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U.S. SIŪLO ANGLIES STREIKO TAIKOS PLANA
Bėgliai Vokietijoje Apklausinėjami,

Paskirstomi j Keturias Kategorijas
---------------------- i Taip pat stovyklose n> i

‘Di-fintiit’ Korespondento Europoj rasta nei norinčių grįžti da
bar į tėvynę, kur gyveni- 

Paskiausiomis žiniomis, mas kol kas šiurpus net ir 
amerikiečių zonoje Vokieti- f bolševikuojantiems, atsiųs- 
joje, iki gegužės mėn. 15 d. tiems į lietuvių stovyklas 
turi būti persijojami visi šnipinėjimo ir provokacijos 
DP stovyklose gyvenantys tikslams bolševikų agen- 
asmens, dėl vienų ar kitų tams.
priežasčių atsisakantys grįž- _ . . „
ti j tėvynę. Iki šiol jau ei- . • o i. u
Įėję stovyklų toki patikrini- ,S „U * 1 kC ei.„.e
mai atlikti. I .Pnes Por? savaičių hetu-

vių tremtinių kolonija iš 
Visi DP privalo atsakyti Regensburgo buvo iškelta į 

j 19-20 klausimų anketoje Scheinfedą, esantį tarp Nu-

UNRRA ATSTOV AS TIKRINA VIRTUVĘ

1

(ne visose stovyklose vieno
dai), iš kurių nustatoma, ką 
jie veikė per paskutinius 
šešeris metus, kada atvyko

ernbergo ir Wuerzburgo. 
Regensburge lietuvių gyve
no apie 1,500 žmonių.

Regensburgiškiai buvo ne-

Lietuvių tremtinių stovykloj, Vokietijoj, britų zonoj, 
UNRRA atstovas, apžiūri lietuvių virtuvę ir ragauja lie
tuviško valgio. Už lango matyt susirinkusieji stovyklos 
gyventojai laukia savo tos dienos, davinio. (BALF nuo
trauka)

Nutarė Transilvanija 
Atiduoti Rumunijai

PARYŽIUS, geg. 7.—Ke
turių didžiųjų užsienių mi
nistrai šiandien priėjo pir
mo didesnio susitarimo, nu
tardami grąžinti Transil
vaniją Rumunijai, tuo baig
dami nacių paskyrimą tos 
teritorijos Vengrijai.

Tačiau, ministrai negali 
susitarti dėl Dunojaus upės 
važinėjimo. Amerika ir An
glija stoja už laisvą važinė
jimą upe, o Molotovas sakė 
jis tuo reikalu ‘‘neįdomau
ja.” Sutarta vėliau sueiti 
svarstyti Bulgarijos ir Ven
grijos sutartis, ir gal išklau 
syti Italijos reparacijų ko
mitetų raporto.

Kasyklos Svarsto Valdžios Siūlymą;
Viliamasi Streikas Greit Užsibaigs

YVASHINGTON, geg. 7.—Vienas UMW pareigūnas sa
kė valdžios pasiūlymas baigimui minkštos anglie.; kasėjų 
streiko yra tik “juokas,” o ne bandymas baigti streiką.

Rusai Užima Išvežtųjų Latvių Ūkius;
„v. | apgyvenamu padoresniuose ■/ < A ■" I T IV I ■ f

ivrojte.t.priiu"kXLiįt«ut rb";s’SekAt^poTd Kartusu Armija Balsavo Rinkimuose
į Vokietiją, ką veikė Vokie- blogai aprūpinami ir buvo 
tijoje, ar yra pasireiškę ko- apgyvendinti padoresniuose

klausimus lydi 
jog atsakymai teisingi.

Pagal Atsakymus Skirsto 
į Keturias Kategorijas 
Pagal atsakymus į šiuos 

klausimus DP skirstomi į 
keturias kategorijas, iš ku
rių nustatomos tremtinių 
grupės, susidedančios iš na
cių kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose kankin
tų žmonių, iš prievarta at
vežtų į, darbus, iš savanoriš
kai bėgusių į vakarus dėl 
religinių ir politinių įsitiki-

rikiečių zonoje. Atrodo, kad
priesaika, §į0 iškėlimo svarbiausieji LONDONAS, geg. 7. — 

priežastis įvairios vokiečių Informuoti sluoksniai čia 
intrigos Regensburge, šie- vakar sakė milijonas rusų 
kiant atsikratyti jiems ‘‘ne- buvo perkelta į rusų okupuo- 
pageidaujamo elemento.” tą Latviją užimti ūkius,
Popierio Truk.imas Grąso krautuves ir įmones, kurios 

Lietuvių Laikraščiams anksčiau buvo nuosavybės
Paskutiniu laiku pasireiš- latvių, Kremliaus agentų iš

kęs didelis popierio trūku- vežtų, įkalintų arba sumobi- 
mas amerikiečių zonoje. Po- lizuotų. Naujai atvykę ru- 
pierio fabrikai stengiasi ga- > sai, kaip ir raudonosios ar
timai didesnį popieriaus kie
kį pagaminti eksportui

mijos kareiviai, visi daly- 
įr vavo vasario 10 d. “rinki- 

savo krašte tenkinantis la- muose atstovų” į Rusijos 
bai taupiai. Dėl šito taupu- aukščiausiąją tarybą.
mo kaip tik pirmoje eilėje 
nukenčia svetimšaliai.

Tuo metu, kai vokiečiai ir 
laikraščiams ir žurnalams

Koki galutini šio suraši-Į popierio gauna įvairiais ap- agentūros, areštai vyksta 
nėjimo bus rezultatai, kol' linkiniais keliais ir kai ima kasdieną, ir kalėjimai yra 
kas neaišku, tik iš pirmųjų leisti vieną po kitos knygos, prikimšti naujais kaliniais 
patikrintų stovyklų susida- lietuvių laikraščiams tenka taip greit kaip buvę kaliniai 
ro įspūdis, jog amerikiečių skaitytis su galimybe ne- vra išvežami į Rusijos gilu- 
lietuvių komunistų tvirtini- trukus likviduotis, o tokios mą.
mai ir lūkesčiai, jog DP • knygos, kaip anglų-lietuvių i 
stovyklose susispietė “ pra-1 kalbos žodynas, dėl popie-'
keikti fašistiniai šunes ir riaus trūkumo gali palikti, Raportai sak0 tūkstančiai 
naciai,” nepasitvirtino. rankraštyje.

tuvoje ir Estijoje, kurioms 
Rusija taip pat primetė ver
gijos jungą.

nimų ir iš žmonių, dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
bendradarbiavusių su vo
kiečiais.

Gyvenimo sąlygos Latvi
joje yra tragiškos, ir ištisos 
sritys neturi jokių jaunų 
žmonių. Anot lenkų spaudos

5 Rūšys Kortelių

Paskola Prancūziiai
Suplieks Komunistus

WASHINGTON, geg. 7.— 
U.S. ambasada Paryžiuje 
rekomendavo valstybės de
partamentui, kad praneši
mas apie Amerikos paskolą 
Prancūzijai būtų padarytas 
gegužės vidury — kad duoti 
pradžią kampanijai Prancū
zijos seimo atstovų rinki
mams birželio 2 d.

Pranešimas apie paskolą 
—kuri sieks apie $1,000,000,- 
000—sustiprins centrinius 
prancūzų sluoksnius jų ko
voje prieš komunistus, duo
dant prancūzams akstino 
žiūrėti į vakarų demokrati
jas vietoj į Rusiją.

Churchill Vėl Ragino 
Vakarus Susivienyti

LONDONAS, geg. 7. — 
VVinston Churchill kreipėsi į 
angliškai kalbantį pasaulį 
ir Europos vakarines de
mokratijas eiti išvien suda- 

j rymui tikros draugystės su 
1 Rusija. “Vien tik tuo bū
du,” jis pareiškė, “tebus ga
lima išvengti katostrofos.”

Churchill prašė pasaulį 
pagalvoti kas bus jeigu Jung 
tinės Tautos pačios bus per
skeltos ideologijų ir aistrų 
skirtumų. Nesuradimas atsa 
kymo, anot jo, gali nuvesti 
visą žmoniją į naują vargo, 
skerdynių ir nužeminimo 
laikotarpį,.

YVASHINGTON, geg. 7.— 
Valdžia šiandien patiekė 
John L. Lewisui ir minkštos 
anglies kasyklų savinin
kams pasiūlymą užbaigimui 
37 dienų senumo streiko. 
Pasiūlymo sąlygos kolkas 
nepaskelbtos.

Lewisas, United Mine 
Workers prezidentas, pri
duos pasiūlymą unijos 250 
asmenų vykdomąjam komi
tetui šiandien. Kasyklų at
stovai tuoj suėjo svarstyti 
patiektą formulę.

Derybos Atidėtos
(New Yorke, specialus 

tarpininkas Edward F. Mc- 
Grady sakė jie viliasi, jeg 
streikas gali būti greitu lai
ku užbaigtas.)

Derybos tarpe kasėjų ir 
savininkų dėl naujos sutar

ties buvo atidėtos iki ryt 
ryto, kad duoti progos gi
liau išstudijuoti valdžios 
pasiūlymą.

Pasiūlymą padarė valdžios 
tarpininkas Paul W. Fuller. 
Raportuota tai buvo jo pa
ties sumanomas ir nekilo iš 
vakar dienos susirinkimo 
Prezidentūroje.

Suvaržė Pristatymą
Valdžios planas buvo pa

siūlytas tuoj po to, kai ku
ro administracija pravedė 
suvaržymą minkštos anglies 
pristatymo vartotojams.

Namų savininkai negaus 
anglių jeigu turi pakanka
mai penkioms dienoms, o 
ligoninėms ir kitoms reika
lingoms įstaigoms jei jos 
turi užtektinai dešimčiai 
dienų.

Iranas Sako Sovietai Neprileidžia Jų 
Patikrinti Rusų Armijos Pasitraukimą

V.C.! žmonių išbėgo į miškus, kur Bado Streikuoto ias
iki šiai dienai slapstosi nuo 
enkavedistų ir laukia išgel
bėjimo.

Yra penkios kategorijos

NEW YORKAS, geg. 7.—
Irano ambasadorius vakar 
vakarą sakė, kad nors ra
portai iš Irano nurodo, kad 
rusų kariuomenė pasitrau
kia iš Šiaurės Irano, rusai 
trukdo iraniečių vykimui į 
tas provincijas patikrinti 
rusų išėjimą.

Autoritetingi sluoksniai 
šiandien sakė Anglija reika
laus, kad Irano skundo rei
kalas būtų palaikomas Jung
tinių Tautų apsaugos tary
bos dienotvarkėje, kuomet 
tas organas susirinks ryt 
dieną.

Nori Nagrinėti Irane
Tarybai nagrinėjant Ira

no ir Ispanijos reikalus, sa
kyta kad Anglija yra pasi
ryžusi reikalauti atskiro na
grinėjimo to, kas dedasi
pačiame Irane. Tas pat sluok sudaryta susitarimas savi- 
snis sakė Rusija dar nėra tarpei pagalbai karo metu 
pasiuntusi tarybai forma- i arba karui gręsiant.

lauš pranešimo dėl Irano 
skundo.

Sovietų delegatas Gromy- 
ko šiandien pranešė jis “boi
kotuos” ryt dienos posėdį, 
kuriame bus svarstomas 
Irano reikalas.

