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VALDŽIA PAĖMĖ VISUS U.S. GELEŽINKELIUS
Sakyta Sukilimas Kuboj Užgniaužtas; 

Sprogimai, Šaudymas Iš Stovyklos
HAVANA, Kuba, geg. 17. 

—Čia gaunami raportai sa
ke bandytas sukilimas buvo 
atremtas anksti šį rytą Co- 
lumbia militarinėje stovyk
loje Havana priemiesčiuose. 
Asmenys gyveną netoli sto
vyklos raportavo didelį spro 
girną, po kurio sekė ilgas 
kulkosvaidžių šaudymas.

Policijos viršininkas Įeit. 
pulk. Alca.ro Moreno sakė 
“padėtis suvaldyta,’’ bet ne
davė jokių smulkmenų. Co- 
lumbia stovykla yra svar
biausias militarinis centras 
Kubos respublikoje.

Iš visų davinių atrodo, 
kad kariuomenė žinojo apie 
artėjančią ataką ir buvo 
pilnaA pasiruošusi ją atrem
ti.

statė, kad Hideki Tojo ir 27 
kiti japonai turės stoti teis
man kaipo kaltinami karo 
kriminalistai.

Specifiniai, tribunolas at
metė advokatų prašymus 
panaikinti ks.itinimug prieš 
kaltinamuosius ir argumen
tą jog tribunolas neturi ga
lios teisti japonus, kurie 
kurstė karą.

Pranašauja Revoliuciją 
Miami, geg. 17. — Gen.

Manuel Benitz, buvęs Kubos 
valstybės policijos viršinin
kas po buv. prezidentu Ful- 
gencio Batistą, sakė nevy
kęs sukilimas Havanoje bu
vo “tik pradinys didelės re
voliucijos” Kuboje.

Japonijos Komunistai 
Kam NekviestiPyksta

Svarsto Britu Planą 
Indijos Savivaldai

NEW DELHI, geg. 17. — 
Kongreso partijos vykdoma
sis komitetas susirinko šian 
dien svarstyti Anglijos val
džios delegacijos, pasiūlymą 
nepriklausomai federacinei 
unijai Indijos provincijų ir 
valstybių. Yra, vis daugiau 
ženklų, jog moslemų prieši
nimasis tam planui nuolat 
didėja.

Kareivis Prisipažino
Nušovęs Du Seržantus
FRANKFURTAS, Vokieti

ja, geg. 17. — Amerikietis 
negras kareivis Pfc. James 
C. Devone, 28, pasirašė pri
sipažinimą, kad jis paleidęs 
tris šūvius—“į civilį einantį 
keliu ”—kurie užmušė du 
amerikiečius seržantus penk 
tadienio naktį. Anot oficia
lu, Devone sakė seržantų 
džypas “pataikęs į kelią” 
paskutinio šūvio.

Nepasakyta į, ką negras 
šaudė, nei kam jis šaudė.

Studentai Streikuoja

SPECIALUS SKRIDIMAS PASIBAIGĖ NELAIMĖJE

Užpakaly sudegusių griaučių privataus lėktuvo, kuris 
sudužo netoli Richmond, Va., darbininkai išneša palaikus 
vieno 27 aukų. Lėktuvas skrido iš Newark N.J., į Miami, 
F1 Su (Acme Telephoto.)

Bolševikai Vartoja Maisto Davinius
Sukomunistinimui Zonos Vokietijoje

BERLYNAS, geg. 17. — 
Amerikos militarinės vyriau 
sybės viršininkai Vokietijo
je šiandien pareiškė, kad 
didesni maisto kiekiai rusų 
zonoje teikia komunistams 
Vokietijoje “politinį kapita
lą.” Pastaraisiais mėnesiais 
vakarinės valstybės buvo 
priverstos mažinti maisto 
davinius savo zonose, o ru
sai tuo pat metu didino da
vinius vokiečiams savo zo
noje.

maisto krizėje pasakydamas 
jog mes darome daugiau tuo 
reikalu negu by kuri kita 
šalis.

TOKYO, geg. 17.—Komu
nistams atakuojant jo nau
jąją administraciją, premje
ras Shigeru Yoshida šian
dien patiekė sąrašą konser
vatyvų kabineto ministrų 
imperatoriaus Hirohito už- 
gy rimui. .

Komunistai pradėjo prie
šintis Yoshidai pasiunčiant 
penkių vyrų delegaciją į 
imperatoriaus palocių pro
testui dėl jo paskyrimo. Po 
to kairieji taikė kritiką į
naująjį valdžios sąstatą ir j 000 eimnaziiu ir universite-! - , •Ynshidn<? rekordą i gimnazijų ir umversne Cuzams kariams.

____________ ! tu studentų Poznane ši&n- Komunistai Naudojasi
. . m •• dien nėjo į mokyklą protes- Dieniniai maisto daviniaiUN Atidėjo Albanijos |tui P?*8 N mokslo draugų Į įvairioms zonoms yra: Ame- 

■ r ■ i suareštavimą ir planuoja- rįkOS) 1,180 kalorijų; Angli-
Priemimo Svarstymą mua valdžios universitetų

Amerikiečiai įspėjo, kad
Prieš Varšuvos Valdžią !SX

VARŠUVA, geg. 16. — kia, kaxj paVojus, artėja bri- 
(Sulaikyta) —Maždaug 10>-jtams, amerikiečiams ir pran

NEW YORKAS, geg. i7. | ^tonomijos suvaržymus.
—Jungtinių Tautų apsaugos - , , _ . v . .
taryba šiandien užgyrė tris i KOOSe Ve! I Id! ū AtSdUKe 
taisykles, priėmimui naujų 1
narių į UN tik po tarybos

jos. 1,150; Prancūzijos, 975, 
ir Rusijos, apie 1,600.

Rusų remiami laikraščiai 
ir komunistų partijos nariai
nesidrovi pavartoti šią pa- Į 
dėtį politiniam manevravi
mui.

Byrnes Apleido Paryžių 
Dar Tebeturįs Vilties

PARYŽIUS, geg. 17. — 
U.S. valstybės sekr. James 
F. Byrnes ir 15 kitų asme
nų, jų tarpe senatoriai Tom 
Connally ir Arthar Vanden- 
berg, šiandien išskrido iš 
Orly aerodromo į Washing- 
toną, po nevykusios užsienių 
ministrų konferencijos, ku
ri buvo atidėta iki birželio 
15 d.

