
PRATĘSĖ VYRU ĖMIMO AKTA IKI LIEPOS 1D.
Apie Lietuvos Upių Laivyno Likimą - 
Bolševikai Nusavino, Naciai Negrąžino

(LAIC Žinios)

NEW YORKAS. — Euro
poje išeinančiame lietuvių 
laikraštyje “Laisvės Var
pas'’ pranešama, kad 1940 
metais Lietuva savo upyne 
jau turėjo 21 garlaivį, de
vynis motorlaivius ir 47 
baidokus. Šios flotilijos pa
jėgumui įvertinti, reikia at
siminti, kad pav. vienas 600 
tonų talpos baidokas gali 
paimti net 40 vagonų krovi
nį.

Visi tie laivai buvo dau
giausia privačių savininkų 
nuosavybė. 1936 m. Klaipė-

“Vilnius" liko paskandinti 
Helloj, prie Dancigo.

28 Baidokai Pasiliko 
Karaliaučiuje 

“Karys" liko Kuestrine, o 
“‘Jėga’’—kur tai tarp Berly
no ir Bydgosčio. Tiktai “Ba
landa" ir “Lithuania” lai
mingai pasiekė vakarus.

Motorlaiviai “Birštonas,” 
“Vilkas," “Bebras,” “Link
smutė” ir “Merkys" liko 
Karaliaučiuje. “žemaitis, ’ ’ 
per ledus prasimušęs į Pi- 
liuvą, pasileido į vakarus. 
Jo likimas nežinomas. Iš 
motorlaivių tik “Ūdra’’ ir 
“Lapė” pasiekė vakarus. 28 
baidokai pasiliko Karaliau
čiuje, kiti išsimėtė po visus

VAIZDAS IŠ ANTROJO BALF DRABUŽIŲ RINKIMO 
VAJAUS Karalius Abdikevo. 

Išvyko iš Italijos
NEAPOLIS, geg. 0.—Ka

ralius Vittorio Emanuele 
šiandien su šeima įlipo į lai
vą ir išplaukė iš Neapolio. 
Valdžios sluoksniai sakė jo 
abdikacijos aktas bus viešai 
paskelbtas šį vakarą. Kara
liaus vietą užims princas 
Umberto.

Italijos komunistai aštriai 
kritikavo abdikavimą, saky
dami tai yra tik politinis 
triukis, daromas Daveikti 
rinkimus birželio 2 d.

Iranas Ruošia Paskutinį 
Raportą Anie Rusiją

Senatas Skubėjo Vyrų Ėmimą Pratęsti; 
Atstovų Rūmai Turi Užgirti Pratęsimą

VVASHINGTON, geg. 9.—Senatoriui Barkley pertrau
kus svarstymą paskolos Anglijai, ir įspėjus senatorius, 
kad išsibaigimas Selective Service akto gegužės 15 d. 
reikštų išsibaigimą ir Prezidento karinės galios įsakyti 
kareiviams užimti sustreikuotas kasyklas, jeigu toks rei
kalas kiltų, senatas padėjo į šalį, paskolos bylių ir tuoj 
ėjo prie balsavimo vyrų ėmimo akto pratęsimo reikalu.

Nustačius pratęsti aktą bent 45 dienų arba iki liepos 
1 d., senatoriai vienbalsiai nutarė tą pratęsimą pravesti. 
Pratęsimas dabar turi būti užgirtas atstovų rūmų.

PARUOŠ NAUJĄ AKTO PRATĘSIMĄ
Manoma, kad iki liepos 1 d. bus paruoštas naujas vyrų 

ėmimo akto pratęsimas, kuris bus lygiai priimtinas sena
tui ir atstovų rūmams.

doje susikūręs “Lietuvos Rytprūsius. 
Baltijos Lloydas” turėjo aš- Iš baidokų

Tie patys Pittsburgho lietuviai, klebonui M. Kazėnui 
pagelbstint, rūpestingai rūšiuoja Pittsfcurgho lietuvių su-
aukotus tremtiniams batus ir kitą avalinę. Kaip Pitts-į aįūokOTiaUš'iandien’ra’^s' 

. burghe, taip ir kituose miestuose lietuviai rūpinosi, rinko, jOg jįe vniasi greitu laiku
V?.^u^S aukojo, pakavo ir siuntė drabužius ir avalinę BALF san- Į įr galutinai raportuoti Jung 

tinių Tautų apsaugos tary-

NEW YORKAS, geg. 9.— 
Rusams tebetylint, iraniečių

tuoms juros laivus. Ta ben- Rimgaila pasiekė vaka- I , .. . , , , ., _ ” _ . .... 1 deliui. Drabužių ir batu trukumas dar nepadengtas. V131drove stengėsi perimti ir vi-IrJS- . v. ...... . „ . .
daus laivininkystę- buvo Tuo būdu- gražioji dalis ; kenčiančių lietuvių draugai prašomi aukoti drabužius, ba- 
išnuomavusi ar nupirkusi! ketuviškojo laivyno ir žuvo. ' tus, baltinius, kojines ir kitus reikmenis. Visos dovanos 

siųstinos tokiu adresu: Lithuanian Warehcuse, 101 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

visą eilę garlaivių ir baido
kų ir pastačiusi kelis meta
linius baidokus.

Bolševikai Nusavino, 
Vokiečiai Negrąžino 

Šiuos visus laivus bolše
vikai nusavino, juos paves
dami sovietų upių komisa
riato žiniai. Kaikurie Lietu
vos laivai buvo pasiųsti net 
į Pripetos baseiną.

Vokiečiai laivų savinin
kams negrąžino. Vietoj to, 
suorganizavo

Belaisviai Perkelti iš 
Belgijos į Vokietiją 

BRIUSELIS, Belgija. — 
Britų karo belaisvių stovyk- I 
loję Belgijoje laikyti lietu
viai (iš viso 1,846 vyrai) į 
išleisti į laisvę ir perkelti į 
Borghorst miestelį prie 
Munsterio j vieną išvietin- 
tųjų stovyklą.

Tarp tų lietuvių yra 27 
karininkai; 54 asmenys ne
pilnamečiai — tarp 12 ir 18

Churchill Nori, Kad Europoje Būtų
.*4 •

Sudarytos Jungt. Europos Valstybės
LONDONAS, geg. 9. — 

Kalbėdamas į Olandijos par
lamentą, Winston Churchill 
šiandien sakė jis nemato

bių. Iš tokios artimos drau
gystės negali eiti kitas kas, 
kaip tik geras visam pasau
liui.”

Prez. Mano Lewis Prašymas Neteisėtas 
Sekr. Schwellenbach Irgi Derybose

Nemuno lai- metų. Stovyklos patalpos 
vininkystės bendrovę," kuri neapšildomos, o tie vyrai 
turėjo tarnauti “Didžiojo teturi tik po vieną antklodę,
Reicho” interesams. Vieną gi be to—jiems trūksta drabu- 
geriausių Lietuvos laivų
“Planetą” pasisavino Tilžės 
laivininkystės firmos savi- »B°je, jie leido savo biule- Imperijos_ . - ... w-» z-x-i Dn zJ«” <<rT*oa rl •

priežasties kam po pasauli- i Anot Churchill, Anglijos 
nės organizacijos globa ne- ' 20 metų draugiškumo sutar

tis su Rusija “taip pat bus 
taikos garantija.

Už Mažas Valstybes 
Jis reikalavo pakartojime

galėtų iškilti Jungtinės Eu
ropos Valstybės, iš “rytų ir 
vakarų, kas suvienys šį kon- 

žių. Daugelis gerokai išvar- i tinentą tokiu būdu, koks 
gę ir sunykę. Būdami Bei- nebuvo žinomas nuo Romos

ninkas Preugschat ir perkrik 
štijęs ją į “Preussen” palei
do vežioti keleivius Tilžės- 
Smalininkų ir Tilžė3-Rusnės 
linijomis.

tenį—“Svetimoj Padangėj.” “Tas duos jums gausybę, 
Lietuvos Raudonasis teisingumą ir taiką."

“mažųjų valstybių neliečia
mybės,” sakydamas “did
žiųjų valstybių užduotis mo
derniame pasaulyje yra pri-

Kryžius Veikia

New Yorkas. — Norėda- 
Sovietams artėjant į Lie-Imas parera“ sunktose sąly-

Buvęs Anglijos ministras žiūrėti, kad tos teisės yra 
pirm. sakė “Yra aišku jog Į apsaugotos. Tikslas jungti 
britų bendruomenės reika
lai vis glaudžiau rišasi su

bai apie rusų kariuomenės 
pasitraukimą iš Irano.

Iraniečiai atrodė- pasiten
kinę tarybos nutarimu ati
dėti tolimesnį Irano-Rusijos 
reikalo svarstymą iki geg. 
20 d., kad išgauti pilnesnes 
informacijas nustatymui to
limesnių žygių.

Atsisakė Padėti Britu
Paskolos Svarstvmą

VVASHINGTON, geg. 9.—
Senatas 54 balsais prieš 27 
šiandien atsisakė padėti į 
šalį $3,750,000,000 paskolos 
Anglijai reikalą iki kol at
stovų rūmai bus aktą ap
svarstę.

Paštas Suvaržo Parcel
Post Siuntu Diduma

VVASHINGTON geg. 9 — 
Prez. Trumanas pavaizdavo 
anglies streiką kaipo pana
šėjantį streikui prieš pačią 
vyriausybę, ir kvestijonavo 
teisėtumą United Mine Wor- 
kers reikalaujamo mokesčio 
už kiekvieną toną iškastos 
anglies — raktas užkliuvu- 
sioms deryboms.

Prezidentas spaudos kon
ferencijai pareiškė, kad jis 
svarsto kelis būdus baigimui 
angliakasių streiko, “jei rei
kės, be Lewis'o sutikimo.” 
jų tarpe konferenciją Prezi
dentūroje su kasyklų ir 
UMW atstovais.

Paims Geležinkelius
Kiek liečia valdžios paė

mimą sustreikuotų kasyklų, 
p. Truman sakė jis parsis 
per tą tiltą kuomet bus pri
eita prie jo, nors jis apie tai

, galvojąs.
Prisiminus apie geižkelie- 

čių šaukiamą streiką, Pre- 
i zidentas sakė jis įsakys val- 
j džiai paimti geležinkelius, 
jei tai bus reikalinga jų to
limesniam veikimui.

VVASHINGTON, geg. 9.— 
John L. Lewis ir jo anglia
kasių unijos atstovai šian
dien suėjo uždaram posė
džiui su kasyklų atstovais. 
Pasitarime dalyvavo ir dar
bo sekr. Louis Sch\vellen- 
bach.

Nors nepasakyta apie ką 
' buvo tartasi, sužinota jog 
Lewis atsisakė kalbėti apie 
streiko baigimą kol nebus 
susitarta su kasyklomis dėl 
unijos reikalaujamų ligoni
nės kasos ir gerbūvio fondo 
angliakasiams.

