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GELZKELIECIAI VISVIEN STREIKUOS
Norėjo Nužudyti Generolą De Gaude! 

Prancūz ijos Valdžia Be Komunistų?
------------------- j kė, kad negalėsiąs dalyvauti

(“Draugo” Specialaus Korespon- | iškilmėse, nes jis jau senai 
dento Paryžiuje Pranešimas). , . v T ..buvo pasižadėjęs tą dieną
Prancūzai buvo labai su

jaudinti sužinoję, kad buvo 
kęsintasi nužudyti gen. de 
Gaulle, kuris dabar gyvena 
ramiame provincijos kampe
lyje.

Policija, kuri eina sargy
bą prie jo namų, sulaikė į- 
tartiną asmenį, turintį prie 
savęs ginklą, kuris norėjo 
įsibriauti į, de Gaulle namus. 
Kaip vėliau paaiškėjo, kad 
tai buvęs beprotis Jean Che- 
mineau, atvažiavęs specia
liai nužudyti generolą de 
Gaulle, aiškindamasis, kad 
jo duktė jį persekiojanti...

Keista tik, kad šita infor
macija valdžios organų bu
vo pranešta žymiai vėliau po 
įvykio, kada jau visi Pary
žiaus laikraščiai pradėjo ra
šyti apie pasikęsinimą prieš 
prancūzų tautos karžygį.

Ar De Gaulle Grįš į 
Vyriausybę?

Gen. de Gaulle pasitrauki
mas iš vyriausybės buvo'la-

Dviejų Unijų Viršininkai Nepasirodė; 
Sako Trumąnas Turi Liepti Susitarti

WASHINGTON, geg. 14.—Prez. Trumanas šiandien pa
kvietė atstovus "Penkių Didžitijj’ gelžkeliečių unijų j 
Baltuosius Rūmus konferencijai išvengimui šeštadieny 
numatyto streiko.

Kaip tik pirm konferencijos vienas : nijistas pareiškė, 
kad valdžios paėmimas geležinkelių neatidūs streiko ir 
vienintelis būdas išvengti streiko yra Prezidentui Trumą,- 
nui įsakyti abiem pusėm sueiti ir susitarti.

DVIEJŲ UNIJŲ ATSTOVAI NEDALYVAVO
Dviejų didelių gelžkeliečių unijų atstovai konferencijo

je nedalyvavo. Nepasakyta jų nebuvimo priežastis.
Gelžkeliečiai nori $2.50 dienai algų pakėlimo ir 45 su

tarties sąlygų pakeitimo, ir anksčiau atmetė valdžios ko
misijos pasiūlymą $1.28 dienai pakėlimui ir kelių sąlygų 
pakeitimui.

MIRTIS (iR^ IRSTO TRI II'OJAMITS JAPONUS

nuvykti prie Clemenceau 
kapo ir nulenkti savo galvą 
prieš tą didįjį, prancūzą, ku
ris suvienijo tautą ir išvedė 
į pergalę per Didįjį Karą.

Gfi’. tai tik priežastis. 
Aišku, jam nesinori įeiti į 
politišką gyvenimąi per “ma
žąsias duris” ir žaisti bliz
gučiais, kuriuos jam paduo
tų "užsibovyti.”

Jis gali grįžti dar kartą, 
jei Prancūzija bus vėl iš 
naujo pavojuje ar jei kiltų 
civilinis ksiras... Bet šį kar
tą, atrodo, kad toks pavojus 
pašalintas.

Nauljoji Vyriausybe Le 
Komunistų

Atmetus konstituciją, pran
cūzų socialistai smarkiai pa
simokino, kad neverta jiems 
bičiuliautis su komunistais, 
nes tokiu būdu per ateinan

čius rinkimus jie galėtų 
smarkiai pralaimėti.

Jau dabar kalbama pla
čiai, kad Blumui grįžus iš 
Amerikos, socialistų partija 

ir
busimoji vyriausybė būsian
ti sudaryta iš socialistų, ra-

bai malonus komunistams i pasikeisianti sav0 gaires
ir jiems baisiai nepatinka, 
kad jis pasiliko “nesutepta"

Ši nuotrauka vaizdžiai nupiešia gyvenimo sąlygas ant vieno 14 laivų kvrtautine už 
Uraga uosto, Japonijoje, ant kurių repatrijuojami japonai, parvežami iš Kinijos, ser
ga baisiąjai cholera. Iš 80,000 japonų, kurie galėjo būti apkrėsti, 952 jau patvirtinti 
sergą ir 1,874 įtariami, o 40 jau mirė. Maisto steką prisideda prie didesnio jų vargo.

(Acme Telephoto.)

Irano Kariuomenė Ruošiasi Civiliam 
Karui Prieš Azerbaidžiano Rėžimą

TEHRANAS, geg. 14. — sugrįžęs į Tal|riz,
Irano kariuomenė skubiai į raportus apie puoli 
pasiruošia civiliam karui,1 raną.
nors centrinė vyriausybė at- Priešinasi Kairiesiems

užginčijo 
uolimą į Teh-

asmenybe, kurioj prancūzai dika|ų ir respubHkonų są>
temato tik savo viltį

Jei būtų galima laukti pa-
sikęsinimo į jo gyvybę, žiū
rint iš politiško taško, tai 
tik iš komunistų pusės, nes 
jiems baisu, kad jis dar kar
tą negrįžtų prie valdžios.

Jau nuo Napoleono laikų 
Prancūzija dažnai kreipiasi į 
vieną žmogų, kuriam pasiū
lo vadovavimą ir atiduoda 
tautos likimą į rankas. Toks 
Prancūzijai buvo de Gaulle, 
kuris ją prikėlė nelaimės 
metais, išvedė į pergalę ir, 
kada normalus gyvenimas Į LONDONAS, geg. 14. — 
grįžo atgal, pasitraukė ra- Raportuota jeg Anglijos už-

džio, kuriai vadovausiąs 
pats Blumas. Kiek tame tie
sos, sunku pasakyti, bet tas 
rodo, kad norima išsipainio
ti iš komunistų glėbio.

Prancūzijai reikalingas po 
puliarus asmuo, kuris vado
vautų vyriausybei. Tokio 
žmogaus šiandien Prancūzi
ja ir ieško. Vyt. Arūnas.

Anglija Neduos Jūros 
Pacific Bazių Amerikai

rodo pasiryžusi tęsti savo 
nusistatymą taikingu būdu 
išaiškinti Azerbaidžiano pro
blemą. Persų sluoksniai sa
kė manoma, jog Šiaurės Ira
no gyventojai nukrypsta 
nuo valdžios ir remia jau
nąjį princą, jų vyriausią ko- 
mandierių.

Azerbaidžianas yra šiau
rės provincija prie Rusijos, 
kurioje rusų okupacijos me
tu buvo sudaryta pusiau au
tonominė valdžia. Atrodo 
jog Azerbaidžiano armija 
taip pat ruošiasi karui, nors 
premjeras Pishevari, vakar

Kurdų vadas čia sakė jo 
pasekėjai, nesenai atsimetę 
nuo Ghazi Mohamedo “ne
priklausomos” kurdiečių res 
publikos, gavo 5,000 šautu
vų iš kariuomenės.

Keleivis iš Tabrizo sakė 
azerbaidžianiečių kariuome
nė “gražiai apsirėdžiusi ru
siškomis uniformomis,” ir 
manevruoja tarpe Maineh ir 
Zenjan.

Iš Meshed, šventovės mie
sto šiaurrytiniam Irane, atei 
na raportai apie “didėjantį 
priešinimąsi kairiųjų orga
nizacijoms.”

Senatas Nutarė 
Pratęsti Draflo Aktą

WASHINGTON, geg. 14. 
— Kad neleidus Selective 
Service šią naktį išsibaigti, 
senatas šiandien užgyrė jo 
pratęsimą iki liepos 1 d., ta
čiau be teisės imti tėvus bei 
18 ir 19 metų amžiaus jau
nuolius. Šen. Langer (R., N. 
D.) keturiem valandas kal
bėjo prieš pratęsimą.

Tuo būdu, Prez. Trumano 
aktas drafto mašinerijai pa
laikyti buvo nereikalingas.

miai į, šalį, užleisdamas vie
tą politikams. Tačiau pran-

sienių sekr. Bevin informa
vęs U.S. valstybės sekr.

cūzai vis dar tiki, kad vieną Byrnes, kad Anglija nenori 
dieną de Gaulle grįš į gar- šiuo laiku svarstyti perlei- 
bingą vietą, kurioj jam pri- dimą kurių nors savo Paci- 
derėtų pasilikti. fįko salų bazių J.A. Valsty-

Artinantis Pergalės Die- bėms.
nos minėjimui, per kurį Pa
ryžiuje vyko didelės mani
festacijos ir paradai, prezi
dentas Gouin buvo pasiuntęs 
pakvietimą de Gaulle’iui, 
kad jis dalyvautų tribūnoje 
šalia jo.

Aišku, kad minia būtų 
šaukusi jo garbei valio ir 
kėlusi ovacijas, kaip tai da
rė šventės išvakarėse, kada 
minia buvusių kovotojų atė
jo prie nežinomojo kareivio 
kapo pareikšti pagarbą. Vi
sų kovotojų lūpose ir tebu
vo vienas šauksmas, kuriam 
pritarė skaitlingai susirin
kusi minia:

—Tegyvuoja de Gaulle!
Tas rodo kokie yra stip

rūs tautos jausmai šiam di
deliam žmogui.

De Gaulle Nenorįs Grįžti 
Per • Mažąsias Duris’

Į prezidento Gouin kvieti
mą de Gaulle gražiai ataa-

Autoritetinagi raportuota 
jog britai galvoja, kad Ame
rika turi turėti pilną priė
jimą prie salinių bazių, pa
gal rajoninį planą Pietų Pa- 
cifiko apgynimui, kuriame

1,750 Žydų Išlipo Haifoje, Suimti
HAIFA, geg. 14.—Surudi- Į po to kai anglų-amerikiečių 

jęs graikų prekinis laivas komitetas rekomendavo į 
Smyrni pietų metu šiandien I Palestiną įleisti 100,000 žy- 
įplaukė į Haifa, Palestinoje, dų šiais metais.
ir jo 1,750 benamių žydų Neturi Pasų, Liūdymų 
keleivių pradėjo autobusais Smyrni buvo sugautas 60 
važiuoti ji Athlit sulaikymo mylių nuo Palestinos vakar

Gali Vėliau Prašyti
Maisto Raciionavimo

WASHINGTON, geg. 14. 
—Stabilizacijos direktorius 
Chester Bowles šiandien sa
kė jis rekomenduos atsteig- 

I ti maisto racijonavimą, jei
gu maisto padėtis pasaulyje 
pablogės. Bowles minėjo 
mėsą, sviestą, sūrį ir gal net 
duoną, kaipo maistus, ku
riuos geli priseiti racijonuo- 
ti.