Pirm negu išvyko, Byrnes 
pareiškė įsitikinimą, jog ne
žiūrint to, kad ši konferen
cija. neįstengė sudaryti did
žiąsias sutartis, didieji skir
tumai tarpe Rusijos ir va
karų valstybių bus išaiškin
ti sekančiame suėjime.

Iraniečiai Ištirs Rusu 
Išėjimą iš Azerbaidžian

Unija Neatšaukia Streiko, Sako Leis 
Nariams Pasirinkti Ar Dirbti, Ar Ne

WASHINGTON, geg. 17.—Po pasimatymo su gelžkelie- 
člų unijų ir geležinkelių atstovais, kuriame jie jam pra
nešė, kad nieku būd u negali susitarti, Prez. Trumanas 
šiandien pąsirašė aktą įsakant valdžioj organams paimti 
ir operuoti geležinkelius.

J. M. Johnson, Office of Defense Transportation virši
ninkas, pareiškė laikraštininkams, kad geležinkeliai bus 
operuojami, nors ir žymiai sumažintu patarnavimu, nes 
visiškas trakinių vaikštinėjimo sustabdymas būtų labai 
didelė nelaimė visam krašt'i. Paklaustas ar kareiviai va
žinės traukiniais apsaugoti juos nuo pikietninkų, Johnson 
sakė tiktai jeigu jie bus reikalingi.

KIEKVIENAS NARYS GALĖS PASIRINKTI
Brotherhood of Railroad Trainmen unijos prez. A. F. 

Whitney sakė unija neatšaukia savo streiko, nustatyto 4 
vai. po pietų šeštadieny, bet kiekvienas unijos narys sau 
pasirinks ar dirbti, ari streikuoti.

Prez. Trumanas išleido atsišaukimą į unijų narius ben
dradarbiauti su valdžia ir nestoti dirbus, sakydamas tai 
yra reikalinga krašto gerovei.

Federaliniu geležinkelių viršininku paskirtas Charles 
H. Buford, iš Evanston, Illinois, kuris yra atsakomingas 
ODT direktoriui Joanson.'ui.

LONDONAS, geg. 17. —Į 
Tehrano radijas šiandien sa- i 
kė keturių narių misija ryt i
dieną skris j Tabnz, Azer-1 WASHINGTON, geg. 17.— 
baidztano sostinę, nustatyti Baltieji rūmaj raportavojog

Anglies Krizė Laukia Truman Įsakymo
ar sovietų kariuomenė visiš
kai apleido Iraną.

išnagrinėjimo. Nariai 10 
prieš 1 nugalėjo Australijos 
įnešimą atidėti tų nuostatų 
svarstymą.

Taryba, tuomet priėmė A- 
merikos rezoliuciją atidėti 
naujų narių priėmimą nau
jomis taisyklėmis iki rug- 
piūčio mėnesio. Tuo būdu 
Albanijos prašymas įstoti į 
UN buvo atidėtas. Australi
ja priešinasi Albanijos gei
dimui, o Rusija remia, alba- 
niečių kandidatūrą.

Tojo Su 27 Sėbrais 
Turės Stoti Teisman

TOKYO, geg. 17.—Padė
dami pagrindą naujam įkai1- 
navimui tarptautinės teisės, 
11 tautų tarptautinis milita
rinis tribunolas šiandien nu-

Savo Kelione į Rusiją
NEW YORKAS, geg. 17. 

—Mrs. Eleanor Roosevelt 
nevažiuos į Rusiją šią vasa
rą, kaip buvo planavusi. Ji 
nesakė kodėl nevažiuos, bet 
pranešė pralekianti vasarą 
paruošiant antrą dalį savo 
autobiografijos. Pirmoji da
lis buvo išleista 1937 metais.

Trumanas Kalbėjo su 
Stalinu Aoie Maista

WASHINGTON, geg. 17.— 
Prez. Trumanui pranešus, 
kad jis buvo susisiekęs su 
Stalinu dėl maisto badau
jantiems kraštams, diploma
tiniai sluoksniai sakė Stali
nas pranešęs Trumanui, kad

Kaltina SS Regimenfą 
Amerikiečiu Žudymu

DACHAU, Vokietija, geg. I jo prašymas padarytas “per 
17. — Prokurorai šiandien vėlai.” UNRRA viršininkai
sakė 1-sis SS regimentas. 
vykdydamas Adolfo Hitlerio 
įsakymą “nerodyti jokio 
žmoniškumo,” užmušė nuo 
538 iki 749 amerikiečius be
laisvius Prasimušimo Kovo
je Belgijoje 1944 m. gruo
džio mėnesy.

pranešė, tačiau, kad jie nuo 
sausio mėnesio klabina, Ru
siją dėl maisto, bet iki šiol 
nėra gavę bolševikų atsaky
mo.

Vienoj vietoj vakar dienos 
konferencijoj Prez. Trumą-

Popiežius Suteikė 
Kardinolams Skrybėles

ROMA, geg. 17.—Popie
žius Pijus XII šiandien įtei
kė kardinolų raudonas skry
bėles Jose Caro Kardinolui 
Rodriguez iš Santjago, Chi- 
le, ir Julės Kardinolui Sa- 
liege iš Toulouse, Prancūzi
jos. Jie abu sirgo ir nedaly- 
savo viešoje konsistorijoje.

'Stop Light' Nerodys 
Geltonos Šviesos

Pradedant dabar, mies
to trafiko signalai bus ža
li arba raudoni, bet ne gel
toni. Leslie Sorenson, 
miesto trafiko inžinierius, 
sakė bandymai parodė, 
jog nelaimės sumažėjo 
gatvėse kuomet geltonos 
šviesos neveikė. Ateity jos 
veiks tik plačiose gatvėse 
kaip Westem ir Ashland 
ir bulvaruose ir gatvėse 
paeinančiomis po Chicago 
Bark District jurisdikcija.

