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~jss> __________________ _______Ar Prez. Truman Susitiks su Stalinu? Manoma Susi,ers Del
'■/i ■ ' u* • i -u i-r Taikos KonferencijosKeturių Ministrai Negali Susitarti

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

‘‘Keturių’’ konfere n c i j a 
Paryžiuje atsistojo “mir
ties” taške. Ministrai posė
džiavo, tarėsi slaptai ir vie
šai, pavieniui ir drauge, 
skambino kiekvienas savo 
sostinėn, bet jokių rezulta
tų neprieita.

Kada ministrai suskrido j 
Paryžių, jau tada buvo aiš
ku, kad susitarimas neįma
nomas, bet vis dėl to, buvo 
dar galvojama, kad gal kar
tais pasiseks išspręsti ' gin
čus ir sudaryti taiką. Bet 
Po penkiolikos dienų posė
džiavimo nei kiek nebuvo 
pažengta pirmyn. Rusai nori 
išlaikyti savo įtaką Balka
nuose, kad anglai ir ameri
kiečiai ten neįkeltų kojos, 
gi anglų-saksai nori turėti 
Viduržemio jūros raktą pas 
save ir nenori leisti išlipti 
rusams į Afrikos krantą.

Amerika, kuri turi tam 
tikrų finansinių interesų 
Viduržemio jūroje ir Arti
muose Rytuose, palaiko šį 
anglų užsispyrimą. Bevinas 
su Byrnes nutarė jokiu bū
du neužleisti Triesto miesto 
sovietiškam režimui.

Štai čia ir susikirto “Ke-" 
tūrių,” teisingiau pasakius 
“Trijų” interesai.

Maskva Susidomėjusi 
Prancūzijos Įvykiais

Pagaliau ‘ ‘Trys’ ’ susido
mėjo ir Prancūzijos įvykiais, 
nes prancūzų tauta turėjo 
pasisakyti kam ji simpati
zuoja—komunizmui ar de
mokratijai. Komunistų pra
laimėjimas gal kiek pakeis 
ir sovietų delegacijos pla
nus. Molotovas šį kartą vėl 
gal pareikalaus, kad Pran
cūzija nedalyvautų posė
džiuose, nes jis nebus tik
ras, kad jo sumanymus pa
laikys svarstant Balkanų 
valstybių problemas.

Maskva jau tiek buvo tik 
ra komunistų laimėjimu 
Prancūzijoje, kad galvojo, 
jog susovietinimas įvyksiąs 
visai normaliu būdu. Radi
kalų laikraštis “L’Aurore” 
perspėjo prancūzus, kad da
bar, komunistams nepasise
kus balsavimo keliu įgauti 
tautoje pasitikėjimo, komu
nistai bandysią paimti val
džią į savo rankas kitokiu 
būdu.

Kartu su komunistų pra
laimėjimu, Europoj kyla 
Prancūzijos prestižas, nes ji 
vėl galės būti tikrosios de
mokratijos tvirtove. Ispanų 
spauda, komentuodama pas
kutinius Prancūzijos įvy
kius, rašo, kad dabar reikia 
tikėtis, jog ispanų-prancūzų 
santykiai pagerės ir tas tu
rės įtakos į Ispanijos vidaus 
politiką.

Iki šiam laikui anglai ir 
amerikiečiai nenorėjo, kad 
Ispanijoje režimas pasikei

PARYŽIUS, geg. 13.—Už
sienių ministrų taryba turė
jo atidėti savo numatytą ry
tinį suėjimą šiandien, kuo
met Anglijos užsienių sekr. 
Bevin nespėjo laiku sugrįžti 
iš Londono.

Pirmą kartą susitarę dėl 
21 tautos konferencijos rei
kalingumo, ministrai susi
rinks vėliau šiandien ir ban
dys kaip nors pagreitinti sa
vo labai užsivilkusius taikos 
pasitarimus.

Susitarimas dėl taikos 
konferencijos, kurios U.S. 
valstybės sekr. Byrnes senai 
reikalauja, pasidarė aiškus 
po to kai sovietų užsienių 
min. Molotovas gavo iš 
Kremliaus paraginimą susi
tarti.

stų, nes jei Prancūzija būtų 
komunistinė, tada greit ir 
Ispanija taptų komunistine. 
Šiandien Madrido laikraš
čiai užsimena, kad galimas 
gen. Franco pasitraukimas 
respublikonų naudai.

Molotovas Susikerta 
Su Bevinu

Per paskutinį “privatų” 
posėdį keturi ministrai kiek
vienas laikėsi tvirtai savo 
nuomonės ir nei vienas ne
norėjo nusileisti. Po trijų 
valandų ginčo buvo nutarta 
Italijos klausimą atidėti. 
Kuriam laikui? Niekas to 
nežino. Bet viena aišku, kad 
italų problema, atidėta ša
lin, pati savaime neišsispręs.

Byrnes siūlė Trieste pra
vesti plebiscitą, bet tam’ 
smarkiai pasipriešino Molo
tovas, nes tai būtų aiškus 
sovietų pralaimėjimas. Iš 
savo pusės jis pasiūlė, kad 
jei Triestas bus atiduotas 
Jugoslavijai, tai sovietų Ru
sija atsisakys nuo 300 mili
jonų dolerių karo nuostolių 
ir sutiks, kad ši suma Itali
jai būtų sumažinta iki mini
mumo. Štai dabar paaiškėja, 
kodėl Molotovas pareikala
vo pradžioje tokią, didelę 
sumą iš italų. Tam, kad vė
liau galėtų nusileisti nieko 
neprarasdamas...

Dėl Bevino pasiūlymo su
teikti italų kolonijoms Tri- 
politainui ir Libijai nepri
klausomybę, Molotovas pa
šoko:

—Šis Bevino projektas 
yra tik priedanga, kad ang
lai galėtų paimti šias nau
jas valstybes į savo globą.

Gi Bevinas iš sąvo pusės 
piktai atsikirto:

—Po El-Alamein mūšio, 
mes pasižadėjome vietiniems 
gyventojams, kad jie niekad 
nebus grąžinti po italų ad
ministracija ir tą pažadą 
mes norime ištesėti.

Kiek toli ginčai būtų ėję, 
nežinia, bet ministrai nuta
rė, kad neverta veltis į gin- ’ 
čus ir perėjo prie Balkanų "j 
valstybių problemų, Italijos 
klausimą atidedami Į šalį.

Trumanas Susitiks Su 
Stalinu

Konferencijos darbams nei 
kiek nežengiant pirmyn, 
“Keturi” mano dar šią sa
vaitę išsiskirstyti ir susi
tikti iš naujo už poros mė
nesių Paryžiuje ar kur ki
tur.

“Daily Mail” tarp kitko 
rašo, kad artimiausioj ateity 
galimas prezidento Trumano 
su Stalinu susitikimas. Bet 
kas keisčiausia, kad t' .e su
sitikime nedalyvausiąs anglų 
premjeras Attlee. Tačiau, 
žinia yra abejotina ir vargu 
Trumanas vyksiąs j, Maskvą, 
tuo labiau, kad Stalinas bi- 

i josiąs išvažiuoti iš Rusijos.
Anglų laikraščiai mano, 

kad konferencijos darbai 
, susipynę į neišpainiojamą

Reikalauja, Trieste 
Londonas, geg. 13.—Bel

grado radijas sakė marš. 
Tito pakartojo Jugoslavijos 
reikalavimus Trieste terito
rijos link savo kalboje prieš 
jugoslavų jaunimo kongresą 
Zagrebe.

De Gaulle Nestos i 
Rinkimus Seimui

PARYŽIUS, geg. 13. — 
Gen. Charles de Gaulle, ku
ris sausio mėnesy pasitrau
kė iš Prancūzijos laikino
sios vyriausybės preziden
tystės, sakė jis nemano būti 
kandidatu į steigiamąjį sei
mą, kurį Prancūzija rink 
ateinantį mėnesį.

Streikas Sustabdė 
Visa Judėjimą Danijoje

KOPENHAGEN, geg. 13. 
—Bendras streikas sustab
dęs Kopenhageno pramonę 
šiandien praplito po visą 
Daniją, darbininkams ban
dant priversti premjerą Kris 
tensen atsistatydinti.

Visi Kopenhageno gatvė- 
kariai sustojo vaikštinėję po 
to kai minios užpuolė vairuo 
tojus. Manoma valdžia pra
ves rinkimus.

kamuolį. Tas gal ir tiesa. J 
Nuo pat konferencijos pra- I 
džiog ministrai negali tarpu-1 
savy susitarti ir tas nesuti
kimas kasdieną vis didėja.

Svarstant Balkanų klau
simą vėl susikirs rasų ir an
glų interesai. Bulgarai, rusų 
kurstomi, reikalauja išėjimo 
į Egijos jūrą, bet anglai pa
laiko graikus, kurie atsisu
ko per savo teritoriją duoti 
bulgarams “koridorių,’’ ku
riuo' galėtų važinėti rusai. 
Dviejų didelių valstybių įta
ka kryžiuojasi šiuose kraš
tuose ir sunku numatyti, ar 
bus prieita prie susitarimo.

Šią savaitę bus vedamas 
rimtas žaidimas. Busimoji 
taika priklauso nuo šios sa
vaitės sprendimų. Bet ap
link konferenciją viešpatau
ja tokia nuotaika, kad atro
do, jog jokio sprendimo ne
bus sulaukta... Vyt. Arūnas

Frank Shunter, priešaky, vairuotojas kasyklų trauki
nio, ir Albert J. Waggett, kasyklų užvaizdos padėjėjas, 
išeina iš Pittsburgh Coal Co. Montcur Nr. 10 kasyklos, po 
inspekcijos pasiruošiant angliakasių grįžimui į darbą 
bent dviem savaitėms. (Acme Telephoto.)

Šv. Tėvas Ragino Portugales Moteris 
Savo Balsavimu Apgint Krikščionybę
VATIKANAS, geg. 13. — 

Popiežius Pijus XII, kalbė
damas per radiją į Portuga
lijos moteris, sakė “visi da
bar turi kovoti šių dienų 
palinkimus į materijalizmą, 
ir nė vienas negali išlikti 
neitralus, šioje kovoje.”

Šv. Tėvas trumpai kalbėjo 
ryšium su sukaktimi Fati- 
mos šventovės, ir panašiai 
kaip patarė Italijos mote
rims, ragino portugalietes 
balsuoti tik už tuos politi
nius kandidatus, kurie už
tikrina gerbti Dievo ir Baž
nyčios teises.

Vengti Prižadų
Popiežius patarė mote

rims vengti kandidatų ir po
litinių sąrašų siūlančių “ne
aiškius ir dviprasmius paža
dus,” ir sakė jų balotai turi 
būti pavartoti “garantavi
mui krikščioniškos civiliza
cijos jūsų žmonėms."

Irane Dabar Gresia
Civilio Karo Pavojus

TEHRANAS, geg. 13. —
Grąsinimai civilio karo iš 
Azerbaidžiano “tautos” šian 
dien nustebino Irano gyven
tojus. Radijo Tabriz be per-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Anglijos valdininkas Herbert Morrison Washingtonc 

sakė badas pagimdys daug daugiau fašistų negu Hitleris, 
ir reikia imtis visų priemonių kovoti tą šmėklą.