Bowles padarė šį pareiš
kimą dieną po to kaip buvęs 
prezidentas Herbert Hoove- 
ris patarė susilaikyti nuo

ir britų naikintuvo ir lėktų- Į tokio žygio iki šių metų der- 
’ vų atlydėtas į Haifa. Jo ke-! liūs bus surinktas nuo lau-

stovyklą, kur yra laikomi 
neteisėtai atvykę asmenys

Du šimtai ginkluotų britų 
karių ir keletas tankų ir

britų imperija, Amerika, šarvuočių sudarė ratą ap- 
Australija ir Naujoji Zelan- link žydų išlipimo vietą. Tai 
dija bendrai dalyvautų. buvo pirmas atvykęs laivas

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas vakar vakarą pasirašė bylių palai

kymui Selective Service aparato, tačiau1 be teisės imti tė
vus ir 18 bei 19 metų jaunuolius tarnybai.

—Kinijos valdžioje vyksta perkratymas. Paskiriami kai 
kurie liberalai. Karo ministerija, pakeičiama į apsaugos 
ministerilją, po nauja vadovybe.

—Valstybės sekr. Byrnes siūlo, po Vokietijos apsvars
tymo, atidėti keturių ministrų konferenciją iki birž. 15 d., 
ir tuomet įtraukti agendon Austriją. Jis taip pat nori tai
kos konferencijos sušaukimo liepos 1 ar 15 d.

—Molotovas vakar reikalavo, kad Anglija atimtų ka

lei viai išplaukė iš Constanta, 
Rumunijos, savaitę atgal, 
be pasų ir be imigracijos 
liūdymų.

Laive yra 700 bėglių iš 
Lenkijos, 450 iš Jugoslavi
jos, 120 iš Čekoslovakijos, 
80 iš Vengrijos, o likusieji 
iš Rumunijos. Jie bus laiko
mi vieną savaitę Athlite, 
tuomet bus paskirstyti tar
pe žydų kolonijų.

Franco Priešai Įrodinėja
NEW YORKAS, geg. 14. 

—Ispanijos respublikonų vai 
džia ištrėmime šiandien per
premjerą dr. Jose Girai įtei-

riuomenę iš Italijos, o Bevin sakė kodėl rusai laiko ka- ^N epsaugog tarybai do- 
riuomenę Balkanuose. Nė vienas jų nepasiduoda. kumentą, kuriame nurodoma

—Kinija prašė balso ministrų konferencijos svarstyme I įvairūs įrodymai prieš Fran- 
Vokietijos reikalo. Molotovas tam priešingas. |co rėžimą Ispanijoje.

kų. “Mes žinosime geriau į 
30 ar 60 dienų ką reikės da
ryti,” Bowles sakė.

Lenkijoje Suspendavo 
Liaudininku Partiją

VARŠUVA, geg. 14. — 
Viešosios apsaugos ministe
rija šiandien sakė lenkų 
liaudininkų partija buvo su
spenduota Vloszczova ir Gro 
jec apskrityse, pietuose nuo 
Varšuvos, už “dalyvavimą 
teroristinėj veikloj NSZ (po
žemio armijos) gaujose.”

Liaudininkų partijos va
das yra Stanislaw Mikolaj- 
czyk, dabar vice premjeras, 
kuris formaliai užginčijo 
valdžios skundą būk jo par
tijoje yra NSZ būriai.

Lewis Reikalauja., Kad Unija Viena 
Kontroliuotų Naują Ligoninės Kasą
WASHINGTON, geg. 14. 

—John L. Levvis šiandien 
pc.statė kitą reikalavimą, dėl 
kurip gali ilgai užtrūkti su
sitarimas dėl naujos sutar
ties su minkštos anglies ka
syklomis.

Lewisas dabar reikalauja, 
kad unijai viena kontroliuo
tų $70,000,000 angliakasių 
ligoninės kasą, kurią jis siū
lo sukelti 7 nuošimčių “tak
su” ant kasyklų mokamų

algų.
Nemato Susitarimo

Vienas kasyklos savinin
kes pavadino reikalavimą 
“juokingu,” o kitas sakė 
"mes atmetame visą princi
pą.” . ;

i Nėra jokios vilties, kad 
i unija ir kasyklos susitars 
; iki ryt dienas, kaip Prez. 
Trumanas tavo prašęs juos 
padaryti.

Plieno Darbininkų Unijos Nariai 
Pasižada Kovoti Prieš Komunistus

ATLANTIC CITY, N. J., 
geg. 14.—CIO. plieno darbi
ninkų unija šiandien vien
balsiai priėmė kaipo unijos 
nusistatymą CIO prezidento 
Philip Murray pareiškimą, 
kuris sakė unija priešinsis 
pastangoms svetimų “nežiū
rint ar jie būtų komunistai, 
socialistai ar kiti, įsiveržti, 
diktuoti ar maišytis mūsų 
reikaluose.”

Murray, kuris yra ir plie
no darbininkų prezidentas, 
sakė unija neturi “jokių pa
slėptų motyvų ar priešvals- 
tybiškų tikslų ir mes neto
leruosime jokių pastangų 

i nukreipti mūsų veiklą į tas 
vėžes.”

Tęsia Pasitarima Dėl 
Kietos Anglies Sutarties

NEW YORKAS, geg. 14. 
—AFL angliakasių unijos ir 
kietos anglies kasyklų at
stovai šiandien suėjo ketvir
tam pasitarimui dėl naujos 
darbo sutarties. Dar lieka 
neišaiškintas ginčytinas svei 
katos ir ligoninės kasos rei
kalavimas.

Laimėjimas Pagreitina 
Grįžimą į Kasyklas

PITTSBURGH, geg. 14.—
John L. Lewiso laimėjimas 
“back pay” už seniau ati
dirbtas šventes šiandien da
vė akstino UMW angliaka
sių grįžimui į kasyklas va
karinėj Pennsylvanijoj. Ank
styvi raportai sakė keli tūksčeka, 5:53; leidžiasi, 8:03.

tančiai daugiau angliakasių 
sugrįžo dirbti prekinėse ir 
privačiose kasyklose.

Illinois Kasėjai Grįžo
SPRINGFIELD. III., geg. 

14.—Maždaug 18,000 Pro
gressive Mine Workers of 
America narių šiandien pra
dėjo darbą po to kai dery
bos tarpe PMWA viršininkų 
ir kasyklų savininkų buvo 
pratęstos 30 dienų.

Ui Paims Didele
Dalį Kviečiu Derliaus

WASHINGTON, geg. 14. 
—Žemės ūkio sekr. Ander- 
son pranešė, kad valdžia pa
ims bent ketvirtadalį viso 
Amerikos kviečių derliaus, 
kad galėtų išpildyti pasiža
dėjimus užsieniui. Ūkininkai 
turės parduoti bent pusę 
sukraunamų kviečių, o pir
kėjai tuomet turės pusę to 
kiekio parduoti vyriausybei.

Nepasakyta kada pienas 
bu° vykdomas, bet jis galios 
kol valdžia turės bent 250,- 
000,000 bušelių javų ekspor
tui.

KALENDORIUS
Gegužės 15 d.: šv. Sofija; 

Steigiamojo Seimo Atidar. 
(1920 m); senovės: Ginta
ras ir Milda.

Gegužės 16 d.: šv. Ubal- 
das Ir Šv. Jonas Nepam.; 
senovės: Vit.agaris ir Bitė.

ORAS
Ūkanota. Lietinga. Saulė
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Lietuvių Našlaičių Prieteliams
Pagal veikiančius emigra- šiam dideliam artimo meilės 

cijos įstatymus, per viene
rius metus Amerikon gali 
įvažiuoti 386 Lietuvos pilie
čiai. Naujos kvotos metai 
prasideda kasmet liepos 1 d.

Prezidentas Truman 1945 
metų gale išleido potvarkį, 
kuriuo pirmenybė įvažiuoti 
Amerikon' teikiama našlai
čiams vaikams. Šis potvar- n_g įgiaį(jas yra prašomas 
kis taikomas ir Ketūnams! Mu atsillstl ?103
n^laičiams.^antte^ ame- j kai bus „,arodyta.

2) Kas tik gali, yra pra-

žygiui įvykdyti.
Dėkodami jau išgirdu- 

siems našlaičių gelbėjimo 
balsą ir laukdami daugiau 
geraširdžių, čia norime pa
pildomai pranešti tokias ži
nias:

1) Kiekvienas geraširdis 
lietuvis našlaičių gelbėtojas, 
kuris sutiko apmokėti kelio-

Tuoj bus šilkiniu 
kojinių

Dr. J. Robinzono 
nauiis veikalas

New York (LAIC/ — Iš 
spaudos išėjo naujas Dr. J.
Robinzono veikalas. — Hu- VVashington, D. C. — Na- 
man Rights anl Fu-damen- ci°ralės Sąjungos Kojinėms 
tai Fieedems in the Chirter Gaminti prezidentas skelbia 
of the United Nations”. Yra moterims didelį džiaugsmą: 
tai 166 puslapių rimtai do- ateinančią savaitę krautu.- 
kumentuotas veikalas, Kny- y^se jau bus galima giuti 
gą išleido Institute of Je- 1 ūkinių kojinių, kur.os, sa- 
wish Affairs (American ko> bet gi bus brangios, bū- 
Jewish Congress and World $2.50 pora.
Jewish Congrcs3 dalinys) Daugelis moterų tik juo-

Sąmoningas katalikas ne Tel. — YARds 5557. 
tik pats skaito katalikišką Į i\r\ rnAMI/ f IfU/INM 
spkudą, bet ir tarp kitų pla-, UK. lKANI\ V. IKYVlRn 
tina- į (Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We»t 47th Street

OFISO T ALANUOS:

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

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą ūkių įtempimą.

Dr. John J. Smetana

RENDtOJAME” GRINDŲ j 
TRINIMO MAŠINAS — j

TIKTAI

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir — 
KEM-TONE VALSPrVR.

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

iome Calla ln Indiana—
Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAP1 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily •—S P. M-
Baturday. I A M. to t P. M.

I. rimdzus, D. c. Qr j j jmejana jr

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Arenus

Kampaa 18-tos
Ttdefouas: CASAL 0523, Cliicago

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

Treėiad. ir Šečtad. 9:30 a. m.
iki 7:00 ». m.

kias iš tokio “brangumo”. 
Black market’e už nylons jo3 
yra mokėjusios iki $10 už 
porą.

taip vadinamoje “From War 
to Peace” serijoje. Dr. J. 
Rcbinzono veikalas toje se
rijoje yra 5-as iš eilės (Pir
mieji trys: Relief and Reha- 
biiitation, Indemnification 
and Reparatior.8 ir The Je-

rikiečių valdomoje Vokieti 
jos dalyje. Jų ten yra ne
mažas skaičius.

Atsikviesti našlaičius A- 
merikon atskiri asmens ne
gali. Tai gali padaryti tik 
didžiulės organizacijos, ku- paans Fund ir siųskite Uni- i Dr j Robinzonas

šomas šiai našlaičių gelbėji
mo veiklai paaukoti bent 
kokią pinigų sumą. Čekius 
ir Money Order rašykite to-
kiu vardu: Lithuanian Op- wish Catastrophe).

rioms valdžia pripažino tei 
sę duoti sav0 afideivitus.
Tokia teisė suteikta katali
kų, protestantų ir žydų lab
daros organizacijoms.