Airijoj Neteko Sąmonės
BELFAST. geg. 7.—David 

Fleming, Airijos respublikos 
racijonavimo kortelių. Ka- j armijos vadas nuteistas ka
tegorija 1, į kurią įeina bol-! lėti, šiandien neteko sąmo- 
ševikų valdininkai, NKVD
(rusų Gestapo) valdininkai, 
ir fabrikų bei įstaigų vedė
jai, yra vienintelė kategori
ja tikrai gaunanti kortelėse 
pažymėtą maistą.

nes 48-je dienoje savo bado 
streiko protestui prieš jo 
Įkalinimą. Manoma jis mirs.

Šaukia Bendra Arabų
Streiką Penktadieny

CAIRO, geg. 7.—Moslemų 
ir arabų sąjungos Egipte 
šiandien šaukė bendrą strei
ką penktadieny “protestuoti 
britų-amerikiečių komiteto 
raportą’’ dėl 100,000 žydų 
įleidimo į Palestiną.

Padarė 1,200 Kratą
Traukinyje Vokietijoje
FRANKFURT, geg. 7. — 

U.S. militarinė policija, ieš
kodama priešingo vokiečių 
pašto, padarė kratą 1,200 
keleivių atvykusių iš Miun
cheno.

Trumanas Įsimaišė 
į Lakūnu Streiką

YVASHINGTON, geg. '7.— 
Prez. Trumanas šiandien su
darė tarybą išnagrinėti algų 
ginčą tarpe 13 lėktuvij lini
jų ir lakūnų vairuotojų uni
jos, tuo atidėdamas streiką 
bent 60 dienų.

Ginčas, liečia 1,000 lakūnų 
Transcontinental and West- 
ern Air, Ine., kurie nori pa
kėlimo iš $13,200 iki $16,000 
metams už keturmoterinių 
lėktuvų vairavimą.

1 Žuvo, Šeši Sužeisti 
Kasyklų Susirėmime

HARLAN, Ky„ geg. 7.— 
Anksti ryte įvykęs susišau
dymas International Harves 
ter Co. anglies kasykloje 
Benham mieste paliko vieną j 
vyrą negyvą ir bent šešis l 
kitus sužeistus.

Susirėmimas įvyko tarpe 
priešingų unijų žmonių — 
Progressive Mine Workers 
ir United Miie Workers. To
se kasyklose dirba PMYV 
nariai.

Kiniečiai Komunistai 
Įsteigė 'Vyriausybę1

CHANGCHUN, geg. 6.- 
(Sulaikyta) — Kinijos ko 
munistų viršininkai šiandien 
įsteigė “naują demokratinę 
vyriausybę” Mandžurijai, 
nepriklausomą nuo Kinijos 
nacionalinės vyriausybės.

Komunistų vadai teigia 
naujoji valdžia buvo “iš
rinkta liaudies susirinkimų” 
sovietų okupacijos metu 
gruodžio mėnesy — kuomet 
nacionalistų valdžios parei
gūnai ir neitralūs korespon
dentai buvo neįleidžiami į 
Mandžuriją.

Paleido Korespondentus
MUKDEN, geg. 7.—šian

dien čia atvyko penki ame
rikiečiai korespondentai, ku
rie buvo kiniečių komunis
tų laikomi per tris savaites 
Changchune. Mandžurijos 
sostinėje, kur jie buvo nu
vykę stebėti rusų karių iš
ėjimą.

Išvežtieji ‘ Pradingsta’ 
Pirmos rusų okupacijos 

metu 1940 ir 1941 metais 
sovietai išvežė 60,000 latvių 
į Rusiją. Diplomatiniai sluok

Kareivius iš Ecjiofoniai spėja’ kad nuo antros
Britai Siūlo Atimti

CAIRO, geg. 7.—Anglija 
šiandien pasiūlė atimti vi
sas savo karines jėgas iš 
Egipto teritorijos ir patikė
ti karaliaus Farouk’o ka
riuomenei gynimą strategi- 
nios srities, kurią britai ka
riai užėmė nuo 1882 metų. 
Pranešimas, padarytas su 
Egipto premjero Ismail Sid- 
ky Pasha sutikimu, sakė bus

okupacijos 1944 metais daug 
didesnis skaičius žmonių 
buvo išplėšta iš Latvijos ir 
išvežti į, Sibirą ir kitur Ru
sijos gilumoje.

Be to, rusai prieš du me
tus pravedė visų iki 60 me
tų amžiaus vyrų ir daugelio 
sveikų moterų mobilizaciją. 
Didžiumoje atsitikimų nieko 
negirdėta apie tuos suim
tuosius žmones po to laiko.

Kaip lietuviams jau ge
rai žinoma, kas dedasi Lat
vijoje panašiai dedasi Lie-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Geležinkelių darbininkų mijos vadas Whitney sakė 

vienintelis būdas išvengimui geižkeiiečių streiko yra val
džiai paimti ir operuoti geležinkelius.

—Illinois duonkepių streikui besitęsiant, unii’a ir kepy
klos sakė norinčios užbaigti streiką, bet nė viena pusė ne
rodo palinkimo padaryti pirmą pasiūlymą..

—Iždo sekr. Vinson pranašavo, kad perankstyvas nuė
mimas kainų kontrolių panaikintų žmonių sutaupąs ir 
būtų priežastimi katostrofiškos depresijos.”

—Valstybės sekr. pavaduotojas Acheson sakė Amerika 
pristatė 150,000 tonų mažiau maisto negu buvo žadėta 
Europos šelpimui, per nirmą gegužės mėnesio savaitę.

—Pietinėj daly Illinois pasirašyta sutartis, kuria bai
giamas plytinių darbininkų streikas.

—Ispanija oficialiai užginčijo, kad ji trukdė nacių re
patrijavimui arba vokiečių nuosavybių suėmimui Ispani
joje. Sužymėta atidavimo datos ir vardai.

—Partizanai su japonų kulkosvaidžiais apšaudė filipi
niečių militarinės policijos patruli netoli Aliaga, užmuš
dami vieną karj ir gal net 13 kitų.

Draudžia Vežti Anglis 
iš Naujosios Anglijos
BOSTONAS, geg. 7. — 

Massachusetts gub. Tobin 
šiandien sakė kuro adminis
tracija liepė “įšaldyti” vi
sus minkštos anglies, krovi
nius Naujos Anglijos uos
tuose paskirstymui reika
lingoms įmonėms.

Įsakymas tuo būdu už
draudžia išvežimą anglies iš 
tos šešių valstybių srities.

PHILADELPHIA, geg. 7. 
—Philadelphia Electric ben
drovei pranešus, kad ang
lies atsargos užteks ketu
rioms savaitėms, atidėtas 
visiškas miesto aptamsini- 
mas. Anksčiau sakyta ang
lių bus tik dviem savaitėm.

Siuskite Maisto Dėžes 
Eurooon: Prez. Truman

YVASHINGTON, geg. 7. 
—Prez. Trumana.i šian
dien prašė amerikiečius 
padidinti UNRRA šalpą 
užsieny, siunčiant pavie
nius maisto siuntinius gi
minėms ir pažįstamiems 
Europoje.

KALENDORIUS
Gegužės 8 d.: Šv. Juozapo 

šventė; senovės; Gintis ir 
Dainora.

Gegužės 9 d.: Šv. Griga
lius, Nazianzėno Vysk.; se
novės: Džiugas ir Austija.

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau. 

Saulė teka; 5:40; leidžiasi: 
7:56.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Istorinė Miestelio 
Apžvalga

čiais padarė įr draugišku
mų pašalino.
49 METAI

Apkrauna Dideliais 
Muitais

Ppkvi7llAC II iČ iiptlivnc^ B®*1 ‘ Draugo” bičiulis, jei Tel. — YARds 5557.S° ' . . . . . DR. FRANK C. KWINN

Spring Valley, III. — Šio 
kasyklų miestelio istorija 
labai įdomi gyvenimo prie
tikiais, bet jo praeitis nėra 
tolima.

Prieš 70 metų vietoje da 
bartinio gražaus miestelio, 
buvo tiktai apleistos girai
tės ir dumblynai. Tuomet 
tiktai vilkai ir kitokie žvė
reliai saugų gyvenimą turė
jo. Antis Illinois upėje irgi 
saugiai gyveno.

Bet kuomet atrasta an
glys, tuomet dykumose laips

Šįmet liepos 26 dieną, Šv. 
Onos bažnyčia bus jau 49 
metų senumo. Tiek gaila, 
kad auksinio jubiliejaus lau
kiant mažai senesniųjų pa- 
rapijonų liko, taipgi mažai 
ir lietuviškos dvasios. Bet 
manau, kad auksiniam jubi
liejui artėjant, jaunesniųjų 
tarpe atsiras daugiau dva
sios kilnumo.

Pavasario laiku viskas at
rodo gražiai, bet jau šv. 0- 
nos kapinės visai negražiai. 
Toksaį didelis įvairumas, 
net iš kitur atvykęs tuoj su-

New York (LAIC) — Kul- New York (LAIC/ — An- 
tūringuose kraštuose pip- trame Vyriausio Sovieto po- 
rastai, daromos lergvatos sėdyje Maskvoje, “Izviestja” 
šelpiamiems, badau autiems Nr 64, skelbia, nutarta steig 
ir šiaip nelaimėj ctsiduru- ti specialus paruošų komisa- 
siems. Tačiua, faktai iš Ru- i ria'as. Jo uždavinys bus iš
sijos kalba ką kitą; vienas ieškoti pyliavas, rekvizici- 
Amerikos lie'uvis pasiuntė jas iš ūkininkų. Šis komisa- 
savo motinai į Sibirą dovanų riatas bus “federalis” (visa- 
siuntinėlį. Kai kas pakelyje sajungis), taigi jam priklau- 
pražuvo, bet, visgi, motina ' sys paruošų ėmimas ir Lie- ' 
gavo: dėžutę konservų, dviį tuvoje. Kitaip sakant, Mas- 
skepetaitės galvai aprišti, j kvos žmonės ir toliau nusta- 
dvi nosines, aštuonius gaba-1 tinė3 kiek ir kuriais laiko- 
lėlius muilo, 36 šp liukes tarpiais Lietuvos vahtiečiai 
siūlų, laiškams popieriaus ir turės duoti okupantams grū- į 
vokų. Už tai turėjo sumokė i dų. bulvių-kiaušinių, sviesto, 
297 rublius muitu. Oficialiu mėsos ir t. t.
kursu skaitant, tas sudary- j ----------------------

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
| DIENA

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJ.UIIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipKi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

CR VARNISŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

(Kveeinskas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1651 West 471 h Street
OFISO VALANDOS:

1 Nuo S Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 rak.
-- —‘*

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

EN STATE OF INDIANA
Home Calla ln Indiana—

Phone WKNtworth 2627

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily •—• . F. M.
Saturdays » A M. to > F. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cbieago

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:80 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

SKELBKITfiS “DRAUGE'

niškai miestelis augti pra- dar? išvad*. kad kapinės už
dėjo. Neliko šimtamečių ą- nerštos, net šimto metų se- 
žuolų ir dumblynų. Vietoj numo- Viskas gali gerai bū

ti, tiktai žmonės daugiaužvėrelių, žmonės sau gyve
nimo vietą sukūrė. Be abe
jonės, pirmieji gyventojai 
daug vargo ir ištvermės ten 
įdėjo, nes pradžia naujo gy
venimo visuomet esti sunki. 
LIETUVIAI

darbo ir gero noro ten turi 
įdėti. Vietinis j

tų apie 50 dolerių, kai, tuo 
tarpu, visas tas siuntinys 
vargiai ar buvo vertas pei
kiu dolerių. Taigi, ir dar 
vienas pavyzdis “išmintin
gos” sovietų sistemos.

