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Doleriu KariuomeneiAr Maskva Galės Susovietinti Europa?
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Taika, kurios visi taip 
laukė, kasdien via tolsta nuo 
mūsų tolyn. “Keturi” iki 
šiam laikui nepriėjo prie jo
kio susitarimo, o kol tokio 
susitarimo nebus, nėra ko 
nei daryti iliuzijų, kad ra
mybė grįš žemėn. Molotovui 
pasiūlius, ministrai bandė 
vieni, be savo padėjėjų, tar
tis slaptame posėdyje, bet 
ir tas nedavė jokių rezulta
tų.
Rusai Serga ‘Persekiojimo’ 

Manija’
Jei anksčiau pasauliui grę 

sė pavojus nuo Vokietijos, 
tai šiandien toks pat pavo
jus kyla nuo rusų imperia
lizmo. Prisidengdami ‘ ‘ne
pasitikėjimo kauke,” rusai 
kasdien sąjungininkams sta
to naujus reikalavimus, ieš
kodami nusileidimų ir kon
cesijų. Tuo tarpu anglai ir 
amerikiečiai jiems nestato 
prieš jokių reikalavimų.

Kitas dalykas, tai rusai 
serga savotiška “persekioji
mo manija.” Jiems atrodo, 
kad visas pasaulis kėsinasi 
į juos ir nori kiekvieną ru
są skyrium nužudyti.

Kada rusų futbolininkai 
atvyko į Londoną rungty
niauti su anglais, tai jie su 
dideliu nepasitikėjimu vaik
ščiojo po Londono gatves, 
jausdamiesi lyg Afrikos 
džiunglėse tarp laukinių 
žvėrių, nors anglai dėjo vi
sas galimybes kuo maloniau 
priimti svečius. Paklausti 
anglų žurnalistų apie tai, 
kaip jiems patinka Londo
nas, ar kiek sveria rusų fut
bolas, jie tylėdavo, nes tame 
įžvelgė, kad iš jų nori iš
traukti kažkokią svarbią 
valstybinę paslaptį...

šį pavyzdį paduodu tam, 
kad ‘‘persekiojimo manija” 
serga ne vien Molotovas ar 
Vyšinskis, bet ir rusų masės 
ir kol ji nuo tos manijos ne
bus išgydyta, tol negalima 
laukti iš jų jokio nuoširdu
mo ir susitarimo.

Būtų kvaila daryti sau 
iliuzijas, kad ši manija pra
eis pati. Kasdien komunistų 
propaganda stiprina šį ‘ ne
pasitikėjimą” liaudyje kapi
talistinėmis vakarų valsty
bėmis.

Kada per karą Anglijoje 
buvo draudžiama blogai at
siliepti apie rusus, visokie 
pareiškimai, kad Rusijoje 
yra diktatūra ir vienos par
tijos rėžimas ar panašiai 
buvo neleidžiama spausdinti 
laikraščiuose, Maskva darė 
visai priešingai. Savo skai
tytojus ji niekad neinforma
vo apie Dunkerko, Bataan ir 
EI Alamein kautynes, kur 
anglai, amerikiečiai ir pran
cūzai karžygiškai kovojo.

Priešingai, “Tass” agen
tūra skelbdavo provokuojan
čias žinias, kad Kaire anglai

veda derybas su vokiečiais 
dėl paliaubų pasirašymo... 
Kad amerikiečių lakiojan- 
čios tvirtovės numetė besi
ginantiems Varšuvos ‘‘fa
šistams’’ duoną vietoj bom
bų...

Nuslepia Geras Gyvenimo 
Sąlygas Užsieny 

Kas per priežastys, ku
rios verčia komunistus im
tis tokios propagandos? Ru
sijos darbininkas ir valstie
tis yra daug blogiau apreng- 
tas ir maitinamas, kaip va
karų valstybių darbininkas. 
Jo gyvenimas nei kiek t ne
progresuoja ir jei jis žino
tų, kaip gyvena žmonės už
sieny, gal tada statytų rei
kalavimus, kad būtų page
rinta jo buitis.

Štai kodėl komunistai sten 
giasi savo žmones toliau lai
kytį nuo civilizuotų kraštų, 
kad jie nepamatytų saulės 
ir tikros laisvės. Ir tam pa
siekti, aplink visą Rusiją, ir 

! jos okupuotus kraštus buvo 
nuleista “geležinė uždan
ga”... Joks sovietų pilietis, 
išskyrus be specialios misi
jos, negali išvažiuoti iš Ru
sijos, negali jis draugauti 
net viduje su užsienio žur
nalistais ar inžinieriais.

“Nedraugauti,” tai šūkis 
kurį meta visur rusų komu
nistai, bijodami kad liaudis 
nesusiartėtų su Vakarų Eu
ropa. Per visą laiką spauda, 
kino teatrai, knygos, įvai
rūs procesai stengiasi įtikin
ti mases, kad Vakaruose 
žmonės gyvena daug blogiau 
ir mažiau civilizuoti, kad 
visos gerybės tėra tik Rusi
joje...
Rusas Mano, Kad Konjakas 

Stalino Išradimas 
Karo metu man teko su

tikti vieną rusų kareivį. Iš- 
i sikalbėjome su juo apie gy
venimą Rusijoje ir jis, no
rėdamas man pasigirti, 
kad pas juos esą gerų gėri
mų, pasakė:

—Mes turime konjaką, ku 1 
ris gaminamas Maskvoje.. 
Gi pas jus Prancūzijoje nė
ra.

Tada aš jam pasakiau, 
kad Prancūzija yra konjako 
tėvynė ir tikras konjakas 
tėra tik Prancūzijoje. Bet 
vargšas nenorėjo tikėti, ma
nė, kad aš norįs jam “fašis
tišką miglą” įpūsti į akis. 
Jis taip tvirtai buvo įtikin
tas, kad konjaką išrado pats 
Stalinas ir kad jis niekur 
kitur negaminamas. O vy
rukas buvo baigęs Maskvos 
universitetą. Iš to pavyzdžio 
aiškiai matosi, kokioj pro
pagandos atmosferoj jie gy
vena.

Sovietų pilietis neturi tei
sės žinoti ką pasakė koks 

j užsienio žymus vyras, arką 
'■ nutarė konferencija. Jis turi 
J tam tikėti, ką paskelbė so
vietiška žinių agentūra 
“Tass.”

Man teko laike karo su-

WASHINGTON, geg. 6.— 
Prez. Trumanas šiandien pa
tiekė kongresui programą 
numatantį $7,246,335,200 ka
ro departamento išlaidoms 
ateinančiais metais. Toje 
sumoje numatoma išlaiky
mas 1,070,000 karių ir kari
ninkų armiją, $500,000,000 
valdymui ir šelpimui oku
puotų sričių, ir $200,000,000 
atominėms studijoms.

VAIKUČIAI ŽAIDŽIA UNRRA ATSTOVUI Sušaukė Naują Streiko Konferenciją;
Atstovai Imasi Žygių Pažaboti Lewis
NEW YORKAS, geg. 6.—Rytinių valstybių audeklinės 

šiandien sakė jos turės užsidaryti ir atleisti šimtus tūks
tančių darbininkų, jeigu anglies streikas greit neužsi
baigs, ir jeigu jos negaus daugiau anglių.

WASHINGTON, geg. 6.—Atstovų rūmų komitetas nu
statė susirinkimą apsvarstyti bylių uždraudimui by ko
kių specialių gamybos mokesčių unijoms. Jeigu būtų pra
vestas, toks įstatymas panaikintų Lewiso Nr. 1 reikalavi
mą—ligoninės kasai angliakasiams.

tikti nemaža sovietu kari
ninkų, kurie ilgą laiką neži
nojo, kad prez. Rooseveltas 
buvo miręs, jie visai nepa
žinojo Trumano pavardės, 
visaį silpnai orientavosi už
sienio politikos situacijoje, 
ir gaila būdavo žmonių kal
bantis su jais. Susidaryda
vai vaizdą, kad esi su kaž
kokiu gyvuliu žmogaus pa
vidale.

Ar Demobilizuotieji Atneš 
Šviesą?

Kai kurie deda daug vil
čių, kad grįžę į namus de
mobilizuotieji rusų karei
viai papasakos ką jie matė 
užsienyje, palengva praplėš- 
dami šią “uždangą.” Bet aš 
manau, kad nereikia tam 
daug vilčių dėti.

Šie kareiviai grįš vėl į ap
linkumą, kur komunistų 
propaganda yra stipri ir 
per metus laiko jie užmirš 
tą ką matė, taip k^p jie 
užmiršo, kad 1939 ir 1941 
metais Maskvos radijas ir 
sovietų laikraščiai koliojo 
Angliją ir Prancūziją, vadi
nant šias dvi šalis agreso
rėmis, už tai kam jos. puolė 
Rusijos draugę Vokietiją, 
kam “kapitalistai” veda im
perialistinį karą su Stalino 
tavorščiumi Hitleriu...

Pasaulio taika nebus įma
noma, kol ši sovietų valdžios 
propaganda nebus sugriau
ta. Jokia politiška ir ekono
minė sutartis negali garan
tuoti taikos, jei pasaulis bus 
padalintas į dvi dalis ir an
troji sirgs “persekiojimo 
manija.”

Ką Turėtų Sąjungininkai 
Reikalauti?

Laikraštyje “Carrefour” 
žinomas vengrų žurnalistas 
ir rašytojas Arthur Koest- 
ler iškelia mintį, kad kiek
vienoj konferencijoje, prie 
kiekvienos progos anglai ir 
amerikiečiai statytų rusams 
reikalavimus, kad į visus 
Rusijos kraštus būtų įsilei
džiami laisvai iš užsienio 
laikraščiai, knygos, filmos, 
kad Rusijoje būtų panaikin
ta spaudos cenzūra, kad so
vietų piliečiai galėtų susira
šinėti su užsieniu, kad leis
tų išvažiuoti iš Sovietų Ru
sijos, nedraudžiant taip pat 
įvažiuoti ir svetimšaliams, 
kad būtų užmegsti kultūri
nio bendradarbiavimo ry
šiai, leidžiama rusų studen
tams eiti aukštąjį mokslą 
užsienyje, ruošiant atosto
gas, ekskursijas, pasikeiti
mai studentais, rašytojais, 
profesoriais.

Lietuvių tremtinių stovykloj, Vokietijoj, britų zonoj, 
lietuviai vaikučiai UNRRA atstovui žaidžia lietuviškus, 
“ratelius”: “Karvelėli”, “Noriu miego” ir kitus. Tokiems 
vaikų darželiams labai trūksta įvairių žaislų ir UNRRA 
nuoširdžiai prašo amerikiečių tų žaislų paaukoti. (BALF 
nuotrauka)

MANO RUSAI BAIGIA IŠEITI IŠ ŠIAURĖS IRANO
TEHRANĄS, geg. 6. — nę iš Šiaurės IraTio. Jie pri-geg.

Iraniečiai karininkai pareiš
kė įsitikinimą jog rusai bai
gė evakuoti savo kariuome-

sipažino neturį oficialios ži
nios apie tai, ar rusai išėjo 
iš šiaurinės Azerbaidžiano 
provincijos.