~ ~ ! kiek galima didesnes aukas.Amerikos Catholic Com-j0.__. _
mittee for Refugees, glau
džiai veikiąs su War Relief 
Services organizacija, suti-

___ _  paeina
ted Lithiu&nian Relief Fund, įg senos Lietuvos žydų šei- 
of America, 19 W. 44 St.,
New York 18, N. Y.

3) Visos lietuvių draugi
jos yra prašomos paskirti

SKELBKITES “DRAUGE’
V risiu ir juos 
išnaudoti

mos ir, kaipo tarptautinės ~ J>ralteū2ijos va-
. _ J- -i sarviecių ir kurortų savinin-teises žinovas, ne vieną kar- , . ~ ,

ta nfisidėio nrie Nenriklau- kai Prade3° šanunti planus tą prisidėjo prie NepriKiau vairias Amerikos
somos Lietuvos te.s:ų tarp- . , , ■ v ., \ turistams patraukti. Kaitautiniuose formuose gyni-1 , . ,. , . .T . , kurie liuksusai, sakoma, tu-rvnrv I Amnnlra atvvlroa Y7/~wa I ’

jos po $25 įBūsime labai dėkingi, jei, mo. Į Ameriką atvykęs vos rįHtaTng
turtingesnės draugijos paau- į 1940 metais, Dr J. Robin- 
kos bent vieno našlaičio ke- i zonas jau spėjo susidaryti dieną.

Turime Gražų Pasirinkimą 
194B.il. SIENINĖS POP1EROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

"HMAROUETTE 
PAINT &'HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 i

LIETUVIAI DAKTARAI

vitus lietuviams našlaičiams,. v ..7 T • tikusios seimo,s prašomos išjei Bendrasai Amerikos Lie- H
tuvių šaipos Fondas užtik- -nfesto žinoti, kad jos galės

L F pasirinkti pageidaujamusrins kao našlaičių atgabe- 1 r e j
nimo ir apgyvendinimo iš
laidos bus apmokėtos. Kaip

4) Įsūnyti našlaičius su- žinovo ir mokslininko repu
taciją. Ypatingai autorite
tinga Dr.' Robinzono nuo
monė mažumų komplekso 
srytyje. Naują daktaro 
knygą parecenzuruosime ki-

vaikučius, tačiau jos turi su
tikti, kad įsisūnijimui naš
laičiai galutinai bus atiduo-, tu kart.jau buvo anksčiau pranešta, tįk prityrusios

Iznlinno l <3 > a ./vieno našlaičio kelione is 
Vokietijos iki New Yorko 
kaštuoja 163 dol., o jo iš
laikymas prieglaudoje ir 
mokykloje — 25 dol. mėne
siui.

Kiekvienas našlaitis, at
vežtas Amerikon, turi teisę

labdaros darbe komisijos 
tars savo palankų žodį.

Kadangi laiko nedaug li
ko, todėl prašome visus lie
tuvių našlaičių prietelius ir 
gelbėtojus paskubinti savo 
apsisprendimą ir tiesti pa

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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ »r UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Wal!er J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

būti įsūnytu (ad’opted), jei Į Sa^°.s rankį;
United LiLvaiiian Relieftik susiras jį savo šeimon 

paimti norinčių ir jei tos 
šeimos bus pripažintos tin
kamomis ir galinčiomis naš
laitį įsūnyti.

Pagal emigracijos kvotą 
Lietuvai, iki liepos 1 d. A- 
merikos konsulai galėtų duo
ti vizas 74 lietuviams naš- .i x - • v •„ Washington, D. C. — Pra-laiciams. jų įvažiavimo rei- v , .
kalu iau nadarvti žveiai A- nesama' kad vyriausybe pa-

. J .P, Y, . . v .. kvietė 11 valstybių atstovus titinkam. komitetai Vokie- . b;)m_
tųoje sudaro reikalingus aą- bos ižbandym4 ant Bikinį
rasas. salų, Pacifike. Pakviestos

Bendrasai Amerikos Lie- šiofi valstybės: Did Britani- 
tuvių šalpos Fondas jau tu- ja> Sov Rufiijai pran^i^ 
ri savo sąraše visą eilę ge- Kiniją Kanada, Australija, 
rasirdžių lietuvių,^ kurie no- Brazilija, Egyptas, Lenkija, 
ri įsūnyti po našlaitį. Yra Olandija ir Meksika.
net tokių, kurie sutinka pa- ______________
imti po du! Yra atsiliepu- ■■ L I 1 < • - -
šių draugijų, kurios sutinka uQneK3lJllS ctlSIV&F6 
apmokėti vieno ar daugiau San Salvador. — Didžiau- 
našlaičių kelionės išlaidas, sias Centralinėj Amerikoj 
Šie pranešimai labai, pra- ugnekalnis Izalco, po 12-kos 
džiugino BALF vadovybę, metų “snaudimo”, pradėjo i1 
Bet dar reikia daugiau as- veikti. Lava liejasi vienos 
menų, daugiau draugijų mylios pločiu.

Fund of America,
19 West 44th St., 
New York 18, N. Y.

68C3 W. Cermak Road
RKRWYN, ILLIMOLS

Kviečia atomo iš
bandymą žiūrėti

Ofiso Tel. —Berwyn 8828 
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

11OLL ROOFINti —
90 lb. — 2iul Uoli .... si.<M>
Brick Siding — Uoli .......... $2.15
Heavy Brick S:ding ............ $6.95

Ketvirtaine pėdu.
TURIM PILNA PASIRINKIMĄ 

A-l

rūšies stako — Lentų ir Namams 
Materiolo.

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

J Turim Visokios Maliavos Namams
į Mes turim gerą lietuvį karpenterį

ALBERT Ll’MBER & SUPPLY 
COMPANY

38<>0 SO. YVES1FRN AVĖ.
Tel. LAFAYE1TE 2101

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Tikslus Tyrimas 
Orthoptic Gydymą.

Contnct Stiklai 
Stiklus Atnnujinuin

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPnblie 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.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Bes. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdl.u 

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE ROMISINO

Tortas Viri (17,500,000. — Atsargos Fondas Virt (1,500,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JlISTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

Ofrlce hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesday$: 9 A M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

IHARGUTI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC -160 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mo$. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-tros lubos)

Oftoo TetofOBM: YARda 0534 

Jei neatsiliepia (aukite—

Res. Tel.: MIDway 2880

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL RKPublic 7868

.vVLEClAMi
KLAUSYTIS

MUZIKO8 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

■RANESim

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDUS
• RŪMO

• GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

-MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St.
If ATHAN

"Metu vilkas Phone: YARDS 6054Žydukas”

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tel.: GROvėhni 5213 
Res. TeL: PROspect 9475

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

TreCladlenlala p««&l sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Briiis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 Iki • kaa vakare*. 

Dienom i* tik pagal autartį.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERYYYN 6200 

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

TeL OANal 9257
Res. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 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 VV. n lt h st.

T<‘,1. HILLTOP <>999 

Valandos ijiagal sutartį.

Km. 6958 So. Talman Avė.
Kės. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office TeL YARds 4787 

Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

I DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
v.mn Tel. s PUVJ.MAM R2T7

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

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

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

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

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

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

Būk šviesus, skaityk 
“Draugą”.

194B.il
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HELP WANTED KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WA\TED 

A D V ERTISIN G I)E P ART M E X T 
127 No. Denrbom Street 
Tel. RANdolph 9488-04811 

HELP WANTED — VYItyU

H»«»\ WANTED — moterys Los Angeles. — Aš gaunu 1 pardavė 500 kenų pieno ir 
labai daug laiškų nuo įvai- 360 kenų mėsos. Maistą tuo- 
rių pažįstamų ir nepažįsta-, jau išsiunčiau į sandėlį Broo 
mų man asmenų, kurie pa- j klynan
bėgo nuo rusų ir yra išblaš- Tretininkų būrelis taipgi 
kyti po platųjį pasaulį. Kiek nutarė aukoti ir pasiųsti 
galėjau, gelbėjau siųsdamas Į 1,000 kenų pieno. Prie to 
drabužius, kad

MERGINU
VAIKŲ SI’ DVIRAČIAIS reikia. Spo
rtai deUvcry Uarluis. Patylimo nerei
kia. Alga $25 ir komisas. At’E 
RONDED CARRIERS — 8(1 S. Wa- 
ter St.

REIKIA
BARTENDERIO

?astovus darbas. Gera mokestis.
J. LEWIS

1261 S. UNION AVĖ. 
CANAL 9256

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA

FREIGHT HANLDERS 
SECTION DARBININKŲ

Atsišauki! 2-tram Aukšte 
. 433 W. HARRISON

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL'

DŽENI TO RKŲ
UŽDARBIS 72% I V AL. PRADŽIAI 

77% Į V AL. PO 3 MftN.
82% J V AL. PO « MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTJ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET l’I.OOR

309 W. WASHINGTON ST.

R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

FRED. H. SCHAUB ENG 
Needs At Onee 

TYPISTS

CO.

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

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

su nuolaida.

MERGINŲ 
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

40 iki 44 vai., į savaitę. 
Malonios darbo sąlygos
SUPERIOR GASKET 

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

MERGINŲ
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR ROBIN
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.

Lietuvos Generalinio 
Konsulate New Yorke

pusnuogius 
pridengti. Jau pasiunčiau 
virš 18,000 svarų įvairių dra 
bužių ir avalinės. Bet dabar 
yra pavojus, kad tie mūsų 
broliai ir seserys neišmirtų 
badu, todėl pradėjome rink
ti maistą. Bet senas mais
tas netinka, todėl reikia 
pirkti, o iš kur pinigus imti?

/i
Per Velykų šventes buvau 

pakvietęs pas save choris
tus ir kitus parapijonus, kad 
lietuvišku būdu atsigavėti, 
pavalgyti kumpio, kiaušinių 
mušti etc. Kada mano sve
čiai gerokai užkando, aš pri
miniau jiems ką dabar val
go mūsų broliai-seserys pa
bėgėliai ir padaviau mintį 
parinkti aukų nupirkimui 
jiems maisto. Sumanyta, pa 
daryta. Mano svečiai sume
tė $100.00. Tuojau nuvykau 
pas šio miesto biznierių-gro- 
serninką Kalinauską, kuris,

veiklesnės moterys sutarė 
eiti per krautuvininkus ir 
prašyti iš jų pagalbos ba
daujantiems. Tą vargingą ne 
malonią pareigą apsiėmė:
Bronė Starkienė, Ona Vil
kienė, Emilija Masonienė, A- 
nelė Slenienė ir Pranciška 
Bruzgienė.

Dar sumanėme surengti ir 
koncertą-prakalbas, nuo ku
rio visas pelnas ir aukos konsulas Bielskis ir prof. 
eis pirkimui maisto badau- j Pakštas paaiškino arkivys- 
jantiems. Koncertas įvyks kupui Lietuvos padėtį ir į- j 

teikė keliolika knygelių, iš 
kurių gerai galės susipažin
ti su Lietuva ir lietuvių pa
bėgėlių reikalais.

tys choro nariai — jauni
mas.

Visa tai įvyks gegužės 19 
d.( 7:30 vai.