WASHINGTON, geg. 9.— 
Pašto departamentas šian- 

nių tautų organizacijos yra ' dien išleido įsakymą drau-
užtikrinti, kad teisės jėga

tuv vokiečiai Nemuno lai ^ose esančius išvietintuo- Jungtinių Amerikos Valsty-|bus apsaugota jėgos teise.
• ■ , x- v 1 j , - 'sius lietuvius. Vakarų Eu- ----------- —----------------------

vimnkystes bendrovę perke-, je vl?llmntig Lietuvog 1 
le , Karahaucų. Įsakydami Ra.Jdonagig Kryžius guor.
ten rinktis ir visiems lai 
vams. Vieno sovietų orinio 
puolimo metu Karaliaučiaus 
uoste buvo užmuštas “Palan 
gos” kapitonas Virakas. o 
)944m. rugp. 30 d. per didiii 
Karaliaučiaus bombardavi
mą buvo sudegintas motor
laivis “Neris.”

Mažai T aivų Tepasiekė 
Vakam Zoną

1945 m. °ovietu žiemos 
puolimas lietuviška laivvna. 
užklupo išalusi Rvtnrūsūio- 
se ir tik mažai laivvnn rb 
liai pavyko pasiekti VnVer” 
zoną,. Du nedideli garlaiviu
kai liko Vilniuie. Remonto 
reikalavęs garlaivis “Matil
da” liko Jurbarke.

ganizavo piniginę loteriją, 
kurioje aukščiausias laimė
jimas — 5,000 markių. Lai
mėjimų yra keletas šimtų, 
nuo 5,000 iki 10 markių. 
Darbas varomas energingai 
ir iš sukeltų tuo būdu lėšų 
daugelis reikalingiausiųjų 
bus sušelpti.

Renka Medžiagą Apie 
Lietuvos Kankinius

Europoje yra susidaręs 
Lietuvių Politinių Kalinių 
Komitetas, kurs be kitų da
lykų, yra susirūpinęs išsau
goti istorijai žinias apie na
cių nukankintus Lietuvos 
žmones, kartu su jų mirties 
aplinkybėmis, kaip datos,

Ministrai Ruošiasi Užbaigti Suėjimą; 
Rusai Priešingi Taikos Konferencijai
PARYŽIUS, geg. 9.—Už

sienių ministrų konferenci
jai pradedant trečią savai
tę, šiaip pesimistinė atmos
fera buvo šiek tiek prasi- 
blaivėjus dėl prospektų pri
ėmimui U.S. pasiūlymo su
švelninti paliaubų sąlygas 
Europos nugalėtoms valsty
bėms.

Dienotvarkėje dar stovi 
Byrnes’o pasiūlymas minis
trams pripažinti savo suė
jimo nepavykimą ir perves
ti taikos sutarčių sudarymą 
21 tautos konferencijai, ku
ri, anot kaikurių sluoksnių, 
gali užsitęsti net šeči? nė- 
nesius.

ruošti.
Ministrų pavaduotojai tuo 

tarpu sudaro santrauką rei
kalų dėl kurių ministrai ne
galėjo susitarti, kurią pa
tieks savo šefams.

Trumanas Viliasi Dėl 
Paryžiaus Konferencijo

VVASHINGTON, geg. 9.— 
Prez. Trumanas pareiškė 
spaudos konferencijai, kad 
jis neskaito užsienių minis-

džiant siųsti parcel post 
siuntas sveriančias suvirš 11 
svarų. Keturios rūšys pre
kių yra paliuosuotos nuo to j įsakymo: gyvi. dienos senu- 

' mo vištukai; sėklos ir au- 
Įgalai; kiaušiniai, sviestas ir 
kiti gendami maisto pro
duktai, ir vaistai, chirurgi
jos instrumentai ir pan.

Sako Rusija Gelbsti
Kinijos Komunistams

HONOLULU, geg. 9. — 
Maj. gen. Chennault sakė 
jau “yra savaime aišku,” 
jog komunistai Kinijoje gau 
na reikmenis iš Rusijos ir 
labai norėtų į savo rankas 
paimti Kinijos valdžią.

General Motors ir Chrysler Uždarys 
Savo Fabrikus Sekančių 10 d. Bėgyje
DETROIT, geg. 9.—Gen

eral Motors ir Chrysler ben
drovės šiandien pranešė, kad 
dėl geležinkelių vartojimo 
suvaržymo jos bėgyje 10 
dienų bus priverstos uždary
ti savo automobilių sudėji
mo fabrikus.

Chrysler sakė sunkveži
mių surinkimo fabrikai ir 
kitos operacijos nesustos, o 
pasažierinių automobilių ga
mybos sustabdymas įvyks 
dėl “dalies trūkumų padidė
jusių iš priežasties anglies

streiko ir geležinkelių su
varžymo."

Ford Jau Užsidaro
GM ir Chrysler praneši

mai artimai sekė Ford Mo- 
j tor Co. nutarimą sustabdyti 
visą gamybą. Ford jau nuo 

j vakar nakties pradėjo užda
rinėti savo fabrikus.

Šie uždarymai paliečia 
215,000 GM darbininkų: 110, 
000 Ford darbininkų, ir, tuo- 

J jau, 10,000 surinkimo darbi
ninkų Chrysler fabrikuose.

“Liūtas." “Venera ”“ AV- kalinimo priežastys, tardy- 
sena,” "Nemunas.” mai, kankinių laikysenos
rys,” “Kęstutis" liko Ka- bruožai, kankinimo ir mir- 
raliaučiuie. “Palanra" ir tieg apiįnkybės, kūno liki- 
“Vilkija” buvo artileriioa mag fotografijoSi būdinges

ni laiškai, testamentinės Kiek žinoma, Molotovas pareiškė nieko negirdėjęs 
frazės, ir t.t. j priešinasi taikos konferenci- Į apie jokį žymų pakeitimą

Lietuvių Politinių Kalinių jos sušaukimui birželio 15 U.S. nusistatyme link Rusi-

ugnies sužaloti 
Karaliaučiaus i 
berod« abu kanale rn«Vpn-

nakeliui i3 
Pihiva ir

Sako Peranksti

KALENDORIUS
, , .. _ ... i Gegužės 10 d,: Šv. Anto-trų konferenciją Paryžiuje . . -r.
. t • + • • i. ninas, vysk.; senovės: Pu-nevykusia. Jeigu tai įvyktų, 

jis sakė, valstybės sekr. 
Bvrnes bus įgaliotas pada
ru i tokį pranešimą.

Ponas Trumanas taip pat

do. “Lietuva,” “Rambvnas” , 
ir “Vytis" atplaukė i Pilim Komitetas tą darbą yra pa- d., sakydamas tai yra per- jos dėl nesutikimo Europos
ir ten liko. 
“Vaidyla” ir

“Ekspresas " ! vedes buv- Stutthofo kali- 
valdiškar.is i niui kun. prof. Stasiui Ylai.

anksti ir valstybės negalės taikos sutarčių reikalu, ir 
iki tos dienos tinkamai pasi- jis nustato tą politiką

tinas ir Igauja.
Gegužės 11 d.: šv. Ma,- 

m rtas ir ftv. Anastazijus; 
senovės: Skirgaudas ir Bu- 
donė.

ORAS
Protarpiais lietus. Vaka

re ir šeštadieny daug vė
siau. Saulė teka, 5:38; lei
džiasi, 7:58.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Šen. Eastman (Dem., Miss.) prašė senatą padėti vis

ką į šalį ir svarstyti anti-streikų įstatymą. Senatas nė ne
svarstė šį pasiūlymą ir vienbalsiai jjį atmetė.

—Arabai Palestinoje pranešė, kad rusai pažadėjo jiems 
pilną paramą prieš anglų-amerikiečių nutarimą tuoj įleis
ti bent 100,000 žydų į Palestiną.

—Westinghouse Electric bendrovė davė 75,000 darbi
ninkų 18 centų valandai algų pakėlimą. CIO unija priėmė 
pasiūlymą ir tuo baigė 115 dienų ilgumo streiką.

—Maskvos ‘Izvestia’ rašė, kad “naujo karo pavojus ky
la,’’ o ‘Pravda’ rašė “raudonoji armija budi.”

—Iš Maskvos pranešta, kad Kremlius paruošia oficialų 
pranešimą apie rusų kariuomenės pasitraukimą iš Irano, 
kas baigtų Irano-Rusijos reikalą UN apsaugos taryboj.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Penktadienis', geg. 10, 1946

MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH
BALF Biuletenis parap. vienuolės, Tamaąua, DAUG VESTUVIŲ 

Pa.; Šv. Kazimiero mokyk-
siemus parapijos darbuote.

A „ Pastaruoju laiku, ypač per Daak‘aaaiai pasidarbavo A- 
la, Worcester, Mass.; A. Ba- itag dvi savaitcs, buv0 mencan Legion veikime, y. 
cenas, New Kėnsington, Pa.; kelįos ves;uvžs „ artim3je Pae labdarybės srityje. Ve-

„ , „ Sv- Kazimiero seselės, Chi- į ateit žada batj dar dau. kone priklausė taipgi ir prie
Balandžio men? W ėst Pull cag0( m.; Sv. Antano rao- gįau Bal 2? d buv0 vestu. Šv. Ono? Dr-jO3.

. vės Mary Miliušis su Lt. W.į Erma buvo pašarvota sa- 
Rose Maciulenas, Ansoma, j^olosky; bal. 29 d. buvo ves-1 vo namuose, kur abiejų dr- 
Conn.; Std a Chva , Ovens- tuv£s Lorraine Shervvin su jų narės ketvirtadienio va- 
boroug y., rs. c" Herbert Ayer3. Lorraine y-. karą susirinkusios atkalbėjo
Ardle, Jamaica, . ., . .; ra juktg jJOzo ir Stasės ŠirJ keletą rožančių. Gedulos pa-

vinskų, nuo Fremont St., ir maldos ir laidotuvės buvo 
anūkė Jono ir Anastazijos! geg. 4 d. iš ŠŠ. Petro ir Po- 
Kvietkauokų nuo Quarry vilo bažnyčios. Pamokslą pa- 
Av. Geg. 4 d. buvo vestuvės j sakė vikaras kun. Ben. Mar- 
Mary Zokas su Joseph Green I čiulionis, American Legion

V. ir M. Martinaitis, 
iš Freesoil $10.00
Viso Grand Rapids $121.00

DAR VIENAS NAUJAS 
BALF SKYRIUS

man, Chicagoje, UI., suorga- kykla, Omaha, Nebraska; ^iau 
nizuotas naujas BALF sky
rius. Valdybą sudaro šie: N.
Urbonas — pirmininkas, L.
Mažeika — vice pirm., P.
Gudžiūnienė — raštininkė,
V. Lapienė — iždininkė. Na-

Šv. Alfonso mokykla, Balti- 
more, Md.; BALF 59 sky

rių įsirašė per 20. Kalbas rįus, Haverhill, Mass.; ir Šv 
pasakė kun. K. Barauskas ir Kazimiero parapija, Pater-
žurnalistas St. Pieža. Susi-

s

rinkimui vadovavo klebonas 
kun. M. Švarlis.
BALF 17 SKYRIAUS 
VAKARIENE

(Grinis). Visos vestuvės bu-! Post 277 vienetas dalyvavo

Arkliu savininkams 
žinotina

Melbourne, Australija. — 
Ūkininkas John Croker skel
bia, kad jo arklys, 51 metų 
amžiaus, yra seniausias vi
sam pasauly. Arklio ilgas 
amžius, sako Croker, pri
klauso nuo specialės dijetos, 
kurią sudaro akselis sumai
šytas su medine anglim 
(charcoal), kas, sako, valo 
kraują ir uėmuša bakteri
jas.