—Kinijos komunistai bando apsupti Peiping ir Tientsin 
miestus. Padėtis rimtėja ir obzervatoriai sakė lengvai 
gali kilti civilis karas, kuris apimtų visą kraštą..

—Senato bankininkavimo komiteto pirmininkas VVagneT 
sakė jie užgirs OPA pratęsimą vieniems metams.

— “Keturių” ministrai vakar keturias ir pusę valandas 
argumentavo dėl Trieste paskyrimo. Molotovas nori, kad 
miestas tektų Jugoslavijai, o Byrnes ir Bevin sako Itali
jai. Bidauit tik tyli ir klausosi.

—Graikijos vyriausybė nustatė rugsėjo 1 d. balsavimui 
dėl karaliaus Jurgio II grjyimo valdyti kraštą.

—Prez. Trumanas vakar po pietų tarėsi su kariuome
nės ir laivyno viršininkais. Nepasakyta apie ką.

stojimo transliavo piktus 
pareiškimus prieš centrinę 
vyriausybę.

Derybos Azerbai d ž i a n o 
grįžimui į Iraną visai nu
truko šiandien, ir azerbai- 
džianiečių delegacija išvyko 
namo.

US Teismas Pasmerkė
58 Nacius Pakorimui

DACHAU, Vokietija, geg. 
13.—Amerikos karinis tri
bunolas šiandien nuteisė 58 
Mauthausen koncentracijos 
stovyklos sargybinius būti 
pakartais už žiaurumus. 
Trys kiti kaltinamieji nu
teisti iki gyvos galvos ka
lėti.

Nuosprendį dar turi per
žiūrėti U.S. 3-ji armija ir 
generolas McNarney.

Japonai Komunistai 
Laužėsi į Palocių

TOKYO, geg. 13.—Komu
nistų lydima japonų gauja 
vakar vakarą įsilaužė į im
peratoriaus palociaus kiemą, 
kur reikalavo maisto ir pa
gerinti politinę vadovybę.

j Veik Visi UMW Angliakasiai Sugrįžo; 
Kasyklos Apsiėmė Mokėti 'Back Pay'

SPRINGFIELD, III., geg. 13.—Progressive Mine Work- 
I ers of America unija šiandien susitarė su Illinois kasyk- 
j lomis grįžti į darbą iki biiž. 15 d., o per visą laiką vesti 
derybas naujai sutarčiai. Tuo būdu, 18,0C0 minkštos an
glies kasėjų tuoj grįš į kasyklas.

WASHINGTON, geg. 13. — Minkštos anglies kasyklų 
savininkai, nepripažindami reikalavimo teisėtumo, apsiė
mė mokėti angliakasiams $3,000,000 “back pay ” už šven
tes, kad galėtų toliau derėtis dėl naJ.jos sutarties.

WASHINGTON, geg. 13.—UMW prezidentas John L. 
Levvis galų gale prasitarė dėl unijos reikalavimų, sakyda
mas unija priims septynių nuošimčių mokestį nuo visų 
mokamų algų sumos, vieton, kaip kasyklos pranešė, po 10 
centų nuo kiekvieno tono iškastos anglies.

WASHINGTON, geg. 13. 
—Didžiuma Amerikos 400,- 
000 minkštos anglies kasėjų 
šiandien grįžo į darbą kasy
klose, vykdydami dviejų sa
vaičių streiko paliaubų pla
ną.

Nėra Sutarties—Nedirba
Prez. Trumanas padarė 

streiko apžvalgą su kongre
so vadais, bet pats kongre
sas nerodė jokio palinkimo 
padėti į šalį svarstymą įsta
tymų suvaldymui krizes da
rančių streikų ateityje. Se
natas rūpinasi surašymu 
streikų kontrolės bylfaus.

Hooveris Išdavė Trumanui Raportą,
Vyks Pietų Amerikon Ieškoti Maisto
VVASHINGTON, geg. 13.—Prez. Trumanas pranešė, kad 

buvęs prez. Hooveris bėgyje dviejų savaičių išvyks į Pie
tų Ameriką, krr jis ieškos pagalbos Europos maitinimui.

VVASHINGTON, geg. 13. 
—Gavęs buvusio prezidento 
Herbert Hoover raportą apie 
maisto padėtį 27 valstybėse 
Europoje ir Azijoje, Prez. 
Trumanas studijuoja kaip 
būtų galima palengvinti mai 
sto krizę pasaulyje.

Prezidentas taip pat ma
tėsi su Herbert Morrison, 
britų maisto ekspertu. Sa
kyta Morrison bandys pri
kalbinti Ameriką grįžti į 
maisto racijcnavimą, kad 
padėjus kitoms pasaulio val
stybėms.

Ragina Malūnininkus
(Philip W. Pillsbury Chi- 

cagoje vakar ragino malūni
ninkus ir kviečių pirkėjus 
bei pardavėjus dar labiau 
susispausti, kad prisitaikius 
prie didelės užduoties pamai 
tinti pasaulio alkanuosius.)

Malūnininkai pranašauja, 
kad jeigu kviečiai ir toliau 
bus siunčiami užsienin, tai 
apie pusė šio krašto 1,000 
iki 1,200 malūnų bus priver
sti už savaitės užsidaryti. 
Malūnininkai dėlto prašo 
valdžios nukreipti daugiau 
kviečių į Amerikos malū
nus, vietoj į Europą.

Siūlo Indijai Nauja 
Piana Savivaldai

NEW YORKAS, geg. 13. 
—NBC korespondentas Lon
done Merrill Mueller šian
dien ‘sakė jis sužinojęs apie 
naują britų kompromiso pa

Maždaug 30,000 angliaka
sių Pennsylvanijoje atsisakė 
paklausyti Lewiso įsakymo 
grįžti į darbą. Jų vadai sa
kė jie negrįš į darbą kol ne
bus naujos sutarties, nežiū
rint ar įsakymas ateina iš 
Lewiso ar net iš valdžios.

Kuro administracija sakė 
dabar iškastos anglys eis 
geležinkeliams, viešiems pa
tarnavimams, skalbykloms, 
ligoninėms, maisto fabri
kams, pieninėms, kepykloms 
ir šaldymo įstaigoms. An
troj eilėj bus įmonės, o na
mų savininkai trečioj eilėj.

siūlymą išaiškinimui Indijos 
klausimo.

Anot Mueller, po susmu
kimo derybų Simlcje tarpe 
britų, hindusų ir moslemų 
vadų, britų misija rekomen
davo sudaryti vykdomąją 

j tarybą, lygiai iš hindusų, 
1 moslemų ir princų valstybių 
atstovų, kuri veiktų kaipo 
laikina vyriausybė iki bus 
sudaryta nauja konstitucija 
ir suorganizuotas laisvas 
Indijos rėžimas.

Jei Nenrates. Draffo 
Aktas Baigsis Šiandien

WASHINGTON, geg. 13.
1 —Kongresui svarstant ats. 
Shcridan (D., Pa.) pasiūly
mą per drafto akto 45 dienų 
pratęsimą nebeimti jaunų 
vyrų, buvo paskelbtas per
spėjimas, kad jeigu atstovai 
antradieny nepratęs Selec- 
tive Service, jis išsibaigs an
tradienio naktį, o ne trečia
dienio naktį, kaip daug kur 
manyta.

KALENDORIUS
! Gegužės 14 d.: Šv. Bonifa- 
' ei jus ir Šv. Viktoras; seno
vės: Gintaras ir Milda.

Gegužės 15 d.: Šv. Sofija; 
Steigiamo jo Seimo Atida r. 
(1920 m.); senovės: Ginta-

j ras ir Milda.
ORAS

Šilta. Protarpiais lietus. 
Saulė teka, 5:34; leidžiasi, 
8:02.
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Jos mezgė

Kad Tremtinių Vaikučiai Nesušaltų
PHILA. ŽINIOS

| Čia tūli viengenčiai, dėka 
| tarpininkystei kario, Stsaio 

Kaip ir viskas gyvenime, Į lių prisiųsti vardus tų mote- Bartkevičiaus (Stan’ey Bur- 
šalpos darbas apima daugy-Į rų, kurios pasišventusias kevage) iš Zion Grove, Pa., 
bę darbų, specialybių ir sri- mezga vargstantiems mažie-
čių, ypač kada jis eina pla
čiu mąstu. Tapi ir mūsų 
darbas. Vieni aukoja pini
gus, kiti savo laiką, dar kiti 
daiktus ir darbą. Tarp įvai
rių darbų ir veiklos BALF 
šalpos organizacijoje yra ir 
nemažai moterų, kurios bent 
dalinai aprūpina lietuvių 
tremtinių vaikučius šiltais 
megstinukais, pirštinėmis ir 
kitais megstais drabužėliais.

Norėdami tų tremtinių 
vaikučių vardu padėkoti vi
soms darbščioms mezgėjoms, 
prašėme visų mezgimo rate-

siems drabužėlius. Tokius 
sąrašus kol kas gavome tik 
iš dviejų miestų: Philadel- 
phia, Pa. ir Athol, Mass.

PHILADELPHIA
G. Gurgzdienė, J. Rimdie- 

kienė, J. Peledžienė, T. Ju- 
saitienė, N. Leska, M. Miro- 
nienė, F Butkus, J. Rengai- 
lienė, A. Kundrotienė, J. Za
leckienė, M. Paškevičienė, 
M. Mažeikienė, O. Rimdie- 
kienė, ir O. Unguraitė.

BALF 76 skyrius 
Detroite
Vienas iš veikliausių BALF’o 
BALF’o skyrių yra BALF 
skyrių yra BALF 76 sky
rius, Detroite, kuriam vado
vauja: pirm. Elzbieta Paru- 
razienė; vice-pirm. Dr. J. 
Sims; sekret. E. Molienė; 
finansų sekret. Iiįrs. M. 
Stantcn; ižd. Justinas Pilka.

1945 metais šis skyrius 
pasižymėjo tokia veikla:

Sausio mėn. surengė lai
mėjimų vakarą, kuris davė 
pelno $207.11.

Balandžio mėn. surengė 
“Baby and Children’s Sho- 
wer”. Pelnė $210.03.

Be to, tame parengime 
surinkta daug drabužėlių, 
kurie jau išsiųsti tremtinių 
vaikams Europoje. Už su-

ATHOL, MASS.
Amilija Vaitkevičienė, An

gėla Ringienė, Marijona Gri
galiūnienė, Aldona Grigaliū- 

I naitė, Konstancija Budriū- 
nienė, Veronika Ambrasienė, 
Stefanija Watkevich, Amili
ja Andriulaitienė, Izabelė 
Muzkveičienė, Antanina Pe- 
rekšlineė, Ona Aukštikalnie- 
nė, Konstancija Gailiūnienė, 
Valerija Andriliūnienė, Pra
nė Simanavičiūtė, Veronika 
Geldutienė, Amilija Tamo-

anksčiau retkarčiais gauda
vo laiškus nuo savųjų iš 
Europos.