Ar tai būtų revoliucija ar 
ne sunku pasakyti, bet vie
na aišku, kad jei tai būtų 
padaryta, jau būtų atidary-
tas langas saulės spindu- -d tre(5iadiemui kad v51 
liams ir ) nevėdinamą kam- ;čV51„o t_ o1,„„

Kels Irano Klausimą
New Yorkas, geg. 6.—UN 

sekr. Trygve Lie sakė jis 
šaukiąs apsaugos tarybos

PLIENO FABRIKAI TURĖS SUSTOT VEIKĘ
HOBOKEN, N.J., geg. 6.— United States Steel Corp. 

pirmininkas Irving S. Olds šiandien sakė jų fabrikai ga
lės veikti tik kitas tris savaites, jeigu anglies streikas 
užsitęs, ir pridūrė, kad atrodo netikėtina jog pavienis as
muo galėtų suparaližuoti krašto pramonę.

barį įęitų šviežaus oro iš 
Vakarų, o taip pat gal tada 
ir busimasis karas būtų iš
vengtas.

Europos Susovietinimas
Vykdomas Pagal Planą
Iki šiam laikui Europoj, 

rusai niekur nei žingsnio ne
pasitraukė, bet priešingai 
per vietines komunistų par
tijas, jie stengiasi susidary
ti sau palankias vyriausy
bes ir tose valstybėse, ku
rios nebuvo jų įtakos zonoj.

Centrinės Europos valsty
bės neturi jokių garantijų 
prieš Maskvą ir jos yra ver
čiamos sutikti su jos valia. 
Vengrijoje laikraščiai infor
macijas turi imti tik iš 
“Tass’’ agentūros, kino te
atruose rodomos tik sovie
tiškos filmos, net ir polici
ninkai gatvėse judėjimą re
guliuoja pagal Maskvos ma
dą...

Visur komunistai stengia
si paimti į savo rankas vi
daus reikalų ministro port
felį, kad būti vidaus padė
ties viešpačiais.

Rusija stengiasi pavergti 
Europos valstybes ekonomiš 
kai, kad visą prekybą jos 
vestų tik su Rusija. Ir tos 
valstybės, kurios anksčiau 
dirbo kaip vergai Hitlerio 
karo mašinai, šiandien ver
gauja Stalinui. Amerikiečių 
ir anglų komersantai neisi- 
leidžiami. Bet jie nieko prieš 
nesako jei Amerika jiems 
nusiunčia maisto produktų.

Vokietijos komunistai ava 
joja apie “Sovietišką Impe
riją.” Anot jų, Berlyno sme
genys ir Maskvos kūnas ga
lėtų valdyti visą pasaulį.

iškėlus klausimą Irano skun 
do prieš Rusiją. Anot Lie, 
Rusijos delegatas Gromysko 
veikiausiai nedalyvaus tame 
posėdyje.

Kaltina Rusu Grobimą 
už Maisto Trūkumą

TOKYO, geg. 6.—Herbert 
Hooveris šiandien sakė “Pa
saulio maisto padėtis būtų 
žymiai pagelbėta jeigu Ru
sija paleistų Kinijai ir Ko
rėjai dalį maisto, kurį jie 
įgyjo Mandžurijoje.” Hoo
veris taip pat sakė, kad Ja
ponijai labai reikalinga mai
sto importai.

Tirs Sviesto Trūkumą
WASHINGTON, geg. 6.—

WASHINGTON, geg. 6.—Raportuota jog Prez. Truma
nas svarsto sumanymą pakviesti John L. Lewis ir kasyk
lų savininkus ir prašyti juos susitarti ir baigti 400,000 
angliakasių streiką, kuris aptamsina visą kraštą.

--------- fl----------

WASHINGTON, geg. 6.—Nauji išsivystymai naujose 
minkštos anglies streiko derybose buvo nurodyti šiandien, 
kuomet valdžios sušauktos konferencijos buvo staiga nu
trauktos, kad duoti visiems kasyklų atstovams progos da
lyvauti popiečio posėdyje.

Kasyklų atstovai šį rytą laikė valandos kaukusą, ang
liakasių komitetui sėdint ir laukiant.

Kiniečiai Komunistai , Prancūzai Balsuoto iai 
Užėmė Nunkiang Atmetė Konstituciją

ŠANGHAJUS, geg. 6. — 
Čia gauti raportai nurodė, 
kad kiniečiai komunistai už
ėmė Nunkiang, trečią did- 
žiausį Mandžurijos miestą.

Raportuojama jog komu
nistai koncentrouja 250,000 
karių šiaurėje nuo Shantung 
ir taip pat pagal didžiuo
sius geležinkelius, jų tarpe 
Peiping-Hankovv, Tientsin- 
Pukow ir Peiping-Mukden 
linijas.

Arabai Užves Bylą Dėl 
Žydu Prieš Britaniją

JERUZALE, geg. 6. — 
Arabų vadai, ir taip žiūrė-

PARYŽIUS, geg. 6.—Ga
lutini balsavimų daviniai pa
rodo, kad prancūzai balsuo
tojai 10,632.430 balsų prieš 
9.450,570 atmetė kemunistų- 
socialistų remiamą konsti
tuciją.

Pasiūlymo nugalėjimas 
reiškia Prancūzija išrinko 
naują steigiamąjį seimą 
birž. 2 d. Tas seimas paskirs 
laikiną vyriausybę ir paruoš 
naują konstituciją ketvirtai 
respublikai.

'4 Didieji' Svarsto 
Balkanų Sutartis

PARYŽIUS, geg. 6.—Ke
turių didžiųjų užsienių mi
nistrai, negalėdami susitarti 
dėl sutarties su Italija, nu- 

bylą prieš Armiją tarptau- į tarė ryt dieną svarstyti su
tartis su Balkanų valstybė
mis. Nutarimas padarytas 
U.C. valstybės sekr. Byrne- 
c’o įnešimu.

Sakyta rusai ir vakarinės 
valstybės nepasiduoda Tri
este reikalu. Molotovas at
naujino pasiūlymą sudaryti 
kompromisą dėl Italijos re
paracijų ir kolonijų, jeigu 
Trieste būtų atiduota Jugo
slavijai.

KALENDORIUS
Gegužės 7 d.: šv. Stanis

lovas. vysk., ir Šv. Domicė
lė; senovės: Angis ir Danu
tė.

Gegužės 8 d.: šv. Juozapo 
šventė; senovės: Gintis ir 
Dainora.

Atstovų komitetas t i r i ą s darni į, Maskvą dėl pagalbos 
maisto trūkumus, šiandien ! jų kovoje prieš žydų imigra
pradėjo nagrinėti sviesto 
trūkumą ir pakvietė stabili
zacijos viršininką Bowles,
OPA šefą Porter ir žemės tiniam teisme. Sakyta arabų 

vadas Abdul Hadi užves by
lą Hagoje sakydamas Ang- 

daryti programą palengvinti į lijos vyriausybė netvarkiai 
dabartinius trūkumus. įveda Palestinos reikalą.

cijos į Palestiną didinimą, 
raportuoti pasiruošę užvesti

ūkio sekr. Anderson. Pirm- 
sėdis Pace sakė norima su-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Hideki Tojo ir 26 kiti Japonijos karo meto vadai va

kar sakė jie nėra, kalti pradėjimu karo Pacifike.
—UNRRA direktorius La Guardia sakė Argentina pla

nuoja pirm geg. 31 d. pasiųsti Europon suvirs 500,000 to
nų kviečių ir kukuruzų maitinimui badaujančių žmonių.

—Amerika kels klausimą dėl Rusijos ekonominių su
tarčių su mažomis kaimyninėmis valstybėmis. Iki šiol ne
gauta patenkinančių atsakymui iš Maskvos.

—Prez. Trumanas prašė kongresą pravesti programą 
militarinei kolaboracijai su kitais Amerikų kraštais, “ap
imant tų kraštų karinių jėgų aprūpinimą.”

—Šen. Edwin O. Johnson (Dem., Col.) kritikavo pasko-
—Jūs nesileidot vokiečių An»,liai kalP° P™1*1* skolinimo progrartio, kuris su- 

užimami,—sako jie rusams, darytų didelį pavojų Amerikos finansams.
__tai užimkit dabar mus. —Varšuva sakė “reakcionierių elementai” ir kitos liau-
Tas nesudarys jokio skirtu- dies partijos ir studentų grupės maištavo Krokuvoje ir 
mo. Vyt. Arūnas Lodze per konstitucijos sukakties minėjimą.

ORAS
Apsiniaukus ir 

Saulė teka 5:41; 
7:55.

šaltoka.
leidžiasi,
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BALF Šalpos Tretieji Darbo Metai
Per dvejus metus su vir- i rėtų dėti pastangas į savo

šum eidama Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fon-

skaičių įtraukti kuo dau
giausia* narių. Visur, kur

do nacionalės sekretorės pa- dar nėra BALF skyrių, rei-
reigas, turėjau įvairių įr nie
kuomet neužmirštamų paty
rimų.

Pirmiausia man buvo ypa
tingai malonu susipažinti ir 
bendrai veikti su tiek daug 
kilnių ir geraširdžių Ameri
kos lietuvių. Antras dėkin
giausias jausmas buvo pa
tirti, su kokiu nuoširdumu 
ir giliu pasišventimu BALF 
skyriai dirbo ir dirba kiek
viename vajuje ir, apskritai, 
visoj BALF veikloj. Ypatin
gai darbštūs ir dosnūs šie 
patys BALF veikėjai pasi
žymėjo per tuos du National 
\\ ar Fund metinius vajus, 
kai kuriose vietose tautinių 
grupių skyriuose atsiekdami 
net rekordinių vietų.

Taip, per BALF dvejų su 
viršum metų pastangas ka
ro sužeistųjų ir nuskriaus
tųjų lietuvių žaizdos ir ne
laimės buvo truputį sušvel
nintos. Tie nelaimingieji, ka
ro išblaškyti žmonės, paju
to, kad šiame pasaulyje yra 
jautrių sielų, — tokių, ku
rios atjaučia kitų kentėji
mus.

Bet tai vis tik pradžia di
džiojo šalpos darbo. Tas dar
bas turės tęstis tol, kai Eu
ropos lietuviams pagalba 
bus reikalinga. Reikės jį 
dirbti tol, kol tie žmonės tu
rės galimybės patys rūpin
tis savo ir nuo jų priklau
sančiųjų gyvenimu. O juk 
gyvais žodžiais girdime ir 
skaitome, kokioj kritiškoj 
padėtyj yra tos šalys, ku

kėtų dėti pastangas tokius 
įsteigti. Neturėtų būti nei 
vieno lietuvių apgyvento 
miestelio ar šiaip vietovės, 
kur nebūtų bent viena veik
li Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo grupė.

Baigdama noriu priminti 
vieno rašytojo žodžius, kad 
“vienas puikiausių atlygini
mų gyvenime yra tas, kad 
nė vienas žmogus negali nuo 
širdžiai mėginti pagelbėti 
kitam, kartu nesigelbėda- 
mas ir sau. Mielaširdystės, 
kurios ramina, gaivina ir 
laimina kitus, lyg gėlės da
bina žmogaus gyvenimo ke
lią’’.