Tel. — YAKds 5557.

, DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:»0 vak.

vo mūs, ŠŠ. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, kuriose dalyva
vo klebonas kun. J. Lipkus.

son, N. J. Lietuvos Genera
linis Konsulatas paaukojo 
5,000 piešelių.

Iš viso per tą laikotarpį 
tremtinių mokykloms auko-

BALF 17 skyrius, S. Bos- ta 460 svarų reįkmenų. Nuo į LICDNA ir SKAUDU 
tone, Mass., kovo 24 d. su- vasario 20 d. ikt balandžio | 
rengė vakarienę. Kalbėjo stu 20 d- aukota 18 vlso 1>460 
dentė Bronė Budreikaitė. Va svanL
karo vedėja buvo K. Namak- 
šienė, skyriaus pirmininkė.

Aukų surinkta $34.00. Bo
stono Jaunimo Ratelis iš sa-

PRAŠO GAIDŲ LIETU
VIAMS TREMTINIAMS

Amerikos Lietuvių Vargo
nininkų Sąjungos centro pir- 

vo iždo dar paskyrė $25.00. j mįnįnkas Aleksandras J. A- 
Vakarienės surengimu rū- leksis šiomis dienomis iš- 

pinosi ir dirbo: Švilienė, Kro siuntinėjo laišką visiems lie- 
pienė, S. O’Halloran, K. Na- tuviams vargonininkams, 
maksy, Mockienė, Martin- prašydamas lietuvių tremti- 
kienė, Gedamavičienė, Sta-1 nįų chorams Europoje au- 
kutienė, Balčiūnienė, Palu-1 koti gaidų. Ta proga pats 
beckas, žardeckas, Burdeliū-' vargonininkų sąjungos pir- 
tė ir Ilkevičiūtė. mininkas aukojo 320 egz. į-

vairių gaidų.
Ikį šiol gaidų į BALF

DAT™ 01 , „r į sandėlį prisiuntė Vladas So-
BALF 31 skyrius, or- ry? Girardville, Pa. ir J. A. 

cester, Mass., kuris tun 1371 iš Pittsb h Pa
narius ir 5 draugijas, yra ‘ ° ’
vienas iš veiklesnių ir didės- C. A. R. E. JAU SIUNČIA 
nių mūsų fondo skyrių. Pa- MAISTO SIUNTINIUS

IŠ BALF 31 SKYRIAUS 
VEIKLOS

stebėtina, kad, be drabužių 
ir kitų daiktų rinkimo lie
tuviams tremtiniams šelpti, 
šio skyriaus mezgėjos nu
mezgė 97 megstinius ir ne
mažai vilnonių šalikų.

BALF 31 skyriaus vaao-

EUROPOS VALSTYEĖMS

Amerikos šalpos organiza
cijos, jų tarpe ir Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas, dar pereitais me
tais pradėjo organizuoti Co- 
operative For American Re-

vybę sudaro: pirm. Juozas mittances To Europe — C. 
J. Glavickas, vice pirm. C. A. R. E., kuris rūpintųsi 

maisto siuntinių persiunti
mu ir pristatymu tremti
niams ir kitiems karo nute-

Tamulevich, sekr. T. B. Ma
žeikienė, ižd. B. Tamulevi 
čius. Garbės pirm. yra kleb 
kun. K. Vasys.

bažnyčioje ir ant
Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 

gausi naują skaitytoją

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CIUROPRACTOK 

LN STATE OF INDIANA
dūme Galis ln Indiana—

Phone WENtwortli 2521

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd St. 
BOURS: Daily «—» P. M.
SAturdaya 1) A. M. to S P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS’

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

37 METAI PATYTUMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

tL~ą ūkių įtempimą.

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

G1TOMETRISTA1
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos * 
Telefonas: GASAL 0523, Chicago

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

Treėiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

SKELBKITES ‘‘DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

namuose 
kapų.

Palaidota parapijos ka
puose. Liko liūdėti vyras 
Walter, 6 dukterys, 2 sūnūs,

Praeitą savaitę (trečiadie' dvi seserys ir 1 brolis, 
nį, geg. 1 d.) pasklido liūd- Houghton, Mich., bei daug 
na ir skandi žinia, kad tą kitų giminių, draugų ir pa-
dieną staiga susirgo ir ne
užilgo mirė Mrs. W ai te r Ge- 
dris (Ermance), 46 metų 
amžiaus, ir motina 8 vaikų. 
Nors ji nebuvo lietuvė, bet 
su lietuviu vyru vedusi ir 
lietuviškoje dvasioje savo 
gana didelę šeimą išauklė-t 
jus. Visi vaikučiai
terys ir 2 sūnūs — vieni jau 
baigė, kiti dar lanko mūs 
parapijos mokyklą. Velionė 
— paprastai žinoma kaip 
Erma — kiek laiko buvo už-

riotose valstybėse.
C. A. R. E. maiste siunti

niai yra specialiai paruošti, 
parinkti ir supakuoti pagal 
valdžios nustatytą standar
tą. Kiekvienam siuntinyje y- 
ra 40,000 kaliorijų reikalin
giausių maisto produktų, a- 
pie 30 svarų.

Už $15.00 C. A. R. E. mais 
to siuntinį parduoda ir jį 
pristato siuntėjo nurodytu 
adresu. Kol kas toki siunti
niai siunčiami į šias valsty
bes : Čekoslovakiją, Prancū
ziją, Italiją, Suomiją, Nor-

žįstamų. V. M. K.

KAS AUKOJO AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESUI 

D. A. Barštis $65.00 
Šv. Petro ir Povilo 

Draugija 50.00
Jonas, Stasys ir Ka-

6 dūk- rolis Kunigėliai 6.00

Norintieji tokius maisto 
siuntinius pasiųsti savo pa
žįstamiems ar šiaip tremti
niams nurodytose valstybė
se, prašome kreiptis į BALF 
centrą, 19 West 44 St., New 
York 18, N. Y. Informacijų 
ir aplikacijos blankų.

C. A. R. E. organizacija 
nėra pasipelnymo įstaiga; 
tai kooperatinė šalpos orga
nizacijų įstaiga pagelbėti 
badą kenčiantiems žmonėms 
Europoje ir kituose nute- 
rioto pasaulio kraštuose.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150

I DIENĄ.

AUKOS TREMTINIŲ 
MOKYKLOMS

Nuo kovo 21 d. iki balan
džio 20 d., lietuvių tremtinių 
mokykloms reikmenų auko
jo šie: J. Brundza, Brooklyn,
N. Y.; V. Petrauskas, Chi- 
cago, III.; Šv. Petro mokyk
la, Kenosha, Wis.; Apreiški
mo parapija, Brooklyn, N.
Y.; Jonas Musteikis, New 
Haven, Conn.; Šv. Antano 
mokykla, Cicero, III.; Ona 
Lauryną, Brooklyn, N. Y.;
C. Kavolienė, So. Boston, .. ,
Mass.; Sv. Petro ir Povilo oland'» Ir Lenki},,
-----------------------------------| Šiuo metu daroma žygių

siuntinius siųsti ir į kitas 
valstybes.

AIYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVU!
3241 So. Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
TeL CALnmet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

PROGRAMŲ VALANDOS:

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN J AM IN MOORE MALIAVŲ 

IK VAKMšl,. taipgi — 
MAKTIN SENOVR MALIAVŲ 

IK VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražy Pasirinkimą 
lOlOm. SIENINĖS POPIEKOS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

Ofiso Tel......... VLRgiuia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik su3itarius.

OR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayetfce 3213 
Rez. Tel. REPoblic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDaie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC145O k Ketvergę vak. 7:00

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Tiksi u** Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

DR. VVALTER J. SVVlATEK
OPTEMETRISTAS

2201 VVEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329

Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5. 7 
Iki 9 — Seštad. — 10 lyte Iki 6 vak Sek
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad uždaryta.

Contnct Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: FROspect 6446 
lies. Tel.: HEMIock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Ilalsted 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 VVest Marųuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name) 
OI’ISO VALANDOS:

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

lel. Hemlock 8700. Rez. l’ro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Redzie Avenue

VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdlan 
lssklrlant trečiad. lt selcmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Walfer J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—

Bes. Tel.: MIDway 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.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

Ofiso Tel.: GROvehfll 5218 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečladlenlula pagal -autartĮ.

tel. UANal 6122

DR. BIEZiS
UkDlTUJAS IK CiaivL 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos. 1—3 popiet a i—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPubUe 7868

Rss. 6058 So. Tainisn Avė.
| Ree. Ten GROvebiil 9617 
OHlce TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAIIIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

A||A

KLEMENSAS ROMANAS
Mirė Geg. 8 d., 1946 m., 

2:40 vai., p. p. suiaukęa pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskričio, Joniškės 
parapijos, Melnių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdi
me: 2 dukteris Judy ir žentų 
Antaną Peters, Florence ir 
žentą Krenčius; 4 anūkus ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje —- 
3307 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad.
- Geg. 11 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ry

to, bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 
sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žen
tai, Anūkai ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Antanas 
M. Phillips. Tel. Yards 4908.

10,000
• DEGTINES

BONKŲ
BRANDAS
RŪMO

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjns Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

KATHAN 
KANTER 

“Ui tuvl4U«a 
Žydukas”

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

AeAtadienlals nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sckinad. uždaryta.

Tel. — HEMIock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constonce O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pasai nutarti.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

e « •

68( 3 VV. Cermak Road 
BKKWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 882S 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymq Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BEUIVYN 6200

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

L’eL CANai 0257

Rea. TeL. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai vakare.

Tel. YAKds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
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.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

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 YARda 4787 
Narnų Tek PROspect 1980

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Ruridencljos 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 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Mama Tel.: PUI.I.MAN MTl

2mogua be tikėjimo,
arklys be žaboklių.

kaip

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

UŽSISAKYKIT "DRAUGĄ”

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

West Town Bldg.
2100 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BKUnswlck 0597

VALANDOS:
'Tuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

BCK “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NU UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

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

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WA\TED

ADVI'.RTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearboin Street 
Tel. RANtlolpli 9188-9489

HELP YVANTED — VA’RAI

FOUNDREJE
DARBININKŲ

MOLDERIŲ IR CORE MAKERS

Pastovūs Darbai
Gera Mokestis

LINDAHL FOUNDRY 
5900 Ogden Avė. 
PORTSMOUTH 3600

HELP AVANTED — MOTERYS

G ! R L S
16 TO 30 YEARS OLD

PERMANENT JOBS
★ ★ ★

We Štili Work
48 Hours Per Week

★ ★ ★
YVRAPPERS 

ASSEMBLERS 
DAY SHIFT ONLY

BONUS.
FREE INSURANCE 

SICK BENEFIT 
PAID VACATIONS 
PROFIT SIIARING

Piece. ivork or liourly 
rate witli vaisęs.

Western Shade 
Clo+h Co.

2112 S. JEFFERSON ST.
(Employment Office open until 

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

YVANTED TYPIST AND 
BILLING CLERK

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

7701 W. 47th SI. ROC 3262

1946 Piknikai
Vytauto parke

Šv. Petro ir Povilo, We3t
Pullman, gegužės 5 ir liepos 
28.