Tas, suprantamu, buvo 
milžinišku patarnavimu iš 
jo — Stasio Bartkevičiaus 
— pusės. Bet jis, kaip laiš
ke rašo, jau grįž0 iš Euro
pos. Tašiau ir toliau yra 
pasiryžęs tarnauti savo vien 
genčiams lietuviams esan
tiems nelaimingoje Europoj.

*
Prieš kiek laiko Juozas 

Turauskas, ilgametis LRKS 
A 20 kuopos pirmininkas, 
rimtai buvo sunegalėjęs. Nu- 
vežus į ligoninę, padaryta 
operacija ir dabar sveikata , 
tiek pagerėjo, kad gegužės 
5 d. jau pirmininkavo kuo
pos susirinkime.

★
Gegužės 5 d. rašančiam 

šiuos žodžius teko kalbėtis 
su Lietuvių Muzikalio Namo 
Bendrovės vienu valdybos 
nariu J. J. O. Kalbai nukry
pus apie mūs kardinolo

atliko tik 19.8 nuoš. metinio Tel 
grūdų plano. Nepatenkina- Į 
maį vyksta paruošos ir Gar- , 
liavos valsčiuje.”

— YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN

PaXnae'L^nskinetnONemė'l’*“g1¥rty jubiliejU' Uip
Ladišienė, Izabelė Matulienė & To. ' 
ir Jusefa Piepalienė. (Athol,
Mass\ mezgėjos išviso iki šiol 
numezgė 49 megstinius 
(swe*-«ter3), 8 poras piršti
nių ir 1 kepurę).

Medalionas išdavė 
žmogžudį

Jei vietos lietuviai ruoš
tų kokį nors parengimą kar
dinolui pagerbti, tai aš tvir
čiausiai tikiu. Kad netiktai 
tam tikslui dykai gautų abi 
svetaines, bet ir bendrovė 
mielu noru prisidėtų prie 
ši0 pagerbimo. XX

Grant Mich. — Netoli šio3 
vietos farmerys rado smėly 

rinktus vaikams pinigus nu- užkastus du Lavonus — mo- 
pirko “flanelinės” medžią- į terš ir Keturių metų mergai- 
gos ir pasiuvo įvairių drabu- tės. f\nt moters kaklo buvo
želių kūdikiams ir vaikams.

Birželio mėn. surengė pra
kalbas, kuriose kalbėjo prof. 
K. Pakštas.

Biržaiio mėn. surengė pik
niką, kuris davė pelno 
$172.28. <

Spalių mėn. surergė kon
servuoto maisto rinkliavą, 
kuri, neskaitant surinkto 
maisto, pinigais davė $35.19.

Be šių viešųjų parengimų, 
kurių pelnas eina šalpos rei
kalams, skyrius dažnai su
rengia savo nariams arbatė
lės ir kitas pramogėles, ku
rių metu nariai ir narė3 pa
sikalba, pasitaria ir svarsto 
BALF’o reikalus ir susitaria 
ką veikti, kaip ir kada.

Pasirodo, kad dažnas ir 
draugiškas narių suėjimas 
ir pasitarimas duoda labai 
gerų rezultatų.

Neabejotam, kad veiklusis 
Detroito BALF skyrius šiais 
metais dar daugiau nuveiks 
lietuvių šalpos darbe.

retežėlis su medalionu, o ja
me du atvaizdai — jo3 ir jos 
vyro. Iš jų sužinota pavar
dės, susekta kur jis dirba ir 
policija žmogžudį suėmė 
Muskegon, Mich. žmogžudys 
viską išpažino. Baisų darbą 
jis buvo atlikęs balandžio 
19 naktį

Apskritis moka nuomą
Aiientown, Pa. — Našlei 

Emmai Best, su dešimčia 
mažų vaikų, išmestai iš gy
venamojo būto teisėjas Hen- 
niger sur ado butą ir įsakė, 
kad apskritis (county) mo
kėtų nuomos po $15 į mėne
sį. Našlė pareiškė pasižadė
jimą su laiku grąžinti aps
kričiai pinigus.

Elta Apie Okupuotą 
Lietuvą

Vilniuje leidžiamoji ‘‘Tie
sa” Nr. 256 rašo:

“Kai kurios gamybinės 
artelės išleidžia į rinką me
nkaverčius gaminius, štai 
pateiktos prekybinėms orga
nizacijoms gamybinių arte
lių pagamintos avalinės kar
tais būna perdėm netikusios,
o užrašyta “modelinė avali-: 
nė” ir kainos net trigubai 
brangesnės, negu sąjunginio 
kainoraščio leista. Ne vis
kas tvarkoje ir vietinės pra
monės įmonėse. Antai Kau
no “Metalas“ gamina kibi
rus, sukiša juos po dešimtį 
ir supakuoja. Bet dažnai bū
na: įpiltas į viršutinį kibi
rą vanduo prateka iki pas
kutiniojo. Aliejaus ir taba
ko tresto žinioje stiklo fa
brikas šiuo metu vos kruta. 
Jo gaminiai menki tiek iš- . 
vaizdos, tiek patvarumo, 
tiek asortimento atžvilgiu.

•
Tame pačiame “Tiesos” 

numeryje rašoma: “Rumšiš
kių valsčius valstybei yra 
davęs tik 13,5 nuoš. metinio 
grūdų paruošos plano. O 
kiek buožių, kurie dar ne
davė nė vieno grūdo arba 
maža galvoja apie paruo
šas. štai Vosyliškiu kaime 
buožė J. Daunoravičius tu
rėjo pristatyti valstybei 1,- 
500 kg. grūdų ir tiek pat 
bulvių, o davė tik 50 kg. 
grūdų, šis buožė taip pat 
neatsilygino ir už 1944 me
tus. Toks pat ir kitų buožių 
elgesys.

¥
Aš neturiu iš ko atiduoti, 

pareiškė buožė Matakas. Pa
tikrinus, pasirodė kas kita. 
Javų pas jį rasta pakanka
mai. Labai silpni grūdų pri
statymo tempai ir Pakuonio 
valsčiuj. Šis valsčius iki šiol

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAJIIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir — 
KEM-TONE VALSPAR.

Turtine Gražų Pasirinkimą 
lOlftin. SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE!

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls In Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų 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. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOM ETRIST AI 
1801 So? Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Ckieago

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 0:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

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

Būsi “Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

ITIAPCDTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LATKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11. 193?

WHFC - H50 kilocycles
SEKMADIENIAIS —- nuo 1-moa 

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 A ve., Chicago, III.

Telefonas — GROvehUl 2242

■
!

I 2547 West 63rd Street * 
Tel.: — HEMIock 8262 t

PLEČIAMI
4LAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
KINIŲ 

■RANEMMI

HOUK8: Daily «—» P. M. 
Saturdays 9 A. M. to > P. M. SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel............Vlliginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekinad. uždaryta.

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPublks 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

(Dargia Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Tikslus Tyrimas 
Grtlioptie Gydymą*

Contact Stiklai 
Stiklas At naujinant

DR. YVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 Iki 5, 7 
Iki t — Seitad. — 10 iyte Iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
▼▲LANDOS: nuo 9-4 Ir 7-9 kasdl.D 

Išskiriant trečiad. Ir Mkmad,

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

CNKSTŲ. PCSLfiS, SOCIALfiS 
T.TCOS PASEKMINGA T 

fsGYPYMOS. SU PENICILLTN 
M«n Jau p&getbAJome tūkRtHRGmmR 
kurie kentėjo dėl NERVTftKTTMO np. 
Ofl. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LTfn.T. Gydomo ftlnplnlmo knnnlc 
minejrn lavlrnus, n ut akėjimus pertnnktj 
verkimą tuėtlntl pflslę, nuolatini kėlimo
si nakčia Iš lovon.n/.TNP m n.IOKOSROPISKA 
MIK ROSKOPIftK A S KR AUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
I Ali Y DOMĄ MCSŲ SAI'OIII MKTO1II 

BB OPERACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

BR PIOVIMO, BB DEGINIMO. 
Didžiumai. atvėjų palengvina nuo >

Iki B dienu laikotarpyje
Gydymo kaltai prieinami kiekvienam

i darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI

ATVIRA VAKARAIS

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

KampHR Adam r—.-©štame Aukšto 
VALANDOS: Nul 9 ryto iki « Vakare

Hekmadleniale nuo 10 Iki 1.

10,000
• DEGTINES
• 3KANDES
• RŪMO

BONKŲ
GIN 

» VYNO 
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS G054

JOS. F. BUDR1K
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tek CALumet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:80 
ffHFC 1450 k Ketvergę vak. 7:00

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

OflM Telefonas: YABds 0554
Jei neatsiliepia laukite—
Res. Tek: MtDway 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 vak dieną.

DR. J. W. KADZEW1CK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM I.

Ofiso Tol.: GROvehm 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 4 popiet; 7 Iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniai, pagal sutartį.

Tek — HEMIock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
9V AL.: nuo 7 Iki 

Dienomis tik
kaa rakame. 

RiUarl |

MATHAN
KANTER‘UJctuvlSkM
žydukas”

DR. V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68C3 W. Cermak Road 

BERVFYN, n,LIWOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tek: CICERO 8650 
Rez. Tek: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BER1VYN 6200

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

r»t CANal 8122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tek REPuhUc 7868

Ks*. 6968 So. Taiman Avė.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TsL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Read
OFISO VALANDOS:

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

Tek CANal 9X67
Ros. TeL; PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
• 744 VVest 35th Street
Vak: 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.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. HILLTO1* («»»»

Valan<l<>« ipaital sutartj.

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

CJ2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

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

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

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

Office TeL YABds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Ofiso Tek VIRginla 0036
Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vak: 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 
Namu ToL« PUTI,MAN 8277

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

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

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

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

Būk šviesus, skaityk 
“Draugą”.
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HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearltorn Street 
Tel. RANdolph DI8H-UI8U

HELP WANTF.D — VYRAI

VAIKĮ’ SI’ DVI,R .VI VIS reikia, Spo
rto! dclncry dariais. Patyrimo nerei
klu. Alga $25 iv komisas. At'E 
HONDED CARRIERS — X0 S. Wa- 
t«T St.

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEIJ

D ŽE NIT 0 R K Ų
UŽDARIUS 72’į Į V AL. PRADŽIAI 

77 Vi J V AL. 1*0 3 MfcN.
»2!i I VAL. PO « MkN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:— 5:3« VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

HELP WANTED — MOTERYS

III
MERGINŲ

R A D I O

Šviesus, svarus ir 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automal iškas Pakėlimas iki

94 CENTU

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

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

su nuolaida.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. VVASHINGTON ST.

MERGINŲ
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR. ROBIN
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.
MERGINŲ

Lengviems Dirbtuvės Darbams 
40 iki 44 vai., j savaitę. 
Malonios darbo sąlygos
SUPERIOR GASKET 

PACKING & MFG. CO.
6130 S. LaSalle St.

Negirdėta naujiena

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

A kcl ienė-Ra mana uska i i ė Ma rv- 
tė, gyvenusi Marijampolės apsk.

Antanaitienė Marcelė, gyven. 
Pittsburglie.