KALENDORIUS
Gegužės 18 d.: šv. Vcnan,- 

tas ir Šv. Klaudija; senovės: 
Erdvilas ir Ryte.

Gegužės 19 d.: Ketvirtas 
Sekmad. po Velykų; šv. Pet
ras Ceiestinas; senovės: 
Skaistuolis.

Gegužės 20 d.: Šv. Bernar
dinas Sienietis; senovės: 
Augmantė.

ORAS
Ryte bus lietaus. Po pietų 

apsiniaukus ir šilčiau. Sau
nas pabrėžė Amerikos rolę ] lė teka, 5:30; leidžiasi, 8:06.

“nėra nieko naujo’’ susto
jusiose minkštos anglies 
streiko derybose. Spaudos 
sekr. Ross sakė jis nemanąs, 
kad Prez. Trumanas kvies 
Lewisą ir O’Neillą į prezi
dentūrą.

Prezidentas ryte atlaikė 
kabineto susirinkimą, kuria
me išdėstė savo planą gele
žinkelių paėmimui ir padarė 
anglies streiko apžvalgą.

Paliaubos, kuriomis ang
liakasiai d&bar dirba, išsi
baigia šio mėnesio 25 d. Va
kar unija ir kasyklos atmetė 
prezidento pasiūlymą paves
ti visą ginčą arbitracijai. 

Planas Streiko Baigti
Sakyta Prez. Tru\.anas

Žuvusius Kareivius X
ko be valdžios įsikišimo į 
kasyklų veikimą.

Išduos Raportą , 
NEW YORKAS, geg. 17. 

—Jungtinių Tautų apsaugos 
komisija pirmadieny išklau
sys Irano raportą dėl rusų 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Irano. To krašto ambasado
rius Hussein Ala šiandien 
sakė jis neturįs žinių apie 
rusų visišką išėjimą, bet yra 
raportų jog jie remia azer- 
baidžianiečius, ir toje pro
vincijoje matosi daug rusų 
uniformų.

balsavimo.
Šen. . Byrd (D., Va.) pa

siūlytas bylius yra taikomas 
į tokio tipo fondą, kokį an
gliakasių unijos prez. John 
L. Lewis reikalauja iš kasy
klų.

Balti Laivai Parveš

WASHINGTON, geg. 17.— 
Prez. Trumanas vaka.r pasi 
rašė bylių, kuriuo parūpina
ma žuvusių amerikiečių ka
rių palaikų pargabenimas iš 
užjūrio ir palaidojimas šia
me krašte. Palaikus parveš 
balti laivai, atžymėti purpu
rine juosta per visą laivą.

Iš viso antrame kare žuvo 
328,000 amerikiečisA. Tėvai 
ar kiti artimi giminės gaus 
pasirinkti, ar palikti karei
vių palaikus amerikiečių ka
pinėse užsienyje, ar parga-

Senatas Nori Uždrausti 
Lewis Tipo' Mokesčius

Pikietninkai Uždarė 
Kitą 10 Kasyklų

PITTSBURGH, geg. 17.— 
Būriai pikietininkų važinėjo 
po minkštos anglies laukus 
vakarinėj Pennsylva.nijoj 
šiandien ir privertė kasimą 
sustoti bent 10-je kasyklų.

Tuo būdu šioje valstybėje 
pikietninkų uždarytos 25 
kasyklos.

CIO Prašo Atleisti
OPA Direktorių Small
ATLANTIC CITY, N. J., 

geg. 17.—CIO plieno darbi
ninkų konferencija priėmė 
rezoliuciją, kuria Preziden
tas Trumanas prašomas tuoj 
atleisti cilivės gamybos ad
ministratorių John D. Small 

> už tai, kad jis prašė praves-

WASHINGTON, geg. 17.—
Senatas šia.ndien rodė noro 
pravesti draudimą darbda
viams mokėti kontribucijas Į įstatymą draudžiant, strei 
šalpos fondams, kuriuos uni
jos gali išleisti kaip jos no
ri. Net pasiūlymo oponen
tai pripažino, kad draudi- 

benti ir palaidoti valdiškose į ma.3 turi didžiumos rėmimą, 
ar privačiose kapinėse čia. bet debatai nedavė eiti prie

kavimą šešių mėnesių laiko
tarpiui.

Seimas taip pat priėmė re
zoliuciją prašant unijos ko
mitetą apsvarstyti darymą 
reikalavimo 1947 metų su
tartyje dėl 30 valandų dar
bo savaitės ir pagrindinės 
šešių valandų dienos.Vėliausių Žinių Santrauka

—Anglija protestavo Lenkijos vioe prem. Gomulkos i . ■
kalbą, kurioje jis sakė UNRRA reikmenys buvo pavarto- J3 B 0H 3S PflKHnflS UŽ
i 9 t •  _ _ 8 „ i  y'i tos rinkimų pakreipimui Italijoje ir Graikijoje.

—Selective Service įsakė vietos draft boivlami pertik
rinti sveikatą visų netėvų nuo 26 iki 30 metų amžiaus.

—Liaudies teismai Budapešte nuteisė Lan Antonesci
mirti už visokius karo kriminalus.

—Maskvos “Pravda'* užpuolė U.S. šen. Vandenberg už
ministrų konferencijos nepasisekimą. Rusai vadino ji 
“duobkasiu’* ii* barė už pesimistiškus pareiškimus.

—Griežta cenzūra nepraleidžia žinių apie bandytą su
kilimą Kubdje. žinoma tik, kad nežinomi asmenys grana
tomis puolė valdžios kariuomenės stovyklą.

—Atstovų rūmai po karštų ginčų 240 prieš 81 užgyrė 
kitą $75,000 komitetui priešvalstybinei veiklai tirti.

—Valstybės pasekr. Acneson patvirtino U.S. nusistaty
mą priešintis komunizmui Amerikoje ir Japonijoje.

Amerikiečio Nudūrimą
TOKYO, geg. 17.—Šį ry

tą Sugame kalėjime buvo 
pakarta? Katsunori Tamura, 
18, kuris buvo nuteistag už 
mirtiną nudūrimą Pfc. Rob- 
ert C. Young iš Syracuse, 
N.Y. Amerikietis buvo suga
vęs kaltininką bevagiant iš 
japonų valdžios sandėlio.