Miami Beach, Fla. — Vie
nos sektos maldnamyje cho
rui per pamaldas giedant 
viena chorisčių pajuto, jog 
iš jos rankinuko pavogta 
$70.

Turime Gražų Pasirinkimą. 
1046m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!
LIETUVIAI DAKTARAI

PADĖKA
N. Pr. Švč. P. Marijos Se

serų Kongregacija giliai Į- 
Lietuvių, pirmutinių gy- j vertindama š. m. balandžio

ventoįų tarpe dar nebuvo, 
nes jie, maždaug, apie 1891 
metus pradėjo Spring Val- 
ley apsigyventi. Visiems, be 
skirtumo, naujokinis gyve
nimas buvo vargingas, tik
tai senesniųjų žmonių pa
tirtus vargus atgyventasis

mėn. 28 d. įvykusio seimo 
didelį pasisekimą reiškia 
nuoširdžiausią padėką vi
siems kuo nors prisidėju- 
siems.

Mūsų garbingi svečiai — 
Jo Ekscelencija vyskupas. P.

Kiek išmokėta seniams
Springfield, III. — Senat

vės pensijomis vyriausybė 
balandžio mėnesį išmokėjo 
$4,306,433. Čekius gavo 125,- 
217 senukų ir senukių Ben
drai kiekvienam išėjo po 
$34.39.

reikalus ir intencijas pave
dame Visagaliui. Karštai Jo 
prašome atlyginti Jums vi- 

Būčys ir kum dr.'j. Vaitke- somis reikalingomis malonė-
mžinybėje paslėpė, ] viepus, kurie maloniai teikė- m*s’ Sera sveikata, pasise- 

kimu darbuose. Mūsų mal
dose ir širdyse Jūs visi uži-

VISŲ SPALVŲ

tTnltized Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Tikslus Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinuin

laikas
todėl jaunesnieji šiandien jų ' si dalyvauti seime; gražiai 
nebemato arba visai apie Į savo kalbose iškėlė rėmėjų
tai nenori žinoti. O tų, ku- svarbą vienuolijoms. Taip, 
rie šį miestelį, išaugino, ma- 1 brangūs rėmėjai, Jūsų pa
žai gyvųjų tarpe jau liko. ! sišventimas ir aukos yra ne- 
Už kelių metų liudininkų vi- įkainuojami. Be Jūsų para
šai neliks. mos ne vienas vienuolijos
ŠIANDIE darbas būtų tik graži sva

jonė.
Šiandien bendroji padėtis į Garbingiems sv e č i a m s, i 

ir gyvenimo aplinkybės daug gerb. TT. Marijonams, Gil 
kuo pasikeitė. Net ir liku
siųjų lietuvių tarpe matosi 
didelis skirtumas. Pastarie
ji 25 metai tiek daug skir
tumo žmonių gyvenime pa
darė, kad net sunku ir įsi
vaizduoti, kur kiti 25 metai 
žmoniją nuves? Tiesa, šian
dien čionai purvynu nebrai
doma, bet ir anglių kasyk
los beveik dingo. Viena iš 
keturių kasyklų dar trupina
anglis ir tiktai senukai ten i gv. Kazimiero Seserims, 
vargsta. Jaunesnėji karta Jūsų visų, Jūsų artimųjų 
sunkaus ir pavojingo kasyk
lų darbo nebenori visai ma
tyti.
LIETUVIŲ GYVENIMAS

mate žymią vietą.
Dėkingos ir visa širdimi

atsidavusios,
Nekalto Pras. švč. P.

Marijos Seserys 
Sesuo M. Aloysa

SANITAS— Klijonkės (Oil Cloth), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-40 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 1P iki 12, 1 Iki B. 7 
iki 9 — Šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sck- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR t KUM K»*Ar

1729 8o. Ashland Avė.
<2-troe iuboa)

Oriau Telefonas: YARdu 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Sės. TeL: MlDway 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

dos dvasios vadui, Aušros 
Vartų parapijai ir jos kle
bonui, ‘‘Draugui”, Gildos 
valdybai, seimo prezidiumui, 
kolonijų atstovams ir sve
čiams, gerosioms šeiminin
kėms '— daug kartų ačiū. 
Taipgi, kaip buvo malonu 
girdėti kun. dr. K. Urbona
vičiaus laiško gražius linkė
jimus skaitant. Ačiū jam 
gerb. TT. Pranciškonams ir

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbn. n™ “Nucarskan- 

siifh * “RlieMiiat'zm,*” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH KESOK1 M1NEKAL

BATH DRISKA
1 maJšukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, UI.

Bouthaaldlečlal, kreipkitės | 8HI11-
KU8 DRUOS. JIOl S. Hslstsd St.

10.000 BONKŲ
Lietuvių gyvenimo 55 me

tų laikotarpis labai įdomus. 
Praeitis liudija daug girti
nų ir peiktinų pasireiškimų, j 
Buvo daug juokingų pešty
nių, buvo ir gražaus drau
gingo gyvenimo laikotarpių. 
Dažniausiai pešdavoe per
daug stipresnio skystymo 
paėmę, šiaip jau draugišku
mo ir artimo meilės turėjo 
daugiau, negu šiandien. Vi
si iš Lietuvos atvykę, an
glų kalbos nemokėdami, tik
tai saviškiams ir galėjo sun
kaus naujokinio gyvenimo 
vargais ir skriaudomis pa
siguosti. šiandien senovės 
draugiškumo ir svetingumo 
nebeiiko, nes gyvename grei
tumo amžiuje.

Mūsų atmintyje automobi
lių nebuvo, todėl sekmadie
niais visi namie būdavo. Bet 
dabar, automobilius greitai 
ir saugiai veža, jeigu blai
vus vairuoja. Bet jei ne, tai 
greitai nuveža į kalėjimą ar
ba ligoninę, kai kada ir į 
kapus.

Greitas gyvenimas kai ku
riuos naminių apystovų sve-į1^

DEGTINES 
« 3RANDES 
• BUMO

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPEC1ALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

HATHAN 
KANTER 

"Lli tėvišku.
žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Wal!er J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. V, P. SIEPIKaT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68(3 W. Cermak Road

BERW¥5, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Benvyn 8823 
Rec. Tok — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200 

VALANDOS:

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

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S.

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

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

Trečiadieniai. pagal autartj.

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 susitarius.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPubUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2808 

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. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 

Res. Tel.: IIEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — IIEMlock 5524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal nutarti.

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: BERYVYN 6200 

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

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
Tek — PROspect 1012 Chicago 36, III.

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Coūrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-S kasdien 
tšaklrlant trečiad. Ir sakmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CUIRUliOAd 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubllc 7868

TeL CANal 6257
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 Ud 9 vaL vakare.

Sse. 6958 So. Talmaa Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 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 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 Tek PROspeet 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 

N*mo T*!.! Pm.I.MAN R2TI

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofise Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

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

Tel. YABde 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

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.

rAFGITU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11, 1933

WHFC - U5fl kilocyck»
SEKMADIENIAIS — nuo 1-moa. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242 
- -------- 4. — ——ii

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. ________________________
------------------------------------- 1 Būk šviesus, skaityk
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ” “Draugą”.



Trečiadienis, geg. 8 d., 1948 DIENRASTO DRAUGAS, CTTTCAGO, ILLTNOTS n

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS t
HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboin Street 
Tel. RANdolph DIH8-U18U

^HELP WANTED — VYRAI

FOUNDRĖJE
DARBININKŲ

MOLDERIŲ IR CORE MAKERS

Pastovūs Darkai 
Gera Mokestis

LINDAHL FOUNDRY 
5900 Ogden Avė. 
PORTSMOUTH 3600

HELP WANTED — MOTERYS

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

Picce, work or lionrly 
rate wi(li raises.

Western Shade 
Cloth Co.

2112 S. JEFFERSON ST.
(Employment Office open until 

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

YVANTED TYPIST AND 
BILLING CLERK

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

7701 W. 47th St. ROC 3262

100
MERGINŲ

RADIO

ŠVIESUS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokai Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

1000 Nortli, arti Cicero Avenue 
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽ E N IT ORK U
UŽDARBIS 72’/j I VAL. PRADŽIAI 

77(4 J VAL. I’O 3 MAN.
H2'/2 J VAL. PO « MAN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

varpelio
Johannesburg, g. Rodezi- 

ja. Iš čia pranešama pora į- 
domių atsitikimu. Europie
čiui važiuojant dviračiu jam 
kelią pastojo keturi liūtai, 
Kad ir nusigandęs, jis nesus
tojo ir pradėjo varpeliu 
skambinti. Visi keturi liūtai 
šoko j upę ir pabėgo.

Kitas atsitikimas buvęs 
toks. Vyras, žmona ir duktė 
užmiestyje buvo užpulti liūto 
Vyras spėjo j kopti į medį. 
Jis būtų žiūrėjęs, kaip liūtas 
drasko moteris. Bet netikė
tai pasitaikė važiuoti dvirat- 
ninkui. Pradėjus skambinti, 
liūtas viską pametęs pabėgo.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIAIS 

STREET ELOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Klebonijoje South S'<le reikalingu 
dvi skalbėjos nuo lUrntoiLenio iki 
Penktadienio. Valgis duodamas. P.RO- 
speet 3015.

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

SPECIALI BARGENAI 
GREITAS PRISTATYMAS

LOT kainos perkant Tuzinais 
—fob Chicago

FAIjCON Miniature Deluxe 
'VAjMERA” su 50 mm. Preclsion 
Stiklais, nustatyto forus, snap- 
shot ir time exposure, kaina 
$2.75 už kiekvieną (parsiduoda 
po $3.98). Ekstra už' Loatherette 
Nešiojimui Dėžę kaina 70 cen
tų (parsiduoda po $1.00).

SPENCER “ELEKTRINIS 
SKUSTUAS” Ivory viršasi, plas
tiko padarymo, 110 V—AC už 
tiktai $2.25 (parsiduoda po 
$3.25). '

SĄLYGOS:—CASH SU 
UŽSAKYMU

ESSANESS SALES SERVICE 
20 W. Jaekson Blvd. Rooni 304 

Tel.—Harrison 6393 
Chicago 4, III.

Lietuviu Tremtiniu 
Nuotaikos Ir Lūkesčiai

Šiandien lietuvio tremtinio 
likimas dar yra neaiškus. 
Šiandien jis vaikščioja už
rištomis akimis, kuriam nie
kas iš galinčių nenurodo ke
lio. žmogaus dalia be tėvy
nės yra tiesiog tragiška. Ji 
panaši į audros su šaknimis 
išrautą ir toli nuo savo gim
tosios žemės nusviestą me
dį. Ar lemta bus jam dar 
grįžti į gimtąją šalį, o jei 
ne — tai kur jis atsidurs ir 
pajėgs svetur įleisti savo 
šaknis? Tai gyvybinis klau
simas, kurį stato sau kiek
vienas tremtinis. Tad ir ne
nuostabu kad jo nervai šian
dien tiek jautrūs, kad di
džiausiu uolumu seka pasau
linius įvykius, jaudinasi dėl 
kiekvienos jam nepalankios 
žinutės. Ne maistas, ne dra
bužiai, ne skurdūs barakai, 
ne pasilinksminimai jam 
šiandien rūpi. Jam rūpi jo 
brangios tėvynės ir jo as
meniškas likimas ateityje. 
Kiekvienas tremtinis gerai 
supranta kad jo užtikrinta 
ateitis tegali būti tik lais
voje nepriklausomoje Lietu
voje.