★
Norėdamas pagarsinti dar 

daugiau lietuvių vardą Los 
Angeles, nuvykau su būre
liu veikėjų pas mūsų arki
vyskupą, kad malonėtų ka
tedros bažnyčioje atlaikyti 
pamaldas už pavergtą Lie
tuvą ir pasakytų pamokslą. 
Jo Ekscelencija mielai suti
ko tai padaryti kurį nors 
sekmadienį. Mūsų būrelis 
susidėjo iš šių asmenų: kon
sulo J. J. Bielskio, prof. K. 
Pakšto, biznierių: K. Luk
šio, D. Sleinio, J. Petrauske 
ir manęs. Prie tos progos

PASKUTINIS NORAS
Juoda gelmė juodoj gelmėj nuskendo. 
Naktis — kaip marių vandenys, gili. 
Kas mano broliams Nemuno šaly 
Nuneš į širdis šviesų laisvės gandą?

Grūmingį debesys vis drumsčia sielą,
O mėnuo irias stingstančiu krauju... 
Kalnai lyg salos supasi už jų,
Bet man jau niekas niekas nebemiela:

Nei palmės grakštus lapas, anei žiedas 
Gėlės, pražydusios tarp akmenų...
O tremtinio širdie — vėlė be vietos!

TYPlala r\ ■ v« ’ A
DICTAPHONE OPERATORS rdlCSKOlfll ASUICnySl

GOOD SALARY
Time and ]/2 over 40 hours.

Apply at

2110 S. MARSHALL
CALL MISS ROBIE

CRAWFORD 6410

DŽENITORKŲ
DIRBTI NAKTIMIS
36 VAL. SAVAITĖ

Laikas (ir pusė už visą viršlaikį. 
Unijos mokestis. Liberalios nuo
laidos privilegijos.

Atsišaukite
13th Fl. PERSONNEL OFFICE

HENRY C. LYTTON CO.
State & Jackson

Aukos kovai su vėžiu
Chicago Cancer Preventi- 

nic Clinic, 1600 Maypole 
Avė., trijų metų sukakties 
minėjime susirinkusieji ko
vai su vėžio liga sudėjo aukų 
$3,000.____________________
REMKITE IR PLATINKITF 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Mataitis Juozas, sūnus Povilo 
ir Onos, iš Daugėliškio, k., Kre
kenavos vai.

Maži il.ienė-Tiainvlė Liudgarda.
Mikalauskienė-Tauėvtė Elzbie

ta ir Mikalauskienė Taučytė Ka
zė, kilusios iš Viežlaukio k., Šilu
vos vai., Raseinių ap., gyv. Čika
goje.

Mikelionis Boleslovas, brolis 
Stasio, gyv. Ifomestead.

Mikutis (Mikutavičius) Pranas.
Morkūnas Petras, iš Ukmergės 

ap., Žemaitkiemio vai., Slabados 
km.

Morkūnienė-Stapėinskaitė, iš 
Birštono miestelio.

Mulokaitė ar Mulokiūtė Elzbie
ta, sesuo Petro, kilusi Jusegirio 
k., Kvetkų-Pancmunio vai., Ro
kiškio ap., gyv. Philadelphijoje.

Mališauskaitė Albina, ištekėju
sios pavardė nežinoma kilusi iš 
Vaišonių k., Antnemunio vaisė., 
Alytaus ap.

Mamaitis E., gimęs Latvijoje, 
dirbo Ilollyuoode,

Matulaitienė-Brokaitė Agota, ki 
lusi Kumeėilų k., Lankeliškių v., 
Vilkaviškio ap., gvv. New Yorke.

Matulevičius (Matis) Vincas, 
sūnus Petro, gimęs Balsupiuose, 
Marijampolės ap., ir jo du sū
nūs, gimę Amerikoje.

Murnška Antanas, kil. iš Jūrės, 
Marijampolės aps.

Petraitienė Adelė, gyv. Nctv 
Yorke.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 «ktams

$500.00 °™ymo 
POI.ISAS

$4.00 "ET''MS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 P0USAS

Trims metams 
Pradedant

$5.00
nuo

Blessed Saerament7' salėje, 
Hollywoode. Kviesime visus 
Los Angeles lietuvius daly
vauti taipgi ir svetimtau
čius, kuriems rūpi šis rei
kalas. Prakalbos bus abie
jose kalbose. Mūsų choras 
stropiai mokosi naujų dai
nų. Ir aš turiu vilčių kad 
choras gražiai pasirodys ir 
gėdos lietuviams nepadarys. 
Prie to turėsime smuiko ir 
piano solo, duetų ir tautiškų

jokio pelno neimdamas man šokių, kuriuos atliks tie pa-

Naraškevičiaus Petro giminės, 
lurėję giminių Pandėlio vai.. Ro
kiškio ap., prašomi atsiliepti.

Narutis Mykolas, gyveno Broo- 
klyne, 1933 metais lankėsi Lie
tuvoje.

Pivoriūnas Jonas, sūnus Balio, 
gyvenęs B; verly, N. J. 1933 me
tais lankėsi Lietuvoje.

Pivoriūnas Juozas, sūnus Juo- 
|zo, gyvenęs Laurel St., (P. O. 
!Box), Beverly, N. J.

Prapuolenis Vincas ir Prapuo
lenis Antanas, gyveno Uleveland, 
Ohio.

Puodžiflnien'ė-Narkeyieiūtė Ona 
ir vyras Jurgis Puodžiūnas, gyv. 
Philadelpliijoje.

ltamonaitis Simonas, sūnus A- 
domo, iš Žiūrilų k., Slavikų vai.., 
Šakių ap.

Katkus Antanas, sūnus Benio, 
gini. Amerikoje.

Rimdeika Adolfas ir Rimdeika 
Pranas, sūnūs Jurgio, gyveno 
New Yorke.
Rumbutienė Stasė, gyv. Philadel- 
phijoje.

Sajauskas Kazimieras ir Sajaus
kas Juozas.

Sakavičius Juozas.
Salas Adomas, gyv. Detroite.
Saukaitis Antanas, su šeima: 

žmona, trys sūnūs ir duktė Je- 
nutė. Kil. iš Lankupėnų km., Gra
žiškių vai., Vilkaviškio ap.

Selenaitė, kil. iš Alsėdžių vai., 
Rišlių k., ištekėjusios pavardė ne
žinoma.

Skirutis Joseph ir jo dukterys 
Josephina ir Barbora, gyv. Kas
tan, Pa.

Stanaitienė Marijona.
Staniulienė-Švobaitė Marija, ki

lusi iš Okainėlių k., Kėdainių ap. 
gyveno Clevelande, vėliau farmoj. 

Stasiuką itis Antanas.
Staškus Vladas, gyv. AVilson 

Avė., Kearny, N. J.
Stravinskas, gyv. Bostone. 
Siamas Ignacas, iš Užkapių k., 

Šėtos vai., Kėdainių ap.
Šnipas Jonas, iš Degučių km., 

Šakių vai., gyv. Hartforde.
Švaideliienė Vincenta, gyven.

Diena dar nenumatyta pa
maldoms už Lietuvą, bet 
mes atitinkamai prie to pri- 
siruošim. Turėsime katedro
je lietuvišką vėliavą, kurią 
laikys jaunas lietuvis asis
tuojant tautiškais rūbais pa
sipuoš u s i o m s merginoms. 
Dalyvaujanti visi lietuviai 
turės prisisegę lietuviškų 
spalvų ženklelius.

Bėda man k senatvė 
mano reikalingu \ig, dau
giau ir daugiau poilsio be
traukiant žuveles iš mėly
nojo Pacifiko arba šiaip 
lengviau atsikvėpti, bet to 
padaryti negaliu: reikia kru
tėti nemažiau kaip ŠvėkšnojSpringfield.

švažaitė, kilusi Painesni km., Į statant bažnyčią arba gim- 
Viekšniių vai., Mažeikių ap. _ naziją. Turiu vilties, kad už

Tallat-Kelpša Jonas, gimęs l/ie- „„„„ -v. .tuvo;e 1 ’ v poros savaičių susilauksiu
Tamošiūnas Jonas, kil. iš Vai- 'pagelbininkų kunigų: J. Ta- 

mulį ir J. Kučinską. Tuomet, 
gal, galėsiu pasilsėti šiek 
tiek.

Prelatas J. Maciejauskas

tunų k., Žemaitkiemio vai., Uk
mergės ap.

Tamulevičiaus Vincento, gyve
nusio Nasbua, sūnūs ir duktė 
prašomi atsiliepti.

Tamulionis Stasė, mokiusis Pas
valio gimnazijoje, lankiusis Lie
tuvoje 1938 metais. Žemės Ūkio 
Parodoj Kaune, gyv. Atbol, Mass.

Taueas ar Taurius Antanas, iš 
Viežlaukio k., Šiluvos vai., Ra
seinių ap., gyv. Čikagoje.

Tulčius Kazys, iš Alsėdžių vai., 
Gedrimų k., 1937 m. išvykęs i 
Ameriką.

Urban Alfonsas, sūnus Boles
lovo, kil. iš Pabalių k., Panevėžio 
ap.

Vainauskas Vladas, kilęs Trus
kavos parap., Kėdainių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania,

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

ATYDA s
m . ITaisome i

, REFRIGERATORIUS j
I SKALBIAMAS MAŠINAS IR į

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

K 38

Tavy troškimą vieną gaivinu:
Prie išgriautų Tėvynėje altorių 
Priglaudęs veidą aš numirti noriu.

Venancijus Ališas

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

TiesiogJamsDMIS Mū rbtovCs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PIrkBjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

J. A. šhulmlstras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 ' CHICAGO 32, ILL. I fe

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

3a

5CIENIIFIC 
REFRIGERATION 

! 6528 5. Ashland Avė.

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

, GROvehill 1983 - TRIangle 0073 j

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

Telefonas PROspect 5951

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartini savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal O. I. BiU of Rights patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yr* 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

*
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams rafitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama' 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, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumč- Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Steigiamojo Seimo Sukaktis
šiandien sueina 26 metai kai Kaune, laikinoj Lietu

vos sostinėj, susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
kurio atstovai buvo išrinkti laisvu, slaptu, teisingu ir me klausime neina į kompromisus. Jie taip yra nusi- 
demokratišku balsavimu. statę, kad Jungtinių Tautų Organizacija su visomis

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą, tai buvo lietuvių tau- savo šakomis, turi tarnauti išimtinai Sovietų Rusijos 
tos valios ir jos troškimų pareiškimas. Jos valia ir interesams. Jei atsisakoma taip elgtis, jie tuojau pa- 
troškimai — laisva, nepriklausoma ir demokratinė Lie- skelbia boikotą ir daro piktus grąsinimus.

Iš visko labai yra aišku, kad tol, kol rusiškojo ko
munizmo imperializmui nebus aplaužyti ragai, tol su 
Maskva nebus galima susitarti jokiu tarptautiniu klau
simu.

tuva. * ' .
Steigiamojo Seimo darbai yra dideli. Jis pravedė že

mės reformą, kuri Lietuvą pastate ant stiprių ekono
minių pagrindų, paruošė Valstybės Konstituciją ir daug 
kitų reikalingų demokratinei respublikai įstatymų pri
ėmė. Steigiamasis Seimas savo darbais patiesė pagrin
dus Lietuvos valstybei, kuri susilaukė visų pasaulio 
valstybių de fakto ir de jure pripažinimą.

Sovietų Rusija, panaudodama fizišką jėgą, Lietuvą 
okupavo ir, pravesdama biaurų politinį smurtą, ją pri
jungė prie Rusijos. Nežiūrint į tai, lietuvių tautos nu
sistatymas ir jos troškimai nėra palaužti — ji kovoja 
ir kovos už savo šventas teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą. Ir, ar anksčiau ar vėliau, lietuvių 
tauta savo tikslą pasieks.