Arlauskas Aleksandras ir jo 
brolis Kleopas, iš Alsėdžių, Tel- 
šilu ap., ir juodviojų sūnūs.

Adlauskas Antanas, sūnus Juo
zapo, iš Ritinės ar Paviliotos k., 
Židikų vai., ir jo sūnus Antanas.

Augulis Euirmiija, gini. ir gy 
velianti New Vorko.

Bagdonis (Bock) Pranas 
(Frank), sūn. Baltramiejaus, gyv. 
New Yorke.

Bagirskas Boleslovas, iš Rikiti- 
jos k., Liubavo vai., Marijampo
lės a p.

Balzckas Stasys, kil. iš Nuotekų 
k., Liduokin parap., gvv. Čikagoj.

Bendžiūnienė-Snipaitė ©na. iš 
Degučiu k., šakių vai., gvv. Hart
forde.
Cehanavičiūtė Vanda, gim. Lie
tuvoje.

Čeplikas Klemas, tėvas Vero
nikos Mikelionienės, gvv. Čikagoj.

Pamūšis Juozas, sūnus Vin ilo, 
iš Žiūrih.i k., Slavikų vai., Šakiu 
a pskd.

Danauskas Stanislovas, kil. iš 
Moniūnų k., Rozalimo vai., Pane 
vėžio ap.

Dzikienė Rainy t ė Rozalija.
Oaniprauskas. turi odų dirbtu-

Teisėjas Elmer J. Schnac- 
kenberg įsakė Mrs. Helen 
Binder, savininkei grosernės, 
kad ji mokėtų po $17 į sa
vaitę savo vyrui jo užlaiky
mui.’Carl Binder teisme liu
dijo, kad namuose jis buvo i'0* ?vv- bene Bostone, 
vergas: grindis plovė, krau- Gau1,vs Juozas ir Ga 
tuvėje lentynas tvarkė ir t. 
t. iki susirgo.

Paprastai, vyrai turi mo
kėti savo žmonoms jų užlai
kymui.

ubys Prn
nas. gyv. Bostone.

Glemžaitės. Paulina ir Pranė, 
gyv. Čikagoje.

Tgnatonis Jonas su žmona, iš 
Sakališkės k., Švenčionių nn.

Tvanaūskas Kazys, kilęs iš č'iu- 
kiškių k.. Josvainiu vai.

Ivanauskas Rapolas, kil. ’Š Va
iki k., Žemaitkiemio vai., Ukmer
gės ap. gyv. Čikagoje.

Jaeina Jonas, sūnus Tgno, gim. 
Žaslių vai.. Traku ap.

Jakavičiai. broliai Petro, kilę 
Viekšnių vai., Mažeikių ap.. ar 
ju vaikai.

Janušoniėnė-Vasilinuskaitė Liu- 
dvina, kilusi iš Kupiškio.

Jasutis. kilęs Padvarihi kaimo, 
Viekšnių vai., Mažeikių ap.

Jonaitis Petras ir jo vaikai,

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D R. BACHUI 
4X04 Archer A venas, Chkage

VITAMINO B(2) 
ŽALINGA VEIKME

tis normalų apetitą, gauna 
Į pakankamai Riboflavino su 

labai i ^viežiu maistu. Riboflavinas 
plačiai garsina ir tiesiog už! yanc^asi raugintoje duonoje, 
milijonus dolerių parduoda PyraSe J“'* keptas su mie- 
taip vadinamus ‘“Vitamin B taipgi piene, kiauši

niuose, mėsoje (jautienoje 
ir kiaulienoje), ypač daug 
to Riboflavino randasi ke
penyse; taipgi ir sūryje, ir
špinakuose, ir pynacuose.

Riboflavinas teikia tokią 
naudą: pagelbsti kūno au
gimui, stiprina plaukus bei 
nagus, apsaugoja nuo viš- 
takio. Kiti sako, kad Ribo
flavinas apsaugoja žmogų 
nuo ankstybos senatvės, — 
bet aš tam netikiu.

O kokią žalą gali padary
ti sveikatai perdidis Ribo
flavino vartojimas? Nedaug 
apie tai yra davinių; šis 
klausimas yra dar naujas 
medicinos moksle, yra da
romi tyrinėjimai. Bet ka
dangi dabar milijonai žmo
nių, paveikti pramonininkų 
propagandos, labai daug su
vartoja dirbtino Riboflavi
no, tai neužilgo paaiškės 
kiek žalos padaro sveikatai. 
Riboflavinas. Bet vienas fak

Įvairūs fabrikantai

Complex'’ tabletes. Jei pas
tebėsi užrašą, tai pamatysi 
kad tos tabletės turi tokią 
kombinuotą, formulę: Vita- 
min B(l) — Thiamin Chlo
ride, Vitamin B(2) — Ribo- 
flavin, Nicotinic Acid arba 
Niacin, Vitamin B(6) — Py- 
ridoxine Hydlochloride etc. 
Pardavėjai tas tabletes taip 
išgiria, kad rodos žmogus 
be jų gyventi negalėtum. Bet 
apie tai, kiek blogo gali svei
katai padaryti perdidis tų 
tablečių vartojimas, žinoma, 
jie nei žodeliu neprisimena.

Apie Vitamino B(l) — 
Thiamino žalingą veikmę ra 
šiau pereitą sykį. O dabar 
suteiksiu keletą svarbių ži
nių apie tos grupės kitą Vi
taminą B(2), kuris dabar 
yra vadinamas “Riboflavi
nu.”

Riboflavinas yra labai nau 
dingas žmogaus sveikatai, 
jei suvartojama normaliuo-
se kiekiuose. Žmogus, būrin- tas daktarams tai jau paaiš-

lenytė Juzė, iš Kybartlų, gyv. 
Ckivclar.d, Oliio.

Jcndža Kazimieras, iš Šimkū- 
į nų i<., Joniškio v.. Šiaulių ap.

Kalauskaitė Adelė, gyv. Pbila- 
<Ielpbijoje, Fa. ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

Kulikausidenė-Kubiliūtė, iš Va- 
reikų k., Subačiaus vai., Panevė
žio ap.

K undnot ienė-G rilta uska itė Nas
tazija, iš-Papilės vai., Šiaulių ap., 
gyv. Brooklync.

Kupstienė-Biršlonienė - Milių- 
na itė l'ršulė, kilusi Bartininkuo
se, Vilkaviškio ap., gyv. Brookly- 
ne.

Kvedaravičius Ant imas, kilęs ar 
turėjęs giminiu Šventažerio vai., 
Seinų ap., ir jo sesuo Antanina 
Kvedaravičiūtė.

Kontrimaitė Zofija, iš Alsėdžių 
vai., Gedrimų k., ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

Kraino Franco vaikai.
Kučinskas .Jonas, sūnus Motie

jaus, gimęs Amerikoje, gyvenęs 
Lietuvoje.

Kupeikevičius, brolis Felikso, 
kilęs iš Netonių k., Kauno ap.

Kupcikcvičiūtė, sesuo Felikso, 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
kil. iš Netonių k., Kauno ap.

Lapinskas, kilęs iš Steigvilių k., 
Žeimelic vai., gyv. (Jicvcland, O.

Lenkas Juozas, iš Pašilės.
Levanas Antanas, Kazys ir O 

na, kurios ištekėjusios pavardė 
nežinoma, kilę iš Moniūn'ų km., 
Rozalimo vai.. Panevėžio ap.

Lapinskas Juozas su šeima, gy
venęs Čikagoje.

Linkis Eduardas, gyv. Water- 
bury, Fonu.

Lioge Grigalius ir Lioge .Tonas, 
kilę Gilvydžių k., Biešintų vai.

Lulewieb Julian, gyvenęs 3101 
S. Halsted St„ Chicago, III.

Luletvioh Wil'iam, gyvenęs 234 
Main St., Raeine, Wise.

Malinauskas Juozas, gyv. Cleve- 
lande ar Manchester.

Marcei ionienė-Vengraičiūtė Ve
ronika, gyvenusi So. Boston. Mass.

Mareinausko Mečislovo giminės 
prašomi atsiliepti.

Marčiulionis Juozas, iš Zasčiū- 
niškės k., Leipalingio vai.

Margevičiūtė Aleksandra, ište
kėjusios pavardė nežinoma, kilu
si iš Šiluvos m., Raseinių ap.

Mirt inkus Povilas ir Martin- 
kienė-Puidokaitė, gyv. Brooklync.

Masclis Petras, gyv. Ohio val
stybėje.

Consulate General of 
Lithuania

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

kėjo, kad nuo perdidelio var
tojimo Riboflavino tulžyje 
pradeda augti akmenys
(Gallstones). Seniau dakta
rai nežinojo nuo ko “Gall- 
stonai” auga, o dabar jau 
žino.

Aš patarčiau skaityto
jams, dėl visa ko susilaikyti 
ir perdaug nevartoti Vita
min B(2) — Riboflavino. Y- 
pač kurie yra nutukę, pri
valo saugotis, ir nevartoti 
jokių Vitamin B(2) table
čių.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas F. š. — Delnų 
perdidis prakaitavimas yra 
ženklu, kad kas nors yra 
negero žmogaus sistemoje. 
O tai gali reikšti arba džio
vą, arba goiterinę ligą, ar
ba kokią nors infekciją, ar
ba perjautrius nervus, arba 
kitokią ligą. Privalėtumai nu 
eiti pas daktarą pilnam iš- 
egzaminavimui. Kai sistemi
nė liga bus pagydyta, tai 
delnų prakaitavimas savai- 
mi išnyks. O mėginti su
stabdyti prakaitavimą ko
kiais nors skiediniais, yra 
gan pavojinga.

Atsakymas M. G. — Tams 
ta klausi, ar nekenkia 62 
metų amžiaus vyrui, jei iš
geria kasdien po porą puo
delių kavos? Taigi jei dak
taras neuždraudė jam gerti 
kavą, tai nepakenks. Senyvo 
amžiaus žmogui kartais y- 
ra gerai vartoti su saiku 
stimuliantą, tokį kaip kava. 
žmonių kalba, kad nuo ka
vos galima gauti vėžį,, netu
ri jokio pagrindo, — tik ne 
nuo poros puodelių per die
ną.

P AT AISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

3S

ROLL ROOFT.NO —
90 11». — 2nd Roll .... SI.60
Brlek Siding — Roll .......... S2.I5
lleaiy Driek Siding ............ $6.05 |
• Ketvirtai nė js-da.

TURIM PILNA PASTRINKIMA 
A-l

rūšies stako — Lentų Ir Namams 
Materlolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus Ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brink popierių.

I Turim Visokios Maliavos Namams
į Mes turim gerą lietuvį karpenterį

AI,BERT LUMBER. & SUPPLY I t 
COMPANY

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYEITE 2101

NAMAI
širdis suplakdavo meiliau,
Kai, grįždamas tuščiu keliu, 
Jaunystės pilnas troškulių, 
Išvysdavau jį, pagaliau.
Liepos augo ten greta
Viena už kitą vis sparčiau. 
Gimtinis stogas! Ir stačiau 
Žingsnius energija kita.
Vos koja stabtels, ties slenksčiu — 
Joks žodis džiaugsmo neišreikš! 
Tebegirdžiu kvietimą: “Eikš...”
Iš tylių plaukiantį kerčių.
Paskui... ak, pasaka graudi!
(Tu, mano sese, ją žinai)
Bet tą paveikslą amžinai 
Kraujuotoj saugosiu širdy.
Ko tąsyk, siela, nerimai?
O kokioje dabar šaly 
Tu atsidusti begali:
‘‘Tai mano čia — namai namai...”