Tai buvo pirmas japonas 
mirti už kriminalą prieš 
okupacijos kareivius.

Alca.ro
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Milwaukee Žinios
LAUKIAME DIDŽIOJO 
CHORO

Pas mus atvyksta L. Vy
čių Chicago Apskrities cho
ras gegužės 26 d. Bus lyg 
didelė šventė Šv. Gabrieliaus 
parapijoje.

Koncertas prasidės 5 vai. 
vak. Visi VVisconsino lietu
viai turės progos išgirsti ge
rą chorą.- Choras pas mus 
kartos tą pačią programą, 
kurią išpildys rytoj, geg. 19 
d., Darius-Girėnas salėj, Chi- 
cagoj.
APVAINIKAVIMAS

Paskutinę dieną šio mė-

Į bonas ir J. Shanon neseniai į visam parapijos salėj buvo 
grįžęs iŠ Japonijos. Sodalie- taip pat bendri pusryčiai.

I čių prefekte Lucija Smagu- j Čia kalbėjo Frank J. Vitkus, 
ir drabužių rinklia- iįs įteikė dovaną — auką i kieb. kun. Pauliukonis, MIC., 

Sakė, nerinkti kenuoto gv> Mišių seniausiai moti- o Robert Williams iš Šv. 
maisto, nes persiuntirnca jo nėlei Marčiulaitienei, 71 m. Morkaus parapijos padaina-
į New York brangiai kai- Programą vedė Šv. Vardo vo “Songs my Mother used 
nuoja. Geriau aukoti pini- Dr-jos pirm. Pr. Vitkus. to sing” ir “Avė Maria,”, 
gaiš, už kuriuos centras vie
toje nupirks reikalingo mais
t0- į vaikučio pirmąjį kartą pri- taipgi iš šv. Morkaus para-

Padėkojo ir Antaninai Ga- Į ėmė šv. Komuniją. Kiekvie- pijąs, papasakojo apie Ja
nas vaikutis, mergaitė tu- ponijos gyvenimą ir ps.sakė-

baigta
va.

sing” ir
-----------Judy Balčaitis padeklamavo.

Tą pačią dieną mokyklos i Ant galo John Shannon,

1 lišauskienei už įtaisymą baž
nyčiai puikių albų. Reikia 
pažymėti, kad nors A. Gali- 
šauskienė jau yra senyva 
moteris, bet dar sugeba sa
vo rankomis pasiūti labai 
puikius, bažnytinius rūbus.

Te Dievas jai atmoka už 
jos pasišventimą.

Gališauskų šeima yra pa
vyzdingi lietuviai katalikai,

rėjo savo palydovą, kuris jį 
privedė prie pat didžiojo al
toriaus. Ne vienam suaugu
siam nuriedėjo ašarėlė pri
siminus savo pirmosios šv. 

i Komunijos dieną.

lę apie japonų motiną.
Abi draugijos sudėjo au

kų ir užprašė šv. Mišias už 
seniausią motiną, būtent Lu- 
cille Smogur. B. C.

nėšio, geg. 31 d., Šv. Gabri- žymūs parapijos rėmėjai ir 
eliaus parapijos Jaunimo nuolatiniai dnr. “Draugo” ir 
Klubas apvainikuos Švč. P. “Laivo“ skaitytojai.
Marijos stovylą per pamal-

Choristų metiniame kon
certe bus ir paį,virinimų: 
bus atvaidintas juokingas 
veikalas. Jame dalyvaus pa
čios geriausios meninės jė
gos. Visa tai pamatysite at
silankę į koncertą gegužės

das. Klubas šiomis dienomis 
pradėjo iš naujo veikti ir 
gražiai pasirodo.

Birželio 9 d., Jaunimo Klu
bas rengia kortavimo ir šo
kių vakarą. Bus daug gerų 
dovanų: nylons, sviesto ir 
t.t. Orkestrą bus tikrai ypa
tingi: vienų panelių.
APLINK MUS
MILYVAUKEJE

Antanas ir Alfreda Kark- 
lauskai susilaukė dukrelės ir 
praeitą sekmadienį, Šv. Gab
rieliaus parapijoje pakrikš
tyta Ann-Joyie vardais.

Tikybos pamokų vaikučiai 
ruošiasi prie linksmaus va
karėlio birž. 1 d., parapijos 
salėje. Tai bus užbaigtu vės 
pamokų. Geg. 26 d., para
pijos saJėje bus “Cathecheti- 
cal Quizz” ir kiekvienai klau
sei bus duodamos dovanos 
per užbaigtuvių balių;

Ne visiems Racine lietu-126 d., 5 vai. vakare. Tikietai
viams buvo smagi Motinų 
Diena. Vaičkų šeimą ištiko 
nelaimė. Gegužės 11 d. Bro-

iš anksto 50c, prie durų 60c.

Ketverge palaidotas senu
nė ir Alice Vaičkaitės, va- kas Jonas Grigula, kilęs iš
žiuodamos iš vidurmiesčio, 
susidūrė su kitu automobi
liu ir abi sužeistos. Bronė 
lengviau, bet Alice nugaben
ta į ligoninę tik po kelių va
landų atbudo.

Abi nukentėjusios yra 
veiklios mergaitės ir pri
klauso prie Sodalicijos ir 
choro.

Visi pažįstamieji reiškia 
Vaičkams užuojautos, o mer 
gaitėms greit visiškai pa
sveikti. B. V.

Kražių, Lietuvoje. Čia jokių 
giminių nebeturėjo.

Subatoje palaidota Vs.iš- 
kūnienė. Staiga širdies liga 
susirgusi, gydėsi apie 5 die
nas Šv. Kotrinos ligoninėje. 
Nuliūdime paliko dvi dukte
ris ir du sūnus.

Kenosha Žinios
ATGARSIAI VETE
RANŲ DIENOS 

Savo aukomis, prisidėjo: 
K. Šarauskas. J. Minkaus-

Šv. Kotrinos ligoninėje 
sunkiai serga J. Jonaitis. 
Jau 12-ta diena, kaip ope
racija padaryta — gyvybė 
vis dar pavojuje. Jo žmona, 
sūnus ir dvi dukterys, seselė 
Clarena ir Lucija dažnai per 
ištisą dieną budi prie ser
gančio tėvo.