Tirs Okupacines Zonas Vokietijoj
GERAS ŽYGIS

Jungtinių Valstybių vyriausybė padarė gerą žygį. Per 
sekretorių Byrnes pareikalavo padaryti inspekciją vi
sose keturiose Vokietijos zonose. Specialiai sudaryta 
komisija lankys tas zonas ir stebės, kaip jose eina tie 
darbai, kuriuos militarinės okupacijos turi atlikti: nu
ginkluoti vokiečius ir likviduoti nacių veiklą.

šitokiam sekr. Byrnes pasiūlymui pritarė britai ir 
prancūzai.

Pasiūlymą padaryti tokią inspekciją pakurstė kelios 
aplinkybės.

Iš vienos pusės pasklido gandų, kad britai savo* oku
pacinėj zonoj palaiko vokiečių vienetus, o iš kitos — 
kad rusai savoje zonoje naudoja vokiečių fabrikus ka
ro pabūklams gaminti.
BET AR RUSAI ĮSILEIS?

Tokios inspekcijos komisija mielai įsileis į savo zo
nas anglai, amerikiečiai ir prancūzai.' Bet ar įsileis 
rusai, tai yra labai didelis klausimas.

Į prancūzų, anglų ir amerikiečių zonas ligšiol bet 
kas galėdavo įvažiuoti ir stebėti, kas ten darosi. Bet 
rusų zona buvo ir tebėra apstatyta kinietiška siena. 
Jon nieko neįleidžia, nieko ir neišleidžia. Net spaudos 
atstovams, kaip žinoma, yra uždarytos durys.

Rusai taip elgiasi dėl to, kad jie savąją okupacinę 
zoną apiplėšia. Viską, ką tik jie gali pakelti, deda į 
trokus, į, vagonus ir gabena į Rusiją. Be to, tą Vokie
tijos dalį jie skubiai komunistina, sovietina. Vienu žo
džiu, tą kraštą rusai bolševikai suubagina. Tiesa, jie 
apvalo jį nuo nacių, bet apsodina komunistais, kurių 
ideologija ir metodai yra visiškai panašūs naciškiems. 
REIKIA ĮGYVENDINT KARO TIKSLUS

Turint galvoj tą faktą, kad kariauta ne tam, jog 
Vokietijoj ar bet kuriame kitame pasaulio krašte na
cišką totalitarizmą pakeisti komunistiškuoju totalita
rizmu, bet tam, kad pasaulį demokratiniais pagrindais 
atstatyti, užsimojimas ištirti, kas darosi visose ketu-'

i DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Trečiądienis, geg. 15, 1946
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kumpai Laiko Laiptais

rioae Vokietijos zonose (ypač rusiškoj), yra vienas iš 
geriausių ir sveikiausių sumanymų šiandieninės tarp
tautinės politikos veikloje.

Net ir kituose kraštuose tokios inspekcijos turėtų 
būti padarytos.
KAS DEDASI BALTIJOS KRAŠTUOSE?

Jau suvirs metai praėjo, kai Sovietų Rusija “išlais
vino” Lietuvą, Latviją ir Estiją, tačiau tebelaiko jas 
pavergusi, jų gyventojus tebepersekioja ir tebeterori- 
zuoja. Sunku net įsivaizduoti, kas, darosi tuose kraš
tuose, nes nieko iš užsienių rusai ten neįsileidžia. Tad, 
laikas būtų ištirti šiandieninę Baltijos valstybių būk
lę ir imtis greitų ir griežtų priemonių priversti Maskvą 
ištraukti iš ten savo kariuomenę ir tūkstančius bolše
vikų šnipų-budelių.

Baltijos valstybės nepriklauso prie jokios okupaci
nės zonos, jos buvo laikomos karo metu neutralėmis 
valstybėmis, todėl Sovietų Rusija netuii jokios teisės 
laikyti ten savo gausingas armijas, juos plėšti, skur
dinti ir terorizuoti jų gyventojus.

★
Paryžiaus Konferencijos Nepasisekimai

Associated Press sužinojusi (iš pačių rusų šaltinių), 
kad “keturių didžiųjų’’ konferencija Paryžiuje už ke
lių dienų iširsianti.

Molotovas, Rusijos užsienių komisaras, nutrauksiąs 
visas derybas, jei nebus išpildyti rusų reikalavimai 
Triesto ir Šiaurinės Afrikos klausimuose.

Rusai, kaip žinoma, dideliu užsispyrimu reikalauja, 
kad Italijos miestas Triestas būtų priskirtas Maskvos 
kontroliuojamai Jugoslavijai. Bet Amerika taip jau 
stipriai stovinti už tai, kad tasai miestas turi tekti 
Italijai, kam jis ir priklauso.

Rusai niekur nedaro nuolaidų, jokiame tarptautinia-

Rašo Adata
Šiandie trumpai apie aki

nius.
★

Is visų žmogaus organų 
dantys ir akys yra laimin
giausi. Mat dantų ir akių 
ydos yra lengviausia paša
linamos. Sugedę dantys yra 
sulopomi, o jei jau perdaug 
sugedę, tai išraunami ir nau
ji sudedami. Akių ydos pa
taisomos akiniais.

★
Normalios akys reikalau

ja baltų, arba geriau pasa
kius bespalvių akinių. Tik 
per jautrios akys reikalauja 
spalvuotų akinių. Vasarą to
kių akinių reikia apsaugoji
mui nuo saulės, o žiemą sau
lėtoje dienoje nuo sniego. 
Kai kam priseina nuolatai 
dėvėti spalvuotus akinius.

★
Pasaulis yra daugiaspal

vis, margas. Tas, kurs dėl 
akių nesveikatos priverstas 
dėvėti juodus, rudus ar rau
donus akinius, daug gyveni
mo džiaugsmų praranda.

★
Akiniai būna ne vien ma

teriališki. Akiniai būna ir 
dvasiški. Ir dvasiški akiniai 
būna bespalviai, juodi, rudi 
arba raudoni. Pro bespalvius 
materiališkus akinius pasau
lį matome tokį, kokį jį Die
vas įkūrė. Laimingas tas, 
kuriam nereikia spalvuotų a- 
kinių. Kam priseina spal
vuotus akinius nešioti, jau
čiasi pusėtinai nelaimingas. 
Toks ne tik niekam nepa
taria nešioti spalvuotus aki
nius,, o ir niekam nevelija, 
kad kam priseitų taip dary
ti.

★
Kai kam ir dvasiškų aki

nių reikia. Kas tokiame at
sitikime užsideda bespalvius 
akinius, tai viskas tvarkoje. 
Bet kai užsideda juodus, ru
dus ar raudonus, tai tokie 
ir pablūsta. Tokių žmonių 
bėda ne vien tame, kad jie 
patys pasaulį mato juodą, 
rudą, raudoną, bet dargi su 
pasiutusiu užsispyrimu ver
čia ir kitus užsidėti jų aki
nius ir matyti pasaulį juo
dą, rudą arba raudoną, kaip 
gaisrą.

★
Juodus akinius nešioja fa

šistai, rudus naciai, raudo
nus bolševikai. Jie tad ir 
varėsi, kad normalio regė
jimo žmonės, matantieji pa
saulį tokį kokį jį Dievas su
tvėrė, imtų dėvėti jų aki
nius. Tas jų užsispyrimas 
vedė prie ginčų, susipykimų, 
persekiojimų ir pagalios pri
vedė prie karo. O to karo 
paseka buvo ta, kad iš ru
dųjų ir juodųjų akinių liko 
tik šukės, o išliko tik rau
donieji.

★
Raudonieji akiniai išliko 

ne dėlto, kad jie akims svei
kesni. Visai ne. Akims jie 
dar gi pavojingesni, negu 
rudieji, arba juodieji. Rau
donieji išliko dėlto, kad jie 
pasidarė madnesni.

★
Amerikoj juodieji ir ru

dieji akiniai nei rinkoj ne
galėjo pasirodyti. O raudo
nuosius akinius ėmė nešioti 
aukštos pinios, garsūs pry- 
čeriai, diplomatai, aukšti pa 
reigūnai, kalbėtojai, rašyto-

Ką Girdėjau Nuvykęs i Sovietų Rusiją
Raišo dr. J. Prunskis 

(Tęsinys)
Atėmę žmonių teises, o nuosavybės kontrolę atidavę 

į, nedidelės grupės rankas, bolševikai skelbia tą esant 
socializmu, tuo tarpu, kai visas pasaulis mato, kad tai 
išnaudojimas ir vergija.
Likviduoja tuos, kurie turi skirtingą nuomonę, sunai
kina organizacijas, kurios nenori jų kontrolės, praveda 
absoliučią popieriaus gamybos ir spaudos įmonių kont
rolę, leisdami pasakyti tik tai, ką mano satrapai ir tą 
vadina laisve, kai visas pasaulis turi tikrąjį tam pa
vadinimą: despotizmas, tiranija ir kruvina priespauda. 

Pagaliau autorius pabrėžia: *
— Jei rusų tauta prieš karą blogai gyveno, tai ne

sunku atspėti, kad dabar gyvena dar blogiau; jei prieš 
karą šalies gyvenimas buvo tvarkomas geležine ranka, 
tai dabar represinės priemonės turi būti dar kietesnės; 
jei pirma nebuvo nei žodžio, nei spaudos laisvės, tai da
bar to dar mažiau teturės.
RUSIJOS ‘ PAGALBA ’ ISPANIJAI

Prisimindamas komunistų, bolševikų darbus Ispani
joje, autorius paduoda vieno ispanų komunisto, jų de
legacijos nario prakalbą Rusijoje, kur jis prisipažino, 
kaip ispanų komunistai apiplėšę turtinguosius. Jų nuo
savybę paimdavo savo iždui padidinti.

Autorius iškelia faktą, kaip rusai, už žadamus gink
lus pilietinio karo metu, privertė ispanus savo iždo 
auksą į Rusiją išgabenti.

Bolševikai už ginklus reikalavo ne tik mokėti auksu, 
bet ir duoti politines nuolaidas — kad būtų pavestos 
ministerijos bolševikų agentams Ispanijoje; kiekvienas 
į Ispaniją iš Rusijos atgabentas ginklų transportas pa
didino skaičių brigadų, kurios buvo pavestos komunis
tų kontrolei. Taip komunistai pasiekė biurokratiškų 
privilegijų Ispanijos vyriausybininkų kariuomenėje, pir
maujančius postus ministerijose ir policijoje.

— Komunistai, tvirtina autorius, — yra svetimas ele
mentas Ispanijos socialiniame gyvenime...

Prieš karą komunistų Ispanijoje nebuvo, jų partija 
vos vos vegetavo. Pilietinio karo metu, su Maskvos 
pagalba įgavę galią, jie pirma pradėjo kovoti su, va
dinamais, trockistais, vėliau ėmė žudyti Ispanijos so
cialistus, anarkistus ir visus tokius, kurie nenorėjo nu
silenkti jų despotiškai globai.

Tuos faktus autorius iškelia savo įdomioj knygoj 
“Lo que oi en la U. R. S. S.”

Jie verti visų dėmesio.

ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

1 gfrBfr-ar—r~r

(Tęsinys)
— Na, jau tualetai mūsų 

poniučių pralenkia, tur būt, 
daug didelių Europos mies
tų! — pastebi su binokliu 
amerikietė.

— Taip, mūsų ponios 
mėgsta pasipuošti. Be to, 
neužmirškit, kad šiandien 
Naujų Metų sutikimas, ir 
daugumas šių grande-damų 
važiuos į “Metropolio” rau- 
tą;, į ‘‘Ramovę” ar kitas 
linksmas vietas Naujų Metų 
sutikti.

— Čia matomai, Valstybės 
Prezidento ložė. Kas šita, 
taip blizgančia žalia, sukne
le, retute, kaip voratinklis, 
gretimoj ložėj? — klausė 
amerikietis.

— Tai Jungtinių Ameri
kos Valstijų atstovo žmona. 
Ten kitų diplomatų ponios.

— O čia, štai, ložėje at
skirai vienudu sėdi? Ponia, 
antai, iš aukšto į visus žiū
ri pro binoklį. Kiek briljan- 
tų, koki brangūs jos tuale
tai!

— Tai mūsų finansininkas 
Grigas su žmona. Apie ją
jai, senatoriai, koųgresma- 
nai ir kiti. Ir jiems, pro rau
donus akinius žiūrint, vien
spalvis pasaulis išrodo gra
žiu. Ir jie nori, kad ir kiti 
žmonės užsidėtų raudonus a- 
kinius ir visą pasaulį, maty
tų kaip gaisrą raudonuojan
tį.

as maža žinau, žinau tik, 
kad labai mėgsta puoštis ir 
laikosi “fasono”.

— O toji pora, į kurią da
bar toji puošnioji ponia Gri
gienė taip iš aukšto žiūro? 
— klausinėjo tai vienas, tai 
kitas amerikiečiai.

— Tai mūsų žymiausias 
architektas Vytautas Grik- 
ša. Gabus vyras! Kur di
džiausios Kauno statybos, 
kur gražiausios bažnyčios ar 
ligoninės provincijoje — vis 
tai Vytauto Grikšo darbas.

. ji
Raudonus akinius nešio- 

j antie ji dieną-naktį šaukia, 
kaip negera ir kaip nesvei
ka nešioti bespalvius aki
nius, arba jokių akinių ne
turėti. Jie šaukia, kad ru
dųjų ir juodųjų akinių, rei
kia ir šukes į dulkes sumal
ti, o po to tą pat padaryti 
ir su bespalviais akiniais.

★
Pasaulis yra daugiaspal

vis, daugiakalbis, daugia- 
manis, daugiagarsis. Kas tą 
pasaulį nori perdirbti ir pa
daryti jį- vienaspalvį, viena- 
kalbį, vienamanį, vienagar- 
sį, tas eina prieš gamtą, 
prieš Dievą, prieš sveiką 
protą. Todėl raudoni akiniai 
tegu eina į tą duobę, į ku
rią yra suverstos rudųjų ir 
juodųjų akinių šukės.

— Simpatinga jo žmona, 
— pastebi amerikietis.

— O ji irgi geras advoka
tas ir juriskonsultas minis
terijoj. Dar, žinoma, nebu
vo progos parodyti savo ga
bumų. Maži vaikai namie 
trukdo, bet ši pora toli nu
žengs. Duok Dieve, daugiau 
tokių šeimų Lietuvoje. Tą 
pat reiktų pasakyti ir apie 
šitą, štai, porą, kuri dabar 
pro duris eina: prekybos de
partamento direktorius Pet
ras Slavėnas. Anksčiau bu
vo kariškis. Laimėjo mūšius 
po Širvintais ir Radviliškiu, 
žmona jo — didžiausia plau 
čių ir širdies ligų specijalis- 
tė. Dar jauna moteriškutė, 
namie maži vaikai, o dijag- 
nozų nustatyme neapsirinka.

(Bus daugiau}

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

j
Parduodame laikrodžius, laik- j 

rodčlius, auksinius ir deimanti- j 
alus žiedus, rėžomas plunksnas jo

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

ii
Be to, turime | 

didelį ir gerą pa-1 
sirinkimą Muiu- j 

ajižkų instromen-j 
tų. Muzikos Kny- ' 

gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu

zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius iri 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalių* instrumentus..

JOHN A. KASS j
WATGHMAKEB 

JEWELBY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENTOS 
Phone: LAFAYETTE 8617

3®

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

1 tC-.

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT S UPE IIV ĮSI O N

2202 W. Cermak Rd. - Tel. C AN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS Presldent & Manager 

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

BE 3a
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS Pranešimai
Bendras Kvietimas 
Į ARD Seimą

Gegužės 26 d. — seimo 
diena! Tą dieną Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugija turės savo metinį 
seimą, į kurį nuoširdžiausiai 
kviečia visus dalyvauti. Sei
mas bus Gimimo Švenč. Pa
nelės parapijos salėje, o ki
ti parengimai akademijos 
salėje.

Seimo metu susipažinsite 
su kilniais darbais nuveik
tais mūsų kultūriniame gy
venime. Svarbiausias seimo 
reikalas bus: vykdimas pas
tarojo seimo rezoliucijos — 
statyti naujus akademijos 
rūmus. Tai yra būtinas rei
kalas.

Brangūs geradariai, Jūs 
esate suteikę mums daug 
pagalbos ir už tai esame 
Jums labai dėkingos, bet ir 
šiuo metu kreipiamės į Jus 
prašydamos: padėkite mums 
pastatyti naują akademiją 
Su jūsų kilnių širdžių para
ma bus tikrai pastatyti tie 
rūmai, iš kurių spinduliuos 
Dievo ir Tėvynės meilės švie 
sa. Jūsų kilni draugija lai
kys sau už garbę ir laimę, 
kad galės aukoti tokiam kil
niam tikslui ir įrašyti savo 
vardą akademijos fundato
rių sąraše. Jūsų aukos pa
dės auklėjimo darbą vykdyti 
tikėjimo ir tautos dvasioje. 
Ypač šiais sukrėtimo laikais 
reikia visa širdimi padėti 
Bažnyčiai pelnyti žmoniją 
Kristui. Pasitikėdamos Jūsų 
gerumu ir duosnumu prašo
me dalyvauti seime ir save 
auka mus paremti. t 
SEIMO DIENOTVARKĖ

9:30 šv. Mišios vienuolyno 
koplyčioje.

10:30 pirmas posėdis Gi
mimo Švč. Panelės parap. 
salėje.

12:30 pietūs.
2:00 antras posėdis Gimi

mo Švč. Panelės par. salėje.
5:45 seimo uždarymas.
6:00 palaiminimas Šv. Sa

kramentu vienuolyno koply
čioje.

6:30 seimo dalyvių pager
bimas akademijos salėje.

Š. K. A. Rėm. Centro V-ba 
ir šv. Kazimiero Seserys

Iš Ateitininku 
Draugovės Veiklos

PAGERBKIME JAU
NUOLIUS KARE
KOVOJUSIUS

Iš Ateitininkų Draugoves 
daug narsių jaunuolių buvo 
išėję ginti šią šalį. Daug iš 
jų stojo liuosnoriais tam, 
kad ginti demokratiją, lais
vę nors šiandien nevienas 
jaučiasi apviltas. Visi jie 
buvo užjūry įvairiuose fron
tuose. Bet, ačiū Aukščiau - 
siąjam, visi liko gyvi ir gar. 
bingai paliuosuoti grįžo.

Kad pasidžiaugti grįžu
siais kariais, draugovė ren
gia vakarą — šokius su vai
šėmis gegužės 29 d. vakare, 
Friendiy salėje, 2548 West 
69th St. Vakaras nėra ruo
šiamas pelnui, tik draugiš
kam pasilinksminimui su grį 
žusiais kariais. Įžanga su 

75c.
Kviečiame visus — jau

nimą ir suaugusius ateiti
ninkų pažįstamus, prietelius 
atsilankyti, pasikalbėti ir 
jaukioje atmosferoje vakarą

PO 10,000 SIUNTINIŲ

KASDIEN PAŠTAS IŠSIUNČIA EUROPON
gaminant siuntinį visuomet nija. Kai vyriausybė pfa- 
pasiteirauti pašte apie jo neš, kad galima siųsti pa-

Cicero. — Raudonos Ro- 
žės Klubas turės bankietą VOKIETIJA, AUSTRIJA, VENGRIJA IR JAPONI'A
sekmadienį, gegužės 19 d., 
parapijos svetainėj pagerbi
mui savo narių, grįžusių iš 
karo tarnybos. Du jų atsisky 
rė iš gyvųjų; jų atminčiai 
tą pačią dieną, 10:45 vai. 
Šv. Antano bažnyčioj bus 
atlaikyta šv. Mišios.

Nariai kviečiami dalyvau
ti “in corpore”. Prieš 10:30 
reikia susirinkti prie mokyk 
los. Sykiu dalyvaus ir žuvu
sių tėvai Kasmauskai ir Ta- 
moliūnienė.

Bankietas ir programa bus 
įspūdingi. Valgiui produktų 
parūpins klubo narys P. Pu
trimas, o gamins Vaičiulie- 
nė-Klainienė. D.

VIENATINIAI KRAŠTAI, Į KURIUOS DA NEPRI
IMAMI SIUNTIMAI.

Chicago pašto viršininkas 
praneša, kad Chicago gy
ventojai šiuo metu yra sus- 
katę tiesioginiai siųsti pa
šalpą savo giminėms, arti
miems ir pažįstamiems Eu
ropoje, kurios gyventojai, 
iki bus sulaukta šių metų 
derliaus, badauja laukia gai
lestingos rankos. Bendrai 
imant, kiekvieną dieną paš
tas išsiunčia į pajūrio uostus 
po 10,000 siuntinių — mais
to, drabužių ir kitokių daik
tų.
PADIDINO PER
SONALI

Kad atlikus greitą aptar-
Tėvų Marijonų Bendra- navimą siuntėjų pašalpos 

darbių Dr-jos Chicagos aps-i Europon, paštas buvo pri- 
krities mėnesinis susirinki- i verstas padidinti skyriaus

ti. Tas būtinai reikalinga, 
nes kitaip ne tik veltui bū
tų išleistas pinigas, bet ir 
pats maistas nepasiektų tik
slo.

Be to, paštas sako, kad 
daugelis žmonių nesilaiko 
nustatytų taisyklių siuntinių 
svorio ir įrišimo atžvilgiais. 
Paštas visiems pataria, prieš

svorį ir įrišimą.
Vienatiniai kraštai, į ku

riuos da nepriimami tiesio
giniai maisto ir drabužių 
siuntiniai, yra Vokietija, 
Austrija, Vengrija ir Japo-

vieniai pagelba ir į tuos 
kraštus, paštas apie tai pra
neš spaudoje.

Būsi *' Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

mas įvyks šį vakarą, 8 vai., 
Aušros Vartų parap. salėje. 
Visų skyrių atstovai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti, 
kadangi yra svarbių reikalų 
aptarti.

Brighton Park. — BALF 
6 skyr. susirinkimas įvyks 

praleisti. Vakaras kaip tik į gegužės 17 d:, 7:30 vak., pa- 
patogus, tai yra prieš šven- rapijos salėj.
tę “Memorial Day’’. Bilietus 
prašome įsigyti iš anksto 
pas draugovės narius. E. S.