Visų Šventų, Roseland, 
gegužės 12 ir liepos 14.

šv. Jurgio, Bridgeport, 
gegužės 19 ir rugpiūčio 18.

Šv. Juozapo, So. Chicago, 
gegužės 26 ir rugsėjo 22.

Labdarių Sąjungos, gegu
žės 30.

Dievo Apveizdcs, 18-tos, 
birželio 2, rugpiūčio 4.

Gimimo P-lės Šv., Mar- 
quette Park, birželio 9 ir 
rugpiūčio 25.

Šv. Antano. Cicero, birže
lio 16 ir rugsėjo 1

Šv. Kryžiaus. Town of 
Lake, birželio 23 ir rugsėjo 
8.

Nekalto Prasidėjimo, Bri- 
ghton Park. briželio 30 ir 
rugsėjo 15.

Lietuvos Vyčiai liepos 4.
Šv. Kazimiero. Chicago

HELP YVANTED — MOTERYS

’III
MERGINU

R A D I O

ŠVIESUS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Snv. Painokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENIT 0RKU
UŽDARBIS 72 <4 Į V AL. PRADŽIAI 

77% J VAL. I’O 3 MfcN.
82% | VAL. PO « MiSX.

VAT.YMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Heights, liepos 7.
Šv. Mykolo, North Side, 

liepos 21.
Aušros Vartų, West Side. 

rugpiūčio 11.
Dienraščio “Draugo”, rug

sėjo 2, Labor Day.
Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų rugsėjo 29.
PIKNIKAI KITUR:

Dienraščio “Draugo”, 
Bergman’s Grove, liepos 14.

Sophie Barčus vakarušnin- 
kų. Justice Park, birželio 
23.

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū 
mtiose arba puotos''. — Se- 
>“va.

MIRGA- MARGA IŠ ROCKFORD, ILL.| Lietuvos Generalinio
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Meškeyieius Beirus. gyv. Ncw 
5 įtrke n r ('ikagoje.

Sodalietės yra pasiruošu
sios Motinų Dieną pagerbti 
savo motinas — rytą baž- 
nyčioje, o vakare parapijos 
salėj prie lempų šviesos.

Gegužės 19 d. Labdarių 
Są-gos 22 kuopa rengia pik
niką parapijos sode. Komi
sija kviečia visus atsilanky
ti. Visas pelnas skiriamas 
Chicago Labd. Sąjungos se
nelių prieglaudai.

★

Rockford gyventojai pri
sibijo galimų netikėtumų, 
nes stoka ne tik šviesos, mė
sos, alaus, bet net duonos. 
Be to, jau penktas mėnuo, 
kaip streikuoja Keyso Co. 
darbininkai, o Beloit, Wis., 
Fairbanks and Morse Co. jau 
šeštas mėnuo, kaip darbinin
kai išėję j, streiką. Visi jau
čia, ką reiškia streikas. Dau 
gelis jau išleido viską, ką 
buvo susitaupę.

★

'“Draugo” prenumeratą 
atnaujino Andrius ir Teofi
lė Škėmai. Sako, nors ūkyje 
niekuomet netrūksta darbo, 
tačiau surandama laiko ir 
įdomiam laikraščiui perskai
tyti. Škėmai turi didelį, 145 
akrų ūkį. Draugiški žmonės. 
Užaugino keturis sūnus, iš 
kurių trys jau vedę su lietu
vaitėmis. Tėvai iš to džiau
gias. Pažymėtina, kad ne tė
vai, bet ir vaikai gražiai lie
tuviškai kalba. Škėmai taip
gi ir aukomis prisideda prie 
visų kilnių reikalų. Tikrai 
pavyzdinga šeima.

★

Atnaujino “Draugo” pre
numeratą ir Domininkas Va- 
rašis. Jis sako, kai kurias 
žinias ir straipsnius net po 
du syk perskaito, o Mirga- 
Marga net po tris syk. Jei 
kurią savaitę nebūna “ Drau
ge” Mirga-Marga, korespon
dentas turi slapstytis nuo 
Domininko. Visi jį čia žino, 
kaipo pavyzdingą jaunikaitį. 
Jis yra ne tik lietuvis pat
riotas, geras katalikas, bet 
taip pat puikus zakristijo
nas, “klapčiukas”, muzikan
tas ir parapijos darbuotojas 
bei aukomis prisidedąs prie 
visų Bažnyčios ir Tautos rei
kalų. Teko girdėti, jog ne
užilgo padarysiąs ‘‘šurum- 
burum". Visi laukiame.

★

Bronius ir Juzefą Garš
vai, žinomi mūs biznieriai,

nors nuolatos užimti bizniu, 
tačiau atsimena, kada yra 
laikas atnaujinti dnr. “‘Drau 
go” prenumeratą. Jų nerei
kia raginti. Gražu būtų, jei 
visi taip darytų. Daug yra 
tokių, kurie įsiskolinę po še
šis mėnesius ir metus nu
traukia skaitymą, tuo nu- 
skriausdami laikraščio lei
dėjus. Nereikia manyti, kad 
laikraštis leidėjams nieko 
nekainuoja.

★

Ekstra. “Dzūkų karalius”, 
skaitydamas “Drauge” Wau 
kegano žinias, sužinojęs, ką 
padarė Jonas Marozas ir kad 
žadąs jį į vyriausius pabro
lius pakviesti, bematant pa
jaunėjo visū dešimčių metų. 
Dabar, sako, tik bėda . su 
“spešil” drabužiu, kurio ne
galima gauti krautuvėse; 
“cilinderį”, girdėt, jau už
sisakęs. Važiuodamas į Wau 
kegan, sako, pasiimsiąs ir 
visą savo štabą: “lekajų”, 
advokatą ir korespondentą. 
Jei tas viskas išsipildys, tai 
tikrai teks pasimatyti su 
vaukaganiečiais.

★

Rockford liet .viai jauni
kaičiai savo mitinge turėjo 
nesusipratimų. Sako, kad 
vienas jų pradėjęs eiti prieš 
Dievo ir visuomenės tvarką. 
Kažin, ar tas, teisybė.

★

Sophie Jusevičienė jau 
nuo seniai sakos negalinti

Al ikėnienėJ Ireviškvtė Salomėja 
'iš Raikėnų k., Rokiškio np.

M Rinkevičiūtės, .Juzė ii- .Agota, 
ir jųdviejų du broliui Miliukevi- 
čiai, kilę llgininku k., Kapčia
miesčio vai., gyv. Čikagoje.

Miiiūnaitylės. Adelė ir Ona, 
kilusios Bartininkų k.. Vilkaviš
kio ap.. gyveno New Yorke.

Alineikiai, kilę ar turėję gimi
nėli Ylakių vai.. Mažeikių ap.

Alilkeviėius Vladas, iš Stonai
čiu k., Padubysio v., Šiaulių nn.

Alontvilas donas, iš Vaičgirio.
Alulvinas Napalis, gyv. Ciev<‘- 

i land.
■ Nainys. Juozas, Vraneiška ir 
Regina, kilę iš Gruzdžių, Šiau
lių a p.

Nalivaika Jonas, gyv. Čikagoie. 
Navadelskis, kilęs Launiakių k., 

į Gruzdžių v., Šiaulių ap., gyv.
bene Philndelphijoje.

Navickas Kazimieras, gyvenęs 
Bavonne, N. J.

Norvaišai, kilę iš Kuršėnų. 
Šiaulių a p.

Pakštys Jonas, iš Rakščių k., 
šėlos vai., Kėdainių ap., gyv. 
Detroite.

Raškauskas Juozas, iš Gilvy- 
džiu k.. A’iešintlų vai.

Ravilonis Pranas, iš Gilvydžių 
k., A'iešinlij vai.

Petkevičius ar Peikus Benedik
tas ir jo brolis, kurio vardas ne

žinomas.
Petrauskai, Antanas, Dominin-

suprasti, kaip vienam name 
gali du “karaliai” gyventi, 
lygiai dalintis visais turtais 
ir valdyti visus dzūkus bei 
žuvis. Sako, kibą reikės krei
ptis į prof. Kampininką, kad 
jis tą ištlumočytų ant save 
delno. Koresp.

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cieveland

Šv. Jurgio parapijos salėj 
įvykg gegužės 12 d. Motinų 
Dienos paminėjimo vakaras, 
kurį rengia Aušros, Vartų 
Moterų Draugija.

Pradžia 5 vai. vak. Tikie- 
tas 50c. Bus suloštas labai 
įdomus scenos veikalas. Bus 
dainos ir kitoki pamargini- 
mai.

Programai užsibaigus, bus 
šokiai prie Buknio orkestro. 
Visi kviečiami ir linksmai 
praleisti vakarą su motino
mis.

*
Su ateinančiu sekmadieniu 

po visas katalikų parapijas 
prasideda maisto vajus, ku
ris skiriamas vaikučiams 
našlaičiams visose pasaulio 
dalyse. Visi geros valios, iš-

3t2

tieskit ranką našlaičiams 
paaukodami kiek kas gali.

Kat. Mot. choro ekstra 
susirinkimas įvyks gegužės 
16 d., 7 vai., S. Nemanių na
me. Visos dainininkės pra
šomos dalyvauti. Nors buvo 
manyta ir rašyta, kad šis 
choras krikštą, bet būsite 
nudžiugintos kai atsilanku- 
sios išgirsite ką kitą. Įsitė- 
mykit dieną.

*
Praeitą sekmadienį, šv. 

Jurgio parap. Moterų Są-gos 
26 kp. 30-ties metų jubilie
jinis bankietas pavyko. Vi
suomenės atsilankė daug. 
Valgiai buvo skanūs. Visi 
geroje nuotaikoje linksmai 
vakarą praleido.

Bravo, mamytės! Laimin
gai jums sulaukti 50 metų 
jubiliejaus.

*
Pvt. Eddy Platakis nuo 

E. 65-tos gat., laimingai grį- 
I žo iš tarnybos. Daugiausiai 
ištarnavo Europoje — Vo
kietijoje, Prancūzijoje. M. D.

kas, Pranas ir Blndas, gyv. Či
kagoje

Petrauskas Kazimieras, ginies 
Amerikoje, gyveno Lietuvoje, Ka
pčiamiestyje, dabar gyvena Broo
klyne.

Petrai ičienė-Andi iejūnaitė Bro 
nė, gyv. Cicero, III.

Petryla Aloyzas, kilęs Rakan
džių k., Gruzdžių v., Šiaulių ap., 
gyv. Bostone.

Pocius Juozas, iš Petraičių kai
mo.

Pocius \ iktoras, išvažiavęs iš 
Lcgaitciių dv, ir jo žmona Vincė 
Poeienė-I Iregnytė.

Podericnė-diikncyieiūtė (Ina, ki
lusi Lekeviu vai., Kakihj ap., gyv. 
Brooklyne.

Pilkas Antanas ir Pūkas Juo
zas, iš Žemaitkiemio km., Šila
voto vai., Marijampolės ap.

Pulokas (Ina, gyvenusi Imne 
Atlantic City.

Puodžiūnas Jonas, spėjama gyv. 
t 'levelandė.

Račkauskas Edvardas, sūnus 
Aleksandro ir Juzefus, kilęs Tau
ragės a p., gyveno Čikagoje, 4334 
S. Western Avė.