Iš to išplaukia didžiausias 
visų tremtinių noras, di
džiausias jų troškimas — 
grįsti į savo laisvą demo
kratiškais pagrindais tvar
komą tėvynę. Ar šis trem
tinių svetur atsidūrusių be 
tėvynės likusių tautiečių 
troškimas įvyks? Visi jie 
tvirtai tiki, kad anksčiau ar 
vėliau, bet grįš į savo tė
vynę, grįš į tokią, apie ko
kią. jie svajoja ir kokios jie 
trokšta.

Lietuvių tremtinių nuotai
kas ir lūkesčius apibudina 
vienas iš einančių lietuvių; 
laikraščių sekančiai:

“Mes į ateitį žvelgiame su 
šviesiomis viltimis. Tos mū
ši; viltys turi tvirtą pagrin
dą. Juk mes nuo amžių lais
vę ir kultūrą mylinti tauta. 
Mes turėjome laisvą, nepri
klausomą savo valstybę. Mū
sų teisių vėl ją turėti nie
kas pasaulyje negali užgin
čyti. Mes tikime į, pasaulį 
tvarkančių jėgų teisingumą, 
ir mes to teisingumo nebū
sime aplenkti.

Jungtinės Amerikos Val
stybės ir Didžioji Britanija 
šį karą pradėjo prieš smur
tą, prieš agresiją, vardan 
didžiųjų žmonijos laisvės ir

&

Laimė visuomet aptemdo 
išmintį.

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

£500.00 «vdvmo 
POLISAS

#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandų

APDRAUDA
•1000.00 P0MSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Pradėjo Eiti "Varpas" i
Amerikiečių okupuotoje 

zonoje, š. m. kovo 1 d., iš 
spaudos išėjo pirmas “Var
po” numeris. Valstiečių Liau 
dininkų Sąjungos Užsieninės 
delegatūros iniciatyva pra
dėtas “Varpas” bus dvisa
vaitinis lietuvių laikraštis. 
Pirmajame jo numeryje til
po Liaudininkų Sąjungos ly
derio, buv. Valstybės Prezi
dento, Dr. K. Griniaus, va
sario 16 d. pritaikytas atsi
šaukimas. Būdingas tiek 
pats laikraščio pavadinimas, 
tiek laikai kuriais laikraš
tis nutarta leisti: 1889 me
tais, Lietuvoje rusiškam o- 
kupantui siaučiant, Vincas 
Kudirka pradėjo leisti “Var
pą”, “literatūros, politikos 
ir mokslo mėnesinį laikraš
tį”.

Kudirkos “Varpas“, spau
dos laisvės paskelbimo susi
laukęs, išgyvavo iki pat 
1905 metų.

Varpininkų vardu pra
džioje žinomi, jo pasekėjai 
ilgainiui išsikristalizavo į 
“demokratus”, vėliau lietu
vių valstiečių sąjunga vir
tusia. 56 metams praslinkus, 
rusas ir vėl siaučia Lietu
voje. Ir vėl atgijo “Varpas”, 
ir vėl varpininkai buriasi 
žūt-būtinai kovai.

★ ★ ★
LAISVĖS VARPAS

(LAIC) Vasario 28 d. No. 
rašo:

— Dr. K. Griniaus atsi
minimai. Žymusis mūsų tau
tos veikėjas ir politikas, bu
vęs demokratinės Lietuvos 
Respublikos Prezidentas dr. 
Kazys Grinius, kuriam šių 
metų gruodžio mėn. sukaks 
80 metų amžiaus, šiuo metu 
gyvena amerikiečių zonoje, 
netoli Frankfurto a. M. Dr. 
K. Grinius yra parašęs pla
čius savo atsiminimus, ku
rių bus net 4 dideli tomai. 
Jau dedamos pastangos juos 
čia Vokietijoje išleisti. At-

Lietuvos Generalinio 
Konsulate New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Miekcvieiiite l’eti'oiiėlė, iš Ninu- 
(liniškės k., Alvito vai., Yilknviš- 
kio a p.

Aliliišiiis Augustinas ir Milašius 
Konsbinlinus, spėjama gyv. B;il- 

1 i morėje.
Milašius Kazimieras ir vaikai, 

gyv. Čikagoje.
Mockus Petras, sūnus Antano, 

iš Salininku k., Jonavos vai., Kau
no ap.

Monkelienė Tęva, kilusi Krikš
tonių k.. Seirijų v.

Noujokicnė-Murauskaitė < Ina, 
gyv. New Yorke.

Navikaitė Antanina, duklė Pet
ro, kilusi Krekenavos miest., Pa
nevėžio ap., gyv. Čikagoje.

Pažerskis Matilda, gyv. Čika
goje.
Yetkūnas Petras, iš Lidžių km., 
Troškūnų vai., Panevėžio ap., gyv. 
Čikagoje.

Petkus Jonas, gyv. So. Boston, 
Miiss.

Raėiausikas Endr., kilęs Vasi- 
liškės k., Raseinių ap.

Riiėiauskas Kazys, kilęs Deltu
vos vai., Kėdainių ap.

Rainanauskieiiė-česiuiitė Elzbie
ta, kilusi Astruliu k., Liudvinavo 
v., Marijampolės ap., gyv. Clevo- 
liind, Dbio.

Ratkevičiūtė Elzbieta, duktė 
Mykolo, kilusi I )a mizgi n iii km., 
Pabiržės vai., Biržų ap.

Rimkus Antanas, gyv. South 
Boston, .Mass.

Sadauskas Juozas, sūnus Mato, 
kilęs Gražiškių k., Barzdų vai., 
Šakių ap., gyv. ,.\ew Yorke.

Sakalauskas Jomis, iš Kubinių 
k., Pilviškio v., Vilkaviškio ap.

Senkus Kazys, sūnus Motiejaus, 
gyv. \Vorccster, Mass., Artimi- St.

.Skridulis Stasys ir Skridulytė 
Liucija, kilę Audinšiūni.i k., gyv. 
(‘ikiigoje.

S r i i eė k u v i enė- Ibi n i ošh-1 ė A got ii, 
gyv. \Vnterbury.

Stankūnas Juozas ir Stankūnas 
Stasys.

Stašaitienė Ona ir Stašaitytė 
Marija, kilusios Pagirių k.. Sas
navos vid., Marijampolės apskr., 
gyv. New Yorke.

Šilalieiiė Marcelė, gyv. AYorees- 
ter, Mass.

Šimonis Kazys, iš Vaivadiškių 
k., Žeimių v., Kėdainių ap., gyv. 
Čikagoje.

Šuniškai, Jurgis, Vincas n* Sta
sės, sūnūs Jurgio, kilę iš Dauei
liškių k., Vievio v., Trakų ap.

Šurna n ienė-Jusėnu it ė Veron ika.
Šumskaitė Stefanijn, duktė 

Martyno, kilusi Daueiliškių km., 
Vievio v., Trakų ii p.

Tabūnas Jonas, gyv. New Yor
ke.

Tiras Ciprijonas ir Ticaitė Bar
bora, kilę Burbaiėių k., Plungės 
vai., Telšių ap.

Tomkienė-Kavolytė Ona, iš Jur
barko vai., Raseinių ap., gyv. Či
kagoje.

Ugenskaitė Marija, kilusi Vai- 
datonių k., Skaudvilės vai., Tau
ragės a p.

Valatkienė-KubiliiTtė Magdale
na, kilusi Zovmlos k., Punsko 
viii., Seinų ap.

Žingiilevieienė-Raėiauskaitė Vi
ktorija, kilusi Deltuvos v., Kė
dainių ap.

Žukauskas Vincas, sūnus Anta
no, kilęs Žasliuose, Trakų apskr., 
gyv. Lawrenee, Mass.

Consulate General of 
Li t Įmani a

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

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

demokratijų idealų. Šis ka
ras laimėtas, šiandien smur
tininkų nuniokiota Europa 
atstatoma laisvės ir demo
kratijos principais. Mes ti
kime, kad ateis, eilė ir mūsų 
tautos bylai, ir ji bus iš
spręsta taip, kaip to reika
lauja didieji žmonijos idea
lai, dėl kurių kraują liejo 
Jungt. Amerikos Valstybių 
ir Didžiosios Britanijos ka
riai.”

■Lr

f

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.

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.

■'

rodo, kad pirmojo tomo ga
lime netrukus sulaukti.

— “Mūsų Kelias’’ vas. 28 
d. No. rašo, kad vasario 27 
d. š. m. Muenchene įvyko 
visos apygardos įgaliotinių 
ir atstovų suvažiavimas tiks 
lu išrinkti naująją Tremti
nių Apygardos Valdybą, 
Kontrolės Komisiją ir at
skirų, mažesnių apylinkių 
atstovus, į centrinį suvažia
vimą. Į naują apygardos 
valdybą išrinkti: dr. Kal
vaitis, Ig. Končius, Ignato- 
nis, inž. Baublys, inž. Pabe
dinskas, Labanauskaitė, agr. 
Daugėla, dr. Mačiulis ir So- 
daitis.

Saugokitės dykai praleisti 
laiką, nes jame visa ateitis 
gyvena. — O. S. Marden.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, I1L

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KABIOS

Mės turime Rauliu j staką Ir 
jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirk i l<* ir Pasiimkite su Savim

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikei Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

ROLL ROOFING —
90 lb. — 2iul Roll .... $1.«O
Briek Sliling — Roll ........... $2.15
Heavy Briek Siding .............. $6.95

Ketvirtaine jMila.

TURIM PILNA PASIRINKIMĄ 
A-l

j riišrūšies stako — Lentų ir Namams 
Mnterioio.

| Kam reikalinga namą, taisyti. Mes 
| dedam langus ir duris ir apkalam 
1 namus su Insul Briek popierių, 
j Turim Visokios Maliavos Namams I 
I'Mes turim gerą lietuvį karpenterj

į ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

38(10 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

Kodėl Pasilikti. 
Sergančiu?

INKSTŲ. PŪSLES. SOCIALŪS 
TJGOS PASEKMTNOAT

IŠGYDYMOS. ŠIT PENIOIIJJN
Mes Jau pagelbėtoms tfikstanėlams, 
kurie kentėto dėl NERVIŠKUMO, OD
OS. KRAUJO. MAUKŲ. TR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome šlapinlmo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus. portankų 
vertimą tuštinti pūslę, nuolattnį kėlimo
si nakėla iš lovos.
FIZINE TR FLCOROSKOPLšKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS ( Hemor oida:)
IŠGYDOMA MUSU SAFC.IF MKTOPP 

BR OPRRACTJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BE 8KATTSMO
BE PTOVTMO, BE DEGINIMO, 

Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3 
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

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 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ'

TiesioeJu: 
Iš Mūf<W

ums 
čbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

//

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAUNAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jut

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR 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 sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą. be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės 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 SU Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

3
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>
-s* t-Zalciuvizni-^uitcutyte?