Šie yra kilnūs žodžiai. Su
stokime valandėlei pamąsty
ti ir... veikti.

Nora Gugienė 
Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos 
Fondo sekretorė

POLITINE ŽUDYSTE ’ Širdį susiuvo
San Antonio, Tex. — Ffc.1 

Wm. Mclntyre sugrįžus na-1 
mo iš kariuomenės staiga 
sustojo plakus širdis, kuri 
kare buvo sužeista. Vyk
dant dirbtiną kvėpavimą jis 
tuojau buvo nugabentas į 
karo ligoninę, kur operacija 
širdis tapo susiūta. Karei
viui. sakoma, yra vilties pa
sveikti Daktarai sako, kad 
tik viena iš šimto tokių 
operacijų pavyksta.

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

Tek YARds 5557.

Pas Lietuvius 
Tremtinius

Hoiiywooa, Galit., vienas 
karo veteranas buvo pako
ręs šioj nuotraukoj matomą 
čiučelą, kuriąja vaizduota i 
kongresmonai, papildę “po
litinę saužudystę”, tai yra i 
balsavę prieš kainų kontro
lę. (Acme-Draugas teleph.)

Vietoj lydekos - gulbė
Miami Beach, Fla. — Vie- 

žuvininkui čia išėjus

Kiek turistai pra
leidžia Floridoj

YVest Palm Beach, Fla. — 
Florida State Chamber of 
Commerce skelbia, kad Flo- 
ridon važiavimo sezono me
tu turistai ten praleidžia 
virš 605 milionų dol. Pasta
rojo sezono metu Floridą y- 
ra lankę puspenkto miliono 
turistų

TIKTAI

$150
I DIENĄ.

Mes E»aane AGENTAI I»ėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, ir —
KEM-TONE VALSI’AR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
1 Bitini. SIENINES POPIEROS

Duodame 20% Nuolaidų!

Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo pirminin- nam 
kas kun. dr. J. B. Končius meškerioti, belaukiant kada 
pradėjo lankyti lietuvius į užsikabins lydeka, staiga iš
tremtinius Europoje nuo 
1945 m. gruodžio 17 d. Pra
bėgo jau keturį mėnesiai. 
Per tą laiką pirmininkas lan 
kėši penkiose valstybėse, Vo 
kietijoje aplankė visose tri
jose (Britų, Amerikos ir 
Prancūzijos) zonose per 50
išvietintų lietuvių stovyklų, 

riose randasi tūkstančiai ir| 168 įvairias mokyklas, daū- 
tūkstančiai benamių lietu- j gelį lietuvių tremtinių ko- 
vių. i mitetų, karinės valdžios į-

Šie yra paskutinieji Na- staigas, UNRRA Centrą,
tional War Fund gyvavimo skyrius ir stovyklų viršinin- 
metai. Tai reiškia, kad BA I kus. Kiekvienoje stovykloje

reikėjo patirti, kuo daugiau
sia tremtiniams reikia, ką 
turi, ką gavo, kaip tvarko
si, kaip gyvena ir t.t. Per 
tą laiką jam teko pergyven
ti skaudžių, sunkių ir var
ginančių laikotarpių, nes 
žmonių problemos dažnai, y- 
pač šiais laikais, nelengvai 
išsprendžiamos. Balandžio 
23 d. pirmininkas atvyko I- 
talijon, iš kur laukiama to-

LF ateities darbas ateityje 
priklausys daugiausia nuo 
pačių lietuvių. Nors iki šiol 
šiame šalpos darbe Ameri
kos lietuviai gražiai koope
ravo, bet vis dėlto tenka pa
sakyti, kad yra daug tūks
tančių, kurie dar neprisiren
gė prisidėti prie šio svar
baus humanitariško darbo. 
Neabejojame, kad didelė 
dauguma ir tų lietuvių da
bar stos į BALF veiklą, kuo-1 
met jie geriau supras ir at- 
jaus šalpos darbą.

Visi esantieji skyriai tu-

Sudrumstė ramybę
EI Paso, Tex. — Henry 

Hooper pirmą sykį bėgiu ke
turiolikos metų pasijuto su
drumstoj ramybėj. Sveika
tingumo autoritetai įsakė 
jam išsikraustyti iš pože
mio, kuriame gyveno nuo 
žmonos mirties. Jis sakos 
sveikas ir galįs kasdien su
rinkti iki 700 svarų vatos. 
Jo filosofija buvo: “Te 
paukščiai gieda ant medžių, 
o aš — po medžiais”.

10,000
• DEGTINES
e 3RANDES

RUM'O

kaž kur atplaukė gulbė ir 
nurijo slieką su kabliuku. Sa 
ko, gulbė labai rami buvo 
iki atsargiai ir snapo bu
vo paliuosuotas kabliukas.
Ūmesnių jo pranešimų. Jis 
siunčia sveikinimus visiems 
BALF darbuotojams ir visai 
Amerikos lietuvių visuome
nei.

.Nevartok 'Svaigalų'
D6I pacelbo® »»”«» “Nucarskau- 

snių’’. “Rlienmat'zma” ir 
“Muskulų Skausmų“.

. Vartokite . . .
HEALTH KESOKJL MINĖKAL

BATH DRISKA
1 maišu kas užtenka 1* 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeijru jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
Laboratories — Chtrago, III.

Southsaldlečlal, kreipkitės 1 8HIM- 
KU8 DRUOS, 8801 S. Halsted 8t.

BONKŲ
GIN
VYNO
KORDIALŲ

Tik 11 minutų teėntė
Detroit, Mich. — Tik 11 

minutų teėmė teismo džiurei 
paskirti 49 metus kalėjimo 
baisiam žmogui. Frau k Lo- 
baido, groserio savininkui, 
kurs po kriminalio užpuoli
mo ant 7 metų mergaitės, 
ją da norėjo nužudyti. Per
plovę kaklą ją buvo išmetęs 
į atmatų indą.

Katalikiškoji spauda vais
tas sielai gydyti nuo visų 
jos ligų. kuriomis užkrečia 
bedieviškoji spauda.

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unitlzed Plaunamų Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 YVest 63rd Street 
Tek: — HEMlock 8262VIS. V SI*AL V Ų

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujina m

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 ĮVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankoa)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 !ki 12, 1 iki 5, 7 
Iki 9 — Seštad. — 10 iyte iki 6 vak Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

SANITAS—Klijonkės (Oil Cloth>. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurle Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gua Maliavotojus ir Popieruotojus.

Tel. VTR 0980 (Office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4002 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
Cloero, IlllnoU

OFISO VALANDOS!
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 rak.

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

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

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

DR. V. R. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * e

68C3 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLINOIS

MATHAN
kAMER“Lietuviškas
žydukas*’

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROapect 1012

V
VALANDOS PAGAL SUTARTĮ

Chicago 36, III.

J

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Bcrwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

E

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 iki 4 pp. Ir 7 iki 8:10 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
liome Galis In Indiana—

Phone WENtwortb 2527

PHYSIO TBPERAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOUR8: Daily (—1 F. M.
Saturdays 8 A M. to I P. M.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

VALANDOS:
Nuo 2 tkl 4 popiet; 7 Iki 8 vak.: ir 

Trečladleniala pagal sutartį.

Tel. — HEMlocb 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutarti.

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

mAPGUTliT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11, 1933

WHFC - 1450 kilocydes
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 

fe"  ■ B ——Į

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, Ckicago 

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE-

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3219 
Re*. Tel. REPobUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest 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. Kedrie Avenue 

VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANa) 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tek REPublle 7868

Tek CANal 9267
Re*. 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 9 vaL vakare.

Tek YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

R#s. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 

Į Office Tek HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenne
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
vakarais—tik pagal sutartį 

Office Tek YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

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.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tek: PULLMAN 1193 
Kama Tri.! PTILtMAN R2T7

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

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

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tek: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnswick 0597

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

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

Būk šviesus, skaityk 
“Draugą”.
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS 3 HELP WANTEI> — MOTEItVS

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph U488-V48V

HEI.P IVANTl’I) — VYRAI

Medžio Išdirbėjų
TSirlme keletą geni įlarln, vyrams 

operuoti.

Circle Piūklus 
Routers

Didesnius Beit Sandei
Ir vyrui turint klek patyrimo prie 

ealiinet makiiiR. 

ATSIŠAUKITE

1025 W. LILL AVĖ.

LAKEVIEW 1166

100
MERGINŲ

R A D I O

SVIESUS, SVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Painokos I,alkas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. RAČIUI
4204 Archer Avcnuc, Chlcagc

FOUNDRĖJE
DARBININKŲ

MOLDERIŲ IR CORE MAKERS

Pastovūs Darbai 
Gera Mokestis

LINDAHL FOUNDRY 
5900 Ogden Avė. 
PORTSMOUTH 3600

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.
H EI,P WANTED — MOTERYS

gTrls
16 TO 30 YEARS OLD 

PERMANENT JOBS
★ ★ ★

We Štili Work 
48 Hours Per Week

WRAPPERS
ASSEMBLERS

★ ★ ★
DAY SHIFT ONLY

BONUS
FREE INSURANCE 

SICK BENEFIT 
PAID VACATIONS 
PROFIT SHARING
Piee vvork or liourly 

rate vvitb raises.

Western Shade 
Cloth Co.

2112 S. JEFFERSON ST.
(Employment Office open until 

7 P. M. this Tuesday, Wednesday 
and Thursday).

WANTED TYPIST AND 
BILLING CLERK

Good pay, steady position. Exce- 
llent working conditions.
ALSTON LUCAS CO.

7701 W. 47th St. ROC 3262

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS ?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARIUS 7214 J VAU. PRADŽIAI 

7714 J V AL, PO 3 MĖN.
82 >4 J VAU. l’O « MftJT.

VALYMO DARBAI MOTERIAIS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAU:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. YVASHINGTON ST.

Klebonijoje South S'de reikalinga 
dvi skalbėjos nuo Pirmad'enio iki 
Penktadienio. Valgis duodamas. PRO- 
speet 3015.

Chicago poetas laimėjo
Rašytojų, kompozitorių ir 

artistų konteste, kuriame 
dalyvavo 23 žymiausi rašy
tojai, ktmpozitoriai ir artis
tai, geriausiu kūriniu pripa
žintas čikagiečio poeto Gwen 
dollyn Brooks, bendradarbio 
“Poetry Magazine”. Dovanų 
gavo po $1,000 iš American 
Academy of Arts and Let- 
ters ir National Institute

VYRAI IR MOTERYS

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.

BEACON
LIGHTING PRODUCTS CO. 

118 S. ClintoR St.
(5th FLOOR)

VITAMINO B (1)
ŽALINGA VEIKMĖ

Niekam nepatariu varto
ti sintetinį Vitaminą B (1) 
be daktaro žinios. Sintetinis 
vitaminas B (1) parsiduoda 
tablečių formoje, kurios va
dinasi Thiamin Chloride. 
Kadangi tų tablečių yra ga
minama įvairaus didumo ir 
visokiose dozose, o skonis 
yra gan švelnus, tai nežinan
tis gali perdaug jų suvar
toti ir sau pakenkti.