Ragaitis Agota. gyv. Pbiladel- 
pliia, Ra., AVest Moreland Avė.

Ragauskai, kilę iš Kuršėnų, 
Šiaulių ap.

Bašinskas Povilas, kilęs Šimo
nių m., gyv. Philadelphijoje.

Rupšla ūkis Stasys, gyvenęs Ine 
tavoje nuo 1921 iki 1938 metų, 
vėliau Pittsburghe, pas teta A- 
leksandrą Viktorai! ienę.

Rutkauskaitė Paulina.
Sakalauskienė Veronika, gyv. 

New Yorke.
Sedleekai, Antanas, Vaclovas ir 

Vladas, gyv. New Yorke.
Seliekas Juozas, gyv. Brist oi 

mieste.
Siauris Julijonas, kūnus Jur

gio, iš Lenkimų k., Skuodo vai., 
gyv. Bostone.

Sinkevičius Andrius ir jo bro
lis kurio vardas nežinomas, kilę 
iš Buivunų k., Žaslių vai., Trakų 
ap., gyv. Čikagoje.

Skelpšienė-Šapranauskaitė Salo
mėja, gyv. Baltimorėje.

Skripkauskas Petras, kilęs iš 
Rudaminos vai., Seinų ap., gyv. 
New A'orke.

Skndas, du ar trys broliai, var
dai rodos Juozas ir Matas, kilę 
iš Jasnagurkos-Aukštikalnio km., 
Subačiaus vai.

Snialakienė-Razutailė Julija iš 
Tarvydų k., Yieviržėnlų vai., gy
veno bene Brooklyne.

į Stankevičius Petras, gyvenęs 
i Balt imorėje.

Stašienė-Žvirblytė Angelė, iš 
Paliepių k., Rokiškio ap.

Staškienė-Žemaitytė Emilija, 
gyv. Burlington, N. Y.

Stasytė Konstancija, išvykusi 
iš Teredsvario k., Subačiaus v., 
Panevėžio ap.

Stepšiukė Veronika, kilusi Ba
joriškių k., Veprių parap., gyve
nusi Philndelphijoje.

SI l ipiniai, kilę ar t urėję gi
minių Ylakių vai., Mažeikių ap.

Stukas Antanas, gyvenęs far- 
moje prie Leiviston, Me.

Supranienė-Bleifertaitė Marijo
na, iš Kvietiškio dv., Marijam
polės vai.

Sala vėjus Juozas, išvažiavęs iš 
Koeiškių k,, Papilės vai., Šiaulių 
a | tsk r.

Šalnius Antanas, turįs mėsinę 
New A'orke.

ConsuJate General of 
Lithuania

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

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

JS

1-RjL

ROLL ROOFING 
9(1 1b. — 2n.il Roll 
Driek Siding — Roll . . .
Heavy Driek Siding ....

Ketvirtainė pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stnko — Lentų ir Namams 
Materiolo.

| Kam reikalinga namą, taisyti. Mes 
I dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių.

| Turim Visokios Maliavos Namams
i Mes turini gerą. lietuvį karpenter)

i ALBERT LUMBER & ŠI PULY 
COMPANY

I 3860 SO. WESTERN AVĖ.
I Tel. LAFAYETTE 2101

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:* 
"SAVAS PAS SAVĄ"

TiesiogJums 
stj Dft13 Mū btuvės

S 1.60 
$2.15 
$6.95

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų ISgarslna Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBPMAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 10 getams

#500.00 °'ovmo 
POLISAS

#4.00 "K™"”

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA,
*1000.00 POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistran

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTR AS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

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

Mes Pagelbėsime lums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

ŠeStadienį iki 2-ros valandos po pietų.

ftią pinigų sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal Q. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti 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
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC 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.

Adverti&ing 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 ............................................ $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 ženklų. 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 asmeniškumš. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Taikos Konferencija Ir Rusija
Nors, paties sekr. Byrnes teigimu, “keturių didžiųjų" 

užsienių reikalų ministrų konferencija Paryžiuje prie 
susitarimo sienų ir reparacijų klausimu nepriėjo, ta
čiau p. Byrnes pasiūlė taikos konferenciją šaukti bir
želio 15 d. Ir Prancūzijos vyriausybė esanti pasiruo
šusi kviesti numatytas 21 tautas ton konferencijon.

Bet Maskva ir čia vis dar stovi ant kelio. Molotovas 
turį® atsiklausti savo boso diktatoriaus Stalino. Vadi
nas, naujas taikos planavimo trukdymas iš rusų pu
sės.

Diktatorius Stalinas tuos visus taikos trukdymus da
ro, kad laimėti daugiau laiko tolimesniems agresiniams 
žygiams ir pravedimui savo komunistiškos politikos 
okupuotuose kraštuose. Dabar jokios abejonės nebe
lieka, kad rusai tol darys trukdymus, kol visa pilnu
ma jie nebus prisirengę taikos konferencijai diktuoti.

Tuo tarpu politinė ir ekonominė būklė visur blogė
ja. Kiek Mandžiūrijos, tiek Korėjos bylos, atrodo, jau 
pralaimėtos. Kinija braška. Gen. MacArthur vienas 
stipriai laiko Japoniją nuo chaoso. Europoje būvis 
tikrai yra kritiškas.

Šioj būklėj diktatorius Stalinas yra užsimojęs pa
sinaudoti visa pilnuma. Mat, politiniu chaosu, ekono
mine krize, skurdu komunizmas sparčiai tunka.

Atsižvelgiant į tai, jau laikas būtų ne tik suprasti 
dėl ko Stalinas trukdo taikos darbus, bet ir darytT 
energingus žygius greitai, teisingai ir išmintingai sta
tyti pagrindus pastovei pasaulio taikai.

★
Rusija Duoda Trupinius, Ima Daug

Jungtinių Tautų suorganizuota UNRRA atlieka ge
rus darbus. Tik gaiLa, kad toj organizacijoj nėra lygy
bės. Sovietų Rusija yra viena iš pačių didžiųjų valsty
bių, turinti eibes visokiausio turto, tačiau į UNRRA 
tik trupinėlius tedavė — apie pusantro milijono dole
rių. Bet iš tos organizacijos, įskaitant Lenkiją, Čeko
slovakiją, ir Jugoslaviją,, jau išėmė visokių reikmenų 
už apie bilijoną dolerių vertės.

Amerika įnešė į UNRRA 2.4 bilijonus dolerių ir, ži
noma, sau iš to nieko negavo ir nereikalavo. Kanada 
įnešė 138 milijonus, Didžioji Britanija 624 milijonus, 
Indija 23 milijonus, Brazilija 10 milijonų, Naujoji Ze
landija 8 milijonus. Šiaurės Afrika 5 milijonus. Milijo
nais dolerių įnešė ir mažesnės valstybės, tačiau milži
niškoji Rusija nė dviejų milijonų nedavė.

Ir šalpos žvilgsniu atrodo, kad Rusija yra privilegi
juota. Ligšiol susidaro įspūdžio, kad visos jungtinių 
tautų organizacijos specialiai turi tarnauti Rusijai. Jei 
kuri iš jų atsisako rusams pataikauti, Maskva tuoj 
grąsina boikotu.

Vašingtone gauta ne vienas, bet visa eilė pranešimų, 
kad UNRRA duotais daiktais ir maistu rusai komu
nistai užgrobtuose kraštuose savo propagandą veda. 
Rusų agentai, dalindami kenuotą maistą, žmonėms pa
sakoja, kad maistas yra rusų, o tik dėžutės (kenai) 
yra padirbti Amerikoje.

Maskva, kaip matote, viską stengiasi panaudoti ko
munistinei propagandai.

★
“Viltis” (Hope), Vyt. Belajaus leidžiamas anglų kal

ba laikraštukas, išleido gražų sukaktuvinį, numerį, pa
puoštą iliustracijomis, straipsneliais ir įvairiomis ii- 
nių-žinelėmis.

Tremtinė Kazokų Sovchoze Sibire
Rašo dr. J. PrunskisI

(Tęsinys)
PASTOGE, KURIOJ SUMIRKDAVO NUO LIETAUS

Toksai gyvenimas tremtiniams atrodė nepakeliamas 
ir Ados šeima mielai sutiko vykti vasarai į kalnus, kur 
buvo karvių ūkis. Čia jos visos trys buv0 apgyvendin
tos vadinamame “ščerbake“ — iš vytelių supintoje bū
doje, kuri nė stogo neturėjo. Ada pati turėjo vytelėmis 
stogą užpinti.

Atėjęs viršininkas pratarė;
— Chorošo. Mazit nada... Gerai, reikia ištepti...
Pasirodo ji turėjo eiti į laukus, laukti šviežių mėšlų 

ir jais gerai ištepti savo naujų “namų” sienas ir lubas, 
kad apsaugotų nuo vėjo ir lietaus. Tačiau kai lietus 
užėjo, viduje negalėjo sukurti išsidžiovinimui, nes jų 
tas “kiziak” buvo ištižęs...
JEI MERGAITĖ NEPRIMELŠ PIENO PAGAL 
PLANĄ”...

Rusijoj net ir degtukų trūksta, todėl turėjo labai tau
pyti atsivežtuosius. Ada ir jos mažoji sesuo kiekviena 
buvo priskirta prie karvių ganymo, turėjo saugoti po 
150 karvių. Viršininkas moterims davė paaiškinimus, 
kad pagal “planą” nuo kiekvienos karvės turi būti pri
statytas tam tikras kiekis pieno per mėnesį. Jeigu mel
žėja tiek pieno nepristato, tai* ji turi mokėti pabaudą. 
Bet gi karvės čia buvo blogai maitinamos ir negalėjo 
duoti nustatyto maximum kiekio, koksai buvo gautas 
kuriame tai bandomajame ūkyje, kaį tas normas nu
statė.

Už mėnesį darbo Ada ir jos sesuo gavo po 60 rublių; 
sunku iš to maitintis, nes pūdas miltų, jei tik jų galė
jai gauti, kaip tik ir kaštavo 60 rublių.

Mergaitės rudenį, lietums, prasidėjus, buvo nuolat su
šlapusios ir pagaliau noromis grįž0 į kaimą. Laimei jos 
buvo įsidėjusios tėvo drabužių, tai už vieną eilutę (“siū
tą“) jos nusipirko trobelę (pirma marškinius davusios 
viršininkui — kyšio).
ŽIEMĄ SIAUTĖ BURANAI

Dabar jas pristatė grūdus nešioti. Ada su drauge per 
dieną turėjo išnešti 55 neštuvus grūdų, sveriančių po 
125 svarus, ir dar sunkiai juos supilti į nurodytą vietą. 
Jokių švenčių joms nebebuvo. O čia dar reikėjo sunešti 
150 kibirų molio ant namų stogo, kad apsisaugojus nuo 
lietaus. Langams nebuvo stiklų, tai surinkusi gabaliu
kus aplinkui kraštus apsiuvo drabužiu, tada sujungė — 
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.

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 skirtas 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.

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 aštuonias.
NAČALNINKAS LIEPĖ SUDEGINTI KRYŽIŲ

Ada su sergančia motina ir nepilnamete sesute išsi- 
pardavinėjo savo drabužius, gelbėdamosi nuo alkio, 
dirbo kasyklose ir matė, kaip ten nėščios moterys be
veik iki gimdymo dienos dirbo.

