, bus nubausti.

Krautuvninkai turi žinoti, 
kad veik kiekviena šeiminin
kė namuose turi svarstykles

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTA P

Talsom Visų ISdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 1S namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Itaoifų J stakų Ir 
jums nereikės laukti (Vi jūsų. 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas valiausių

Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Basos į bažnyčią
Mrs. Mary Granata ir Mrs. 

Helen Alessio, iš Cicero, 
prieš metus padarė priesaiką 
basos nueiti į Šv. Antano 
lietuvių bažnyčią šv. Mišių 
išklausyti, jei laimingai su
grįš iš karo primo3ios bro
lis, o antrosios vyras ir trys 
broliai.

Visi keturi vyrai laimin
gai sugrįžo ir moterys tu
rėjo priesaiką išpildyti. Jos 
tai atliko praeitą ketvirta
dienį. Gražiai pasipuošusios, 
lydimos savo giminių ir kai
mynų, basos nuėjo į Šv. An
tano bažnyčią, išklausė šv. 
Mišių ir tik po visam išėjus 
iš bažnyčios apsiavė.

Šios ‘‘sensacijos” pažiūrė
ti buvo subėgę laikraščių 
korespondentai, fotografai ir 
moterims davė tiek publika
cijos, kiek nebūtų pirkusios 
už tūkstantį dol.

Grąsinimas demo
kratams

Tallahasse, Fla. — Laik
rašty ‘ ‘Tallahasse Demo- 
crat” tilpo tokio turinio 
smulkus skelbimas:

“Dėmesio, demokratai. Jei 
iki ateinančių rinkimų aš ne
rasiu buto sau ir savo šei
mai, balsuosiu už republiko- 
nus. Dėlto, padėkit man”.

Daina be galo
Associated Milk Dealers, 

per savo advokatą, kreipės į 
OPA prašydamos leidimo vėl 
kelti kainą pienui nuo vieno 
iki dviejų centų cž kvortą,

! nežiūrint, kad prieš keletą 
savaičių kaina pirmos rūšies 
pienui jau buvo pakelta.

Pieninės aiškinąs privers
tos tai daryti dėl vi
daus darbininkams ir išve- 
žiotojams pripažintų dides
nių algų. Vidaus darbinin
kai yra susiorganizavę į 
Dairy Workers Union (A. 
F. of L.), pieno išvežioto- 
jai į Milk Wagon Drivers 
Union (A. F. of L.).
GERIAUSIAI
APMOKAMI

Chicago pieninių darbi
ninkai ir pieno išvežiotojai, 
iš visų paprastų darbininkų, 
yra geriausiai apmokami. 
Patenkinus pastarųjų reika
lavimą, į savaitę jie gaus 
$61. Pieninių darbininkai 
truputį mažiau.

Amerikoj dabar kaip 
“Daina be galo” komedijoj: 
pakėlus algas darbininkams, 
kompanijos kelia kaina pro
duktams; pakėlus kainas 
produktams, darbininkai vėl 
reikalauja didesnių algų. Ir 
taip toliau.

Gi viso to “sakeriu” yra 
suvartotoj as.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

Penktadienis, geg. 3 d., ]9<td

/ mus
X Šv. Kryžiaus parapija 

ruošias 40 vai. atlaidams, 
kurie bus gegužės 12-14 d.

X Kun. S. Adominui, Šv. 
Kryžiaus parapijos vikarui, 
rytoj, gegužės 3 d., sueina 
penki metai, kaip įšvęstas 
kunigu. Visa parapija nuo
širdžiai sveikina jubiliatą

X Ateitininkų šokėjų gru 
pė atstovaus lietuvius tautų 
šokių festivale, kuris bus 
gegužės 3 d., 8:15 vai., Or
chestra Hali. Šokėjų grupei 
vadovauja Bielajus.

X Joana Makauskaitė, 701 
No. Central Avė., dabar iš
tekėjusi už Švedo prisidėjo 
prie katalikiškos spaudos 
platinimo. Prieš 2 metus už
rašė, kaip Kalėdų dovaną 
savo dėdei Vladuį Makaus
kui į Millinocket, Maine val
stybę.

X Paulistų choro koncer
tas bus sekmadienį, gegužės 
12 d., Orchestra Hali. Šio 
garsaus choro vedėju yra 
kun. Eugene O’Malley. Kon
certo solistu bus berniukas 
Robert Lis. Šis koncertas 
bus metinis, pavasarinis.

X Kazimierui (Charles) 
Giedraičiui yra atėjęs per 
UNRRA laiškas nuo gimi
nės Juozo Giedraičio, kilu
sio iš Paskynų (?-red.). Laiš 
kas randasi United Chari- 
ties of Chicago ofise, 330 
S. Wells St. Galima pašauk
ti telefonu Wabash 6980 
(Mrs. Elsa Englander).

X L. Vyčių Seniors viena 
narių ruošia užkandžio įėju
siam į tradiciją “sočiai” po 
susirinkimo. Sekantis vyčių 
seniorų susirinkimas bus 
antradienį, gegužės 7 d., Da- 
rius-Girėnas salėj. Per kiek
vieną susirinkimą į senior9 
priimami ir nauji nariai.

X Jonas Gustainis, savi
ninkas didžiausios maisto 
produktų krautuvės ‘ ‘Bon- 
nie Bee Super Food Market” 
labai susirūpinęs ištremtais 
lietuviais, ne tik užsakė sa
vo kaimynui “Draugą”, bet 
dar pasiuntė ir maisto siun
tinį.

X Juozapina, Venckus, tu
rinti stiprų dramatinį sop
rano balsą, dalyvaus Suval
kiečių Mišraus choro ban- 
kieto, gegužės 5 d., progra
moj. Ji yra giminaitė dr. A. 
Stulgos, kuris taip pat yra 
dainininkas ir muzikas. Ban- 
kietas bus Lietuvių Audito
rijoj.

X Motinų Klubas, Town 
of Lake, daug gražių darbų 
yra nuveikęs, ypatingai mo
kyklos reikaluose. Pavyz
džiui, klubas užmokėjo $46 
už knygas neturtingiems vai 
kams. Dvasios vadai ir mo
kyklos vedėjos-seselės tik
rai džiaugiasi to klubo gy
vavimu.

X Jurgis Pūkelis, vyras 
žinomo.: draugijų veikėjos 
Julės Pukelienės, veik mė
nesį išgulėjęs Englewood li
goninėj, jau parvežtas na
mo, vadinas sveiksta. Buvo 
taip rimtai susirgęs, kad net 
duktė Teresė, kuri mokina
si šv. Pranciškaus Akade
mijoj, Pittsburgh, Pa., buvo 
iššaukta namo. Pūkeliai gy
vena adresu 7334 S. Lowe 
Avė. ir yra pasižymėję duos- 
numu kilniems reikalams.