PETRAS BABICKAS

KOLEGIJOS, BIZNIO 
ar AMATO MOKYKLOS 
KURSAS JUMS

Taip, už mokslą iki $500 per pa
prastus mokyklinius metus apmo
kama už 48 mėnesius kolegijos 
biznio ar amato mokyklos. Jūs 
taip pat gaunate $65 per menes; 
gyvenimo lėšoms — $90, jeigul jūs 
turite ką užlaikyti. Ši proga atvi
ra, po paleidimo, vyrams virš 18 
(su, tęvi} sutikimu 17) metų, am
žiaus, vyrams, kurie įstoja 3 me
tams į naująją Reguliarę Armiją 
pirm 1946 m. Spalių 6 d. Gaukite 
vislus faktus jūsų U. S. Armijos 
Rekrutavimo Stotyje.

U. S. ARMY RECRUITING STATION
166 W. Van Buren St. 2001 Irving Park Blvd.

6500 S. Raeine Avenue.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

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 modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Atsakius butą nusižudė
Cincinnati, Ohio. — Cla- 

rence Phillips, 49 m., gavęs 
įsakymą išsikraustyti iš gy
venamojo buto, nusižudė.
Koroneris rado, kad jis bu
vo paėmęs perdaug tablečių
dėl miego.. Matyt, rūpestis r ,
apie susiradimą naujo buto 'p^cJėži^ap V k” ”
nedavė jam užmigti. ' Jurkšaiticnė (Jurkshat)-Prapuo

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PIrkčjų Išgarsina Mus. — 

Prie Progos Paklanaktte Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAŽIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00

VETERANŲ PASKOLOMS!

i
Automobiliam*
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 mftams 

$500.00 0YD™°
POLISAS

$4.00 ^TAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGT0N, 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.

ftią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VTSIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,11L

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

ROOFT.NO
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Hllnols
Published Daily, except Sundsys, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertming 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 raStų negrąžiname. Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tpisę 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 asmeniškumu. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Maskvai Sekasi: Trukdyti Ir Griauti
PAVĖLUOTAS LINIJOS PAKEITIMAS
Amerikos ir Anglijos diplomatai, pagaliau, jau su

prato, kas per vieni yra Rusijos bolševikai. Dar visai 
neseniai jiems pataikavę, prieš juos klupčioję, neleis
tinas nuolaidas jiems darę, šiandien jau keičia savo po
litinę liniją, santykiuose su Maskva. Kai kurie tarp
tautinės teisės žinovai teigia, kad tasai pakeitimas pa
darytas gerokai pavėluotai.

Šitaip teigiama dėl to, kad Rusija jaučiasi jau tiek 
galinga, tiek išplėtusi savo įtakos, sferą, kad ji gali 
nebesiskaityti su anglų ir amerikiečių reikalavimais.

Taip ir yra.
“Keturių didžiųjų” užsienių reikalų ministrų kon

ferencija Paryžiuje jau kelinta savaitė vargsta, tačiau 
nieko nepasiekia, nes komisaras Molotovas atmeta vi
sus amerikiečių ir anglų pasiūlymus. Kaip dabar at
rodo, toji konferencija išsiskirstys be jokių pasekmių. 
Tuo būdu ir planuotoji taikos konferencija turės būti 
atidėta neribotam laikui. Tai Maskvai sudarys dau
giau galimumų plėsti plačiau savo “įtakos sferų” sie
nas.

Jungtinių Tautų Organizacijos saugumo tarybos dar
bai taip jau nedaro progreso dėl to, kad jiems trukdo 
Maskva.

Taigi, ir Paryžiaus ir New Yorko konferencijos vie
ną ir tą patį pasako: Rusija trukdo taikos planavimą, 
nes ji siekia pati viena dominuoti pasaulį.
NESUPRATO KOMUNIZMO REIKŠMĖS

Kad Maskva šitaip elgsis ir to sieks, amerikiečių 
ir anglų diplomatai, kaip atrodo, ligšiol nežinojo. Jie 
tikėjo Stalino ir Molotovo kalboms, jie net manė, kad 
Rusija ir savo viduje persiorganizuos ir valstybės vai
rą pasuks demokratiškesne kryptimi. Bet apsigavo. 
Taip įvyko dėlto, kad nepažinta komunizmo, aiškiai 
nesuprasta jo siekimų. Nepažino komunizmo ir Sovie
tų Rusijos vadų psikologijos.

Kuomet savo laiku ir Vašingtonas ir Londonas bu
vo perspėti, kad daromi nuolaidumai rusams yra pa
vojingi, kad rusų komunistų lyderiams jokiu būdu ne>- 
galima pasitikėti, į tai dėmesio nekreipta. Dabar jau 
suprato, kad reikalas gerokai pavėluotas, aiškiai ma
tom, jog pasaulis jau pasidalino į dvi sferas, kurių 
skirtingi interesai, skirtingos pažiūros į valstybinį gy
venimą, į pasaulio santvarką, skubiais šuoliais artina 
tautas prie naujų kruvinų konfliktų.

Tuo tarpu padėtis gal dar nėra visai beviltiška. Sku
bus Vašingtono, ir Londono persiorientavimas, skubi 
ir griežta akcija, griežtas stovėjimas už tuos visus 
principus, dėl kurių Amerika kariavo, dar galėtų iš
gelbėti pasaulį nuo trečio karo.

★
Vyčių Choro Koncerto Belaukiant

Lietuvos Vyčių Chicagos apskrities choras muziką 
ir dainą mėgstančiai visuomenei žada patiekti šį tą 
naujo. Jo koncertas įvyksta gegužės mėn. 19 d., 6:30 
vai. vakare, Dariaus-Girėno legijonierių posto salėj. At
vykime pasigerėti ir tuo pačiu paremkime gražų kul
tūros darbą.

★
“Current News on the Lithuanian Situation” Nr. 9 

išėjo turiningas ir įvairus. Jį leidžia Lietuvos pasiun
tinybė.

Kę Girdėjau Nuvykęs Į Sovietų Rusija
Rašo dr. J. Prunskis 

(Tęsinys)
To fakto akivaizdoje autorius pastebi, kad visa eilė 

nekritiškų ir su faktais neapsipažinusių Rusijos lanky
tojų vėliau tą iškreiptą sovietų propagandą skleidžia 
grįžę iš kelionės, rašydami knygas.

Sovietų pareigūnams delegatai prasitarė, kad jiems 
toje tvirtovėje neparodė celės, kur caras kalino bolše
vikų^ lyderius... Matyt, jų tada nebuvo tarp pirmaeilių 
kovotojų. Ir autorius pastebi:

— Kai rusų tauta kovojo prieš caro absoliutizmą,, 
bolševikų kaip ir nebuvo toj kovoj padėti. Jie tik vėliau 
atsirado, kai liaudis nugalėjo despotus; bet jie tada at
sirado ne laisvei ugdyti, o užvesti savo naujos rūšies 
absoliutizmą (priespaudą).

Norėdamas pamatyti tikrąjį Maskvos gyvenimą, ne 
tokį, kokį bolševikų pareigūnai svečiams parodo, auto
rius su vienu baskų katalikų atstovu paslapčia išėjo į 
miestą ir užsuko į darbininkų kvartalus. Čia jie rado 
kardonu užkaltus ir skarmalais užkamšytus langus, ne
apšviestus papuvusius laiptus. Mažoje virtuvėje buvo 
molio indai, kampe didesnis indas su vandeniu (nėra 
bėgančio vandens), neturi nei elektros, nei dujų viri
mui, o vartoja prisirinkę kokius šakalius; durų stiklas 
išdužęs, kartonu užtaisytos. Gyvena dvi, trys šeimos 
kartu, naudodamos tą pačią virtuvėlę. Darbininkai nu
siskundė, kad atlyginimą gauna pagal išdirbtas nor
mas, taigi silpnesnieji, moterys dažnai nepajėgia užsi
dirbti būtiniausiems pragyvenimo reikalams. Taip, kad 
duona, košė, sardinkos — skurdus darbininkų maistas. 
Jei darbininkas pradeda viešiau nepasitenkinimą reikš
ti — be teismo išvežamas į Sibirą, ir tada nepasiskusi, 
apeliacijos niekur nepateiksi.

Daugelis darbininkų šeimų negali nusipirkti cukraus. 
Džiaugiasi nugriebę kokių saldainių: — su jais esą ga
lima keletą puodukų arbatos išgerti ir neištirpstą.
IR DARBININKAI TREMIAMI Į SIBIRĄ

Darbininkai papasakojo, kaip tuose fabrikuose į ku- 
riuos atvyksta užsieniečių delegacijos, darbininkai va
romi į mitingus, iš anksto pamokomi, ką kuris turi sa
kyti. Didelis uždarbio procentas atskaitomas revoliu
cijos reikalams Kinijoj, Ispanijoj ir t.t. Laisvai savo 
reikalus ginti darbininkai neturi galimybės. Komunis
tai reikalauja, kad užsienyje būtų darbininkų tarybos 
fabrikuose, o pačioje sovietų pramonėje laisvos darbi
ninkų tarybos panaikintos.

Atsilankę vienoje darbininkų šeimoje rado tėvą iš
tremtą į Sibirą. Jis buvo atsiuntęs savo rankomis dirbtų 
žaislelių mažam vaikui. Baskų delegatas pasiėmė atmi
nimui nedidelį jo darytą plaktuką, kalbėdamas:

— Šis plaktukas bus, atminimas ir ženklas, kaip de
dami grandiniai ant žmonių, kurie nėra padarę kito 
nusikaltimo, kaip tik tai, kad turėjo savo laisvą nuo
monę.”

Atsisveikindami darbininkai, dar pratarė ispanams, 
sužinoję, kad jie atvyko pagalbos ieškoti:

— Jei sulauksite pagalbos iš Kremliaus, kai ji atvyks, 
budėkite, kad jūsų pačių neišžudytų...

Per visas dienas bendraudamas su vertėjais autorius 
patyrė, kaip jie moka padidinti delegacijos svečiavimo- 
si išlaidas, kad sau turėtų pajamų, kaip jie moka kar
tais svečiui skirtą dovaną savo naudai nukreipti. Svar
biausia — jie budi, kad nereikalingas asmuo prie už
sieniečių neprieitų. Autorius nugirdo vieną rusišką pa
sikalbėjimą, kaip vyriausia jų “vertėjas” kietai barė 
teatro sargą, kam tas buvo beįleidžiąs teatro artistų 
fotografus ir korespondentus: viskuo aprūpins spaudą 
valdžios agentūra TASS, kitiems nevalia kištis!