Vienas pasenęs šachtų darbininkas dėl vidurių ligos 
negalėjo valgyti duonos. Prašė, kad jam duotų atitin
kamą kiekį miltų, bet negavo. Ligonis greit mirė. Trem
tiniai paprašė vieną stalių, kad ant jo kapo padarytų 
kryžių. Stalius padarė, bet jį pagavo viršininkas ir lie
pė sunaikinti. Jam net pagrasė nubausią už vagystę,

nes medis — valdžios. “Načalninkas’’ dar pridėjo:
— K? d nors žvaigždę būtumei daręs...

IŠTRĖMIME RANDA UKRAINIEČIŲ ŠEIMĄ

Kai Ada su dviemis draugėmis, vyko į lenkų armiją 
ir viename miestelyje turėjo tris dienas laukti, jos ra
do prieglaudą vienoj ukrainiečių šeimoj, kurie dalinosi 
su jais barščiais ir koše. Ukrainietė moteris šluostė 
ašaras ir pasakojo, kaip prieš 20 metų iš Ukrainos juos 
išvežė į vidurinės Azijos stepes. Jie dirbo sunkiai, kaip 
niekada, ir nieko už tai negavo. Per dvidešimts metų 
jie nebuvo bažnyčioje, ir ta vienintelė maža ikona (pa
veikslas), kurią atsivežė, vis turėjo būti pridengta, kad 
niekas iš “jų” (bolševikų) nepamatytų. Bet “jie“ ne- 
palauš tikėjimo, — ryžtingai sakė ukrainietė. Daug 
kartų buvę įsakyta, kad duktė dėtųsi prie komsomolcų 
(komunistinio jaunimo organizacijos), bet ji vis laiko 
ją namie, nežiūrėdama grąsinimų. Ji neleisianti savo 
vaikui maišytis bedievių minioje.

— Girdėjau, kad jūsų besiformuojančios armijos šta
be yra kunigų, — kalbėjo ukrainietė. — Ar jūs nepa
dėtumėte mums apkrikštyti mūsų anūką. Mes čia netu
rime savo kunigo, o vaikas jau vienų metų ir mes no
rime, kad jis būtų krikščionis, kaip ir mes.

Pagaliau išlydėdama ukrainietė pratarė:
— Eikite su Dievu. Jūs grįšite į savo kraštą, o mes..., 

— ir numojo ranka beviltiškai, kaip tas dažnai matyti 
Rusijoje.
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ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
— Tikriausia jo kopija, 

jo atžala.! — ir, prispaudusi 
sūnelį prie krūtinės, vėl ė- 
mė isteriškai verkti...

Kaitri vasaros saulutė jau 
slinko į vakarą. Mažyčiai 
jos buto langai nedaug te- 
įleido šviesos. Pavakare čia 
greičiau temdavo, negu ki
tur. Marytė gulėjo, nuvirtu
si ant lovos. Ant sienos ka
bojo gražiuose rėmuose vy
ro fotografija, į kurią da
bar įsmeigė akis Marytė.

Kažkas susibeldė į duris. 
Katriutė drąsiai atidarė du
ris, bet atidariusi greit to 
pasigailėjo. Ji jau norėjo 
užtrenkti duris atgal, bet 
gražios ir geros atėjusio 
akys maldavo jo išklausyti. 
Katriutė norėjo bėgti pas 
Marytę, bet, atsiminusi jos 
nervų sukilimą, pasiryžo vie 
na kęsti, kas atsitiks.

Prieš ją stovėjo aukštas 
vyras įdubusiomis akimis, 
ruda barzda ir žilais paau
siais.

Nors jo išvaizda buvo bai
si, bet gera veido išraiška 
sakė ji nesant kokiu žmog
žudžiu ar smulkiu vagiliu
ku. Jq prašančios akys ne
buvo baisios ir už tai, nors 
sunkių laikų įbauginta, mer
gaitė neužtrenkė durų.

— Mes čia gyvenam labai 
vargingai pačios ir niekuo 
negalime sušelpti, — gana 
maloniai tarė rusiškai Kat
riutė.

— Aš tik noriu paklausti, 
panele, ar čia negyvena Ma
rija Kizimirovna Grikšienė, 
ir ar Jūs negalėtumėt man 
nurodyti, kur ji išsikėlė iš 
buto Nr. 30.

Kelios mintys susipynė 
Katriutės galvoj:

— Gal... gal jos...
Ji susimaišė. Nieko neat

sakė, tik palikusi atdaras 
duris, nubėgo į kambarį ir 
sušuko:

— Maryte, tik tu pažiū
rėk — ten kažkas tave kvie
čia.

♦ Lygiai kaip anais laimin
gais laikais, kada jai šeimi
ninkė pranešė, kad ji kvie
čiama prie telefono, jai atė
jo į galvą: kas bebūtų, tik 
tikrai nebus jis. Tiek daug

kartų ji ėjo prie durų su vil
tim rasti ten savo brangų 
vyrą, tiek daug pergyveno 
ji nuo kiekvieno skambučio 
ar nesitikėto apsilankymo, 
ir vis tai nebuvo ir nebuvo 
jis...

Nubraukusi ašaras ir su- 
siglosčiusi susitar šiušius 
plaukus, nutarė nueiti prie 
durų, nes vakaro prieblanda 
paslėps jos užverktas akis 
ir veidą.

— Ar negyvena čia kar
tais Marija Kazimirovna 
Grikšienė, ir ar Jūs man ne
galėtumėt pasakyti, kur ji 
išsikėlė iš buto Nr. 30? — 
pakartojo jis jau daug kar
tų sakytą klausimą.

— Kas Jūs toks? — pra- 
kuždėjo Marytė ir atsirėmė 
durų, kad nepasvirtų; nors 
žmogų ne visai pažino. Keis
ta* neramumas, kurs buvo 
apėmęs ją nuo pat į atsto
vybę išėjimo, dabar apėmė 
visai, ir jai pradėjo drebėti 
kojos. Aukštasis vyras pri
silenkė prie jos arčiau ir, 
pažinęs ją, sugriebė į, glėbį, 
kad ji nenuvirstų į žemę.

— Vytuli! — sukuždėjo 
ji lyg per sapną ir užmerkė 
akis, pasvirusi ant vyro, sa
vo tiek seniai laukto vyro,

E

rankų. Vytautas nusigandęs 
guldė ją ant lovos ir vėl kė
lė prie savęs. Nežinodamas 
ką daryti, stvėrėsi sau u* 
plaukų. Nejau ji numirs, ir 
jis, stovėdamas taip seniai 
trokštuose laimės vartuose, 
negalės į laimę įžengti...

Katriutė greit suprato, 
kas tas apžėlęs vyras.

— Nusiraminkit! — ener
gingai darbuodamasi katego 
riškai įsakė ji aukštam vy
rui. Tai tik trumpas jausmų 
nustojimas. Štai, žiūrėkit, 
pulsas muša normaliai. Įsi- 
tikrinkit. Žinot juk — dide
lis džiaugsmas sujaudina 
dar labiau, kaip nelaimė. 
Tik supraskit- Ji juk manė 
Jumi gyvo nesant. Jį taip 
Jumi myli! — kalbėjo drau
gė, dėdama Marytei ant kak
tos šaltą kompresą.

Marytė atmerkė akis. Ap
sidairė aplinkui. Jos akys, 
susidūrę su Vytautu, rūsčiai 
sutraukė antakius. Lyg sun
kų sapną, nužėrė kažką nuo 
kaktos; paskui vėl pasižiū
rėjo į jį,, nusišypsojo, ištie
sė rankas lyg į nesamą ma
lonią iliuziją ir vėl užsimer
kė. Kai antrukart atbudo, 
buvo jau rami ir begalo lai
minga.

— Jis grįžo, tėvelis grį
žo! — aiškino savo draugei, 
savo maža ką suprantančiam 
sūnui.

Džiaugsmo ašaros riedėjo 
ir per Katriutės veidą.

(Bus daugiau)

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten, kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. —

Milton.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

1 r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas 1

Be to, turime Į 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
alifikų 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 — HUSIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ
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Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT MJPERVIKION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
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Studentai Be Knygų
Artojas be arklo, o stu

dentas be knygų negali gy
venti. Be knygos joks moks
las neįmanomas. Knyga — 
tai švyturys, nuš v i e č i ą s 
mokslo tankumynus.

Mūsų studentai Lietuvoje 
visada veržėsi į mokslą, nors 
ir sunkiausiomis sąlygomis. 
Ir dabar ištrėmime, dažnai 
nevalgę ir apiplyšę, pasku
tinį centą skiria knygai nu
sipirkti, mokyklai lankyti. 
Vilioja mokslas jauną lietu
vį, kaip šviesa keleivį tam
sią naktį. Neveltui Vincas 
Kudirka ir himne įrašė: “Ir 
šviesa ir tiesa mūs • ingsnius 
telydi! ”

Didelė dalis mūsų studen
tijos ir besimokančios jau
nuomenės šiuo metu vargs
ta ištrėmime Europoje. Jų 
pasigailusi, Britų karo va
dovybė, kartu su UNRRA, j 
steigia jiems du universite
tu: vieną Hamburge, skiria
mą Pabaltės studentams, 
antrą Bavarijoje — visiems 
tremtiniams stud e n t a m s. 
Daugelis studentų mokosi į- 
vairiose Vokietijos, Prancū
zijos, Švedijos, Šveicarijos 
ir Italijos universitetuose. 
Be universitetų, beveik kiek 
vienoje stovykloje tremtiniai 
turi savo gimnazijas, ama
tų ir pradžios mokyklas. Vi
si tie studentai, kaip BALF 
pirmininkas, kuri. Končius 
praneša, yra didžiausiame 
varge. Jau nekalbant apie 
maistą ir drabužius, jiems 
trūksta knygų, sąsiuvinių, 
pieštukų ir kitokių mokslo 
priemonių.

Kas geriau atjaus studen
tą, kaip studentas? Ir štai, 
gražų broliškumo pavyzdį 
parodė Lietuvių Universite
to Klubas, surengdamas va
karą Europos lietuviams 
studentams knygoms pirkti. 
Garbė kelią parodžiusiems-

Dabar vėl rengiamasi prie 
kito vakaro, kurio tikslas 
bus surinkti vadoveliii iš a- 
merikiečių studentų, lietu 
vių profesijonalų :r visų ki
tų, kurie turi kokių nors 
knygų ar vadovėlių.
KAS RENGIA?

Vakarą rengia ir progra
mą jame pildo trys stambios 
jaunųjų jėgos: “Birutės“ 
choras, Ateitininkų Draugo

vė ir Lietuvių Universiteto 
Klubas. “Birutės” choras 
dainuos, ateitininkai šoks, o 
L. U. Klubo narės išpildys 
solo ir dueto numerius. Be 
to, dar dalyvaus atskiri dai
nininkai, kuriuos vėliau su
minėsime. Gerb. konsulas. P. 
Daužvardis, maloniai sutiko 
pakalbėti apie Lietuvos kul
tūrą ir meną.
KADA IR KUR?

Parengimas įvyksta bir
želio 2 dieną, sekmadienį, 
4:30 po pietų, International 
House, 1414 East 59th Str.