IŠ SODALIEČIŲ 
Pirmo# Komunija'vaiku-j kas, O. Mockus, A. Dildą,' VEIKIMO 

čiams bus birž. 2 d. Šiais J. Lenkevičia, V. Karčiaus- 
metais 38 vaikučiai prieis kas, V. Ališauskas, J. Šau- 
prie šv. Komunijos pirmą, lis, S. Misiūnas, A. Petro- 
sykį. šius, A. Sriogis, J. Minotas,

Visa grupė milvaukiečių M. Vitkauskas, A. Wallace, 
vyksta į Chicago sekmadie- P. šaltimieras. Net ir sve- 
nį dalyvauti Vyčių geguži- timtaučiai dalyviai gyrė mū- 
nėje, Dariaus-Girėno salėje, sų šeimininkes. Mes, ištik- 

XXX rųjų, didžiuojamės savo šei- 
------------------- mininkėmis. Birutės Drau-

PflfiilP gi**a taiPosši dėkoja soda-lYdUIIC lietėms už patarnavimą prie
Motinų Diena Šv. Kazimie- stalų; mokyklos vaikučiams, 

ro parapijoj labai gražiai į moterims ir solistei Klevic- 
kaitei už dalyvavimą prog
ramoj.

Sodalietės ir Šv. Vardo 
Draugija Motinų Dieną ben
drai ėjo prie šv. Komunijos 
sykiu su savo motinomis. Po

f

WAUKEGAN
Jubiliejaus Atgarsiai

Šv. Onos Mergaičių ir Mo
terų Draugija minėjo 20 me
tų gyvavimo sukaktį. Puota 
įvyko balandžio 28 d., Lie

tuvių svetainėj. Šv. Onos dr- 
ja per 20 metų yra daug pa
sidarbavusi geriems tiks
lams, kaip tai savo parapi
jai ir t.t.

Buvo įteiktos dovanos ser
gančioms narėm o kurios ne-1 
galėjo ateiti į puotą, taip Į 
pat dovanos nusiųstos na-' 
rėms, kurios gyvena kituo
se miestuose.

Draugija dėkoja komisi
jai už skanius valgius ir au
kas “door prize”, kurių pir
mą laimėjo A. Bagdonienė, 
o antrą — O. Remeikienė. 
Pusmetinis dr-jos susirinki
mas įvyks birželio 2 d.

Šiomis dienomis serga šios 
narės: M. Didjurgienė, O. 
Zaburskienė, V. Evinskiūtė, 
Adelė Butkienė. Visoms te
duoda Dievas greit pasveik
ti. Pirm.

UNRRA mažina 
davinį

Frankfurt, Vokietija. —
Nuo gegužes 15 dienos isvie-
tintiems žmonėms, dabar gy-' SKAITYKITE DRAUGĄ

venantiems Vokietijoj, mais
to davinys sumažintas ke
liais šimtais kaliorijų. Vietoj 
iki šiol gautų 2,300 kaliori
jų, išvietintieji gaus tiktai 

1 2,000 kalorijų.

Tek — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 471 h Street

OFISO VALANDOS:

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

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudumą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
..^kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekinad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

%

Trejopi žmonės gyvena pa
saulyje: kurie nori, kurie 
nenori ir kurie negali. Pir
mieji įvykdina viską kuo 
užsiima, antrieji viską 
trukdo, o pastarieji turi vi
same nepasisekimą.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Gailu In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PITYSIO THEBAPY 

936 YVest 63rd St.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

S7 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašaliua 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Chicago 

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

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

paminėta. Bsžnyčia buvo 
pilna žmonių ir daugelis ėjo 
prie šv. Komunijos motinų 
intencija. Pamokslas kleb. 
kun. A. Jeskevičiaus, MIC., 
taipgi buvo pritaikintas tai 
dienai. Pamokslą sakė lie
tuvių ir anglų kalbomis. Be 
to, regino žmones aukoti ba
daujantiems. Europoje lietu
viams. Taipgi prašė sekantį 
nedėldienį būti čbuoeniais, 
nes visos surinktos aukos 
bus skiriamos sušelpimui lie
tuvių pabėgėlių. Sykiu bus

Motinos dienoje sodalie- 
' tės ir Šv. Vardo Draugija 

pagerbė savo motinas. Per 
šv. Mišias sykiu su motino
mis priėmė šv. Komuniją. 
Bendri pusryčiu: buvo soda- 
liečių prirengti. Kalbėjo kle-

----- *

VISV bPALVV

GAL.
GERIAUSIA 

Isoring Maliava

Unttlzed Plaunamu Hienoms Popleri 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDfiKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

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

RAN1TAS—Klljonkėa (Oll Cloth), Vir
tuvėms ir Maudyk Kinas

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drnke Avė.

Oppoaite Lurle Bro«. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atmknmln- 
k fue Maliavotojue Ir Popiaruotojus.

feoi.k roofing —
00 lb. — 2itd Roti .... $1.641
Brlck SliLiig — Rali ......... 82.15
Heaty Brick S.'ding ............ $0.05

Kctvlitai ik" pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stnko — Lentų ir Namams 

Mate rialo,
Kam reikalinga namų taisyti. Mea 
dedam langus ir duriR Ir apkalam 
namus su Insul Brlck popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerų lietuvį karpenterĮ

ALIIKRT LUMBER fk SIPPI.Y 
COMPANY

3800 SO. WKSTKRN AVĖ.
Tel. LAFAYEITE 2101

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pasai 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.

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

DR. YVALTER J. SYVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 YVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankoa)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — šeštad. — 10 tyte iki 6 vak. Sek
inad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ER CHIRURGAI*

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MIDtvay 2880

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

HOUR8: I>aUy 4—8 F. M. 
Saturdays 1 4. M. to 8 P. M.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

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. 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 popietDR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne

Ofiso Tek LAFayette 3219
Rez. Tek REPnbUo 0054
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzle 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagai sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
• • OFISO VALANDOS:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446
Res. Tel.: HEMloek 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Iel. 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 7-0 Itafldi.u 

išskiriant trečiad. Ir rtkmail,

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

J

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė., 
ROOM B.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Consfance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 YVest 63rd Street
▼Ak.: nuo 7 Iki S kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt 117,500,000. — Atsargos Fondas Virt 11300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office houra dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednc9days: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thyrsdays 9 A. M. to 8 P. M. r

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 — 
gaukite: BERWYN 6200 

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

Tek OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
Tek REPnbilo 7868

CaL OANal 6Z57
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 vaL vakare.