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Ulinois

Published Daily, except Sundays,
by the

LITHUANIAN CATHOUO PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metams .................... $7.00
Pusei metų ............................................................................... 4.00
Trims mėnesiams .................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .................................................................... \ 1.50
Vienam mėnesiui .................................................................... .75

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

Užsieniuose:
Metams ............................. .........................................................4 $8.00
Pusei metų ............................. .......... i........................ 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 lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškumi}. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

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

APŽVALGA
Imigracijos Kvotos Mažinimas

Jungtinių Valstybių kongrese yra bilius kirsti per 
pusę imigracijos kvotą. Jo autorius yra kongresmanas 
Gossett (iš Texas). Kongr. Lesinski (iš Michigan) pra
našauja, kad tas bilius pereis. Jei taip įvyktų, būtų 
pasielgta neteisingai.

Ligšiolinė kvota, palyginti, yra labai maža. Kasmet 
j Ameriką gali įvažiuoti tik 153,879 imigrantai. Ačiū 
mažai kvotai, gana daug žmonių ieškodavo nelegalių 
kelių įvažiuoti į Ameriką. Didelis skaičius tuos kelius 
surasdavo. Tuo būdu ne mažai ir negeistino elemento 
šio krašto krantus pasiekdavo.

Nesunku yra įsivaizduoti, kas dėsis kai per pusę 
bus nukirsta imigrantų kvota. Tada dar Labiau padi
dės ateivių įšmugeliavimas. Tai nėra sveikas reiškinys. 
Jis ir pavojingas.

Įvedus imigracijos kvotą, tarp 1921 ir 1930 metų 
Amerikon atvyko virš keturių milijonų ateivių. De
presijos laikotarpiu (tarp 1931 ir 1940 m.) atvyko tik 
528,431 asmuo. Reikia neužmiršti, kad depresijos lai
kais 459,738 ateiviai grįžo atgal į savo kraštus. Taigi, 
per tą laiką atvykusių čia pasiliko tik 68,693,

Turint galvoj šias statistines žinias, Amerika netu
rėtų bijoti didesnės imigracijos. Mat, kai daugiau le
galiai įvažiuoja, daugiau ir išvažiuoja. Svarbu, kad le
galiai įvažiuojančių padaroma akyla atranka. Didesnį 
skaičių įleisti į kraštą sveiko kūnu ir dvasia elemento 
yra Amerikai naudinga visais atžvilgiais.

Būtų gera ir naudinga, jei kongreso nariai Gossett 
bilių visai atmestų.

★
35,000 Lietuvių Vaikų Ištrėmime

Išvietintųjų lietuvių tarpe yra suregistruota, kaip 
praneša ‘‘Catholic Charities Review” net 35,850 jau
nesniojo amžiaus vaikų. Iš jų, 23,850 teturi 10 metų ar 
jaunesni. Tą žinią, paduodamas laikraštis primena, kad 
įvairūs neatsakingi gaivalai išvietintus lietuvius viešai 
pdavardžiuoja fašistais, net reikalaudami jų priversti
no gražinimo; bet niekas nepasako, kad beveik 24,000 
iš jų “aktyvių politinių fašistų’’ yra jaunesni negu 10 
metų vaikučiai.

Tą pačią informaciją persispausdino ir “Catholic Di- 
gest”.

: T R U M P,A I :
Rašo Nolečių Vidikas

Suidijotėjęs poetas Liudas Gira 1940 metais šitaip 
paplimpino: “Plati dabar tėvynė mūsų! Ir Kaukazas 
mūsų, ir Uralas mūsų, ir Stalingradas mūsų”.

O visgi... kodėl dabar jis atsirioglino atgal į Lietuvą 
lietuvišką duoną pūstinti? Kodėl jis nepasiliko ten, kur 
buvo per karą išdūmęs, savo plačioje “matuškoje” Ru
sijoje?

★
Šaudo Sovietų raudonarmiejcai į Amerikos orlaivius 

Vienoje vieną sykį, šaudo antrą sykį, šaudo trečią sykį. 
O lietuviški maskolberniai katučių ploja, ir sako, kad 
tai “pagerina santykius tarpe Amerikos ir Sovietų 
Rusijos”... Tegu, tegu. Neilgai jie šaudys...

Tremtinė Kazokų Sovcboze Sibire
— DVI SAVAITfiS GYVULINIAME VAGONE. — 
KELI SUSIRGO, MIRĖ AR IŠĖJO Iš PROTO. — 
IŠMESTI VIENAME KAZOKŲ KAIME. — GANYK
LOSE GYVENIMAS IŠ VYTELIŲ PINTOJE BŪ
DOJE. — MENESĮ DIRBO UŽ PŪDĄ MILTŲ. — 
DAVĖ ŠAKES Į RANKAS, O PRIŽIŪRĖTI PASTA
TE KAZOKĄ. — UŽ TĖVO DRABUŽIŲ EILUTĘ 
PIRKO SIBIRE TROBĄ. — NACALNINKAS LIEPE 
SUDEGINTI KRYŽIŲ, PADARYTĄ DEL DARBI
NINKO KAPO.

Rašo dr. J. Prunskis

JUODŲJŲ IŠTRĖMIMO DIENŲ DIENYNAS

Su ilgėsiu daugelio iš mūsų mintys lekia į Sibirą, kur 
jau penkeri metai kaip dešimtys tūkstančių lietuvių 
velka sunkią tremtinių naštą, jei dar kurių nepriden
gė svetimoji velėna.

Koks, jų gyvenimas?
Iš dalies atsakymą randame naujoje knygoje “Con- 

ducted Tour’’ (išleido Sheed and Ward, New York, 145 
pusi., kaina $2.00). Ją parašė lenkų kilmės moteris Ada 
Halpern, kuriai pavyko ištrūkti iš Sibiro ištrėmimo. Tai 
giliai išsilavinusi moteris, baigusi aukštuosius mate
matikos mokslus Šveicarijoje daktaro laipsniu ir vėliau 
dirbusi Lwowe. Iš čia ją, jau tada dirbusią universitete, 
bolševikai išvežė 1940 m. balandžio mėn. 14 d. ir nuga
beno į Kazakstaną. Ilgai pavargusi ištrėmime pagaliau 
ji įstojo į formuojamą Rusijoje lenkų armiją ir tuo bū
du ištrūkusi į užsienį parašė šią knygą, sunaudodama 
ištrėmime padarytuosius užrašus.
SLAPTOJI POLICIJA ATEINA NAKČIA Į NAMUS

Jos tėvą jau buvo anksčiau areštavę; ji buvo pasili
kusi su savo sergančia motina ir nepilnamete sesele. 
Buvo 2 vai. 30 min. nakties, 1940 m. balandžio 13 d., 
kai į jų namus įsiveržė du NKVD (slaptos rusų poli
cijos) valdininkai.

— Paimsite mus į kalėjimą? — ji paklausė.
— Ne, jūs tik būsite priVersti apleisti Lwową.
— Dėl ko?
— Nes tokiems žmonėms, kaip Jūs, neleidžiama gy

venti Lwowe.
Su rišuliais ir lagaminais tas tris moteris nugabeno 

į gyvulinį vagoną, kur suvarė 20 tremtinių. Kadangi 
visi turėjo nemažai bagažų, tai vagone buvo ankšta ir 
Ada turėjo miegoti ant dėžės, kur buvo jų daiktai.

Traukinys pajudėjo. Naktimis buvo baisiai šalta, o 
buvo dienų, kada vagono geležinį stogą taip saulė {ke
pindavo, jog jie beveik alpo nuo karščio ir troškaus 
neišvėdinto oro. Blogiausia, kad nė vandens kasdieną 
negaudavo, tik protarpiais ir gautuosius lašus taip 
brangino, kad buvo nesiprausę.
susiuvo pakraščius ir taip užtaisė langus.

Už darbą mokėjo pagal nuožiūrą. Trys moterys už 
tą patį mėnesio darbą gavo — viena 41 rublį, kita 4 
rublius, trečia 63 rublius. Žiemą siausdavo vėsulai —• 
buranas. Sniego tiek privertė, kad karvės vaikščiojo 
namų stogu ir tremtinės bijojo, kad neįgriūtų į vidų. 
Išėjimui pusnyje tekdavo tunelį kasti.
IŠALKUSIOS VALGO GYVULIAMS SKIRTĄ EDESĮ

Tremtinius, neturinčius gerų drabužių, pradėjo vary
ti į laukus iš sniego plytų kažkokias “sienas” daryti, 
kurios turėjo apsaugoti nuo potvynių. Norma buvo 750 
sienų per dieną asmeniui (kiekviena siena turėjo būti 
apie 3 jardų ilgio ir vieną jardą aukščio). Išeitų, kad 
kas 38 sekundės turėjo kiekvienas padaryti po tokią 
sieną, tuo gi tarpu šešios moterys stropiai dirbdamos 
tegalėjo padaryti tik 40 per dieną.

Užpusčius tremtiniai nebegaudavo siuntinių iš tėviš
kės, nebeatveždavo duonos. Prasidėjo badas. Tremti
niai valgė gyvuliams škirtas selenas, suvalgė net bar- 
siuką, kurį kazokas nudobė. Kai viena išbadėjusi trem
tinė iš sandėlio pasiėmė du svaru kviečių, ji buvo pa
smerkta metams kalėjimo.
MUSIŲ SPIEČIAI

Artėjant pavasariui tremtinius varė į laukus iškasti 
ūkio mašinų, kurios buvo užpustytos...

Prasidėjus ūkio darbams išvarydavo kai kada ir nak
čia į laukus. Tarpais užpuldavo musių spiečiai ir tek
davo karštyje dirbti veidą užsidengus, o dirbti tekdavo 
ir po 16 valandų per parą. Nuo blogo maisto sugedo 
daugeliui viduriai ir tremtiniai net buvo mušami už 
perdažną bėgiojimą nuo traktoriaus...

Pagaliau, kai Hitlerio užpuolimas privertė Rusiją pa
sirašyti sutartį su lenkais, buvo paskelbta, kad trem
tiniai yra laisvi keltis kitur. Laukiant traukinių tekda
vo išstovėti eilėje 4-5 dienas, su daiktais esant stoties 
kieme, pasikeičiant su šeimos nariais: vieni eilėj lau
kia pirkti tikieto, kiti saugo daiktus. Laukiant duonos 
taipgi eilėje reikėjo stovėti kelias valandas, kartais — 
net po astuonias.

(Daugiau bus)

Gegužės mėn. 12 d. yra pavesta motinų pagarbai. Ne
užmirškime.

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Kad tas vaikutis dabar 

jai tik sunki našta ir di
džiausias apsunkinimas, jai 
niekad neatėjo į galvą. Ma
rytė greit nutraukė nuo gal
vos skrybėlę, pasitaisė plau
kus ir, nežiūrėdama visai į 
žiedą, numovė jį nuo piršto 
ir atidavė maišelninkui. Už 
tai ji gavo tris kiaušinius, 
gabaliuką sviesto ir keletą 
pamidorų.

— Kad tik aš jį gyvą ras
čiau! — bailiai perbėgdavo 
mintys per galvą, nors ži
nojo, kad vaikutį paliko ge
rai apkamšytą ir antklode 
priraišiotą.

Juo toliau, tuo daugiau 
Maskvoje jaučiama butų sto 
ka. Namai nusavinti, o na
mų komitetai, kurių žiny
bai perduoti namai, nesirū
pino namų remontu, ir pas
tarieji kaskart labiau šepo 
ir nyko.