Rose Encherytė, žinomo 
BALF darbuotojo gabi duk
relė, dabar studijuojanti Chi 
cagos universitete ir jau pa
sižymėjusi savo gražiais 
straipsniais universiteto laik 
rašty ‘The Chicago Maroon’ 
ir viena iš jo “editorial as- 
sistants”, apsiėmė išgarsin
ti parengimą tame laikrašty 
anglų kalboje.
DVEJOPAS TIKSLAS

Parengimas turi dvejopą 
tikslą. Pirmas: surinkti kuo 
daugiausiai knygų mūsų stu 
dentams. Antras: supažin
dinti Chicagos universiteto 
studentus ir studentes, gy
venančius Inter n a t i o n a 1 
House, su Lietuva, jos dai
nomis ir šokiais. Vien Inter
national House gyvena su 
viršum 500 studentų iš visų 
pasaulio kraštų, kurie daž
nai mažai ką žino apie mus, 
maišo mus su lenkais, ru 
sais ir net vokiečiais, čia 
yra geriausia proga parody
ti savąjį, lietuviškąjį meną 
tiems žmonėms, kurie yra 
rinktiniai atstovai iš 35 pa
saulio tautų.
KVIEČIAME

Visi pasižymėkime tą die
ną savo kalendoriuje ir bū
tinai atvykime. Išgirsime 

į “Birutės“ chorą, jaunai ir 
i gražiai po karo sužydėjusį, 
pamatysime šokant ateiti
ninkus, kurie ką tik bus 
grįžę iš Tautų Festivalio 
Clevelande. Beje, mūsų žino
mas šokių mokytojas, nenu- 
ilstąs Vytautas Beliajus, da
bar moko ateitininkus. Ir 
viskas bus vien lietuviškai!

Eidami į parengimą, žmo
nės paprastai nešasi ir pi
niginę kartu. Į šitą paren
gimą bilietų nepardavinėsi- 
me, kiekvienas galės veltui 
įeiti. Bet ateidami prašome 
atsinešti knygų. Knyga vi
sur duris atidarys.
KOKIŲ KNYGŲ?

Lankė Tamstos sūnus ar 
duktė kokią mokyklą? Turi
te gal senų ar naujų mo
kyklos knygų? Tas ir neški
te. Nebijokite, kad angliš
kos, mūsų lietuviai visi mo
kosi angliškai, suvartos 
Neškite pradžios mokyklos, 
aukštosios ar universiteto 
knygas, bet kuriomis kalbo
mis, iš bet kurios mokslo 
srities. Galima nešti skaity
mų knygas, noveles, dra
mas, poeziją, žodynus bet 
kuriomis kalbomis. Nepa
mirškite ir lietuviškų kny
gų. Gal kada iš Lietuvos 
užsisakėte ar parsivežėte? 
Labai labai džiaugsmingai 
bus priimti anglų-lietuvių 
kalbos žodynėliai ir lietu
viški vadovėliai kaip išmok
ti angliškai.

PROFESIONALAI!
Daktarai, advokatai, tei

sėjai! Prašome aukoti savo 
profesijos ir buvusias mo
kyklos knygas, kurios be 
reikalo ir be naudos spin
tose pelėj a. Jūsų knygos 
studentų bus su džiaugsmu 
priimtos!

Antanina Faskauskienė, iš 
Ateitininkų Draugovės, su 
savo draugėmis grašiuose 
tautiškuose rūbuose p. iim& 
atneštas knygas. Kurie at
nešite 10 ar daugiau knygų, 
prašom kartu paduoti raš 
telį su savo pavarde ir pa
rašyti, kiek knygų aukojo
te — paskelbsime tokius au
kotojus spaudoje.

Mes neturime knygų! — 
Sakote, kad neturite knygų ?

Tada vistiek ateikite nors 
ir be knygų, tik nepamirš
kite piniginės pasiimti. Ži
nau, kad norėsite nors kiek 
paaukoti mūsų vargšams 
studentams. Aukos po sve
tainę nebus renkamos, bet 
prie durų priimsime viso-; 

l kias aukas, nuo mažiausios > 
į iki neribotos sumos.
i Choras, šokėjai, daininin- Į 
kai — visi aukoja savo ta-1 
lentus ir laiką, neimdami už

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

tai nė cento. Mr. RoberLtainę veltui. Tai mūsų visų 
Strozier, Int e r n a t i o n a 11 pareiga ateiti ir paremti tą»
House Assistant Director, 
duoda mums didžiulę sve-

kilnų tiksią!
Sun ja Pipirai tė

Browder įėjo Rusijon 
Be Suomijos Vizos

LONDONAS, geg. 8.—Reu 
ter raportas sakė Earl Brow 
der, nuverstas U.S. komuni
stų viršininkas, nuvyko į 
Maskvą iš Suomijos. Jis 
perėjo per Rusijos rubežių 
penktadienio naktį,, nežiū
rint to, kad neturėjo atitin
kamos Suomijos vizos.

Arabai Ieško Pagalbos 
Prieš Anglija-Amerika

JERUZALE, geg. 8.—Ara
bų komiteto pareigūnas sa
kė Palestinos arabai ieškos 
Vatikano, moslemų vadų 
Indijoje ir Afganistane, ir 
Rusijos paramos prieš bri- 
tų-amerikiečių rekomendaci
ją įleisti žydų į Palestiną, ir 
smerkė britų atsišaukimą 
dėl Amerikos pagalbos tuo 
reikalu kaipo “grąsinimą 
didesnės jėgos.’’

Žmogaus būdas reiškia 
daugiau, negu jo karjera

A. A.

VINCENTAS ŽVINGAUSKIS
Gyveno 4450 So. Talman Avė. Tel. VIRginia 3654. 

Mirė Gegužės 8 d., 1946 m., 7:35 vai., vak., sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Žigai
čių parapijos, Viluščių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Sofiją (po tėvais 

Ciparaitė); dukterį Esther, ir daug kitų giminių ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje — 
4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmad., — Geg. 13 d. 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į Nekalto 

Prasidėjimo Švenčiausios Panelės Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmoną, Duktė ir Kitos Giminės.
Laidot., direkt., J. Liulevičius. Tel. LAF 3572.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

Al. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

SENOMS. ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Keičiamieji nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai iSsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skirti smo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų u 
skaudžių žaisdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda- 
ras Ir skau- (Zras Ir skau- 
džlaa žals

daa. Vartokite jį irgi skaudlems 
nudegimams, Sąftų ir sutrūkimų 
praSaiinlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir kl- 
tomh odos negalėms ii lauko j»u- 
■Afl

LBODLO OINTMENT parsi
duoda po 91.00, 1.7R, ir 9.00.

Siųskite Jūsų Moaey Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

n*nt. n rhicsgo sn m.
Arliu galima gauti HTEM PHAIt- 
MACV. 4X47 W. 141h St., Cice
ro 50, Illinois,

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mošų Įstaigą!

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

Ltėtarių į/ra pilnai 
patinkinti tait utna Mavrait, 
Iturinot m«« padirbami jiimt

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
621 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: 8EELET 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MK. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

MAZEIKA"EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Westem Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Liluanica Avė. - Yar. 1138-1139
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 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

M&sq patarnavimas yra greitas, mandagus. Ir 
jflsų flnansl&kam stovini prieinamas 1

NARIAI:

O h 1 e a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU
Patarnanjara
dienąirnakti

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visam e 
M i e s t e.

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

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

Telephone YARds 1419

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

MAŽEIKA -įr-
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones: YARds 1138-39 

PRO. 0(199

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



DIENP.Af.TIS DRAUGAS. CHICACO, ILLINOIS

Kas žinotina

Studentams besidairantiems darbo
SOČIAI, SECURITY 
KORTELES

Artėjant mokslo meto pa
baigai, daugelis vidurinių 
ir aukštesnių mokyklų stu
dentų jau pradeda dairytis 
darbo — laikino atostogų 
metu arba nuolatinio, ir 
kreipiasi j Sočiai Security 
Board kortelės. Paklausyki
te, ką tuo reikalu sako H. E. 
Padway, menedžerius Sočiai 
Security Board, adresu 703 
West 66 St.

“Kas anksčiau yra išsiė
męs kortelę, tenesikreipia dėl 
naujos. Reikia susirasti se
noji kortelė. Jei nesuranda
ma, tuomet reikia Kreiptis 
gavimui duplikato, ant ku
rio bus pažymėti tie patys 
numerai, kaip kad buvo ori- 
ginalėj kortelėj. Aplikacijas 
gavimui duplikato, ar origi- 
nalės Sočiai Security korte
lės reikia kreiptis aukščiau 
pažymėtu adresu, arba į bet 
kurį paštą.
NUMERAI
NEKEIČIAMI

Išduotoj asmeniui Sočiai

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotp Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų

Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

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

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 

■ -..............-......... , .

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtu Viri •17,600,000- — Atsurgm FooOm Virt <1.000.000.

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. — Wedneadays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Security kortelėj numerai 
nemainomi, nors ir kelios 
kortelės būtų pamestos. Ki
taip pasidarytų didelė maiš- 
tis. Pavyzdžiui, vien Illinoju- 
je randasi virš pusė miliono 
žmonių Smith pavarde. Kas 
būtų. jei būt keičiami nume
rai jų Sočiai Security kor
telėse? Jie nedirba visą gy
venimą vienoj vietoj. Taigi, 
darbdaviams ir vyriausybei 
būtų sunku susigaudyti.

Kiekvienas asmuo einąs į 
bordą gavimui Sočiai Securi
ty kortelės, turi su savim 
neštis šias informacijas: gi
mimo dieną, metus ir vietą; 
vardus tėvo ir motinos, ku
rios taipgi reikia žinoti ir 
mergystės pavardė.

Visur biack markei
Berlin. — Amerikos mili- 

tarė vyriausybė skelbia, kad 
pastaruoju laiku suimta virš 
20,000 asmenų dalyvaujan
čių biack market’e. Praeitą 
mėnesį vieną dieną buvo su
imta 800 asmenų.

TEL. VICTORY 1272

S

SIAMO DVYNUKES

Kurias Portland, Ore., li
goninėj pagimdė Mrs. Ed- 
ward Hurse, iš Deep River, 
VVash. Dvynukės sveria de
vynis svarus ir suaugusios

Kas Girdėt^ 
Chicago Je>

Atėmė ligoninei 
inime

Gilbert Ross, 1973 S. 
Trumbull Avė., važiuojant 
automobiliu į Augustana li
goninę, kad parsivežus žmo
ną ir kūdikį, prie vieno kryž- 
kelio sulaikė plėšikes. Grą- 
sindamas revolveriu įsakė 
važiuoti į nurodytą vietą, 
kur atėmė $107, kuriuos 
Ross vežė ligoninės bilai už
mokėti.

Vos nenuskendo 
trys vaikai

Namuose pasidirbtu laive
liu (“kayak”) trys 13-14- 
kos metų vaikai išvyko pa
plaukioti ant ežero. Laive
liui apvirtus, laimei nelaimę 
pamatė arti plaukę- motori
niu laivu Frank Brown. 
6616 Greenwood. Vaikus iš
gelbėjo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

dlARCUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADTO LATKRASTIS. — ĮSTEIGTAS B AI.. 11- 103?