Tek YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
.744 YVest S5th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYEITE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 YV. 11 Hh St.
Tel. IIILLTO1* 0090 

\ aloudo^ sutarti.

Km. 6668 So. Talman Ava. 
ftea. Tek GROveUU 6617 
Offloa TaL HEMloek 6648

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųnette Read
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Ofiso Tek VIRginia 0036
Rtoddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR C1URURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue
VAL\ND0S: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Varno Tai. j PTTT I MAV 89.T7

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakaro
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HELP WANTED
8J8 “D R A U G O" . A 
<$> DARBŲ SKYRIUS Jjg

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVF.RTI&ING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpli 0488-0480

Lietuva Nenori Mirti

Ji Atkurs Nepriklausomą Valstybę
IŠVIETINTIEJI PRAŠO PAGALBOS. J. SAVAICIO 
ATPASAKOJIMAS KOMUNISTŲ IK NACIŲ TERO-

HELP WANTED — VYRAI

10 UNIJ1STŲ VYRŲ

Geri darbininkai turi progos dirb
ti per ištisus metus.

R. J. DONNELAN CO.
1017 W. 79th St.

DIŠIĮJ PLOVĖJŲ 
M VIRTI'VftJK VYRU
Lnop banko- Cafet' ri’nfe. Geri mo- 
keMIs, tiAuitpos valandos. Pastovu
mas. dienom's. Kekniad. ir švtaitad., 
nereikia diliui. Apninkamo- atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONA Eli DF.PT. Sėd FL.

1«4 W. JACKSON BLVD.

CABINET MAKERS 
Prie

AUKŠTOS RUOŠIES DARBU 
48 vai. į savaitę. Pastovūs darbai.

WF.ST WOODWORKING CO?
310 N. Ada St.

AUTO POLISHERS
Darbas ištisai metus. Gera mokes
tis ir malonios darbo sąlygos. Ma
tykite Mr. Biehl.

CADILLAC MOTOR
CAR DIVISION
2025 E. 71st St.

RAKANDŲ
PATAISYTOJŲ

Pastovus darbas ir gera mokestis 
patyrusiam rakandų pataisytojui. 
Darbas iš lauko, Turi turėt karą. 

MATYKITE MR. MARUH

L. FISH
FURNITURE CO 
208 S. Wabash Avė.

REIKIA

ARTISTŲ
RANKŲ TAPYBAI

prie
VAIKUČIAMS RAKANDŲ 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS

MERGINŲ
R A D I O

ftVIESUS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

RAŠYKITE

paduodant kvalifikacijas ir paty
rina sekančiai:

BOX S. F. C. 614 
DRAUGAS 

127 N. Dearborn 
Chicago 2, IU.

REIKIA
BARTENDERIO

’astovus darbas. Gera mokestis.
J. LEWIS

1261 S. UNION AVĖ. 
CANAL 9256

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA

FREIGHT HANDLERS 
SECTION DARBININKŲ

Atsišaukrt 2-tram Aukšte 
433 YV HARRISON

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENI TORKŲ
UŽDARBIS 72 J V AL. PRADŽIAI 

77’/a 1 V AL. PO 3 MfcN.
»2’/4 I VAL. PO A MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAUTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS

STREET FI.OOR

309 YV. YVASHINGTON ST.

Laimė visuomet • aptemdo 
išmintį.

Motorola
CALVIN 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.

MOTERIŲ IR 
MERGINŲ

AIRLINE COMMISSARY 
DEPARTAMENTE

21 iki 35 metų amžiaus. Aukštes
nės mokyklos mokslo. 40 vai. 

savaitę. Geros darbo sąlygos.

DELTA AIRLINES 
6210 S. Cicero Avė.

RO LIETUVOJE.

(Tęsinys)
AGITATORIAI IŠ 
MASKVOS

Kad užtušuoti komunistų 
darbelius Lietuvoje buvo pa
skelbti rinkimai. “Demokra
tiški” rinkimai į liaudies 
seimą. Paskelbė komunistų 
atsiųstieji iš Maskvos diri
gentai tik vieną kandidatų 
sąrašą, kokios tai Darbo 
partijos vardu, kurios ligi 
šiol nieks nežinojo ir tik 
tiek vardų iš komunistuo
jančių tarpo, kiek reikia iš
rinkti atstovų. Reiškia ar 
rinksi ar nerinksi, vistiek 
tie paskelbtieji bus išrinkti. 
Tai buvo komedija. Be to, 
buvo iš anksto Maskvos nu
statytas nuošimtis balsuoto
jų ir dėl lietaus rinkimus 
prailginus ir dar rinkimams 
neužsibaigus, Maskva pra
nešė, kad Lietuvoje balsavo 
99 nuošimčiai su viršum. 
Tai buvo visam pasauliui 
matomas melas, kuris buvo 
vienas iš daugelio kitu.
ATSIVĖRĖ KALĖ
JIMŲ VARTAI

Prieš pat “liaudies rinki
mus’’ bolševikų agentai pri
sibijojo, kad nekiltų agita-

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

FRED. H. SCHAUB ENG. CO. 
Needs At Once

TYPISTS
DICTAPHONE OPERATORS

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 & Jaekson

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP RANKOJE 

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventai!. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ar mapeoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.
PERSONNEL DFPT. 3rd FL.

184 W. JACKSON BLVD.

2 DŽENITORKŲ 
NAKTIMIS 

5:30 iki 11 Vak.
Malonios lengvo darbo sąlygos. 
Prašykite matyti Mr. Ford prie 
užpakalinių durų.
V. L. & A. 9 N. WABASH AVĖ.