Medicinos tyrinėjimai nie
kad nesibaigia. Ir su vita
minais nuolat tyrinėjimai y- 
ra daromi ir vis naujų fak
tų yra surandama. Daug 
daktarų patyrė, kad nuo di
delės Vitamino B (1) dozos 
šlapume atsiranda didelis 
kiekis riboflavino. Reiškia, 
kad tas vitaminas varo lauk 
iš kūno per šlapumą ribofla- 
viną. O kai kūnui pristinga 
riboflavino, tuomet žmogus 
suserga pellagra. Liežuvis 
pasidaro raudonas ir opus, 
gerklę skauda nors tonsilų 
visai nebūtų. Be to, oda pa
sidaro taukuota ir riebios 
pleiskanos atsiranda skalpo- 
je.

Eksperimentai laboratori
jose ant šunų daug ką pa
sako. švirkščiant šuniui 50 
miligramų Thiamino, jo šir
dis pradeda plakti be rit
mo, pulsas susilpnėja, pas
kui širdis plaka labai grei
tu tempu ir šuva pastimpa. 
Jei dar didesnė doza Thiami
no (Vitamino B-l) įšvirkš- 
čiama, tai alsavimo centrai 
gan greit susiparaližuoja. 
Tik nedidelis skaičius pa
vyksta atgaivinti dirbtinu 
alsavimu. Žinoma, tokių eks
perimentų ant žmogaus nė
ra daroma, — bet eksperi
mentai su gyvuliais parodo, 
kad perdidelės dozos Thia
mino panašiai veiktų ir da
rytų žalą žmogui.

Vitaminas B (1) yra di* 
džiai naudingas ir reikalin
gas žmogaus sveikatai tik 
normaliuose kiekiuose. Bet 
kaį to vitamino žmogus su
vartoja perdaug, tai kartais

gali pakenkti. Geriausia yra 
gauti natūralų vitaminą. B 
(1) valgant sekančius val
gius tiek kiek reikia: — čie- 
lų grūdų duoną, žirnius, pu
pas, kiaušinius, jautieną mė
są, kepenis, paukštieną. Val
gant šiuos valgius, žmogus 
pakankamai gaus Vitamino 
B (1).

Normalėse gyvenimo są
lygose, normaliai valgant 
nefalšuotus valgius, labai re
tai kada reikia žmogui eks
tra Vitamino B (1). Dirbti
nų vitaminų be daktaro įsa
kymo neapsimoka, o kartais 
net ir kenksminga vartoti.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas P. N. — Iki 
šiol nėra patirta, ar taba
kas gadina inkstus.

Atsakymas O. Č. — Na
gams politūra (nail polish) 
savaimį nėra pavojinga ar 
kenksminga sveikatai. Bet 
“remover” skiedinys, jei per 
daug ir perdažnai vartoja
mas, gali pakenkti nagų 
struktūrai, — nagai gali pa
sidaryti trapūs.

Atsakymas E. S. B. — Le- 
monai ir grapefruitai turi 
Vitaminą C bei naudingus 
mineralus, taigi juos valgy
ti yra sveika. Tik moterims 
laike mėnesinių nepatartina 
citrininių vaisių vartoti, nes 
tuomet gausiau kraujas te
ka. Jei tamstos oda ant vei
do ir ant rankų tik yra sau
sa, o visur kitur yra nor
mali, tai gali būti jogei mui
las ar vėjas kenkia. Reika
le tamstos kojos piršto, ku
ris dažnai sutinsta-parausta- 
atšala, patarčiau nueiti pas 
daktarą, kuris išegzaminuos 
ir patars ką daryti.

47 milionai namams
Springfield, III. _ IŠ 192 

Illinois’o miestų pranešta, 
kad per vasario ir kovo šių 
metų mėnesius viso buvo iš
duota 5,876 leidimai na
mams statyti. Naujų namų 
vertė siekia daugiau 47 mi- 
lionus dolerių.

of Art and Letters. Kitas 
kontesto laimėtojas, Peter 
De Vries, taippat yra buvęs 
čikagietis.

Lietuvos Generalinio 
Konsulate New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Demikis Juozus, iš Jitnkų k., 
Sasiiuvog vai., šakių ap.

Didus Lėna, gyv. South Bos
ton, Mass.

Drąsu! ieiiė-Mažeikailė Nastė, 
duktė Kazio, iš Vžliausių k., Kie- 
kenavo v., Panevėžio ap., gyv. 
Čikagoje,

Drumsta Pranas, kilęs Žaslių 
vai., Trakių ap.

Felgendreher Wunda, gyv. Phi- 
ladelphijoje.

Gnlkus Eugenija, gyv. Pbila- 
delphijoje.

(hiudiešius Domas, iš ,Vainoėių 
km., Triškių vai.

G ii viekas Juozas, sūnus Silves
tro, iš Blinst rubiškių k., Viduk
lės vai., Raseinių a p.

Guraitė Ona, iš Biliūnų km., 
Skapiškio v., Rokiškio ap., gyv. 
Čikagoje.

Guzeviėius Jonas, kilęs Zavodos 
k., Punsko vai.

Gvazdikas Eduardas.
Jakas (Jakai), sūnūs Mykolo, 

kilę Kamėnjų k., Šėtos vai., Kė
dainių ap.

Jakutienė Emilija, kilusi Vais- 
vidžių ikm., Pakruojaus vai., Šiau
lių ap.

Jau kauskienė-Valant inaitė Ona, 
iš Kineiulių k., Luokės vai., Tel
šių ap., gyv. Čikagoje.

Janulevičienė Julė, kilusi Krikš 
tonių k., Seirijų vai.

Jasmantas Pranas ir Jasmantas 
Vincas, kilę Purvėnų k., Viekšnių 
vai., Mažeikių ap.

Jesiūnienės-Činėytės, Antano 
Činčio sesers, vaikai prašomi at
siliepti. Gyv. Čikagoje, kilę nuo 
Pasvalio, Talačkonių km.

Jonaitytės, Elena, Julija ir Sta-' 
sė, kilusios iš Akmenės vai., gyv. 
Čikagoje.

Jurgelis Jonas, kilęs Suvalkų 
Kalvarijoje, Marijampolės ap. 
Jusenaitč (ar Juzėnaitė) Ona.

Juzėnas Mykolas, sūn. Justino, 
kilęs Sindrilų k., Debeikių vai., 
Utenos ap.

Kadusevičius Antanas, kilęs 
Žaslių vai., Trakų ap.

Kasper-Balsaitė Olimpija, duk
tė Tado, kilusi Paalanėių k. Ku
lių v., Kretingos ap., gyv. Seran- 
tone.

Kavaliauskas Simonas, sūn. Ka
zio, iš Koturių km., Jurbrko vai., 
ir Mariją Kavaliauskienė, ir vai
kai, gyv. Philadelpbijoje,

Kidulis Jonas, iš Viėilų km., 
Akmenės vai., gyv. YVaterbury, 
Conn.
Klimka Kazys, ,iŠ Biliūnų km., 
Skapiškio v., Rokiškio ap., gyv. 
Čikagoje.

Kraičiūnaite Ona, duktė Anta
no, kilusi Karsakų k., rl raku ap., 
gyv. Lawrence, Mass.

Kriauėiūnaitė Anelė, kilusi Žas
liuose, Trakij ap., gyv. Lawren.cc, 
Mass.

Kubilius Augustas, kilęs Zavo- 
dos k., Punsko v., Seinų ap._

Kulyėius Pranas ir Kulyėius 
Jonas. J

Kundrotas Petras, sūnus Igno, 
iš Roėkilt) km., Seirijų vai., gyv. 
Detroit, Mieh.

Kurtkus (Kurtkutė) Ona ir 
Adzė-Adolfina, gyv. Baltimorėje 
ar Philadelpbijoje.

Lamsargienė Marcelė. kilusi 
Kalneliuos k., Kruonio vai., Tra
kų ap., gyv. Pittstone.

Beketas Juozas ir Leketaitė O- 
na.

Lessing-Balsaitė Bronislava, du
ktė Antano, kilusi Brooklyne.

Liaudanskaitė Kotryna, gyv. 
So. Boston, Mass.

Likniekas Feliksas.
Lingytė Marija, duktė Longino, 

iš Mančeikių k., Akmenės vai.

Liutkevičieiiė -Kubiliūtė Ona, ki 
losi Zavodos km., Punsko vai., 
Seinų a p.

Lukaszeiviez-Kosmoįvska Jadvy
ga ir Lukasztiviez Frank, abu ki
lę Liepojuje, gyv. Čikagoje.

Mačiulis Tadas, sūi.5s .Jono, ki
lęs Ežiukui 1:., Joniškio vai., Šiau
lių ap.

Mačiulytė Klara, duktė Povilo, 
kilusi Linkaičių k., Šiaulių ap.

-Maliauskas Petras, iš Oitiėkū- 
nų km., V'arėnos vai., Alytaus ap.

Malnieltas Teodoras, kilęs Pet- 
riinčlių k., Žeimelio v., Šiaulių 
ap. ’! - < *)

Martinaitis Jonas ir Martinai
tis Jurgis, ir jųdviejų šeimos, 
gini. Amerikoje.

Mažeika Albertas, sūnus Ka
zio, iš Už’iausih.i k., Krekenavo 
v., Vanevėžio ap., gyv. Čikagoje.

Mažionis Steponas, kilęs Tau
ragės ap., gyvenęs ,New Jersey 
vaisi i joje.

Consulatc General of 
Lithuania,

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Jūsų Radio Sugedės?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdirbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų ir pristatom

PAHDFODAHR NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Itunijų J staką Ir 
jums nereikės laukti dėl jūsų. 

Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Všliausių

Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 metams 

#500.00 °™™o
POLISAS

#4.00 metams

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
i. A. Shalmtstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. te

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAD
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.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTU, PŪSLES. SOCIALfiS 
T JUOS PA SĖKMINGA, T

IŠOYDYMOS. SU PENICILLIN
Mes Jau pagelbėjome tOkatandlaina. 
kurie kentėjo dėl NRRVISKTTMO. OD- 
OS. KRAUJO. I.IATTKV, IR PRIVATI
NIŲ I.IGTJ- Gydome Slopinimo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertenku 
vertimą tuSJIntl pilsią, nuolatini kėlimo
si nakėla I# lovos.
FIZINE IR FLUOROSROPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MFSŲ SAFGIF METODU 

BE OPERACIJOM

X-RAY EGZAMINACIJA
BE SKAUSMO

BE PIOVTMO, BE DEGINIMO,
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 8

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYJ1YT1 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR E. E. Culp
DR. A. E. Kroening
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—šeštame Aukšte
VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakar© 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

PATAISYKIT SAVO NAMO j 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

UOLI, ROOFINC. —
! 90 lb. — 2ntl Roll .... S 1.00
| ltriek Siding — Roll ........... $2.15
£ Heavy ltriek Sidlng ............. $0.05

Ketvirtainė pėda.
I TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l

rūšies stako — Lentų Ir Namams ;
| Materiolo.

j Kam reikalinga namų taisyti. Mes Į 
i dedam langus ir duris ir apkalam 
! namus su Insul Brick popierių.
| Turim Visokios Maliavos Namams

i į 'Mes turim gerų. lietuvį kainenterį

ALBF.RT LUMBER & SVPPLY 
COMPANY

38JIO SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101 I

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jgms 
Iš Mūs$ D&l

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!
litavęs

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Plrk&ją Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Ją i

Archer Avenue Fumifure Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—-KAZIKAITIS

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

Šių pinigų sumų KETRTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR 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 O. I. Bill of Rigbts patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarlntua ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

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

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

by the
LITHUANIAN CATHOLIC 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 ................... ....................................................................i. $7.00
Pusei metų ..................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ...................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ................................. x1.50
Vienam mėnesiui ............ ............................................................ ’ .75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Senklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumi}. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Anglijos Kardinolo Žodis ii
‘‘Lenkija nesulaukė laisvės dėl kurios ji kariavo” — 

savo pamoksle pareiškė Anglijos kardinolas Bernard 
Griffin.

Pasakyta teisybė.
Jau apie metai laiko praėjo, kai vokiečiai išvyti iš 

Lenkijos, tačiau jos žmonės dar neturi laisvės. Taip 
yra dėl to, kad “išlaisvintojai” rusai bolševikai savo to
talitarinę leteną užrioglino ant to krašto.

Daug kas vis dar negali suprasti, kodėl taip yra. Ir 
kardinolas Griffin stato klausimą:

“Mes negalime suprasti, kodėl Lenkijoj neįvyksta
Vai toj garantuoti rinkimai, kodėl Lenkija slaptosios 
policijos turi būti saugoma, kodėl taip yra sunku va
karų Europos žmonėms aplankyti Lenkiją ir kodėl 
daug lenkų uždaryta į koncentracijos stovyklas?

Šie klausimai yra statomi visai vietoje. Bet kas 
ir kada į juos atsakys? Turėtų atsakyti pati Maskva, 
bet... ji savo noru ,ir savo valia to nepadarys, nes ji 
rusiškąjį, komunistiškąjį imperializmą dar labiau sie
kia praplėsti.

Atsakymo reiktų laukti iš Jungtinių Tautų Organi
zacijos, kuri tam ir susikūrė, kad agresijai ir imperia
lizmui galą padaryti, kad pastovią ir teisingą taiką vi
same pasaulyje atstatyti. Jei JTO dabar tuojau nesiims 
griežtų priemonių Sovietų Rusijos imperializmui nu
laužti ragus, pasaulis netrukus gali susilaukti tokios 
katastrofos, kurioj amžiams gali žlugti krikščioniškoji 
civilizacija.

★
*

Prancūzai Atmetė Kairiųjų Konstituciją
Pernai Prancūzija buvo išrinkusį steigiamąjį seimą, 

kurio svarbiausias tikslas buvo paruošti respublikai 
naujos konstitucijos projektą ir patiekti jį visuotinam 
balsavimui.

Steigiamąjį seimą kontroliavo kairieji — socialistai 
ir komunistai. Todėl ir konstitucijos projektą jie pa
ruošė tokį, kurio dėsniai būtų pritaikyti ne tiek valsty
bės gerovei, kiek kairiųjų partijų tikslams. Tam pro
jektui priešinosi dešinioji partija (Populiarus Respubli
konų Sąjūdis), kuriai ir gen. de Gaulle pritarė. Prieš 
balsavmus toji partija kritikavo konstitucijos projek
tą ir to pasekmės buvo tokios, kad šiomis dienomis 
įvykusiuose rinkimuose jis buv0 gana didele balsų dau
guma atmestas.

Tai vis tik yra geras ženklas. Tas parodo, kad pran
cūzų tauta priešinasi komunistų planams su laiku įves
ti jų kraštan tokią santvarką, kokia yra Sovietų Rusi
joj.

Kadangi kairiųjų paruoštas konstitucijos projektas 
buvo atmestas, todėl, sulyg nustatytos tvarkos, birže
lio 2 d. turės įvykti rinkimai į, naują steigiamąjį seimą, 
kuris naują konstitucijos projektą turės paruošti. Ga
lima iš anksto spėti, kad renkant atstovus į naują Stei
giamąjį Seimą, dešiniosios partijos daugiau laimės at
stovų, negu turėjo pirmame seime.

★
Lenkija Tebėra Pavergta

AMERIKOS LENKŲ NUSISTATYMAS

Amerikos lenkai, minėdami Lenkijos konstitucijos 
priėmimo 155 metų sukaktį, aiškiai pabrėžė, kad yra 
nepatenkinti dabartine Lenkijos politine padėtimi. Pra
ėjusį sekmadienį gausinguose mitinguose ir demonstra

cijose lenkaį griežtai protestavo prieš Maskvos užsi
mojimus jų tėvų kraštą pavergti ir reikalavo, kad iš 
Lenkijos būtų ištraukta raudonoji armija ir gausingi 
šnipų-budelių būriai, kad būtų pravesti laisvi, demo
kratiški ir teisingi rinkimai.

Viena didžiausių lenkų demonstracijų. įvyko Chicagoj. 
Humboldt park0 parengime dalyvavo virš šimtas tūks
tančių lenkų, kurie didžiausiu susidomėjimu klausėsi 
specialiai iš Europos atvykusio gen. T. Komorowski-Bor 
kalbos apie tai, kaip 1944 metais rusai bolševikai pri
gavo Varšuvos gynėjus — pogrindžio armiją. Patys 
rusai sukurstė Varšuvos gyventojus sukilti prieš nacius 
ir visomis jėgomis okupantus pulti, pažadėdami tuojau 
į Varšuvą įžygiuoti ir ją užimti, tačiau savo žodžio ne
išpildė. Varšuviečiai iš visų savo jėgų puolė nacius, bet 
rusai nė nepasijudino. Tuomet įvyko kruvinos Varšu
vos žmonių skerdynės. Bet kas skaudžiausia: kai Var
šuvą ir visą Lenkiją rusai “išlaisvino”, Lenkijos po
grindžio armija, taip didvyriškai kovojusi su naciais, 
buvo nuginkluota ir kovotojai uždarytį į koncentraci
jos stovyklas.

Šitoks rusų pasielgimas su Lenkijos kovotojais aiškių 
aiškiausiai parodė, ko jie siekia ir kaip jie “laisvino” 
tautas.

Gen. Bor papasakojo ir apie tai, kokia sunki yra šian
dieninė Lenkijos būklė. Anot jo, Lenkija tebėra visiš
koje Maskvos kontrolėje. Ji tebėra pavergta.

Šias pastabas mes čia darome tuo tikslu, kad parodyti, 
jog Amerikos lenkų milžiniška dauguma nepripažįsta 
dabartinės Lenkijos vyriausybės, kuri yra apgailėtina 
Maskvos pastumdėle. Visa lenkų tauta yra panašiai 
nusistačiusi. Ir tikrai pasaulis būtų neteisingas ir žiau
rus, jei mėgintų tą lenkų ar kitos bet kurios tautos 
nusistatymą palaužti.

APŽVALGA
Lietuvių Kaf. Organizacijų Seimai♦

“Garsas” paduoda žinių apie šiemet būsinčius Ame
rikos lietuvių katalikų organizacijų seimus.

L. R. K. S. Amerikoje sukaktuvinis 55 seimas įvyks 
liepos 22-25 dienomis Cleveland, Ohio. Kuopos jau ren
ka atstovus. Clevelandiečiai darbuojasi seimą priimti 
kuo šauniausia. 1928 metais Clevelande įvykęs seimas 
buvo vienas iš didžiausių, o clevelandiečių surengtas 
šeimines pramogas ir dabar prisimena seimo dalyviai 
iš kitų kolonijų. Reik tikėt, kad ir šiemet atstovai ir 
svečiai išsiveš maloniausių įspūdžių.

Birželio 23 ir 24 dd., Waterbury, Conn., įvyks Lietu
vių Darbininkų Sąjungos metinis seimas. Organizacijos 
centras, kuopos ir apskritys stropiai rengiasi prie savo 
metinio seimo. L. D. S., kaip jau pats vardas rodo, yra 
darbininkų organizacija. Šios organizacijos kuopos tu
rėtų gyvuoti kiekvienoje lietuvių kolonijoje. Organizuo
ta ir vieninga darbininkija sėkmingiau atremtų žalingą 
komunistų akciją darbininkų tarpe. Komunistinės pro
pagandos sudemoralizuoti lietuviai virsta aklais Mask
vos garbintojais, jie atsižada savo tikros tėvynės, savo 
tautos visai neatjausdami jos vargų ir kančių. Prie
šingai, tie sukomunistėję elementai padeda maskoliams 
pavergti ir naikinti Lietuvą.

Rugpiūčio 25-26 dd. New Yorke įvyks Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikui Federacijos šaukiamas visuotinas 
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas. Programa nu
matoma rimta. Dalyvaus centralinių organizacijų, drau
gijų ir kitų organizuotų grupių atstovai. Momentas yra 
svarbus. Katalikiška visuomenė turi kuo rimčiausia 
organizuotis ir veikti. Kongrese bus kuo rimčiausia 
svarstomi aktualūs Amerikos lietuvių katalikų reikalai 
ir raudonųjų fašistų teriojamos Lietuvos vadavimas.

Rugsėjo 20-22 d. Worcester, Mass., įvyks metinis Lie
tuvos Vyčių seimas. Visuomenės vadams ir veikėjams 
vertėtų daugiau kreipti dėmesio į Vyčių organizacijos 
stiprinimą. Kuo daugiau jaunimo bus įtraukta į orga
nizuotą lietuvišką veikimą, tuo geriau. Lietuviško jau
nimo yra daug, reikia tik daugiau veikėjų ir nuoširdžios 
paramos iš vyresniųjų pusės.

★
Giria ALT įstaigų

Urugvajuje leidžiama “Laisvoji Lietuva” 15-ame nu
meryje tokiu pavadinimu apibudina Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro darbuotę:

“Šituo tragingu mūsų tautai metu ypatingai didelius 
darbus ir svarbius uždavinius atlieka, pačių Amerikos 
lietuvių pastangomis organizuotas ir užlaikomas “Lith- 
uanian American Information Center” Naujorke. Šis 
informacijos centras leidžia Lietuvos laisvės reikalą gi
nančias knygas ir brošiūras lietuvių bei anglų kalba, 
teikia informacijas spaudai ir palaiko kontaktą tarp 
lietuvių išsiblaškiusių po platų pasaulį. Jame dirba 
savo darbe patyrę ir pasišventę Amerikos lietuviai. Per 
šį centrą, daugelis pabėgėlių nuo bolševikų siaubo lie
tuvių susirado savo gimines kaip šiaurės taip ir Pietų
Amerikose.