Bridgeport Žinutės
Angliakasių streikas ne

sutrukdys karnivalo Šv. Jur
gio parapijoje, nes elektra 
bus naudojama mašinos, 
kuri varoma gesolinu. Kar- 
nivalas įvyks gegužės 22 — 
birželio 2 dienomis.

100 porų “nailon” kojinių
bus išdalinta dovanai, loteri
jos keliu visiems tiems, ku
rie atsilankys į Šv. Jurgio 
parapijos karnivalą. Kas va
karą nemokamai laimingieji 
gaus tas brangias kojines, 
kai nivale, kuris, tęsis nuo 
gegužės 22 d. iki birž. 2 d.

Šio pasaulio įstatymai ne
atsimaino, kol jų kas nors 
neatmaino. — Garfield.

mando karius be teisimo, 
nes “jie buvo sabotieriai ir 
kriminalistai ir negalėjo bū
ti skaitomi kareiviais.”

Atstovai Ginčijasi
Dėl Pasolos Anglijai

WASHINGTON, geg. 14. 
—Iždo sekr. Vinson šiandien Į 
pradėjo administracijos va
jų išgauti atstovų rūmų už- 
gyrimą $3,750,000,000 pas
kolos Anglijai, sakydamas 
jos atmetimas “maitintų 
gobštųjį karo dievaitį/’

Ats. Knutson ryt dieną 
reikalaus atstovų balsavimo 
dėl jo teigimo, kad senato

MAZEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.

J. K. Encheris, pirm.

Vcl traukinio katas
trofa, žuvo 2 karvės

Plane miestelyje, netoli 
Chicago, Burlington Linijos 
priekinio traukinio vagonui 
nušokus nuo bėgių, susikry
žiavo virš dvidešimts pas- 
kutiniju vagonų. Du vagonai, 
kuriais buvo vežami gyvu
liai Chicago skerdykloms, 
apvirto ir visi gyvuliai buvo 
iškrikę po apielinkę. Dvi kar
vės žuvo.

siuntinių užsienin persona
lą. Iki šiol tame skyriuje 
dirbo 68 tarnautojai. Dabar 
dirba 160.
RAUD KRYŽIUS PADEDA

Pasirodžius, kad daugelis 
žmonių į siuntinius sukrau
na tokio maisto, kuris arba 
kelyje sugenda, arba nėra
pakankamai naudingas mais- j užgyrimas paskolos akto 
tingumo atžvilgiu, Amerikos Į yra priešingas konstitucijai, 
Raud. Kryžiaus Chicago sky- kadangi paskola yra finan 
rius įsteigė paskaitas, _ku- reikalas, kuris turi pra- 
riose aiškinama žmonėms, sjdgįį atstovų rūmuose, 
koks maistas labiausiai tin
ka Europos gyventojams ir 
koks gali ilgiausia iišlaiky-

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Norima 'Apvalyti'
Nacių Literatūrą

BERLYNAS, geg. 14. — 
Keturių valstybių kontrolės 
komisija įsakė sunaikinti 
vokiečių fašistinę ir milita- 
rinę literatūrą. Tas įsaky
mas kai kur lyginamas su 
nacių prg,vestais knygų de
ginimais.

Taryba taip pat įsakė su
naikinti nacių ir vokiečių 
karinius paminklus iš pir
mojo ir antrojo pasaulinių 
karų.

Firma nežino 
geografijos NULIŪDIMO

A v” -o
VALANDOJE

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Albuquerque, N. Mexico.— 
Vienas šio miesto gyvento
jas pasiuntė pinigų vienai 
čeverykų firmai į Freeport, 
Maine. Už kelių dienų pini
gai buvo jam grąžinti su se
kančiu laišku:

‘ ‘Su apgailestavimu pra
nešame, kad mūs firma šiuo 
metu yra nutraukus preky
bą su kraštais už U. S ri
bų”.

Vitaminuose sprogimas
Du darbininkai — labora

torijos technikai — sužeisti 
ištikus chemikalų sprogimui 
Vitamins, Ine., fabrike, 809 
West 58 St.

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlanttejl nuo senų, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybčs suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau- (, 
džlas žais- “ _

das. Vartojote JJ irgi skaudlems 
nudegimams, Sųšų ir sutrflklmų 
prašai Inlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls nležčjlmų. Atvšdina va
dinamų Atblete’s Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plStlmųsl, 
sulaiko nuo o<1oh sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGŪLO OINTMENT parsi
duoda po »1.OO, 1.76, Ir ».0O.

Siųskite Jūsų Uoney Orderi tie
siog j:—

L E G U L O
1‘tll No. Fulaaki B<1. 

rtent. D Chirepo 89. VII-
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4S47 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
parniūkiu ir galėsite lengva' 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

DentfftUt Lietuvių įfra pūna 
patenkinti taū meno iedevrott 
kuriuo* mee padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki) 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
ta vę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenf 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Naiis Bandė Teisinti
Kareiviu. Sušaudvma

NUERNBERGAS, geg. 14. --------------------------------------
—Adm. Gerhard Wagner, Ankstyvas valandas pra- 
šiandien teigė tarptautiniam leidžiu ten, kur jas praleisti 
kariniam teisme, kad vokie- dera; jei namie, tai ne miege 
čiai turėjo teisę sušaudyti ar poilsyje, bet darbe. — 
uniformuotus britų com- Miiton.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

M&sų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jdaų finansiškam stovini prieinamas 1

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

NARIAI:

O h I e a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU
Patarnaujam
dienąirnaktl

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3573

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

Telephone YARds 1419

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

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
331!) LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULIinan 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661
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Pieno Dieną Illinojuj

Iš karvių bus renkama "karalienė— FF

“PASAULINIS PIENO 
CENTRAS”

Harward, III, — Mažas 
miestelis su 3100 gyvento
jų, mažai kam žinomas, o da 
mažiau žinomas, jog mieste
lis yra pasiskalbęs save 
“pasauliniu pieno centru”. 
Gal, ir turi pagrindo taip 
skelbtis, nes kiekvieną sa
vaitę miestelio gyventojai, 
ir apielinkės farmeriai, pa
ruošia ir išleidžai į rinką du 
milionus svarų pi< nu ir pie
niškų dalykų.
PIENO DIENA

Jau penkti metai, kaip 
kiekvieną pavasari miestelis 
ruošia tradicinę Pieno Dieną. 
Šįmet toji diena bus birželio 
12.

Pieno Diena — miestelio 
šventė. Visas miestelis apsi
švarina ir išsipuošia; pasi
puošia, kiek galėdamas, ir 
kiekvienas miestelio gyven
tojas bei farmerys.
‘ KARALIENĖ” KARVĖ

Amerikoj yra mada rink
ti “karalienės”: gėlių, dar
žovių, vaisių, javų, įvairios 
pramonės, organizacijų su
važiavimų ir t. t. Harward’o 
gyveniojai taipgi kontesto 
būdu renka “karalienę ’ — 
karvę, ją apdekoruoja. pa

puošia, skiria dovanų ir pa
rengia tam tikrą “grand 
stand” žiūrėti dienos progra
mos : parado, koncerto, vo
devilio ir t. t.

Pieno Dienos Harward’e 
juo toliau, tuo darosi labiau 
populeriškesnės ir apima 
platesnį ratą. Pernai į Pie
no Dienos iškilmės buvo su
važiavę virš 10,000 žmonių 
iš apielinkės miestelų ir far- 
mų. Šįmet, tikimasi, didesnio 
skaičiaus

VISŲ Sl’zlUĄ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unltlzed Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

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

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ 

3544-46 W. 26th ST.
Near D ra k e Avė.

Opposita Lurle Bros. Stora
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus Ir Popieruotojus.

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotą Plytą Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

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

fe

f

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

%

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

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

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

DVIEJŲ FRONTŲ VADAI

Vyriausias sąjungininkų militarinių operacijų vadas 
Europoje gen. D. Eisenhower susitikęs su Pacifiko fron
to vyriausiu vadu gen. MacArthur, Tokyo mieste. (Acme- 
Draugas telephoto)

Asfalto darbininkai 
reikalauja 10c

Penki šimtai miesto as
falto darbininkų ir jų padė
jėjų reikalauja pakelti algą 
10 centų į valandą. Darbi
ninkai yra susiorganizavę į 
County Municipal Employers 
and Foremen’s uniją (A. F. 
of L.).

Automobiliu j groserne
Prie kampo 53 ir S. Pauli

na gatvių dviems automobi
liams susidūrus, vienas jų 
įvažiavo į ant kampo esančią 
grosernę. Sužeisti abu drei- 
veriai ir vienas tuo metu 
grosernėj buvęs vaikas.

Viršininkas rezignavo
Robert J. Dunham, ilga

metis Chicago Park Board 
prezidentas, rezignavo iš pa
reigų dėl nesveikatos. Jis 
jau 70 metų amžiaus.

Numatomi du kandidatai į 
jo vietą: Wm. L. McFetridge 
ir James H. Gatelly.

I Uždraudė gaidžiu !
Į muštym s Į

Bluff Lake vasarvietėj 
prieš keletą dienų buvo su
ruoštas žiaurus “sportas” 
— gaidžių muštynės. Lake 
apskrities šerifas ne tik už
draudė tokį “sportą”, bet pa
reiškė suimsiąs gaidžių sa
vininkus ir visus susirinku
sius gaidžių kruvinų mušty
nių žiūrovus. Illinois įstaty
mai draudžia tokį “sportą”.

Daug suktybių
✓

Iškeliama Real Estate biznyje
VALSTYBES GYNĖJO OFISE SKAIČIUS SKUNDŲ 

KASDIEN AUGA.

ffiS

is jūreivių 
uniformos

Trys jūrininkai iš Great 
Lakęs stoties išvilkti iš uni
formų ir perduoti civiliam 
teismui. Visi trys prisipaži
no nužudę automobilistą, 
kuris sutiko juos pavėžyti į 
Dousman, Wis. Kelyje jie 
draiverį sumušė, apiplėšė ir 
išmetė iš automobilio. Netoli 
Fennimore, Wis., jie pamatė 
ir automobilių. Suimti net 
Great Falls, S. D.

Teisėjas už veteranus
Apygardos Teismo teisė

jas Feinberg spaudoje išėjo 
už karo veteranus namų kri
zės klausimu. Jis sako, kad 
kongresas turėtų išleisti įs
tatymą, kuris priverstų 
apartmentų savininkus iš- 
nomuoti tuščius apartmen- 
tus. Nežiūrint, kad daugelis 
karo veteranų neranda butų, 
kai kur apartmentai stovi 
tušti dėlto, kad savininkai 
nesutinka su OPA uždėtomis 
lubomis ant nuomų.

Teisėjas Feinberg taipgi 
siūlo prievarta iškraustyti 
iš namų visus gyventojus, 
kurie į Chicago atvyko ir 
apsigyveno po gegužės 7 d., 
1941 m. (Pearl Harbor), o 
jų butus pavesti karo vete
ranams.

n-Aar “ Gausias

Rio Cabana, naktinis klu
bas, už nesilaikymą OPA 
lubų kainų teismo nubaustas 
$10,000. Sakoma, tai didžiau
sia tos rūšies bausmė.