REAL ESTATE

T/)TAS PARSIDUODA — 30 t 125. 
7134 S. Fairficld Avė. ISiiki vieta 
lietuviui pirkėjui. Arti v bu, patogu
mų. MRS. KAPtSINSKJ, ŪKE 2407.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
PATYRUSIŲ SPRAYERS 

Taipgi
MOTERIŲ IR VYRŲ

Bendriems Dirbtuvės Darbams 
Patyrimo nereikia. 2 šiftai.

KEELER FINISHING CO. 
1624 S. Keeler

REAL ESTATE

ESU PRIVERSTAS parduoti pusę 
biieertiės Ir grosemės. B'znis išdirb
tas per <latig me.tų. Kad ir nemokan
ti išmokinsime, šaukite po 4 vai. Į,p. 
— CARAL 3032.

PARSIDUODA — Gmsomč Ir Dell- 
eate-sen su namu. Biznis išdirbtas 
per daug metų, labai geroj vietoj. 
Namas med'nis, 5 kambarių pagyve
nimui užpakalyje. F.imaoos šiluma, 
maudyklė ir garadž us. Kaina ne
brangi. Kreipkitės — 3541 South 
Halsted St.

cija iš pusės opozicijos. Tai
gi bolševikai vieną naktį 
suareštavo per 3.000 Lietu
vos inteligentų, kurie nie
kuo nebuvo kalti, tik tiek, 
kad jie menamai galėjo. Tai
gi už tą galėjimą ir buvo 
sugrūsti kalėjimuose, kiti iš
tremti į Sibirą, kiti likvi
duoti. Pirmoje eilėje buvo 
kalinami įžymieji Lietuvos 
žmonės, pasauliškiai ir dva
siškiai, buvusiij vyriausybių 
nariai ir visi tie, kurie val
stybės administracijoje bu
vo užėmę nors kiek svar
besnę vietą, o taip pat net 
ir religinių bei kultūrinių 
organizacijų nariai.
REGISTRACIJA
AREŠTAMS

Prie to dar balsavimuose 
buvo padarytas neva pagąz- 
dinimas piliečių, bet tikru
moje suregistravimas visų 
Lietuvos piliečių, kad vė
liau būtų prie ko kabintis 
ir areštuoti. Buvo taip. Kai 
artinosi rinkimų diena, tuo
met plačiai paskelbė, kad 
bus balsuojant reikalingi ir 
pasai, • nes juose bus atžy
mimai antspauda, kad “bal
savo”. Tie gi, žmonės supra
to bolševikų rengiamą klas
tą ir ryžosi, kad ir nenoro
mis eiti prie urnų. Kaip tū
las anglų korespondentas pa 
tyrė tos urnos buvo siauros 
ir lapeliai metami turėjo 
kristi lygiai viens ant kito, 
todėl lietuviai, kurie neno
rėjo mesti tikro lapelio ir 
metė tuščius, jie buvo leng
vai sužinomi, nes. bolševikų 
agentai žymėjo eiliniu nu
meriu balsuotojus. Kada jau 
baigėsi balsavimai ir vis nei 
pusės balsuotojų nebuvo at
vykę, tai tuomet politrukai- 
agentai sužymėję kryžiukais 
balsuotojų pavardes sumetė 
tam tikrą skaičių ir dar su 
kaupu lapelių, taip kad išėjo 
balsavimai, kai kuriose vie
tose net 110 nuoš. balsų. Tai 
buvo irgi komedija, kuria 
bolševikai didžiuojasi.

Ir kais buvo biauriai šlykš
tu, kad turint prieš akis to
kį terorą siaučiantį Lietu
vos žemėje, Maskvos propa
gandistai skelbė per radio, 
kad esą Lietuva laisvu noru

' ‘ I AM AN AMERICAN ’ 
DIENOJE 

F

Generolas J. M. Wain- 
wright, kurs karo pradžioje 
buvo patekęs į, japonų ne
laisvę, dalyvaus “I Am An 
American Da.y” iškilmėse, 
ateinantį sekmadienį, Soldi- 
er Field, ir papasakos savo 
*pergyvenimus.

puolus Sovietų Sąjungai glė
bin. Tai buvo melas.

Bolševikams nerūpėjo tik
roji lietuvių tautos valia., ir 
viskas buvo atliekama rau
donosios, armijos, sovietų e- 
misarų ir jų slaptosios po
licijos — NKVD pagalba.

(Bus daugiau)
REMK1TE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

I i
AIYDA

Taisome
, REFRIGERAT0R1US
j SKALBIAMAS MAŠINAS IR Į 
1 DULKIŲ VALYTUVUS -

Visokios Išdirbystės 
, Didelius ir Mažus

BE

*

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

3S

Po svietą pasidairius
Pašenavotas Kampininke,

Prašau padėti ant savo 
delno atsakymą į šį mano 
klausimą.

Lietuviškos pliurzės — 
balšavikai — visur zaunija, 
kad Lietuvoj dabar laisvė. 
Ruskiai balšavikai, girdi, da 
bar grąžinę lietuviams lais
vę...

Vakar gavau gromatą iš 
Lietuvos, ant kurios voko 
užklijuota rusiška markė, o 
j5ašto pečėtis taip pat ru
siškomis, man nesupranta
momis, raidėmis. Kur dingo 
lietuviški litai, lietuviškos 
markės, lietuviškas pašto 
pečėtys ir kiti lietuviški 
ženklai? Ar naziai juos iš
sivežė?

Kai seniau Lietuva buvo 
caro pavergta, o vėliau pa
teko į Smetonos vergiją, tai 
gromatų Amerike gaudavo 
kiekvienas ir jose būdavo 
pilna visokių naujienų. Da
bar didžiausia yra naujiena, 
jei lietuvis Amerike sulau
kia gromatos iš kacapų iš
laisvintos Lietuvos. Jei ku
ris ir gauna, taį nieko dau
giau nesužino, kaip tiktai — 
gyvi, ar mirę.

Vabalo išvahalintas
Atsakymas. Jei tavorš- 

čiu3 dažniau maišytumies 
tarpe lietuviškų balšavikų.

sužinotum, kad ir gerokai 
vabalų išvabalinti ir bimbų 
išbimbinti jau pradeda ki
taip galvoti. Jie taip pat 
klausia viens kito, delko jie 
dabar negauna gromatų iš 
Lietuvos ir delko nežino, 
kaip ten jų artimieji gyve
na. Tai geras ženklas. Jei 
toliau da taip pabus, tai 
daugelis lietuviškų balšavi
kų nusispiaus į vabalų, bim
bų bimbėjimą ir pradės ki
tokį gyvenimą.