Paskelbta butų “uplotnie- 
nije” (Susispaudimas). Kiek 
vienas žmogus gali turfcti 
ne daugiau kaip po kambarį. 
Marytei teko palikti savo vi
sais atžvilgiais brangų bu
tą ir persikelti į suterenas, 
apačioj namo. Jos butą užė
mė raudonarmiečių organi
zacija saviems reikalams.

Neturėdama kitų pajamų, 
Marytė išsipardavinėjo sa
vo baldus ir šiaip papuoša
lus, kuriuos jos vyras, dar 
kavalierium tebebūdamas, 
buvo perėmęs iš ano inži
nieriaus. Išsimokėjimas už 
juos dėl neramių Laikų tu
rėjo būti nutrauktas, nes 
paskutiniai siųsti į frontą 
pinigai grįžo su atsakymu, 
kad adresatas be žinios din
gęs. Pramonei ir prekybai 
sustojus, buvo jaučiama vi
sokių gyvenimo reikmenų 
stoka, tai baldus Marytė iš- 
sipardavė gana gera kaina: 
yra žmonių, kurie turėjo pi
nigų ir mokėti gali. *

Persikrausčiusi į buvusį 
sargo butelį iš vieno nedide
lio kambariuko ir kiek di
desnės virtuvės, Marytė la
bai jaukiai susitvarkė. Ten 
persinešė iš seno buto rei
kalingiausius baldus ir su
sirado gyventoją, kuri no
riai globoja jos vaiką, jai į, 
miestą išėjus. Pati gražiai 
susitvarkė virtuvę, krosnį 
užslėpė užuolaidėlėmis, už
dengė švariu baltu popierių 
ir įsitaisė sau ir savo sūnui 
butą. švara ir baldai šičia 
visai neatitiko šio prasto, 
tamsaus buto išvaizdai.

Širdies skausmas Marytei 
buvo jau aprimęs. Nors jai 
vis dar kažkas sunkaus ir 
dažnai skaudaus gulėjo krū
tinėje, tačiau susigyveno su 
ta minčia, kad jos brangaus 
vyro daugiau nėra. Visa jų 
meilė buvo vien laimingas, 
bet labaį trumpas sapnas, 
kuris niekuomet nebepasi
kartos.

— Katriute, ar tu niekur 
neturi dabar išeiti? — kal
bėjo Marytė savo gyvento
jai: — Aš norėčiau dar kar
tą nubėgti į atstovybę. Gal 
jie ką nors sužinojo apie 
mano nelaimingo vyro žuvi
mą, — kalbėjo prašančiu 
balsu Marytė, kurios širdyj 
dar tebebuvo mažytė vilties 
kibirkštėlė: “gal jis dar gy
vas”.

— Eik, eik, brangioji. Aš 
labai džiaugiuos, jei galiu 
tau kiek padėti. Dėl sūnaus 
būk visai rami mano globoj 
palikusi ir pasilsėk ten pas 
savuosius — nesiskubink na
mo.

— Ačiū tau, geroji! — ir, 
pabučiavusi Katriutę į vei
dą, išėjo.

Keista, kad žmogus, turė
damas tokią gerą širdį, kaip 
Katriutė šiaučiūnaitė, visai 
neturėjo draugų. Visi žmo
nės jai buvo svetimi, visiems 
buvo svetima ir ji. Greit nuo 
jos visi nusisuko, palikda
mi mandagius ir paviršuti
niai malonius santykius. Ma
tydama tai Katriutė jautė
si dėl to kiek nesmagi. Ne
suprato ji, kad šito nusisu
kimo priežastis jos pačios 
išauginta, kad reikia tik pa
norėti pačiai, o draugai at
siras. Būti populiariai, visų 
mėgstamai, reikia netingėti 
daug plepėti, tauzyti niekus; 
būti linksmai ir visur sukin
tis, bet neįknibti į darbą.

Visas jos apsirengimas, 
susišukavimas, elgesys rodė, 
kad ji ne flirtininkė. Dabar, 
kaip ir gimnazistė dar, jo
kių pretenzijų patikti vy
rams niekuomet neturėjo. 
Jeigu su vyrais ar valgyk
lose, ar pas drauges kartais 
tekdavo susitikti, matė jį tik 
žmogų, draugą. Matydami 
tokį jos nuošalumą, ir vy
rai nelipo prie jos. Kai ku
rie turėjo su ja draugiškus 
santykius; kiti, gal net dau
gumas, pykdami už tokį jų 
ignoravimą, mėgdavo ją pa
juokti.

Studentė ji buvo pavyz
dinga. Uoliaį lankė paskai
tas. Daug dirbo chemijos la
boratorijose. Dirbo, darbui 
atsiduodama, savęs negailė
dama, nes be mokslo, nie
kur kitur neeikvojo savo e- 
nergijos. Vakaruškose ar 
šiaip pasikalbėjimuose daly
vauti nemėgo. Už visa tai 
draugės ją gerbė, bet ne 
mylėjo. Dėl tokio užsidariu
sio būdo ir niūrios išvaiz
dos atrodė labai išdidi. Lyg 
kažką slėptų savyj. Drau
gėms atrodė, kad ji žiūri į 
jas iš anksto. Joms rodės, 
kad ji taria jas toli pralen
kusi išsilavinimu, žiniomis,

Gali užeiti sausos 
dienos

Atlantic City, N. J. — 
UNRRA’s šalpos reikmenų 
taryba, kaip pranešama, 
žada iškelti reikalavimą, 
kad vyriausybė sumažintų 
didelį kiekį javų dabar ei
nančių alkoholio gamybai ir 
kiaulėms bei vištoms tukin
ti. Tie javai, sako, turėtų 
būt skiriami badaujantiems 
Europoje.

UNRRA da nėra galutinai 
nusistačius dėl pasaulinio 
racioną vimo stokuojančių 
reikmenų, ypatingai grūdų, 
riebalų ir alyvos.

Y. F. W. reikalauja 
pratęsti

Wasnington, D. C. — Ve- 
terans of Foreign Wars or
ganizacija per savo prez. 
Joseph M. Stack, pataria 
Kongreso ir Senato Milita- 
rių Reikalų Komitetus pra
tęsti draftą. To, sako, reika
lauja krašto saugumas ir 
garbė.

Skiriai naikina pasėlius
Roma. — Italijos žinių 

agentūra praneša, kad Sardi
nijoj skėriai (žiogai) užpuo
lė pasėlius visu 28 mylių 
plotu. UNRRA viršininkai 
pasiuntė priemonių skėriams 
naikinti.

pažiūromis, o į jų pažiūras 
ir veiksmus ji žiūro, kaip į 
vaikų žaidimą.

(Bus daugiau)

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

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

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnasl

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzlk- 
aližkų 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

3H

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

■■

rorramSSKiiS'' | .Įiri • —

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAOO

UNDER U. S. GOVERNMENT SI l’ERVIKION

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

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

ag
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Įspūdingas
Atminimas

Town of Lake. — Gegu
žės 2 d. mūsų klebonas kun. 
A. Linkus suruošė pamaldas 
už a. a. kun. A. Skripkų 5 
m. mirties sukakties proga.

Egzekvijas giedojo kleb. 
kun. A. Linkus, kun. M. Švar 
lis, iš West Pullman, kun. 
J. Vyšniauskas, kun. K. Ba
rauskas, kun. Adominas, mi
si jonierius kun. J. Jakaitis 
ir varg. V. Daukša. Šv. Mi
šios atlaikyta su asista.

Daug žmonių ir mokyk
los vaikučių ėjo prie šv. Ko
munijos.

Po šv. Mišių kun. J. Ja
kaitis pasakė įspūdingą pa
mokslą, nupiešdamas velio
nio gyvenimą ir nuveiktus 
darbus.

Altoriai buvo gedulu pa
puošti.

Žmonių pamaldose buvo 
daug. A. a. kun. Skripka 
pastatė čia gražią bažnyčią 
ir nuveikė daug didelių dar
bų. Rap.

Išminties trūksta tam, 
kam trūksta stiprios valios. 
Shakespeare.

Pavykęs Koncertas
Civic theatre nemaža salė, 

buvo su kaupu pripildyta 
publikos, kad išgirsti jau či- 
kagiečiams pažįstamų dai
nininkių koncertą.

Reikia pagirti koncerto 
vadovybę už punktualumą, 
bet publika tai tikrai yra 
verta papeikimo už vėlini- 
mąsi, nes laiku atvykusieji 
buvo trukdomi, jau vyks
tant koncertui.

Tikrai įdomų koncertą pu
blika sekė su dideliu atydu- 
mu ir susikaupimu.

Dainų parinkimas galėjo 
patenkinti įvairiausią publi
ką, kaip jaunimą, taip ir 
senesniuosius.

Daug gyvumo pridavė so
lo, duetų ir trio numeriai. 
Išpildyme šių numerių daly
vavo šios solistės: Mary 
Pukšmis, Aldona Barčus, Al
dona Rakauskas, Albena Ru- 
ther (Kasper), Eleanor Kris 

i ciun, Estei! Bogdan, Vanda

Žabelio, Christine Austi n, 
Sylvia Pran, Dale Daniunas, 
Elaine Pendrys, Olga Bi- 
tumskis, Aldona Grig ir 
Christine Miller.

Publika tikrai buvo paten
kinta, galėjusi girdėti tokį 
puikų koncertą, bet būtų

Varnas, P. Vaikutis, J. En- savo draugiją priimti. Gegu-, AfmnLa „S kananac 
ceris ir kiti dirba kas vaka- žės 12 d. įvyks svarbus Auš- Mllll'Ulva UI Ualldllab 
ras ir kviečia kitus prisidė- ros Vartų Vyrų ir Moterį} Federalis teismas nubaudė 
ti darbu, eksponatais, auka, Draugijos susirinkimas, pa-1 $9,227 Emil Kahn, Ine., ba-

duotuvę, kuri nesilaikius 
OPA nustatytų kainų lubų.

m.,
pu-

A. A.
JONAS JUREVIČIUS
Gyveno 6423 S. Troy 

Mirė Geg. 7 d., 1946
2:30 vai., ryte, sulaukęs 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Daujėnų pa- 
rap.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmonų Kotrynų (po tėvais 
Katil.utė), dukterį Molly, bro
lį Kaymond ir jo žmoną. Ulan- 
che jr jų šeimą, seserį Fran- 
ces Aiustis ir jos šeimą, tetą 
Can.ilia švilpą ir jos šeimą, 
uošvį Mykolą Balčiūną ir jo 
žmoną Domicėlę ir jų šeimą 
ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. l’etkaus • koplyčioje, 6 812 
So. Western Avė.

Laidotuvės jv>ks šeštadienį, 
Gegužės 11 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Gimimo švenč. Panelės pa- 
rap. bažnyčią, kimioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lninio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. « .

Nuoširdžiai kviečaime visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaiuti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė
Brolis, Sesuo ir Visos Kitos 
Giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Grove- 
hill 0142.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo senų, atdarų 

Ir skaudžių žaisdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybėa suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbls išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau- 
džlas žals

das. Vartokite Ji Irgi akaudlems 
nudegimams. ftųsų ir sutrūklmų 
prašalinlmul, ir kad palengvinti 
Psorlaaia niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete'a Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plStiinąsi. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos nesalėms Ii lauko lu
ste

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po »1.OO, 1.75, Ir S.O©.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski liil. 