Taip, kad apibendrindamas savo įspūdžius, autorius 
drąsiai sako:

— Buvome apgauti.
Jų visą laiką užėmė lankymu parinktų vietų, puoto

mis, stropiai saugodami, kad nepamatytų kasdienio dar
bo žmonių vargo. Bet rusų kalbą mokantis autorius 
sugebėjo įžvelgti tikrovę ir ją taip apibudina:

— Net despotiško caro rėžime rusas turėjo laisves
nes savivaldybes, kaip dabar; caro absoliutizmo metu 
žmonės nors gi galėjo skundus reikšti prieš savo bu
delius, ko dabar negali, kai teisingumo tvarkymas yra 
Višinskio rankose; rusų kalėjimuose, net caro repre
sijos laikais, buvo mažiau žmonių uždaryta, negu nor
maliais bolševikų valdymo metais; nei vienu Rusijos 
istorijos laikotarpiu nebuvo tiek išdavikų ir “šnipų” 
aukštuose valdžios sluoksniuose, kaip Stalino metu; 
niekada 'rusų inteligentams nebuvo taip atimta laisvė 
reikšti savo idėjas ir mintis, kaip proletariato dikta
tūros metu... Mums rodo paveikslus puikaus Volgos ka
nalo, bet nepasako kiek tūkstančių kalinių prarado gy
vastį jį kasdami; mums pasakojo, kad išnyko moterų 
eilės prie krautuvių Maskvoje, bet tyli apie tai, kad 
žmonės badauja pačiuose derlingiausiuose Rusijos plo
tuose... Liūdniausia, kad Rusijoje nėra nei teisingumo, 
nei lygybės, nei laisvės... Pasmerkia žmogų be teismo, 
be liudininkų, remdamiesi policijos agento žodžiu...

(Daugiau bus)

o i c

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas 

Kiekvienam geram lietu
viui katalikui nepigiai at
sieina lietuvybė ir kataliky
bė. Jis užlaiko bažnyčią, už
laiko lietuvišką mokyklą, 
duosniai aukoja popiežiui, ir 
vyskupui, ir misijoms, ir 
labdarybei, ir lietuviškai 
spaudai, ir užjūrio nelaimin
giems lietuviams, ir kovai 
už tautos laisvę, — paga
lios ir bolševikų plūsta
miems vienuoliams.

Taigi iš lietuvių katalikų 
dolerinės kai sniegas krin
ta katalikiškai akcijai ir 
tautos reikalams. Taip yra, 
taip ir bus.

O ar daug lietuviškų bol
ševikų gengė suaukoja savo 
raudonfašistiškai akcijai? 
Kur yra mūsų bolševikų mo
kyklų pastatai, ar jų kultū
rinės įstaigos? Mizerijos.

★ ★ ★
Vėjais nuėjo Šliupo zau

nos. Dumblynan nuklimpo 
ir bezbožninkų bolševikų ma 
kalai. Niekas neišstengė ir 
neišstengs sudemoralizuoti 
lietuvius, katalikus. Bezbož
ninkų melagingi šmeižtai tik 
paskatina katalikus ieškoti 
teisybės, ir ją suranda; tuo
met jie patampa dar uoles
niais katalikais. Bezbožnin
kų teroras bei persekiojimai 
paskatina katalikus tamp
riau susiorganizuoti, auko
tis ir aukoti katalikų baž
nyčiai, ir kooperuoti su lie
tuviais kunigais.

★ ★ ★
Taip, katalikai aukoja sa

vo bažnyčiai, duoda iš liuo- 
sos valios, su meile, su šyp
sena, duoda dabar gausiau 
nei seniau. Ir jie džiaugiasi, 
kad gali duoti. Ir jie didžiuo
jasi, kad jų aukomis kata
likiškos ir lietuviškos kul
tūrinės įstaigos auga, tvir- 
tėje, tobulėja. Kiekvienas 
lietuvis katalikas dabar jau
čia, kad jis yra labiau ba
ramas už tai kad jis duoda 
savo tautos įstaigoms, negu 
kad neduoda. Ir juo labiau 
jis yra niekinamas, juo smar 
kiau jis yra baramas kad 
duoda, tuo duosniau jis duo
da. Ir duos. Tyros meilės 
galybė yra galingesnė, negu 
bezbožninkų teroras. Ničevo 
nepodielaješ, tovarišč!

★ ★ ★
Jei susirinktų iš visos A- 

merikos visi lietuviški Sta
lino peniūkščiai prie Čika
gos stokjardų, tai aišku, kad 
savo žviegimu jie atkreiptų 
net kurčiausio dėmesį. Jie 
kakarines turi gan stiprias. 
Bet žviegimai ir kriuksėji
mai, tai ne darbai.

Štai raudonfašistų “učite- 
liui” Bimbai gan sunkokai 
sekasi sužebravojimas tų 50 
tūkstančių dolerių kokiam 
ten Bolševikiško Vėžio Ins
titutui. Tokią mizerną su
mą, jei lietuviški bolševikai 
yra tokie smarkūs bei ga
lingi, turėtų surinkti per vie 
ną savaitę... Taigi matosi, 
kaip “galingi” yra tie lietu
viški bolševikai.

★ ★ ★
O prie stokjardų, Čikago

je, štai lietuviškos parapi
jos klebonas kun. Anicetas 
Linkus yra užsimojęs su
rinkti šimtus tūkstančių do
lerių Lietuvių Labdarių Są
jungos prieglaudai. Ir jis

Šalčiuviene.-^ uitailiĮti.- —

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
— Dabar mes niekuomet 

daugiau nesiskirsim, bran- 
gusai!

— O taip, mano miela. Ša
lin iš šios šalies, kur mudu 
tiek daug kentėjom. Į lais
vą nepriklausomą tėvynę!.. 
Kaip galime, greičiau ten...

Langas jau šviesėjo... Iš
aušo gražus vasaros rytas.

— Kiek daug laimės būti
ir vėl kartu---- kartojo tai
vienas, tai kitas džiaugsmo 
ekstazėj.

V
Praėjo dešimts metų nuo 

tos dienos, kai gyvenimo 
džiaugsmo kupinos išdykė
lės gimnazistės susitarė po 
dešimts metų susitikti čia 
pat, Severo-Zapadnam kraš
te. Nedaug laiko, bet daug 
pergyventa ir daug kas pa
sikeitė per šį trumpą laiką. 
Pats Severo Zapadnas kraš
tas visai išnyko. Ant jo 
griuvėsių išaugo Nepriklau
soma Lietuva. Ne kaip Fe
niksas iššoko ji iš Severo 
Zapadno krašto pelenų. Var
gingai ir sunkiai kūrėsi šioj 
nualintoj karo vietoj. Iš kar
to iš lėto, paskui vis smar
kyn ir smarkyn augo šios 
šalies materijalės ir dvasi
nės gėrybės.

Paskutinė 1924 metų die
na. Kaip tik toji diena, ku
rią buvo susitarę susirinkti 
draugės teatre. Deja. Dau
gumas jų buvo toli nuo Lie
tuvos, sunkios nesitikėtos 
gyvenimo naštos prislėgtos. 
Ir į sutartą susirinkimą nė 
galvoti nedrįso atvykti. Taip 
toli gyvenimo bangos kai
kurios buvo nublokštos.•

1925 Naujų Melų išvaka
rės. Teatre, kaip visuomet 
naujų metų išvakarėse, eina 
“Travijata” — ši opera bu
vo pirmutinė, atidarant 1920 
mt. lietuvišką operą.

Šįmet penkių metų operos 
sukaktuvės. Prie teatro au-

tomobilis prie automobilio, 
rogutės prie roguėdų. O pės
čių — visas didysis sodo ta
kas užkimštas.

Pirmam aukšte ložoje sė
di viena nenutautėjusių a- 
merikiečių, tikrų Lietuvos 
mylėtojų, šeimyna ir šneku
čiuojasi su savo senu pažįs
tamu. Jie dar neseniai su
grįžę iš Amerikos, maža čia 
tepažįsta.

(Bus daugiau)

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

i ATYDA !
i Taisome i
; REFRIGERATORIUS Į
j SKALBIAMAS MAŠINAS IR I 
* DULKIŲ VALYTUVUS — ’

I Visokios Išdirbystės j
I Didelius ir Mažus ,

J DARBAS GVARANTUOTAS j

j SCIENTIFIC |

; REFRIGERATION ; 
! 6528 S. Ashland Avė.!

GROvchill 1983 - TRIangle 0073 j

! Didžiausia Lietuvių S 
! Jewelry Krautuvė į
| Pnrouodame laikrodžius, laik-1 
( rodėlius, auksinius ir deimanti- | 
i alus žiedus, rašomas plunksnas |

surinks. Ir jis neprašys, kad 
bolševikai aukotų; tą sumą 
vieni katalikai suaukos, be 
vargo.

Ar pyks, ar nepyks lietu
viški bolševikai, bet tai to
kie dalykai dedasi tarpe lie
tuvių katalikų.

I r (vairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas 1

Be to, turimt 
didelį ir gerą pa- 

- sirmkimą Muzik- 
aiiškų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas.

i ir muzikalius Instrumentus.. I

! JOHN A. KASS i
| VVATCHMAKER I
( JEWELRY — MUSIC I
j 4216 ARCHER AVENUE į 
. Phone: LAFAYETTE 8617 j

3E 3E

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

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

I NDER L'. S. GOVERNMENT M PER VISION

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

Ofi'iee hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Ji Užmigo Viešpatyje

Įpusėjo gegužis. Žemėje 
tiek daug grožio ir malo
naus jausmo. Bet kiek gro
žio toje karalystėje, kurios 
žavesio žmogaus akis nere
gėjo, džiaugsmo chorų ne
girdėjo- ir laimės jo širdis 
nenujautė! Tą šalį, tą tikrą
ją karalystę paruošė Gerasis 
Dievas tiems, kurie Jį myli...
Į tą šalį pačiu gražiausiu 
metu, gegužės mėnesio 10- 
tąją dieną, 12:10 valandą po 
pietų nukeliavo Kristų nu
mylėjusi Seselė M. Amabi- 
lis.

A. a. seselė M. Amabilis 
(Boleslovą Uždavinytė) gi
mė 191 i' metais rugpiūčio 
mėnesio 4 dieną, Providencet 
R. I. 1920 metais Uždavinių 
šeima persikėlė gyventi į 
Worcester, Mass. Čia Boles
lovą lankė ir baigė parapi
jos Šv. Kazimiero pradžios 
mokyklą ir Junior High 
School. Būdama 15 metų, 
Boleslovą pamačiusi kaip 
pavojinga gyventi pasauly
je, apleido jį ir įstojo į Šv. 
Kazimiero Seserų Kongrega
ciją. Vienuoliškame gyveni
me žengė laipsniais aukš
tyn j,sigydama dorybių, ku
rios žymiai reiškėsi josios 
gyvenime. Seselė M. Ama
bilis buvo labai tyli, rami, 
bet kartu ir nuoširdi vi
siems. Ji tikrai buvo rami,

kukli Kristaus Sužiedotinė, 
Bažnyčios ir Vienuolijos dar 
bininkė, kuri tyliai ir sąži
ningai dirbo pavestąjį jai 
darbą.