Rašo Adata

' Jo
—JšaicLuvLznž-^uitaLtutž
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAUIJNxO KARO ★

Šiandie trumpai apie ba
daujančių šelpimą.

★
Visi visur pajutome stoką 

kai kurių valgomųjų daiktų. 
Ateityje ta stoka didėsianti. 
Šnekama apie grįžimą prie 
karinio maisto racionavimo. 
Tas viskas daroma tam, kad 
sutaupius kuo daugiausia 
maisto badaujantiems.

* ,
Tai ideališka šalis, ta mū

sų Amerika, ne vienas pa
sakys. Tai prakilnybė, ko
kios pasaulis nėra matęs. 
Ištikrųjų gi ta Amerikos al- 
mužna tai tik lašas vandens 
kibire palyginus su tuo, ką 
Amerika tautoms skolinga. 
Amerika tautoms iškilmin
gai žadėjo ne almužną, o jų 
žemes ir laisvę savo žemė
se demokratiškai valdytis.

★

Dabartinis Amerikos su- 
sigriebimas gelbėti badau
jančią žmonijos dalį prime
na grafą Tolstojų, garsųjį 
Rusijos rašytoją. Jo laikais 
caro ponaį ir aukšti parei
gūnai svarstė apie biednuo- 
menės būvio pagerinimą.

★
Caro “geruosius” ponus 

Tolstojus pašiepė tokiu pa
lyginimu: Vienas sodietis 
uždarė savo galvijus į dien
daržį ir juos ten laikė. Kai 
galvijai ėmė alkti, baubti ir 
menkėti, o karvės nustojo 
pieno duoti, tai sodietis dy- 
vijosi, kodėl taip yra: Pats 
dalyko neišmanydamas, šau
kėsi veterinarų ir klausė jų 
rodos. Vienas veterinaras 
patarė galvijams paauksuo
ti ragus, antras veterinaras 
patarė parišti galvijams pu 
kaklais varpelius. Trečias 
veterinaras patarė galvi
jams uodegas pakarpyti. Ir 
nei vienas veterinaras neuž
siminė apie pagrindinį da
lyką: paleisti galvijus į ga
nyklą.

★

Prie tų veterinarų Tolsto
jus prilygino caro didikus, 
kalbėjusius apie biednuome- 
nės pagerinimą. Didikai, 
kaip ir veterinarai, visokių 
nebūtniekių! prasimanė, bet 
neužsiminė apie pagrindinį 
dalyką — aprūpinti biednuo- 
menę žeme.

★

Amerikos didikai, pasišo
vusieji pasaulį pertvarkyti, 
rūpinasi ir apie gen. Franco 
ir apie Peroną, ir apie na
cizmo iš šaknų išrovimą. 
Spardo negyvą liūtą, o ne
mato meškos teriojančios 
tautas. Kalba apie gelbėji
mą tautų nuo bado, o apie 
pagrindinį reikalą, apie grą
žinimą tautoms joms pri
klausančių žemių, tai nei ne
užsimena.

★
Pagrindinis ir vienintelis 

būdas tautas išgelbėti nuo 
pražūties yra tai grąžinti 
joms jų žemes ir duoti lais
vę demokratiškai valdytis. 
Kadangi Amerika krapšto, 
krapšto Stalino suskius iš 
Irano ir vis neiekrapšto, tai 
kada sulauksime, kad Ame
rika iškrapštytų Stalino 
suskius iš visų šalių, į ku
rias jie sugarmėjo Ameri
kos sutikimu?

(Tęsinys)
Motiejus nebuvo vienas iš 

tų nedaugelio žmonių, ku
rie pakeičia pažiūras į mo
teriškę, kaipo tokią. Jis ne
suprato, kad moteriškė, aps
kritai, atskirai kalbant, jo 
žmona — yra atskiras indi
vidas su visai savita ir ypa
tinga fizijologija. Jis neno
rėjo suprasti, kad moteriš
kė savo nenutildomu sieki
mu ir reikalavimu daugiau 
švelnumo, daugiau meilės 
skiriasi nuo vyro. O Danutė 
nuo to labai kentė.

Zieniūtės gavo nuo tėvų 
laišką, kur buvo prašomos 
greičiau grįžtį į Lietuvą. Ga
vusi šį laišką, Marytė para
gino seserį važiuoti namo 
pas tėvus ir juos prižiūrėti, 
o pati žadėjo grįžti vėliau, 
kai tik pasveiks kūdikis... 
Danutė išvažiavo. Išvažiavo 
ir daugelis jos draugių bei 
pažįstamų.

Marytė vis dar negalėjo 
važiuoti. Karts nuo karto 
sūnaus temperatūra kilo li
gi 40 laips. karščio. Jis sir
go labai rimtai. Vos išsiris
davo iš vienos ligos, sugau
davo jį kita. Per daug jau 
suvargo jo mažiukas orga
nizmas. Viduriukai buvo la
bai silpni, nuolat gesdavo, 
ir vaikutis turėjo badauti.

Gyvenimas vis sunkėjo ir 
sunkėjo. Kai išvažiavo se
suo ir pažįstami, Marytė ne
galėdavo dienomis išstovėti 
eilėse prie maisto nuotrupų, 
nes nebuvo ką palikti pas 
vaiką.

Krautuves išnaikinus, at
sirado naujas prekybos bū
das. Stipresni vyrai, labiau 
pasitikį savo kumščiu, ei
davo į kaimus ir, daugiau
sia, visokius daiktus mai
nydavo valgomaisiais ir par
davinėdavo juos slapta Mask 
voje. Marytė nešė tiems mai- 
šelninkams savo paskutinius 
daiktus ir keitė į maistą. 
Buvo jau išpardavusi viską, 
ką tik buvo galima išnešti. 
Pardavė jau ir vyro rūbus 
ir knygas.

Kartą, palikusį namie, 
smarkiai sergantį vaiką, nu
bėgo ieškoti jam ir sau mais
to. Ji manė greit sugrįšian- 
ti namo, bet ir šį kartą te
ko nubėgti į gelžkelio stotį,

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pas maišelninkus šiandien 
buvo nepaprastų, retų daly
kų. Didelę kainą užrėžė mai- 
šelninkas už šiuos praban
gos dalykus. ReikaLavo ati
duoti jam savo šliūbinį žie
dą ir kepurę. Kepurę atiduo
ti Marytė sutiko mielai: iš
bus ji ir su skaraite. Bet 
atiduoti savo jungtuvių žie
dą, tą paskutinį savo bran
gaus vyro atminimą — bu
vo sunku. Ji nusisuko į šo
ną apsvarstyti dalyką. Gy
vai prisiminė visas apysto- 
vas, kuriose duotas šis žie
das: Prisiminė žavėtinas į 
ją žiūrinčias akis, jo gražu
mą, gerumą ir prispaudė žie
dą prie lūpų tokia jėga, kad 
niekas jo nuo jos atimti ne
pajėgtų. Tačiau greit min
tys nubėgo pas sūnų. Gyvai 
atsistojo jos akyse sūnelis 
iškaitęs, karščiuojąsis lovu- 
kėj. Pasivaidino, kad vaikas 
išlipo iš lovutės, išpuolė ant 
grindų. Rodėsi jai, kad jos #• 
sugyventoja išėjo, o suša
lęs vaikas rėkia, ir nėra kas 
prie jo prieina.

— Jis peršals! — sudre
bėjo pagalvojusi: — Aš ne
teksiu nė jo, savo mažyčio 
sūnelio, savo vienintinės pa
guodos.

(Bus daugiau)

Draugauk su “Draugu”.

Didžiausia Lietuvių 
Jewe!ry Krautuvė

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

ir {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mas Kalnas 1

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą M ilgi k - 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, Medus, Plunksnas,
Ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATGHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611

1 Į — . — ——   .

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

romam'nuturi

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

U N 1)ER U. S. OO VERA M ENTSU PER VISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.-5P. M.; Thursdays 9A. M.-7P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Ruoškimės Į Seimi

Šv. Kazimiero Vienuolyno 
Rėmėjų seimas jau čia pat. 
Jis įvyks Gimimo Švč. Pa
nelės Marijos parapijos sa
lėj, gegužės 26 dieną. Ypa
tingai šįmet ARD seimas 
turėtų būti skaitlingas ir 
duoanus. Mat, vienuolynas 
rengiasi prie didelių darbų, 
būtent prie naujos statybos. 
Žemė jau nupirkta. Apie tą 
viską pilną pranešimą išgir
site seime. Išgirsite ir apie 
kitus įdomius ir naudingus 
vienuolyno darbus. Jei ku
ris skyrius dar nėra išrin
kęs delegatų, lai neatidėlio
jant tą padaro. Kvietimai, 
arba mandatai, yra rėmėjų 
dalinami. Sykiu yra kvie
čiami rėmėjų seime daly
vauti svečiai ir viešnios iš 
pačios Chicago, jos apylin
kių ir atvykusių iš tolimų 
miestų, miestelių ar far- 
mų. U. G.

Pakelyje apvogti
William Wray su žmona, 

iš McCook, Nebr., pakeliui į 
Kentucky Derby sustojo 
Chicago j Naktį jų automobi
lius apvogtas. Dviejuose če
modanuose buvo $1,044 ver
tės dalykų.

"Gatvių Vaikai"
Reikia pagirti Šv. Vardo 

Dr-ją, Marąuette Park, kad 
ji pradėjo statyti dramos 
veikalus-vaidinimus, kuriuos 
publika mėgsta.

Geg. 5 d. statytoji 4-rių 
veiksmų drama publikos bu
vo sutikta palankiai. Artis
tai savo roles atliko neblo
gai, tik, turbūt, nebeturėjo 
pakankamai laiko išmokti 
roles, todėl kartais atrody
davo, kad laukia ką sufleris 
pasakys. Negalima to pasai- 
kyti Silutei-Teresei Raštu- 
tytei, kuri tikraį buvo įsi
gyvenusi į savo rolę ir ją 
puikiai atliko.

Reikia tikėtis, kad vaidin
tojai pakartos tą veikalą ir 
kitose kolonijose, kad galė
tų ne vien marketparkiečiai 
pamatyti. Publikos buvo a- 
pipilnė salė.

Po antro veiksmo, per
traukos metu, naujai susi
organizavęs American Le- 
gion Don Varnas posto 986, 
komanderis J. Jatis (Juo
zaitis) įteikė adresus Šv. 
Vardo Dr-jos pasižymėju
siems asmenims, kurie karo 
laiku stengėsi palaikyti mo
ralę Šv. Vardo Dr-jos narių 
išvykusių į karą.

Tikrai meniškai paruošti 
pažymėjimai buvo įteikti: 
dain. Antanui Kaminskui, 
Kazimierui Malec ir kun. S. 
Petrauskui.

D. Varno postas yra susi
organizavęs daugiausiai iš 
antro pasaulinio karo vete
ranų ir savo eilėse jau yra 
sutraukęs apie 100 narių.

Tautinių Šokiu 
Festivalas Atidėtas

Dėl miesto aptamsinimo, 
visi parengimai tapo laiki
nai atidėti. Jų tarpe ir Tau
tų Festivalas, kuris dabar 
bus gegužės 11 d., 2-rą va
landą popiet, Orchestra Hali, 
220 S. Michigan Avė.