Bent H Chleapo Sfl. UI.
Artai galliml gnuli STIC M PHAR-
M.VV. 4847 W. 
ro 50, Illinois.

14th St., Clce

nes visko reikia. Trūksta 
stiklinių dėžių, “show case” 
ir t.t.

Visais reikalais reikia
gera, kad ir toliau gyvenan- kreiptis į L. T. M. pirm. J. 
tieji, galėtų išgirsti Al. Ste- K. Enčerį, 4401 So. Mozart 
phens dainininkes, radio ban St., Chicago 32, III., arba pa- 
gomis. Čia galėtų pasitar-1 šaukti telefonu: Laf. 2973.
nauti J. F. Budrik, kuris 
transliuoja jau daugelį me
tų savo programą per galin
gą WCFL stotį, kurią gali 
girdėti ir toliau nuo Čika
gos gyvenantieji. A. D.

Lietuvių Tautinio 
Muziejaus Reikalai

Muziejaus paroda įvyksta 
geg. 19 — 26 dd., Brighton 
Parko parapijos salėj, 4400 
So. California Avė. Dabar 
eina pasiruošimas Enčerio 
name, 4401 So. Mozart St., 
kur komisijos nariai: P. Ci
bulskis, J. Juodelis, V. Pet
rauskas, N. Širvinskas D.

A. A.
ELENA BALČIŪNIENĖ

(Gyveno adresu 1400 So. 48th Ct., Cicero)
Mirė gegužes 7d., 1946m., 4:45 vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Žagarės parap., 

Bružo dvaro. Amerikoje išgyveno 24 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris Frances Patare- 

bienę ir jos vyrą Juozą ir anūkę Jozafiną, Apoloniją Kaika- 
rienę ir tris anūkus Stanley, Walter ir Juozą; du sūnus Ka
zimierą Balčiūną ir jo žmoną Mary ir anūką Kazimierą, ir 
Joną Balčiūną ir jo žmoną Oną ir anūką Robert; sesers duk
terį Agniešką Stanislovaitienę ir jos šeimą; giminaitį Vincą 
Juozapaitį ir jo žmoną Sofiją ir giminaičius Frances Tarvy
dienę. ir jos seimą; krikšto sūnų Jurgi Bičiusą, artimą gimi
naitę Eleną Matukaitienę; anūką Joną Kaikarį ir jo šeimą; 
sesers dukters dukterį Stella Bernadišiūtę ir visus kitus gi
mines, draugus ir pažįstamus čia ir Lietuvoje.

Priklausė prie Rožančiavos, Apaštalystės Maldos ir švento 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugysčių.

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero. Laidotuvės įvyks penktad., geg. lOdl .š koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Anjtano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sanai, Anūkai ir visos kitos Giminės.
Laid. direkt.: Ant. B. Petkus, telefonas Tovvnhall 2109.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.'
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirS 200 Paikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugtlis ListunĄ yro 
patsnkinti tais tAsno isdsvrau, 
kuriuos nūs padirbome jisnu.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsų didįjĮ ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
621 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY BIOS

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

U

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

__ Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių• »

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST G 3 3 5~

Bal. Kerenas

rapijos salėj. Visi nariai pra 
šomi būtinai atsilankyti, nes 
reikės kiekvienam išpildyti 
tam tikros prisidėjimo prie; 
Keistučio Klubo blankos ir; 
apsvarstyta visa eilė svar
bių reikalų. Nariai, nepa
mirškit to susirinkimo.

Frank Žebrauskas, 
Finansų rast.

nanų urmo (wholesale) par-
Žmogaus būdas reiškia 

daugiau, negu jo karjera.

<?=

) ranešimai
West Side. - Aušros Var

tų Vyrų ir Moterų Draugi
ja, susirinkime balandžio 28 
d. didžiuma balsų nubalsa
vo prisidėti prie Keistučio 
Klubo, kuris savo susirin
kime, gegužės 5 d., nubal-

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.
JUOZAPAS YASAS

Gyveno 733 West 17th Pi.
Mirė Geg. 6 d., 1946, 1C

vai. ryto, Sulaukęs apie 72 
m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Luokės parap., 
Montvidų kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

giminaitį Y':uų, draugus ir 
kaimynus. Lietuvoje paliko 
seserį Teresę, brolį Vincentų, 
ir kitas gimines.

Ijaidotuvėmis rūpinasi K. 
Ivanauskas, 7 26 W. 18th St., 
Tel.---Ganai 892 5.

Kūnas pašarvotas M. Skudo 
koplyčioje, 718 West 18thSt.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Geg. 9 d., 1946 m. iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus- 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu- 
VCS6

Nuliūdę: Giminaitis, Drau
gai ir Kaimynai.

Laidotuvių Direktorius S 
M. Skludas, Tel. MONroe 3377.

N
iia
t
j

Tj:
MARIJONA GRICIENE 
(po tėvais Viličkaitė)

Gyveno 5537 S. tbishop St. 
Mirė geguž. 5, 1946, 10:30

tvai. ryte, sulaukusi pusės amž.
J Kilo iš Šiaulių apskr., Papi- 
*lės parap., Jonaičių kaimo. 
jį Amerikoje išgyveno 41 m.
Z Paliko dideliame nuliūdime 
Įyvrų Kazimierų, dukterį Onų 
Jir žentų Pranciškų Rokaičius,
.1 4 anūkus, brolį Liudvikų, švo- 
.jgerkų Barborą Bogučianskienę 
J ir šeimų, pusbrolį Pranciškų 
JįNorkų ir šeimų, ir daug kitų 
'tgimini.ų ir draugų, o Lietuvoje 

»seserį Elenų Juknevičienę ir 
‘kitus gimines.

'Įj Priklausė prie šv. Kazimiero

J Akademijos Rėmėjų 2 skyriaus.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

’ĮPhillips kopi.. 3307 Lituanica 
įAve. Laidotuvės įvyks ketvirta- 
į dienį. geguž. 9 d. iš koplyčios 
•s vai. ryto bus atlvuėta į šv.
?Kryžiaus parajj. bažnyčių, ku- 
,’rioje i vyks gedulirgos pamal- 
i dos už velionės sielų. Po pa- 
4 maldų bus nulydėta į šv. Ka-
Įzimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
(gimines, draugus ir pažįstamus 
jda'vvaoti š'ose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Duktė, žen- 
; tas. Anūkai, Brolis, .švngerka,

Pu-bro'is. ir kiti Giminės. 
Laidotuvių Direktorius Antho- 
riy M. Phillips, YARds 4908.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Aleiauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

399

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 113M139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

NULIŪDIMO
O

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mfisp patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
> jfisq finansiškam stoviai prieinamas I

NARIAI:
0 h 1 e a g o s 
Lietuvių 
Laidota v i ų 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANOU
Patarnanjam
dienąirnakt|

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A 4605-07 S. Hermilage 
« Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. I.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



H D1ENRA.STO DRAUGAS, CHTCAC-O, lEETNOTS

Rusiškas komunizmas

Unijose eina prie liepto galo
USW. METINIAM SUVAŽIAVIME BUS VEDINAMA ŠI 

DARBININKŲ UNIJA NUO KOMUNISTINIO RAU
GO DELEGATAI TAM JAU RUOŠIAS.

Gegužės 14, 15, 16 ir 17 
dienomis, United Steel Wor- 
kers of America šių metų, 
Atlantic City, N. J., įvyks 
metinė unijos (CIO) konfe
rencija, į kurią, tikimasi, 
suvažiuos keletas tūkstančių 
organizuoto darbo atstovų.

Tarpe įvairių kitų klausi
mu, vienas svarbiausių klau 
simų bus — apvalymas uni
jos nuo komunizmo, kuris 
pasirodo jau giliai yra įlei
dęs šaknis ir daugeliu atve
jų net bandęs diktuoti or-' 
ganizuotiems Amerikos dar
bininkams Stalino kruviną! 
diktatūrą ir terorą. Chicago 
delegacija, kuri atstovaus į 
vriš 12.000 plieno pramonės 
— United Steelworkers of l 
America — darbininkų, kaip 
pranešama, dės pastangų, 
kad vietos lokalų priimta 
rezoliucija būtų priimta ir 
viso CIO suvažiavimo. Re
zoliucija yra tokio turinio: I

Asmuo, priklausąs Natio- Į 
nal Association of Manu-

facturers, Ku Klux Klan, 
Komunistų Partijai, Nazių 
ar Fašistų Organizacijoms, 
kurių tikslas, kredo, (tikėji
mas) ar ritualas (apeigos) 
peržengia paragrafus šios 
unijos konstitucijos, arba ne
sutinka su United Steel 
Workers of America nusis
tatymu; ar sieks keisti bet 
kuriais norais demokratijos 
idealus, paremtus ir gina
mus Amerikos Jungtinių 
Valstybių konstitucijos, ar 
pridėtų prie jos prideų, turi 
būt prašalintas iš United 
Steel Workers of America 
(CIO).

Šio turinio rezoliuciją yra 
užgyrę sekantieji CIO loka- 
lai: Youngstown Sheet and 
Tube Local 1008, Bethlehem 
Steel Local 3063, South 
Works Local 65, Interlake 
Iron Local 1657, ir Pullman 
Standard Local 1834.

★

Walter P. Reuther, prezi
dentas CIO United Automo-

JAPONIJOS PREMIERAS

Tetsy Katayma, krikščio
nių lyderis iš socialūs demo
kratų partijos, numatomas 
nauju Japonijos premieru. 
(Acme-Draugas telephoto)

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotp Plyta Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
'Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

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

bile Workers Union, tuo pa
čiu metu irgi smogė komu
nistams ir įspėjo išmetimu 
jų iš unijos apmokamų vietų. 
Savo opozicijai, kurią sudaro 
komunistai, fašistai ir kitoks 
elementas, - Reuther vienoje 
vietoje sekančiai pareiškė:

“Mūsų konstitucija byloja, 
kad nei vienas narys bet ko
kio unijoj lokalo negali būt 
renkamas į šios organizaci
jos poziciją, jei jis yra narys 
politinės, perversminės orga
nizacijos, kaip komunistai, 
naziai, fašistai, kurie yra 
padarę priesaikas kitoms, ne 
Amerikos Jungtinėms Vals
tybėms arba Kanados, vy
riausybėms”.

I
Reuther sakos asmeniai 

jis neturįs nieko priešingo 
nei prieš vieną, bet tik jau
čia, kad komunistai, įsistip
rindami į darbininkų unijas, 
sudaro rimtą pavojų tautai.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS

1

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITftS

ŠIANDIEN!

SKALBIAMAS MAŠINAS IR 
DULKIŲ VALYTUVUS —

Visokios Išdirbystčs 
Didelius ir Mažus

___________ *
DARBAS GVARANTŪOTAS

, Pamokinanti istorija

Kartuvės universi
teto aikštėje

Chicago Universiteto stu
dentai, universiteto aikštėje 
pastatė kartuves ir pakorė 
čiučelą, kurią jie pavadino 
gen. Franco. Esą. tucmi pa
reiškę protestą prieš fran- 
kistų režimą Ispanijoj. Šią 
“egzekuciją" suruošė Ameri
can Youth for Democracy 
(komunistinė) sąjunga.