Seselė Amabilis mokyto
javo Šv. Jurgio ir Nekalto 
Prasidėjimo Švenč. Panelės 
parapijų mokyklose, Chica- 
goje ir Šv. Petro parapijos 
mokykloje, Roswell, New 
Mexico. Mokytojavimui ji 
buvo atsidavusi visa širdi
mi. Ji nesigailėjo nė darbo 
nė sveikatos. 1945 metais, 
vasario mėnesį, seselė sun
kiai susirgo ir gydėsi Šv. 
Marijos ligoninėje. Sveika
tai pagerėjus ir gydytojui 
leidžiant, seselė buvo par
vežta į Chicagą. Kai kurį 
laiką gydėsi sanatorijoje, 
pagaliau vienuolyne. Ligos 
metu, seselė rodė karžygiš
ką kantrybę. Ji visuomet bu
vo linksma, meili ir Dievo 
valiai pilnai atsidavusi. Ra
miai, su kilnia šypsena vei
de ji žengė pirmyn į amži
nybę. Todėl nereikia stebė
tis, kad ji tyliai, ramiai ir 
be baimės sutiko mirtį, ku
ri atidarė jai vartus į Am
žinąją Laimę.

Seselė Amabilis pašventu
si savo trumputį, gyvenimą 
vaikučių auklėjimui ir mo
kymui jaunutė pasimirė. Ta
čiau, josios ištvermės, darbš
tumo, ramumo, pasiaukoji
mo ir malonumo pavyzdys 
pasiliks su mumis visados.

Š. K. S.

dar tarnauja, o kiti niekad 
nebegrįš.

Po Mišių parapijos sve
tainėj turėjo pusryčius ir
susirinkimą. .. . . .vertingų dovanų aukojo 

Nutarta pagerbti auksinių , biznierius A Petkus, sav.
žvaigždžių motinas vakarie-1 Jewelry krautuvės, 2502 W.
ne su programa gegužės 19 
d., parapijos svetainėj. Vi
soms žuvusių kareivių mo
tinoms bus įteikta auksinės 
žvaigždės.

Draugija pašve’kino savo 
dvasios vadą kun. S. Ado- 
miną jo vardinių proga ir 
įteikė dovaną. Kun. S. Ado- 
minas yra tos draugijos or
ganizatorius. Pirmoji pirm. 
buvo Marijona Sudeikienė, 
dabartinė yra J. Čepulienė.

Rap.

popiet pirm. Elenos Gedvi- d., 8 vai. parapijos mokyk- 
iienės, namuose, 4639 S. Her- los kambaryje. Visos narės 
mitagc Visas pelnas bus do- prašomos atsilankyti, nes 
vana seimui bus svarstoma svarbūs da

lykai; taipgi kviečiamos at
silankyti visos moterys-mer 
gaitės, kurios nori priklau
syti šiai organizacijai.

Valdyba

nariai malonėkite kuo skait
lingiausiai atvykti iš visų 
Chicagos ir Cicero kolonijų,

I ir pasitarti svarbiais reika
lais ir išgirsti galutiną pra
ėjusio seimo raportą, V-ba

Tovvn of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gegužės 15 
d., po gegužinių pamaldų, 

Valdyba

69 St. Elena Gedvilienė, kaip 
visuomet, visus pavaišins.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

r?

Panešimai
West Side. — Moterų Są- 

gos 55 kuopos susirinkimas

Nek ui io Prasidėjimo Se
serų Gilaus susirinkimas bus 
šį vakarą, gegužės 14 d., A. 
Linkevičienės namuose, 2535 
West 45th Place (Brighton

įvyks šį vakarą, gegužės 14 Parke), 7 valandą. Gildos

MAZEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

ATIDARĖ

Iown of Lake Žinutės
Gegužės 12 d. Šv. Vardo 

Draugija ir sodalietės 9 vai. 
šv. Mišiose eis in corpore 
prie šv. Komunijos. Po vi
sam motinos, sodalietėg ir 
Šv. Vardo Draugijos nariai 
sueis pusryčiams parapijos 
salėn. Čia bus pagerbta gy
vosios ir mirusios mamytės.★

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. rengia || 
arbatėlę birželio 2 d., 3* vai.

VLADISLOVAS
SHEMETULSKIS

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

A. A.
MARIJONA UKANIS

Gyveno 5059 S. Vincennes 
Avenue.

Mirė Gegužės 12 d.. 1946 m.. 
4:45 vai., ryte, sulaukus 57 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ko- 
vono.

Paliko dideliame nuliūdime: 
marčią. Mary Lalurix ir daug ki
tų giinintų. draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Lucania ko
plyčioje 4(19 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Gegužės 15 d.

iš koplyčios 9 vai., ryto, bus 
atlydėta j St. Dominic (Sedge- 
wick ir Locust) parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų b>us nulydėta j Mt. 
Carmel kapines.

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

Nuliūdę: Marti ir Visos Ki
tos Giminės.

Laidot., direkt., Vincent Lu
cania. Tel. M(»Hawk 5150.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IB ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo senų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip suu 
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai ISsl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu, atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
pražallnančion y- 
patybėa suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagolbts Iflgydyt 
senas, atda- 
ras ir skau- 6 
džlas žals

das. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, Sąsų ir sutrflklmų 
praSaJlnlmui, ir kad palengvinti 
Psortasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Atblete’s Poot decimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžlOvlmo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.75, Ir *.00.

Siųskite Jūsų Moaey Orderi tie
siog j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

n Chinasro SU). IH.
Alba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4X47 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

Iš Motinu Kareiviu
Veikimo

Town of Lake. — Motinų
Kareivių narės gegužės 5 d. 
bendrai ėjo prie šv. Komu
nijos savo sūnų intencija. 
Daug sūnų jau grįžę, kiti

Palaidojo Numirusį 
Air? Bado Streikuotoja

BELFAST, Šiaur. Airija, 
geg. 13.—John McCaughey, 
neteisėtos airų respublikonų 
armijos karininkas kuris 
mirė Dublino kalėjimo 23-je 
dienoje savo bado streiko 
protestui prieš įkalinimą, 
buvo šiandien palaidotas ne
toli Belfasto, kur jo draugas 
karininkas tebevykdo 50 die
nų bado streiką, reikalauda
mas paliuosavimo.

Jau sukako vieni -metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą Vladislovą Shemetuls- 
kį.

Netekome savo mylimo Gegužės 15 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievą suteikia jam amžiną atilsį.
-A

Mas, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis Gegužės 
15 d., šv. Antano parapijos bažnyčioje, 8:15 vai., ryto, toje 
pat bažnyčioje, antras gedulingas šv. Mišias Gegužės 16 d., 
7 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldbs ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Vladislovo sielą.

Koplyčia kaip ir buvus

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

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONT B.

ALEKSANDRAS P. SHEDIS PETK
B. A. L A C H A W I C Z 

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius

KOPLYČIA —
10756 So. Michigan Avė.

Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

SANTOS, Brazilija, geg. 
13.—Policija šiandien sua
reštavo 61 laivų krovėją, 
kurie bal. 18 d. atsisakė iš
krauti Ispanijos laivą, ir su
gaudė skaičių komunistų. 
Federalinė valdžia tampriau ' 
užvaldo Santos, pasaulio di- 
džiausį kavos eksporto uos
tą.

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

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuria patiks.

yra P*7*x>
pattnkinti tait ■*«« toUvrm> 
kuriuot padirbami jitnu.

Kairėje matosi vienas b 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki’ 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
5Ž7 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6108 

(Įstaiga randaui netoli Grand Avenue)

Gyveno 4617 S. Hermitage Avė.
Mirė Geg. 9 d., 1946 m., 1:15 vai., p. p., sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kiio iš Tauragės apskričio, Tanėnių 

parapijos, šilgalių karimo. Amerikoje išgyveno 38 motus.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 seseris: Agotą Žemaitienę 

ir jos šeima, Oną Gestautienę vyrą Kazimierą ir Uršulę Gar- 
lavičienę ir vyrą Adolf ir sūnų Sgt. Vytautą (U. S. Army); 
2 brolius Povilą ir Vincentą ir jų šeimas; brolienę Magdale
ną Shediienę ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko brolį Juozapą ir jo šeimą.

Priklausė prie Dariaus-Girėno Post 271, ir Unity Pašel- 
pos Kliubo.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad. — Geg. 15 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Sūnus, Broliai, ir Visos Kitos Giminės.
Laidot., direkt., John F. Eudeikis. Tel. YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
j Asų finansiškam stovini prieinamas!

NARIAI:

O h I o a g o ■

L I e t u v i ų 
Laidotuvių 

Direktorių 

AsociacijosSENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

AMBULANCE 
Patarnaujam 
dieną ir nakt|

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

PISKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company '

3914 West lllth SL
Viena* Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 31’“

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

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

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

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

Telephone YARds 1419

I. j.Tzolp
1646 WEST 46th St.____________Phone YARds 0781

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

Phones: YAKds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICUIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PUDraan 1270
Radio Programai WGE3 

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtai 

8 vai. vak.
L. L. BUKAUSKAS

10831 8. MICUIGAN AVĖ. Tel. FULlman 0661
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Šv. Tėvo žodis „ -

Italijos moterims rinkimų išvakarėse
10,060 MOTERŲ KLAUSĖS POPIEŽIAUS KALBOS ŠV. 

PETRO BAZILIKO.,.

Vatikanas. — Virš ketu
riasdešimta tūkstančiui mo
terų, susirinkusių į Šv. Pet
ro Baziliką, Šv. Tėvas Pijus 
XII-sis, kalbėdamas priminė 
joms naujas įgytas teises— 
balsavimo teises — ir ragi
no visas balsuoti už tą sąra
šą, kuris garantuoja teises 
Dievo ir tikėjimo. Generali
niai rinkimai Italijoj bus bir
želio 2 d.

Unitized Plaunamą Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

NESIDUOKIT
NUGALIMOS

Sunkiausioje Italijos va
landoje jūs turite atlikti sa
vo pareigą, — sakė Šv. Tė
vas — jūs turite balsuoti už 
tuos kandidatus ir sąrašą, 
kurįų pažadai nėra migloti 
ir abejingi, bet kurie garan
tuoja pagarbą Dievo ir ti-- 
kėjimo teisėms.

“Eikit ir nušvieskit sąži-f 
nes ignorantų, nepastovių ir 
abejingų žmonių. Eikit su 
tomis instrukcijomis iš vie
no namo į kitą, iš vienos 
gatvės į kitą, iš vieno vieš
kelio į kitą”.

Šis Šv. Tėvo žodis Italijos 
moterims buvo pasakytas 
ryšium su komunistų plačiai 
varoma priešrinkimine kam
panija, kad tarpe katalikų 
ir komunistų nėra jokio 
konflikto.

Komunistai, nežiūrint ku
riam krašte nebūtų, yra 
baisiausi ir žiauriausi vilkai 
prisidengę avies kailiu.