Festivale dalyvaus 14 tau
tų, jų tarpe ir lietuviai va
dovystėj Vytauto Beliajau3. 
Toji Ateitininkų šokėjų gru
pė dalyvaus ir Tautinėj (Na
tional) Šventėj Clevelande, 
gegužės 21-25, Clevelando 
Auditorijoj. Suvažiuos ten 
grupės iš 25 tautų.

Festivalą rengia Roosevel-

Žmogaus būdas reiškia 
daugiau, negu jo karjera.

►/

Kas, Kada Ir Kur Pranešimai
‘Junior Annual Jamboree’ 

rengia Amerikos Legiono 
Darius-Girėnas post 271, 
šeštadienį, gegužės 18 d., 
Darius-Girėnas posto salėj, 
4416 S. Western Avė. Visas 
pelnas eis karių veteranų 
ligoninėse naudai.

Grieš Jay Brennan ir jo 
orkestras.

Pradžia 8:30 vai. Įžanga 
55c.

Atviros akys atras progą 
visur; atviros ausys išgirs 
pagelbos šauksmą tų, ku
riuos galėtų apdovanoti; at
viroms rankoms niekuomet 
netruks laiko kokiam nors 
doram darbui.

Universitetu Studentai 
Streikuoja Argentinoje

BUENOS AIRES, geg. 4. 
— Šimtai studentų išėjo iš 
pamokų ir keli žymūs pro
fesoriai atsistatydino šian
dien, protestui prieš valdžios

to Kolegija, vadovystėj Jo- įsakymą paskiriant valdžios 
seph Creanza, vedėjo Roose- žmones vesti administravi- 
velto muzikos mokytojo ir’m4 šešių universitetų, kurie
Vytauto Beliajaus, mokyto
jo tautiškų šokių toj kole
gijoj ir Chicago universite
te.

Nuskendo

A. A.
ONA GADELAUSKAS
(po tėvais Balins kaitė)
Gyveno 4615 S. Pauliną,. 4
Mirė Geg. 5 d., 1946 m.,

3:20 vai., p. p., sulaukus pus- 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskričio, Luokės para
pijos, Rapoiių kaimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus,

Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris Petronėlę Zelevas 
ir jos vyrų Janų ir Jų šeimų, 
Onų Strikas ir jos vyrų Juo
zapų ir jų šeimų; broli Jonų 
Ragin; pusseserę Veronikų Ge
čienę, ii- jos šeimų ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas I J. Zolp 
koplyčioje 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Geg. 8 d. Iš koplyčios 8:30 
vai., ryto, bus atlydėta į Šv. 
Kryžia/us parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažjstamAis 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Brolis,
Pusseserė ir Visos Giminės.

Laidot., dlrekt., I. J. Zolp. 
Telefonas YAKDS 0781.

A. A. 
MAGDALENA

STAPONKIENE 
|w> tėvais Barka,įskaitė

Mirė Gegužės 4, 1946, 2:40
vai. po pietų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Akmenės miesto.

Pal’ko dideliame nuliūdime 
vyrų Levonų, du sūnus: Leo Ir 
Peter ir marčių Venų, du anū
kus' Peter Leo J r. ir Carol 
Ann, 2 brolius William ir An
tenų ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Aušros Vartų 
Moterų Ir Merginų dr-jos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6733 S. Roekwell St.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
Gegužės 8 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Gimimo 
švrnč. Panelės parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šio-e laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnal, Mar
ti, Anūkai. Broliai ir kiti Gi
minės.

Laldaotuvių Direktorlfus La- 
chawlcz Ir Sūnal, Tel. CANal 
2515.

MARIJONA GRICIENE
(po tėvais Viličkaitė)

Gyventi 5537 S. Bishop St.
Mirė geguž. 5, 1946, 10:30

vai. ryte, sulaukusi pusės amž.
Kilo iš Šiaulių apskr.. Papi

lės parap., Jonaičių, kaimo.
Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

yvrų, Kazimierų, dukterį Onų 
ir žentų Pranciškų Rokaičius, 
4 anūkus, brolį Liudvikų, švo- 
gerkų Barborą Bogučianskienę 
ir šeimų, pusbrolį Pranciškų 
Norkų ir šeimų, ir daug kitų 
giminių ir drauAj- o Lietuvoje 
seserį Elenų Juknevičienę ir 
kitus gimines.

Priklausė prie šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 2 skyriaus.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės ivyks ketvirta
dieni. geguž. 9 d. iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlvdėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje ivyks gedulingas pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da’vvnntl š'ose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vynas Duktė, žen
tas, Anūkai, Brolis, fivogerka, 
Piehro'ls. ir kiti Gimines. 
Laidotuvių Direktorius Antho- 

ny M. Phillips, YARds 4908.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip lun
ku yra ramiai sSdėtt, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patyMs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsį Ir 
pagelbda Išgydyt 

atda- 
lr skau- 

tals-

— Tai Padarysite Tiesiog 

Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą 1

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

Daupslū Ltdlsvtų yra ptburi 
pafonlmti tau ■mm Mivroū, 
kuriuo* vui padirbome jitmt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WE8TERN AVA TEL.: 8EELET 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

11

MMan, Italija. — Como e- 
žere, apvirtus laiveliui, nus
kendo Mussolini marti.

Pittsburgh, Pa. — Pitts- 
burgh Universitete, inžinie- 
rijos fakultetan, šįmet įstojo 
81 studentai, jų tarpe tik 
viena mergina Joan Sexton.

NEĮVYKS
Iš priežasties anglies 

kuro šviesos taupymo, 
Wardo Lietuvių Demokratų
Organizacijos mėnesinis su-! 
sirinkimas gegužės 9-tą die- j 
ną neįvyks. ,

B. J. Jakaitis, pirm. 
Pranas Naujokas, sek r.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

tremistų ataką ant olandie- 
čių karių Medame buvo at
remta, ir kad kiti ekstre
mistai beveik sustabdė visą 
Medano vandens tiekimą.

Kraštas kur nerei
kia pečiu

Reykjavik, Islandija. — ši j 
sala randas šiaurės Atlante, 
į rytus nuo Grenlandijos. Sa
loje labai daug vulkaniškų 
šaltinių, iš kurių muša į vie
šų verdantis vanduo.

Vyriausybė sumanė tuo3
BATAVIA, Java, geg. S. ?a.1,tinius Panaudoti "™! ap- 

- L. . .. šildymui. Ir dabar ne tik- Olandų zm.ų agentūra vyriausybės ofisai viešosios 
Aneta citavo al.jantų ko- lįstaigos jr mokykįog tet ir

gauna pinigų iš valdžios.

Raportuoja Alijantai 
Kovojo Indoneziečius

munikatą kaipo sakantį ke
turi britai kariai buvo su
žeisti mortaro ugnies, kuo
met indonesiečiai ekstre
mistai šaudė į alijantų po
zicijas Medane, Sumatrijoj. 

Pranešimas sakė 300 eks-

privatūs namai šilumą (hot 
water heat) gauna iš tų šal
tinių.

Išminties trūksta tam, 
kam trūksta stiprios valios. 
Shakespeare.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquet+e Park

6845 S. Viešiem Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

K
NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mosy patarnavimu yra greitas, mandagus, Ir 
jftaą finansiškam stovini prieinamas i

NARIAI:
G h I o a g o ■

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
Asoclaoijoe

AMBULANGŲ 
Patarnaujam 
dienąirnakti

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ū“ Vartokite Jį irgi skaudtems 
nudegimams, Sųšų Ir sutrflklmų 
prsjšallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvšdlna va
dinamų Athlete’s Foot degimų Ir 
atežėjlmų, sustabdo Jo piptlmųsl, 
sulaiko nuo odos oudžtflvlmo Ir 
sutrOklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo tšbšrlmams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po 91.00, 1.75, ir S.00.

■lųsklte Jūsų Money Orderi tie
siog |:—

LEGU LO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, IU.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Caliiornia 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

J. L1ULEV1C1US
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
______________ Teiephone YARds 1419______________

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

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

Phones: VARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 ĮVEST 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 8. LITUANICA AVĖ. Phone VARds 4308

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TELTNOTS

Sako, galima buvo išvengti

Traukinių katastrofos Napervilėje
TAI LIUDIJA ŠIOMIS DIENOMIS ATLIKTI BANDYMAI !

Balandžio 25 d. įvykusios bet traukinys buvo sulaiky- ) 
šiurpios traukinių katastro- tas toje vietoj, kur įvyko ka- 
fos, kurioj žuvo 45 asmenys, į tastrofa.
ir padaryta milžiniškų nuos- Traukinių išbandyme daly
tolių, buvo galima išvengti, 
kaip įrodyta šiomis dienomis 
atliktais bandymais, jei būtų 
rimto dėmesio kreipiama į 
pavojaus signalus.

Viso buvo atlikta penki 
išbandymai skirtingu greičiu 
ir inžino varžtų (brakes) 
padėtimi.

Penktas, paskutinis, išban
dymas buvęs tikrai šiurpus. 
Traukinys buvo paleistas 86 
mylių greičiau ir visai ne
kreipta dėmesio į pirmą gel
toną šviesą — pavojaus sig
nalą. Tik užsisukime paste
bėjus raudoną šviesą ant in
žino ratų tapo užmesta varž
tai. Nuo raudonos šviesos 
iki katastrofos vietos yra 
tik 3.136 pėdos distancijos. 
Traukinys pradėjo spiegti, iš 
po ratų pasipylė kibiikštys, 
vagonuose nuo padėklų kri
to bagažai, valgomajam va
gone nuo stalų pelenyčios,

vavo geležinkelio kompani
jos inžinieriai, aukštieji pa
reigūnai, Illinois Commerce 
Commission, Interstate Com
merce Commission nariai, 
laikraštininkai ir radio ko
mentatoriai.

Bet tai yra viena — gele
žinkelio kompanijos medalio 
pusė. Kokia yra kita to me
dalio pusė, iki šiol nežinoma 
ir kažin ar bus kada suži
nota.

R. K. virš kvotos
Washington, D. C. — Rau

donojo Kryžiaus 1946 metų 
aukų vajaus metu surinkta 
arti keturioliką milionų do
lerių daugiau, negu buvo 
užsibrėšta. Visi Raud. Kry
žiaus skyriai miestuose su 
nemažiau 500,000 gyvento
jų, sayo kvotas išpildę su 
kaupu.

r
STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotp Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Knamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo T .angų — Kom
binacijos Durų — Wallboard —- Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
jįj-----------  ------- ................... -B^.- į

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!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

Z'S

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M, to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

BRITŲ ZONOJ, VOKIETIJOJ

Lietuvių tremtinių stovykloj, britų zonoj, Vokietijoj, 
stovyklos ambulatorijoj lietuvis gydytojas tikrina ber
niuko sveikatą. Už stalo UNRRA atstovas (britas) ir sto
vyklos reikalų vedėjas. (BALF klišė)

Kas Girdėt*^ 

Chicagoje ♦

Apardė aikštės 
krantą ’

Mainsheet Eye, 6,500 to
nų jūrų laivas, atplaukęs 
Civic Operai teikti šviesos 
per vaidinimą, apardė Daily 
News aikštės betoninį kran
tą. Tai įvyko laivui pasi- 
liuosavus nuo virvių, kurio
mis buvo pririštas prie 
kranto ir vėjo nešamas atsi
mušė į krantą.