Kai vaikai tokiu būdu 
. “politikuoja", tai niekam 
i stebėtina. Vaikai vis vai- 
į kai. Bet kai universiteto 
studentai, vietoj užsigulus 
ant knygos ruoštis gyveni
mui, Stalino agentų inspi
ruoti ruošia “politines” ei
senas, universiteto aikštėje 
stato kartuvės ir “karia" 
žmones, tai tikrai yra 
pavojus rytojaus Amerikos 
demokratijai.

Karo veteranas po 
atviru dangų

Čikagietis, buvęs Seabee, 
Jobn Shelyski, su žmona ir 
32 mėnesių vaiku, negalėda
mas sugyventi su broliu, iš
sikraustė ir, niekur negau
damas buto, buvo pasiruošęs 
nakvoti ant gatvės. Tačiau 
gerieji žmonės gyveną 1701 
N. Harding St., pasiūlė lai
kiną prieglaudą. Shelyski 
pasiūlymą priėmė tik žmo
nai ir vaikui, gi pats dieną 
dirba, o naktį miega po at
viru dangum.

Apie Paul Krause ir "punchboard"
Pagalios Paul Krause, 

3815 Leland Avė., nuvyko 
į policijos stotį pasiskusti 
savo nelaime.

— Kaip ten įvyko — pa
klausė “deskos" seržantas.

— Vieną dieną į mano val
gyklą atėjo gražiai pasipuo
šęs vyras ir pardavė 
“punchboard” (tam tikras 
lošimas iš pinigų). Ant ry- 

J tojaus į valgyklą užėjo du 
vyrai ir pradėjo lošti. Į- 
traukė ir mane. Trumpu lai
ku pralošiau $35. Ant galo

vienas pasiūlė “double or 
nothing" (dvigubai arba 
nieko). Pasiūlymą priėmiau 
ir apsižiūrėjau, kad nebe
turiu $200. Aš esu įsitiki
nęs, kad visi trys vyrai yra 
profesionaliai sukčiai.

— Nori pažiūrėti į sukčių 
galeriją policijoj? — pa
klausė seržantas ir padavė 
albomą su sukčių atvaiz
dais.

Už pusvalandžio detekty
vai nuvykę į Chateau Hotel 
suėmė Jack Levine ir Char
les Bohdan.

Trečiadienis, geg 8 d., 194.3

t mus

Nubaustos invalidu

U. S. Distrikto Teismas 
nubaudė septynias firmas, 
kurios gamina kariams-inva- 
lidams dirbtines rankas ir 
kojas. OPA susekė, kad jos 
išnaudojo invalidus parduo
damos daiktus savo, o ne 
OPA nustatyta kaina.

Priešingi aptaksavimui
Nesvaiginančių gėrimų ga

mintojai ruošias kovoti prieš 
sumanymą aptaksuoti ne
svaiginančius gėrimus, kad 
tais taksais sukėlus dalį 385 
milionų dolerių fondą karių 
veteranų bonams. Apskaito
mis da trys čikagietės išvy- 
taksų ant 24 bonkų dėžės, 
per metus susidarytų 4 mil. 
dolerių.

Įvairios Įdomios
^ŽINIOS

• •

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

SC1ENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Nelengvas buvo darbas
Nelengvas buvo darbas 

ugnegesiams Burnham Rū
muose, 160 N. LaSalle St., 
kai 17-me aukšte kilo gais
ras. Elektros taupymui ne
veikiant keltuvams, gaisri
ninkai buvo priversti laip
tais kopti su visomis gaisrui 
gesinti priemonėmis.

Knygos Europai
Washington, D. C. — The 

Carnegie Endowment for 
International Peace praneša 
ruošianti planus atpildymui 
leidinių dviejuose šimtuose 
Europos ir Azijos knygynų, 
kuriuos sunaikino pastara
sis karas.

Vienur badauja, 
kitur maistą aparia

Fresno, Calif. — Kuomet 
Europoj, Azijoj žmonės ba
dauja ir daugelyje vietų la
pais bei šaknimis savo kū
ne gyvybę palaiko, tai pas 
mus, Amerikoj, Vietomis 
šimtai akrų maisto aparia
mi, žeme apverčiami.

Fred R. Roullard, Fresno, 
Calif., apskrities agrikultū- 
rinis komisionierius, prane
ša, kad Firebaugh-Mendota 
apielinkėse nuo 600 iki 1,000 
akrų žirnių buvo palikta ant 
lauko ir vėliau aparta žeme. 
Vakarinėj Fresno apskrities 
daly, ir kitose derlingose vie 
tose, taip pat traktoriais 
aparta šimtai akrų saločių, 
kuomet krautuvėse už šią 
daržovę reikia brangiai mo
kėti.

Javų ir daržovių auginto
jai visą kaltę dėlto meta 
ant vyriausybės kainų tvar
kytojų. Sako, prinokus ja
vams, ar daržovėms, reikia 
jas tuojau nuo lauko nuimti, 
paskui, pavyzdžiui salotes, 
sudėti į dėžės, ledais apdėti 
ir išsiųsti į rinką. Dabartinė
mis kainomis, tas darbas ne
duoda naudos, dėlto palieka
ma ant lauko ir, atėjus lai
kui, apariama.

uNo dance, no 
schooi"

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tortu Viri I17.M0.M0. — Ataugo, Fondu Viri tl.MO,000.
STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION OF CHICAGO
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, 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.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEYVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAOO. ILLINOIS 
Tel. CALamet 7287

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

Mūsų Jewelry skyriuie rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
Waierproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite istgytl ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedalios vale 9: JO 
WHFC 1460 k. Ketverto vak. 7:00

Tokie šiais laikais daly
kai dedasi aplink mus. Taip 
buvo Warren Township High 
Schooi, į vakarus nuo Wau- 
kegan. Daugiau kai 300 stu
dentų atsisakė eiti į mokyk
lą dėlto, kad viršininkas su
laikė šokius praeitą šešta
dienį, nedavęs apie tai iš 
anksto žinoti studentams.

Kitiems mėsos turi, 
o pats negauna

Hereford, Tex. — Čia vie
nas gyvulių augintojas, pri
žiūrėjęs privarimą 41 vago
ną gyvulių persiuntimui į 
New York, išvargęs ir išal
kęs norėjo gerai po-pietauti. 
Viso miesto valgyklas iš- 
vaikčicžjo ir nei vienoj nega
vo ko norėjo — steiko.

OPA'i siūlo pabandyti
Baltimore, Md. — Juodo; 

birža (black market) taip j 
kyrėjo čia vienai paukšči 
firmai, kad savininkai nuta 
rė tiktai dėlto biznį uždaru 
ti. Pranešlamai apie ta 
OPA firmos savininkai pa 
siūlė OPA valdininkams pei 
imti biznį ir bent mėnesį pa 
bandyti kovoti su juodo 
biržos operatoriais.

Veltui praleidžiančių laiką 
žmonių visur pilna.

WESTWOOD LIQUOR 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
/S

ONA ŠALVAITIENft
(po tėvais Bacevičiūtė)

Gyveno Cover, Mlehigran.
Mirė Gegužės S d., 1 946 m. 

2 vai. pp., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo 15 Sa
kiu apskr., LukSlų paraplįos, 
Hlaudlnlų kaimo,

Amerikoje išgyveno 25 m
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Jonų, 3 sūnus Petrą. Jo
ną ir Saverą (IT. S. Army), 
brol) Joną Bacevičių ir jo 
Seimą, daug pusbrolių, pusse
serių Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

T/ildotuvės įvyks ketvirta
dienį, Gegužės 9 d., 1946 m.

Apie laidotuves pilnos In
formacijos bus pranešta, ry
to! _

NhioSirdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę; Vyras, Minai, Bro
lis. Pusbroliai, PussescHės Ir 
Kitos Giminės.

X Mrs. Anton J. Wells 
(Vielius), 7847 S. Normai 
Avė., padedama savo vyro, 
praeitą sekmadienį buvo iš
kėlus puotą savo trims sū
nums, grįžusiems iš karo. 
Raymond L. Wells kariuo
menėj buvo seržantu ir pus
trečių metų išbuvo Pacifike. 
Jis buvo 33-čios Illinois Di
vizijos beno vedėjas. Dabar 
lanko kolegiją, studijuoja 
muziką. Walter L. Wells tar 
navo Oro Korpuse techniku. 
Yra vedęs. Alfonse F. Wells, 
iš profesijos advokatas, toli 
prieš Pearl Harbor tarnavo 
specialiu FBI agentu Teisin
gumo Departamente ir špio
nažo, sabotažo bei penktos 
kolumnos veikimui sekti y- 
ra išvažinėjęs visą Ameriką. 
1944 m. įstojo į kariuomenę, 
kur irgi buvo specialus kor
puso seklys-agentas. Dabar 
gyvena su žmona, ir užsiima 
teisių praktika. Tėvai džiau
gias vaikų sugrįžimu ir pa
vyzdingu jų gyvenimu.

X Roselandiečiams įsidė
mėtinos šios dienos: gegu
žės 20, kurioj prasidės mi
sijos lietuvių kalba; misijas 
ves kun. A. Mažukna., MIC. 
Gegužės 26 d. prasidės mi
sijos anglų kalba; misijas 
ves kun. Jos. Heeney, OSA. 
Birželio 2 d. prasidės 40 vai. 
atlaidai, o birželio 9 d.— 
parapijos mokyklos mokslo 
metų užbaiga.

X Cpl. Edvardas Nausėda 
padarė malonų surpryzą sa
vo motinai A. Nausėdienei 
ir seserei Felicijai. Grįžęs 
namo Velykų šeštadienį, gar 
bingai paliuosuotas iš ka
riuomenės, ištarnavęs “over- 
seas’’ du metus combat en- 
gineers corps. Šiurpių per
gyvenimų jam teko patirti, 
tarnaujant įvairiose Euro
pos šalyse ir nesykį mirčiai 
į akis teko pažvelgti.

X Cicero vis Cicero. Kas 
tik nauja, įdomu, nepapras
ta, vis Ciceroj. Pastaruoju 
laiku įdomybė buvo dviejų 
basų moterų ėjimas į baž
nyčią. Bet parapijos karni- 
vale, kuris prasidės gegužės 
22 d. ir tęsis iki birželio 3, 
bus dar įdomiau. Klebonas 
ir parapijos komitetas iš 
anksto jau parūpino tiek į- 
domybių, kad niekam atvy
kus į karnivalą nebus nuo
bodu.

X Vladas Makauskas, iš 
Millinocket, Me., beskaity
damas “Draugą", susidomė
jo lietuvių organizacijų veik
lumu, atvyko į Čikagą, kad 
galėtų vietoje pamatyti, ne 
tik savo gimines (brolį Jo
ną ir kitus), bet taip pat ir 
“Draugą", kuris paduoda to
kias įdomias žinias.

X Benono ir Zenono Venc 
kų, sūnų Kaz. ir Magd. Venc
kų, kilusių iš Žvirblaičių 
km., Alsėdžių parap., Tel
šių apskr. ieško Juozo Venc
kaus žmona su sūnum 18 m. 
ir dukterim 22 m. gyvenan
čiais Vokietijoj. . Adr. S. 
Venckienė, UNRRA, DP 
Camp 23, Kaiser Wilhelm 
Kaserne, Manheim, Deutsch- 
land.

X Naujai atidarytam res
toranu} reikalingas virėjas 
trumpoms valandoms. Krei
ptis adresu 2512 West 63rd 
St., nuo 1 iki 3 vai.
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