New Mexico tyrlaukiuose šiomis dienomis kariuomenės 
išbandyta nacių vadinama V-2 raketa. Nuotrauka pada
ryta iššovus raketą, kuri iškilo 75 mylias į aukštį). (Acme- 
Draugas telephoto)

Ar žinai, kad

De Paul didžiausias kataliku 
universitetas Amerikoje

DE PAUL DIDŽIAUSIAS KATALIKŲ UNIVERSITETAS 
FORDHAM — ANTRAS, MARQUETTE — TRE
CIAS, NOTRE DAME KETVIRTAS.

“America”, katalikų žur
nalas, praneša, kad šiuo me
tu didžiausias katalikų uni
versitetas visose Jungtinėse 
Valstybėse yra De Paul var
do, Chicagoje. šiuo metu 
studentų turi 7,675, iš jų 2,- 
375 pastarojo karo vetera
nai.

Antras didžiausias katali
kų universitetas Amerikoj y- 
ra Fordham, New York’e, 
su 6,082 studentais, trečias

— Marąuette, Milvvaukee, 
Wis., o ketvirtas — Notre 
Dame, So. Bend, Ind.

De Paul Universitetas šiau 
rinėj miesto daly užima iš
tisą bloką tarpe Kenmore, 
Sheffield, Webster ir Bel- 
den. Be to, universitetui pri
klauso 17-kos aukštų rūmai 
adresu 64 East Lake St.

Universitetą veda kunigai 
vienuoliai (Congregation of 
the Miąsion).

Antradienis, geg. 14, 1946

/ m u t

Warszawa. — Pranešama, 
kad Amerikos lėktuvas su 
85,000 kiaušinių kroviniu lai
mingai pasiekė Lenkiją. 
Kiaušiniai skiriami vištų 
ūkiams užvesti.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

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

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.
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•1R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UADAl\ “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. --------- GERAS PASIRINKIMAS:

Pavogė kelnių pusę
Larry Holis, 811 S. State 

St., kreipės į policiją prašy
damas, kad jam kelnių pusę. 
Sako, prie Franklin ir Van 
Buren gatvių užpuolę plėši
kai nukirpo iki kelių kelnes 
ir pabėgo.

Įspėja prieš,
"pilsus" miegui

Dr. Roland R. Cross, Illi
nois Viešojo Sveikatingumo 
direktorius, įspėja visus, ku
rie, negalėdami užmigti, 
ima “pilsus”. Tie žmonės 
ne tik ardo savo sveikatą, 
bet net žudosi. Daug yra 
buvę atsitikimų, kad paė
męs “pilsų” miegui žmogus 
amžinai užmigo. Nemigui 
prašalinti tik daktaras gali 
duoti “rodą”.

Pagrobtas stambus 
gemblininkas

Edward P. Jonės, multi- 
milionierius, negras, karalius 
gemblerystės pietinėj miesto 
dalyj, prieš porą dienų pa
grobtas iš automobilių ir li
kimas jo iki šiol da nežino
mas. Laukiama išpirkimo 
notos.

Pagrobimai, žudymai Chi- 
cago gemblininkų tarpe' — 
paprastas daiktas. Prieš dvy 
liką metų; yra buvęs pagrob
tas ir jo brolis McKissick 
Jonės. Motina jį išpirko už 
$35,000. Vėliau pats žuvo 
automobilio nelaimėj.

Stogams Reikmenys — Insuluotę Plytrj Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
'.Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APRORAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

WESTWOOD LIOUOR STORE I
2441 West 69th Street.

------★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

Moteris plėšikė
Plėšikas užpuolęs pinieru 

keitimo įstaigą adresu 1406 
No. Wells St., pagrobė 
$1.400. Įstaieros iždininkė sa
ko, jog plėšikas buvo mote
ris vyriškuose drabužiuose.

185 vaikai pateko
• rr ■ rri roiu

Lenkijos šalpos Fondo 
(kaip ir mūsų BALF) pas
tangomis, iš Meksikos į 
Jungt. Valstybės atgabenta 
185 Lenkijos karo našlai
čiai, nuo 8 iki 20 metų am
žiaus. šimtą jų paėmė glo- 
boti-mokinti šv. Jedvygos 
našlaičių prieglauda, Niles, 
III., o kiti bus išskirstyti po 
kitų miestų lenkų našlaity- 
nus.J

Vokiečiams užpuolus Len
kiją, 1939 m., tie vaikai buvo 
išvešti į Sov. Rusiją. Iš ten 
pateko Iran’ą, vėliau į Indi
ją, ir, pagalios, laikiną prie
glaudą buvo gavę Santa 
Rose, Meksikoj.
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Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITfiS

ŠIANDIEN!

Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Gaisras akademijoj
Lake Forest Academv ki

lęs gaisras sunaikino Reid 
vardo auditoriją, administra 
ciios ofisą su visais akade
mijos rekordais ir klasių 
kambarius. Nuostoliai sie
kia $150,000.

E
tos ~ Įdomios

ŽINIOS 

Keturis pagimdė
Maskva. — Reiteris pra

neša, kad Barbara Bolotaje- 
va, žmona kolektyvinio ūki
ninko, šiomis dienomis pa
gimdė du berniukus ir dvi 
mergaitės. Motina ir kūdi
kiai sveiki.

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

Telefonas PROspect 5951

15 milionai motinoms I 
Į papuošti Į

Allied Florists Associa- 
tion of Illinois apskaičiavo, 
kad motinoms papuošti Mo
tinų Dienos proga, gyvento
jai išleido penkis milionus 
dolerių; milioną daugiau, ne
gu praeitą metą.

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

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

J '

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri 917,000,000. — Ataargoa Fondas Virt 91.SOO.OOO-

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

(JNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A* M- to 4 P. M. — Wednesdays: 0 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
-...................

Bulvėj rado centą
Mrs. John Somers, 6720 S. 

Wolcott Avė., skusdama 
bulvę rado joj centą. Pasiro
dė. centas buvo apaugęs 
bulve.

Policija sugavo tris vagius, 
kurie buvo iš Regai Radio 
Co. pavogę $8,000 vertės 
“jewelry” ir kitokių daiktų.

Likimo ironija
Kure, Japonija. — Tarpe 

Kyushu ir Shikoku salų. gi
liausioj vieloj, Australijos 
destrojeris Quiberon nus
kandino 17 japonų submari- 
nų. * W

I Reikalauja racio- |
Į nuoti maistą Į

YVashirgton, D. C. — 100 
žymių Asmenų Komitetas, 
kurio prekyje stovi buvęs 
New York gubernatorius 
Lehman, pasiuntė p^ez. Tru- 
manui reikalavimą imtis žy
gių grąžinti Amerikoj mais
to racionavimą, kad teikus 
didesnę pagalbą badaujan
tiems Europoje.

Furkočio kalnieriuįe

Net Belgrade rasta $690
PINIGAI GRĄŽINTI Į AMERIKĄ JŲ SAVININKUI. 

Belgrade, Jugoslavija. — kų, Milos Mikov, furkočio
$600, kuriuos buvo susitau- 

! pius Mrs. Della Hyer, iš New 
York, ir sykiu su banko 
knygutė įsiuvus į furkočių 
kalnierių, rasti net Jugosla- 

I vijos sostinėj ir grąžinti at
gal į Ameriką.

Peržiūrint gautus iš Ame
rikos žmonių suaukotus 
drabužius, vienas darbinin-

kalnierruje užtiko kietą 
daiktą. Praardžius kalnierių, 
iš jo pabiro $600 ir Immi- 
grant Industrial Bank, New 
York, taupymo knygute.

Pinigai ir knygutė perduo
ti Jugoslavijos finansų mi- 
nisteriui, o šis grąžino į A- 
meriką.

X Kunigų Vienybės Chi
cago Provincijos susirinki
mas įvyks šiandie, 4 vai. 
popiet, Šv. Kryžiaus para
pijos klebonijoj. Visi kuni
gai kviečiami atsilankyti.

X Anna Menis, gyv. 1833 
S. Komensky Avė., pranešė 
policijai, kad įsilaužęs į jos 
namą vagis išnešė $200 pi
nigais ir už $140 vertingų 
daiktų.

X Tradicinę dieną Liet. 
Vyčių Chicago apskr. šįmet 
liepos 4 d., Vytauto parke 
žada suruošti vieną didžiau
sių ir sėkmingiausių. Visas 
pelnas skiriamas perkamo 
namo remontui ir įrengimui 

‘klubų, salės ir t.t.
X Juozas Drazdauskas, 

buvęs Visų Šventųjų para
pijos zakristijonas, ilgokai 
sirguliavęs, dabar šiek-tiek 
sustiprėjo ir tikisi, kad su 
pavasariu atgaus prarastas 
jėgas. Gyvena priešais baž
nyčią, 10803 S. Wabash Avė. 
Draugai prašomi aplankyti.

X A. Petkus, savininkas 
laikrodžių krautuvės ir laik
rodžių įmonės., 2502 W. 69th 
St., yra ne tik geras laikro
džių taisytojas, bet duosnus 
vienuolynams, labdaros ir 
švietimo organizacijoms.

X Jerome Butkis yra ma
joru Kelly High School RO 
TC štabo. Federalinė šios 
grupės inspekcija įvyks ant- 

i radienį, gegužės 14 d., 9:30 
vai. ryto. Pasižymėjusiems 
nariams bus įteikti medaliai, 
kurių vienas — auka Da- 
rius-Girėnas Post 271, A- 
merican Legion.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
šį vakarą baigias 40 vai. 
atlaidai. Muz. V. Daukšai, 
lietuvių muzikų patriarkui, 
ir jo Šv. Cecilijos chorui, Į 
talką mišparams giedoti su
važiuoja visi Chicago lietu- 

i viai vargonininkai. Šv. Kry- 
į žiaus bažnyčia yra viena 
gražiausių lietuvių bažnyčių 

. Amerikoj.
X “I AM AN American 

Day”, kuri bus ateinantį 
sekmadienį, Soldier Field, 
programoj dalyvaus ir Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Panos 
Marijos parapijos, Brighton 

. Park, Sodalicijos Glee cho
ras, kurį mokina ir veda 
Anna Rezgis (Ona Piežienė, 
žinoma dainininkė, scenos 
mėgėja, žurnalisto Stasio 
Piežos žmona).

X TZS A. F. Žilis, iš Bri
ghton Park, trumpu laišku
čiu redakcijai pranešė, kad 
šiuo metu turįs progos ap
važiuoti visą Vokietiją ir 
susitikti su daugeliu išvie- 
tintų ir pabėgusių nuo ko
munistų lietuvių. Rašo, “grį
žęs iš kariuomenės daug ką 
turėsiu papasakoti”.

X Walter ir Onos Gudų 
namuose 53 W. 116th Str. 
(Roselande) vieš p a t a u j a 
džiaugsmo nuotaika. Prieš 
kelias dienas gavo laišką 
nuo savo sūnaus Juozo, ku
riame praneša, kad jau ge
gužės mėn. tikisi sugrįžti iš 
Pacifiko, kur jam teko iš
būti 3 metus. Pergyveno la
bai sunkių momentų, kad 
jau nebesitikėjo gyvas iš
likti. Todėl dabar tėvams 
tikrai didelis džiaugsmas, 
belaukiant jį sutikti.