Nėra lo blogo, kas 
neišeitų gera

Šis lietuviškas posakis y- 
ra labai teisingas. Pavyz
džiui, dėl Chicago aptamsini- 
mo, užsidarius visiems kino 
teatrams praeitą sekmadie
nį tūkstančiai gyventojų vi
są dieną praleido parkuose, 
piknikų soduose ir sporto 
aikštėse. Vien Brookfield ir 
Lincoln park žvėrynus ap
lankė virš 30,000 žmonių. 
Taigi, aptamsinimas iškvietė 
pakvėpuoti tyru pavasario 
oru daugelį tų, kurie būtų 
sėdėję tamsiuose kino teat
ruose. To juk užteko per 
žiemą.

J

PLATINKITE ‘'DRAUGĄ’’

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAOO, ILLINOIS 
Tel. CALnmet 7287

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasiniu Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. NedSliog vak. 9:30 
WHFC 1460 k. K et vergo rak. 7:00

Taikli Illinois policija
American Police Pistol 

Associaltion suruoštose šau
dymo į taikinį rungtynėse 
pirmą vietą laimėjo Illinois 
valstybinės policijos rinkti
nė. Antrą vietą — Chicago 
Distrikto, o trečią — River 
Forest policijų rinktinės.

Pilietybės diena
Springfield, III. — Gub. 

Green išleido proklamacija, 
kuria gegužės 19 d. skiria
ma Pilietybės Diena. Ragi
nama tą dieną pagerbti na- 
turalizuotus piliečius ir 
tuos, kurie amžiumi pasiekė 
teisę balsuoti.

Pirmas gaisras 
nuo žvakės

Policija medžioja negrą-isibrovelį
Policija pradėjo medžioklę į pats piktadarys, kurs para- 

suėmimui negro, kurs buvo 
įsibriovęs į Mrs. E. Riebow, 
žmonos Chicago Lawn sto
ties policmono, ir ją užpuo
lęs. Moteriai suklikus, pik
tadarys peiliu perrėžė jos 
ranką ir pabėgo. Ant durų 
rasta lupoms dažyti piešeliu 
(lipstick) grąsinimas.

Manoma, kad gali būti tas

Chicaęiečiai komitete
Ateinančią savaitę prasi

dės kitas visoj Amerikoj va
jus rinkimo aukų ir maisto 
kenuose badaujantiems Eu
ropoje. Vajui vesti sudary
tas komitetas iš 64 žymių 
amerikiečių. Į jų tarpą įeina 
ir šie čikagiečiai: kardino
las S. A. Stritch John S. 
Knight, Daily News leidė
jas, ir Marshall Field, Chi
cago Sun leidėjas. Komite
to pirmininku yra Komerci
jos Sekretorius Wallace.

Prelato investitūra
Šį rytą šv. Tomo Akvi

niečio bažnyčioje, prie 
Washington ir Le Claire 
gatvių, J. Ę. kardinolas 
Stritch atliks iškilmes in
vestitūros prelato Wm. P. 
Long, klebono tos parapi
jos.

Brutalus plėšikas
Apskrities ligoninėj mirė 

senyva moteris, kurią buvo 
užpuolęs plėšikas. Norėda
mas atimti jos rankinuką 
moterį taip trenkė ant šaly- 
gatvio, kad net koją nulaužė.

Bovvling veteranams
Chicago Womens Bowling 

Sąjungos paaukojo $47,000 
pastatymui bowling salės 
Hines ir Vaughan karo ve
teranams. Bovvling salė bus 
pastatyta tarpe tų dviejų 
ligoninių.

Pirmas Chicago aptamsi- 
nimo gaisras buvo kilęs nuo 
žvakės saliūne adresu 2900 
E. 79 St. Biznis matyt, taip 
gerai ėjo, kad savininkas 
nepamatė, kaip žvakė pra
degino bare skylė ir sukėlė 
gaisrą.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

šę laiškus Benchik ir Jan- 
kuski šeimoms, 5525 S. 
Talman Avė. Laiške grąsina 
pagrobimu jų vaikų. Gali 
būti tas pats piktadarys, 
kurs prieš kiek laiko yra nu
žudęs vieną merginą ir ant 
sienos lupoms dažyti pieše
liu parašęs: “sugaukit mane 
pirm negu aš kitą nužudy
siu".

Antradienis, geg. 7 d., 194d

/ mus.

įvairūs įvykiai
Adresu 1413 W. 69 St. 

bėgdamas per gatvę pateko 
po gatvekariu trijų metu 
vaikutis Robert Brendi Mo- 
tormanui nepastebėjus, su
važinėtas vaikutis buvo nu
vilktas 300 pėdų.★

Prie Roosevelt ir 25-th 
Avė. susidūrus trokui su au
tomobiliu vietoje žuvo auto
mobilio šoferis M. Hruby, iš 
Berwyn. Kitas su juo važia
vęs sunkiai sužeistas.

X Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje šį vakarą, gegu
žės 7 d., iškilmingai baigia
si 40 vai. atlaidai. Mišpa
rams giedoti parapijos cho
rai į talką varg. L. šimutis 
pakvietė visus lietuvius var
gonininkus. Po visam para
pijos salėj bus choro suruoš
tos vaišės svečiams.

X Šiandie šv. Stanislovo 
— vardinės visų Stasių-Sta- 
nislovų, kurių aplink mus 
randasi nemažai įvairaus luo 
mo ir profesijos. Vienas Sta
nislovų yra ir "Draugo" pas 
togėj — brolis Montvidas, 
“Draugo" administracijos 
knygvedis. Visiems sveika
tos ir laimės tolimesniam 
gyvenime.

X L. Vyčių 14,-ji, Cicero, 
kuopa praeitą sekmadienį 
buvo "hostess” Chicago aps
krities susirinkimo atstovų. 
Pavaišino skaniu užkandžiu. 
14-toji kuopa yra viena di
džiausių ir veikliausių Chi
cago. Kuopai pirmininkauja 
žymus veikėjas Jerry Kasiu- 
laitis.

X Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities choro koncer
tui, gegužės 19, Darius-Gi- 
rėnas salėj, jau baigiama 
ruoštis. Programoj bus visa 
eilė naujų dainų. Be to, bus 
atvaidinta komedija “Meilės 
eleksyras”. Chorui vadovau
ja muz. L. Šimutis, Jr., o 
vaidinimui žinomas scenos 
mėgėjas V. Rėkus.

X Violet Spirauskaitei, iš 
Brighton Park, su Povilu 
Jociu, iš West Side, vestu
vių varpai suskambės birže
lio 13 d. Šliūbas bus Nekal
to Prasidėjimo Šv. P. Mari
jos bažnyčioj. Abu jaunieji 
yra žymūs veikėjai L. V. or
ganizacijoj. Povilas yra ne
seniai paliuosuotas iš ka
riuomenės.

X Moterų Sąjungos Chi
cago apskrities tradicine 
dvasinė puota, Šv. Antano 
parap. bažnyčioj, Cicero, bu- 

i vo skaitlinga ir graži. Po 
j pamaldų parap. salėj 49-oji 

Pomona, Calif. — Nepap- kuopa iškėlė šaunius pusry-

įvairios Įdomios

«f?2INIOS
Dėkoja Už 
Gautą Rūbą

A. B. Mičiūnas, New Bri
tam, Conn. gavo iš Pfulbin- 
gen, Vokietijoj, tokio turinio 
laišką: "Malonus Tautieti: 
Neseniai mus, lietuvius trem
tinius ir pabėgėlius, dabar 
gyvenančius vakarinėje Vo
kietijoje, pasiekė Amerikos 
lietuvių suaukoti drabužiai. 
Prie man tekusio palto ra
dau jūsų adresą. Skubu pa
dėkoti jums, nors ir nepa
žįstamas, malonus tautieti, 
— tariu nuoširdžiausią ačių. 
Paltas visai geras, atitinka 
mano ūgiui.

“Mūsų gyvenimas sunai
kintoje Vokietijoje gana sa
votiškas. Palyginus su pra
eitų metų pavasariu ir vasa
ra, jis yra žymiai pagerėjęs. 
Tai dėkų tų valstybių vy
rams, kurie dar nėra užmir
šę žmoniškumo ir supranta 
kitų vargus”.

Reikalauja sumažinti

Springfield, Iii. — Illinois 
Likerio Koiftrolės Komisijai 
iškelta reikalavimai, kad 
prie likerio kontrolės įstaty
mo būtų pridėtas priedas, 
kuriuo būtų nustatytas skai
čius leidimų svaiginantiems 
gėrimams pardavinėti. Ran
dama, kad Chicagoj perdaug 
yra svaigalų pardavyklų 
(liąuor Retail Stores).

Pateko po trauki
niu, išliko gyva

rastu dalyku čia skaitoma 
šis atsitikimas. Mrs. F. 
Gonzales, važiuodama auto
mobiliu, pateko po prale-

čius, per kuriuos susirinku
sios sudėjo $16 Amerikos 
Vyskupų Fondui pirkimui 
kenuose maisto Europos vai-

Įsibriovę į namus adresu 
3950 N. Ashland Avė. va
gys pavogė vertingą pinigų 
kolekciją, priklaususią Hen-įf 
ry Willerscheidt. Kolekcija 
įkainuojama $15,000.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehlll 1988 - TRIangle 0073

kiančiu traukiniu. Automo- kučiams. Programai šauniai 
bilius buvo sudaužytas. Dvi- j vadovavo apskr. pirm. Ger- 
dešimties vagonų traukiniui 1 džiūnienė. IV
nuėjus ji atsikėlė sveika ne- Į
skaitant kelių žymesnių į-
drėskimų.

'tori sviesta 
?cionuoti
Washington, D. C. — 

Kongr, Cole, iš New York, 
įnešė legislatūron sumany
mą tuojau grąžinti sviesto 
racionayimą. Jis remiasi Ko
mercijos Department’o žinio
mis, kuris sako, kad per šių 
metų tris mėnesius sviesto 
buvo pagaminta 30 nuoš. 
mažiau, negu praeitą metą 
tuo pačiu laiku.

Studentai ugnegesiai
Columbia, Mo. — Missouri 

Universiteto studentai suor
ganizavo vadinamą “viedro 
brigadą; kuris vieną kilusį 
gaisrą užgesino per kelias 
minutes. Ugnegesių mankšta 
(drill) yra įtraukta į mokslo 
programą.

KALTINAMOJI

Mrs. Mildred Burke, prieš 
kurią iškelta eilė skundų 
namų pardavimo biznyje. 
Daugiausiai skundų yra pa
duota karo veteranų. Apie 
skundų formas jau buvo ra
šyta “Drauge." (Acme-Drau 
gas telephoto.)