WHFC 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-moę 

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, I1L 
Telefonas — GROvehiU 2243

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

per nugarą. Gydytojai ne
darys pastangų jas atskir
ti dėlto, kad turi tiktai vie
ną cirkulerinę sistemą, šiaip 
mergaitės normalios.

Saldainių pardavėjos 
mitinguoja

Krautuvėse saldainių par
davėjos mitinguoja. O mi
tingai ne ką kitą reiškia, tik 
reikalavimą pakelti algą. Ki
taip ir jos gali sustreikuoti. 
Saldainių pardavėjos taipgi 
susiorganizavusios į uniją.

Meksikonus
apvogė

Policija ieško merginos, 
kuri apvogė du Meksikos tu
ristus, viešinčius Chicagoj. 
Sako, jie su ta mergina ba- 
liavoje keliuose saliunuose.

4,000 vizų
Roy H. Johnson, klerkas

U. S. District Teismo, pra
neša, kad nuo spalių 1, pra
eitų metų iki dabar, vizų iš
vykti į užsienį išduota 4,- 
000. Daugiausiai į Skandina
vijos kraštus ir Airiją.

Suimta negrų gengė
Policija suėmė septynių 

negrų gengę, kuri vieną nak
tį apiplėšė tris saliunus ir 
iuose rastus kostiumerius.

iLAUSYTIb
MUZIKOS 

DAINŲ 
ŽINIŲ 

•RANESIMl

RUNGTYNES NAŠLIŲ 
NAUDAI

Policijos Labdaringoji Są
junga kiekvieną metą suruo
šia tarpusavio basebolo 
rungtynes naudai našlių, 
kurių vyrai-poliemonai yra 
žuvę nuo plėšikų, vagių, 
gengsterių ir k. einant savo 
pareigas.

Šįmet policijos basebolo 
So. Side ir No. Side tymų 
rungtynės įvyks birželio 29 
ir 30 dienomis Wrigley

Po aptamsinimo 
pasidairius
Prie žvakių šviesos Palmer 

House C. Y. O. sportininkai 
suruošė vysk. Bernard J. 
Sheil pagerbti bankietą už 
jo nenutraukiamą veikimą l 
jaunimo gerovei. Bankiete 
dalyvavo visa eilė žymių i 
Chicago katalikų veikėjų. ; 
Čempionų Klubo dovanos šį- j 
met teko Frank SinatraiĮ 
už jo veikimą tarprasinei to
lerancijai ir gen D. D. Ei- 
senhovver.

Per bankietą į klubą pri
imta visa eilė žymių asme
nų ir sportininkų, inimant 
George Mikan, All-American 
Basketball žvaigždę, ir Char- j 
les Grimm, Cubs menedže
rių. ★

Chicagoj yra didžiausi 
maisto sandeliai ir šaldytu
vai. Pranešama, kad dėl elek
tros stokos, maisto ir daržo
vių gali sugesti už 50 milio- 
nų dolerių. ★

Claude R. Wickard, virši
ninkas Rural Electrification 
Administration praneša, kad 
angliakasių streikas yra pa
lietęs vieną milioną farme- 
rių REA rajone. Jeį strei
kas greit nebus baigtas, pra- 
matoma demoralizacija mai
sto produkcijoj.★

Kalbama, kad Chicago ga
li būt visiškai aptamsinta. 
Elektra bus leidžiama varto
ti tiktai būtinoms visuome
nės gerovei įstaigoms.★

Policijai įsakyta žiūrėti, 
kad taisyklės Chicagai ap
tamsinti, ypatingai bizniuo
se, būtų visu grieštumu vyk
domos. Prasižengusiems bus 
visiškai uždaryta elektra.★

Šliubams nėra aptamsini
mo. Vienos sektos dvasiškis 
turėjęs šliubą duoti vakare.

I Prisėjo atsiklausti Illinois 
Komercijos Komisijos, ar ga
lima šiuo atveju elektrą var
toti. Komisija atsakė: taip.

ę"f»»v/Az ^1111^ 
^pkoducts^

VISŲ SPALVŲ

$3.30
GAL
GERIAUSIA 

DorinS Maliava

Unltlzed Plaunama Sienom* Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

RANITA8—-Klljonkėa (Oll Clothl, Vir
tuvėm* Ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3844-46 W. 20tk ST.
Near Drake Avė.

Oppoaite Lurla Broa. Stora 
Lawndnle 0104

Men Galim Rekomenduoti Ataakomln- 
gus Maliavotojua Ir Popieruotojus.

Field, o liepos 6 d. — Co- 
miskey Purk.

Sąjungos pirmininkas Geo. j
T. Lovvrey praneša, kad ti-j 
kietai į tas rungtines bus 
parduodami iš anksto. Ti- 
kietus pardavinėti yra auto
rizuoti vien tiktai uniformuo 
ti policmonai.

Sąjungos pirmininkas nuo
širdžiai prašo visų įsigyti ti- 

i kietus ir paremti kilnų dar- 
I bą — sušelpimą poliemonų 
1 našlių.

Lietuvis Burke byloje
Grand Jury pradėjus tirti 

Mrs. Mildred Burke’i iškel
tus skundus real estate biz
nyje, pasirodė, kad byloje 
yra ir vienas lietuvis, Char
les J. Janulis, gyv. 5403 So. 
Maplewood Avė. Jis buvo 
vienas namų pardavimo a- 
gentų (salesman) South way 
Realty Co. ir Northvvay Real 
ty Co., kurių galva buvo 
Mrs. Burke.

Skundus valstybės gynėjui 
yra padavę net 115 asmenų, 
daugiausiai karo veteranai. 
Mrs. Burke kaltinama suk
tybėmis išviliojus iš jų viso 
$125,000.

Šliubas yra dvasinis veiks
mas ir jam netaikomas ap- 
tamsinimas.

★

Plėšikas, apiplėšęs krautu
vę adresu 854 Belmont Avė., 
išeidamas krautuvės savinin
kui pasakė: “Aš gailiuosi, 
bet tie streikai, trukumai 
ir aptamsinimas nutraukė 
darbą ir turiu ką nors dary
ti, panašiai kaip čionai’’.

★

Kilęs gaisras Hydrox Ice 
Cream Co. dažų sandelyje, 
415 E. 24 St., persimetė į 
garažą, kur tuo metu stovėjo 
kompanijos 30 trokų aiskri- 
mui išvežioti. Daugelis tro
kų gaisras sunaikino.

★
Pasinaudodami lubose lan

gu dienos šviesai, plėšikai į- 
silaužę į Campbell 66 Expess 
Co. sandelį, 453 W. 43 St., 
išvežė 130 dėžių degtinės ir 
30 dėžių sūrio.

★
Balaban ir Katz praneša, 

kad jų teatrų mieste grandi
nė gali būti atidaryta nakti
mis. Deramasi pirkimui dvy
likos aliejum varomų gene
ratorių elektrai gaminti.

Vandalizmo kaina
Eik Grove (Chicago prie

miestis) trys jaunuoliai, 
pirmamečiai aukštesnės mo
kyklos teismo nubausti visą 
vasarą dirbti iki atlygins 
$410 už pradžios mokykloj 
vandalizmą, kurį jie sakos 
atlikę iš “pavydo”.

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl paeclhoe «v»e “Nntjarskan- 

smi,”. “RliPtimatlzmn” Ir
“Maskalg Skausmu”. 

Vartokite
HKALTH RKSOKT M1NKKAL

BATH DRUSKĄ
1 mat A11 kas užtenka 1» 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

PraByklte Jo« vietinei vaistinėj, 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog I —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III. 
Southaaldledlal. kreipkite* | 8HT1I- 
KD8 DRUOS. 1101 8. Halstad St.

Penktadienis, geg. 10, 194d

Chicago policija

Ruošias tarpusavio rungtynėms
SOUTH SIDE SU NORTII SIDE SUSIREMS BIRŽELIO 

29 IR 30DD / mus
X šv. Antano bažnyčioje, 

Cicero, praeitą sekmadienį 
Sutvirtinimo Sakramentas 
buvo suteiktas 230 vaikų ir 
20 augusių. Tą pačią dieną 
buvo ir vaikų pirmoji šv. 
Komunija. Rytą ir popiet 
bažnyčioje buvo gražu ir iš
kilminga.

X Roseland ir apylinkės 
lietuviai ruošias išvažiavi
mui Vytauto parke, gegužės 
12 d. Tai bus parapijos pik
nikas, prie kurio kleb. kun. 
J. Šaulinskas ir parapijos 
komitetas šauniai ruošias. 
Taip pat ir svečių tikisi su
laukti iš arti ir toli.

X E. Rakauskaitės, iš 
Brighton Park, su A. Kaz
lausku gražios jungtuvės bu
vo praeitą šeštadienį Nekal
to Prasidėjimo Šv. P. Mari
jos bažnyčioje, o vestuvių 
puota Vingeliausko salėje. 
Puotoj dalyvavo daug sve
čių.

X Gestautai, iš Town of 
Lake, per Lietuvių Univer
siteto Klubą, Chicagoj, au
koja netoli 100 knygų iš me
dicinos srities steigiamiems 
dviems Vokietijoj universi
tetams; vieną Hamburge — 
Pabaltės studentams, o kitą 
Bavarijoj — visiems trem
tiniams studentams. Tos 
knygos yra jų mirusio vien
turio sūnaus Kazimiero, me
dicinos studento. Miss Helen 
Johnson, amerikietė, moky
toja, tiems universitetams 
paaukojo savo 100 knygų.

X Uršulė Mažeikienė, mo
tina žinomos So. Chicago 
veikėjos ir laikraščių kores
pondentės A. Snarskienės, 
ruošias išvyktį atostogų į 
Kaliforniją, pas ten gyve
nančią dukterį Helen Fad- 
ner.

X Chutas Amelia, Jace
vičius Tadas, Sofia Janaitic- 
nė, Juška (kilimo Zakarevi- 
čaitė) Juzė, Markauskai Vla
das ir Juozas, Rudaitis Wil- 
liam ir Stansilas John pra
šomi atsišaukti į, Amerikos 
Raudon. Kryžių, Chicagoj, 
(529 S. Wabash Avė.). Yra 
atėję laiškai iš Europos nuo 
giminių.

X Matas Zizas, 7139 So. 
Mozart St., vienas stambiau
sių namų statytojų-kontrak- 
torių Chicagoj, turi pilnas 
rankas darbo. Pastaruoju 
laiku medžio sandėliuose bu
vo stoka medžiagos ir ma
žesni kontraktoriai buvo su
laikę darbus. Bet M. Zizo 
planuose darbininkams ne
buvo poilsio.

X A. a. Elena Balčiūnienė, 
iš Cicero, Šv. Antano par. 
parapijonė ir visokių gerų 
darbų rėmėja, po ilgokos li
gos, pasimirė. Ji buvo taip
gi Tėvų Marijonų Bendra
darbių garbėg narė. Pašar
vota pas A. Petkų. Laidotu
vės bus geg. 10 d.

X Trys lietuvaitės iš 
Town of Lake: Stephanin 
Staniulis, Stella Stulginskas 
ir Lottie Judeiko išteka: pir 
moji už Francis Kozlowaki, 
antroji už Frank Sedzielarz, 
o trečioji už Casimir Biel.

X Šv. Jurgio parapija ruo 
šiasi didžiuliam karnivalui, 
kurs įvyks gegužės 22 — 
birž. 2 dienomis.