Kas nors pigiai sūrio
City Sandvvich Co. prane

šė policijai, kad iš jes san
delio pavogta 4,000 svarų 
sūrio.

Mrs Mildred Burke, ope
ratorė dviejų realestate a- 
gentūrų, prieš kurią iškelta 
visa eilė skundų, buvo siūlo 
galas, kuris valstybės gynė
ją įvedė į Chicago real estate 
sukurį. Clement B. Cody, 
vienas valstybės gynėjo asis
tentų, paskirtų real estate 
reikalams, praneša, kad 
skaičius skundų apie sukty
bes su pardavimų namų ir 
lotų didėja. Kasdien, jei ne 
asmeniai, tai telefonais at
eina naujų ir naujų skundų.
TRIJŲ RŪŠIŲ SKUNDAI

Clement B. Cody visus 
skundus suskirstė į rūšis ir 
pasirodė jų esama trijų rū
šių.

★

Pirmoji rūšis. Perkantis 
lotą užmiestyje pirkėjas 
gauna žodžiu užtikrinimą, 
kad namą bus galima staty
ti kaip tik lotas bus išmokė
tas. Kai nusipirkęs lotą, ir 
gerokaį jau už jį įmokėjęs, 
žmogus pradeda studijuoti 
pirkimo sutartį (kontraktą), 
jame randa, kad lotas nėra 
priruoštas namui statyti; 
pavyzdžiui, nėra privesto 
vandens ir elektros.

★
Antros rūšies. Norintieji 

statytis nuosavą namą, nu
siperka lotą iš vienos real 
estate firmos, bst “deed” 
reikia gauti iš kitos firmos. 
Nuėjus ton firmon, ten pir
kėjui konfidencialiai prane
šama, kad jo pirktas lotas y- 
ra visais atžvilgiais niekam 
netikęs ir priperša lotą kito
je vietoj. Antras pirkinys pa
sirodo da prhstesnis visais 
atžvilgiais.

Trečios rūšies. Perkantis 
lotą namui statyti, įnešęs 
dalį pinigų ir pasirašęs su
tartį suranda, kad jo “deal” 
yra finansuojamas kitos pi
nigų skolinimo kompanijos. 
Vietoj, kad praradus įmokė
tus pinigus, loto pirkėjas 
randa, kad jis pasirašyta su
tartim yra priverstas tai pi
nigų skolinimo firmai užmo
kėti pilnai ir da su nuošim
čiais už lotą, kuris stovės 
tuščias, gal, per sekantį 
šimtą metų.
IMS LAIKO

Clement B. Cody sako, kad 
peržiūrėjimas ir ištyrimas 
visų tų skundų, paduotų į 
valstybės gynėjo ofisą, ims 
daug laiko. Kai kurie net iki 
trijų mėnesių. Tokiu būdu 
lotų pirkėjai, kurie norėjo 
greit susisukti sau nuosavą 
lizdą — pasistatyti namą, ne 

'• tik turi nuostolių, * bet su
trukdytas ir visas darbas. O 
juk visi žinom, kokia stoka 
yra gyvenamųjų namų,

★
Lietuviams trumpas ir aiš

kus patarimas: perkant lotą, 
ar jau pastatytą namą ne
ieškoti svetimų dievų, neži
nomų firmų, taipgi neįsipai
nioti į nežinomų agentų tin
klą.

Chicago lietuviai turi ga
na sąžiningų firmų lotams, 
namams parduoti ir kon- 
traktorių namams statyti, 
taipgi savų “spulkų”, kurios 
ne tik teisingai patarnaus, 
viską išaiškins, bet ir ap
saugos nuo įvairių sukčių ir 
išnaudotojų. Reikia nepa
miršti, sukčių visame buvo 
ir bus.

B mus

įvairios ~ įdomios

žinios
Ku klux Klan atgijo

Stone Mountain. G a, — 
Trys kryžiai sudeginti atgi
jusios teroristų organizaci
jos — Ku Klux Klan — nau
jų narių priėmimo ceremo
nijose. Apie 700 baltomis 
palomis apsidangsčiusių vy
rų indijoniškai šoko aplink 
degančius kryžius.

Klano “grand dragon” sa
ko, kad Georgia yra lopšys 
tos teroristų organizacijos, 
kuri daugelyje vietų jau vi
sai išnyko.

Lancester, Pa. — Kilęs 
gaisras Acme-Super Market, 
vienoj didžiausių šio mieste
lio krautuvėj, sunaikino mai 
sto už $100,000, neskaitant 
kitų $150,000 nuostolių.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas 

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) “

!
I
i
i

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051
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Paremsite Savo Jaunimą Dalyvaudami
JAUNI M O GEGUŽINĖJE

Sekmadienį, GEGUŽES (MAY) 19-tą d., 1946 metais
Gražioje DARIAUS — GIRĖNO AUDITORIJOJE 

4416 S. Western Avė. — Brighton Parke
LIETUVOS VVCIU CIIICAGOS APSKRITIS garbineai nerstato I/etuviu visuomenei savo 

.iet Dveias gražiai išlavintas ir TALENTINGAS MENO ZVAIGDŽIU GRUPES, būtent naujai 
iteaivinta garsuii L. VYČIŲ CHORĄ (no va iovystę jauno muziko L. Šimučio, Jr.) ir L. 
VYČTT.J RINKTINI TEATRALIŠKA RATETJ (no vadovvste V. Rėkaus) — kurios PIRMĄ 
KARTA nasirodys ir išpildys nepaprastai gražų Menišką Programą.

GARSUSIS LIETUVOS VYČIŲ CHORAS, kuris susideda net iš 40 balsų, šia proga 
išpildys ŠAUNU KONCERTĄ — rink tinių Lietuvių dainų ir muzikos kurinių — nau
jausios ir gražiausios.

RINKTINIS LIETUVOS VYČIU TEATRALIŠKAS RATELIS taipgi dalyvaus — jis 
Stato scenoje juokingiausią 2 veik. Komediją “MEILES ELEKSYRAS” Linksma, Juokinga, 
Kaip tik tinkama Pavasario sezonui.

PO KONCERTO IR TEATRO — ŠAUNŪS ŠOKIAI 
(Gros Garsi BARRY ORKESTRĄ)

PRADŽIA: LYGIAI fi:30 VAL. VAK. Įžanga: $1.00 (Su Taksais)

-h

{domu gavusiems 
ordinus

Toronto, Kanada. — Įdo
mus ginčas buvo vienam 
teisme — tarp teisėjo ir 
aukšto karininko apie tai, ar 
leidžia etikieta nešioti kare 
gautus ordinus prie bet ko
kių drabužiu. Ginčas išėjo 
po to, kai teisėjas, nubaudęs 
vieną kareivį už girtavimą, 
apibarė, kad jis negerbiąs 
kare gauto ordino — Dis- 
tirguished Flying Cross, 
kurį buvo prisisegęs prie 
paprasto drabužio. Karinin
kas užstojęs už kareivį ir pa
reiškęs :

“Sykį žmogus gavo nuo 
karaliaus dekoraciją — or
diną, jis jį gali nešioti prisi
segęs prie bet kokio drabu
žio, net prie “ovorolzės” 
(overalls) ir nebus nusikal
tęs etiketai”.

Besifotografuojant 
nusilaužė koją

Milwaukec, Wis. — Mary 
Ann Payleiner, laimėjusi te
niso čempionatą, norėjo lai
kraščių fotografams padary
ti pozą Siekdama per tinklą 
sveikintis su savo oponentu, 
staiga sukniubo. Nuvėžus 
į ligoninę pasirodė nulaužta 
koja.

Pakėlė laikrodžiu
kainas

Washlngton, D. C. — OPA 
pakėlė kainų lubas (ceiling) 
laikrodžiams ir vidutinio 
brangumo laikrodėliams. 
Bendrai, laikrodžiai bus pa- 
brangę 6 nuoš.

X Šiandie Sv. Sofijos — 
vardadienis visų Sofijų, ku
rių aplink mus nemažai ran
dasi, jų tarpe ir Sofija Sa- 
kalienė, “Moterų Dirvos” il
gametė redaktorė, ir Sofija 
Jurgaitė, mūs dienraščio ko
respondentė. Visoms ilgiau
sių metų.

X Knygų lietuviams stu
dentams Vokietijoje rinki
me jau dabar. Jas persiųsti 
įteiksime birželio 2 d. 4:30 
atsilankę į International 
House (59 St. ir So. Black- 
stone), kur liet. studentų 
klubas, ateitininkai ir “Bi
rutės” choras turės gražią 
programą.

X Gilbert Mickeliūnas, ži
nomų marketparkiečių Mic- 
keliūnų sūnus, karo laivyno 
tarnyboje, pastaruoju metu 
buvęs Japonijoj, tėvams pa
darė supryzą: Motinų Dieną 
telefonu pasveikino motiną 
iš Kalifornijos, kaip mano
ma, pakeliui į namus.

X L. Vyčiui Chicago aps
krities choras jau pilnai pa
siruošęs savo pirmam kon
certui, kuris bus ateinantį 
sekmadienį, gegužės 19 d., 
Darius-Girėnas salėj. Cho
ras savo dainas išpildys “a 
capella’’, tai yra be piano 
pritarimo. Įdomu bus pasi
klausyti.

X Juzė Daužvardienė, ži
noma kalbėtoja, apie dabar
tinius Lietuvos reikalus ir 
apie USA lietuvių uždavi
nius papasakos savo kalbo
je, kurią sakys Šv. Jurgio 
parapijos piknike Vytauto 
parke gegužės 19 d.

X Ką reiškia man Ameri
kos pilietybė. Tokia tema 
Chicago Herald-American 
skelbia straipsnių konkursą 
savaitėje prieš “I Am An 
American” Dieną, tai yra 
12 — 18 dienomis. Konkur
siniai raštai turi susidėti iš 
100 žodžių. Visi raštai rei
kia siųsti minėtam laikraš
čiui. Laimėję konkursą do
vanų gaus gerų knygų.

X B. Kazlauskas, “Blaise 
^Foto Studio”, Melrose Park, 
savininkas, nors ir būdamas 
labai užimtas savo profesi
jos darbe, suranda laiko da
lyvauti L. Vyčių veikime, 
rodyti paveikslus L. Vyčių 
susirinkimuose ir fotogra
fuoti jų iškilmes. B. Kaz
lauskas yra senas L. Vyčių 

. organizacijos veikėjas.
X Lietuvių Tautinis Mu

ziejus rengia parodą ir pas
kaitų ciklą. Paroda bus ati
daryta gegužės 19 d., 5 vai. 
popiet, Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos Marijos parapijos 
salėj. Paskaitą duos nese
niai atvykęs į Ameriką iš iš
trėmimo prof. V. Juodeika. 
Be to, bus rodomi judamieji 
paveikslai iš lietuvių gyve
nimo.

X Prel. M. L. K ruso svei
kata yra pagerėjusi ir bir
želio 2 d. iš ryto rengiasi 
pradėti kelionę iš Los An
geles į Chicagą. Bridgepor- 
tą tikisi pasiekti birž. 8 d. 
vakare ir vėliau dalyvauti 
mokyklos užbaigime. Į tas 
patalpas, kuriose gyveno, pa 
kvietė atostogauti seseris 
pranciškietes ir gavo vieną 
iš tėvų pasionistų, kurs se
serims ves rekolekcijas.