Kas liečia balšavikų pliur
pimą apie burliokų-balšavi- 

kų atneštą Lietuvai “lais
vę”, galima šitaip figeriuo- 
ti.

žfemės gyvūnų tarpe yra 
tiktai vienas repečka, kurio 
aky3 ir viskas yra... uodego
je. Jis atžagariai mato, at
žagariai eina ir viską atža
gariai atlieka, žmonių tarpe 
tokiais repečkomis yra bal
šavikai, kuriems jokiu bū
du, kaip ir vėžiams, akių į 
kaktą neįdėsi ir razumo į 
pustakaušį neįkrėsi. Jie šne
ka, figeriuoja ir daro viską 
atžagariai.

Ignas: Nesupranti, kiek 
aš turiu nukęsti nesmagu
mų. Bent kiek vėlokai pa
rėjus namo, žmona neįsilei
džia į namą.

Pranas: Tu laimingas. Ma 
niškė manęs iš namų neiš
leidžia.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS
VYNO, DEGTINES IR ALAUS

DARBAS OVARANTDOTAS

SCIENTIFIC 
j REFRIGERATION j 
' 6528 S. Ashland Avė.;
jGROvehill 1983 - TRIangle 0073

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

bateliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

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

I

i'' jVJI zr.

fcAfefemfetoK
fili, pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VĖ, yra paairyžuel išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteraname Įsigyti 
nauji, arba seną. narna, statyti nauja arba remontuo
ti dabartinį savo narna be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill ot Rtghta patvarkymus.

šios bendroves vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus tr 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
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2334 South Ookley Avė. Chicago, Hllnola
Published Daily, except Sundays, 

by the
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DRAUGAS
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pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
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Skaudus Lenkijos Būvis
K4 PATYRĖ TEN ATSILANKĘS
Į Paryžių iš Lenkijos sugrįžo vienas politikas ir daug 

žinių patiekė iš to krašto vidaus politikos, gyvenimo. 
Jisai Lenkijoj išbuvęs keletą mėnesių ir akylai sekęs 
jos gyvenimo eigą.

Jo teigimu, Maskvos kontroliuojamoji Lenkijos val
džia neskelbia rinkimų dėl to, kad aiškiai žino, jog 
balsuotojų 85 ar net 90 nuošimčių pasisakytų prieš 
dabartinį totalitarinį rėžimą.

Prieš vykstant Lenkijon tasai vyras buvęs rusų sim- 
patizatorius. Bet kai pamatęs, kas dabar dedasi Len
kijoj, savo nusistatymą pakeitęs iš pačių pagrindų. 
ŽMONIŲ LIKVIDAVIMAS

Lenkijoj jis radęs chaosą, kentėjimus, priespaudą ir 
nepasitenkinimą. Tą visą sovietai stengiasi pridengti 
vedamu teroru. Anot jo, “visi atvirai kalba prieš val
džią ir rusus ir to pasekmė yra, kad žmonės nuolat 
‘išnyksta’. NKVD (slaptosios policijos) paprastas me
todas yra įsikraustyti į įtarto asmens butą ir per dvi 
savaiti areštuoti visus, kurie prisiartina prie durų.

Dabartinė Lenkijos vyriausybė esanti visai bejėgė. 
Visugalingiausia yra policijos ministerija, kuri yra ru
sų rankose. Rusai taip pat kontroliuoja karo, propagan
dos ir užsienių reikalų ministerijas. Užsienių reikalų 
ministerija esanti šalia Rusijos pasiuntinybės, kuri 
duoda visas direktyvas ir instrukcijas.
TAIP, KAIP IR VISUR KITUR

Lenkijoj esanti lygiai tokia, pat situacija, kokia yra 
kituose rusų okupuotuose kraštuose. Pažymima ir tai, 
kad “ką tik UNRRA į Lenkiją įveža, tą sovietai pa
siima.”

Ištikro, ir Lenkijos, kaip ir visų kitų bolševikų pa
grobtų kraštų, padėtis yra traginga.. Jei kraštas ilgiau 
pasiliks Maskvos dominacijoj, jis*tiek bus apiplėštas 
ir suvargintas, kad iš jo nieko nebeliks. Dėl to tai Sta
linas su Molotovu ir trukdo tarptautines konferencijas 
ir taikos planavimą, nes visur nori savo pragariškus 
planus pravesti.

★
Naujus Piliečius Sveikinant

RYT PATRIOTINĖ DIENA
1940 m. pradėta minėti taip vadinamą “I am an Ame

rican Day”. Tam minėjimui skiriamas trečias gegužės 
mėn. sekmadienis. Tuo būdu ją minėsime rytoj.

Tai yra geras, patriotiškas paprotys. Reikia manyti, 
kad jis įeis į tradiciją ir kas met bus minimas.

Pagrindinis “I am a.n American Day” tikslas yra. pa
gerbti tuos vyrus ir moteris, kurie praėjusių metų bė
gyje tapo Jungtinių Valstybių piliečiais taip vadina
mos natūralizacijos būdu arba. sulaukus amžiaus, ku
ris čiagimiams jau duoda teisę eiti piliečio pareigas: 
balsuoti etc.
PREZIDENTO ŽODŽIAI

Prezidentas Trumanas, proklamuodamas “I am an 
American Day”, stipriai ragina viso krašto įvairias 
organizacijas pasirūpinti kiek galint iškilmingiau pa
gerbti naujuosius mūsų krašto piliečius.

Prezidentas sav0 proklamacijoj pabrėžia svarbų da
lyką —

padėti naujiems piliečiams, čiagimiams ir naturalizuo- 
tiems, geriau suprasti mūsų respublikos pilietybės 
pareigas ir atsakomybę.

Tai yra labai svarbus dalykas, ypač šiais didžiųjų 
pasaulio sukrėtimų laikais. Čia Prez. Truman teisingai 
pasakė, kad

“Mūsų tautos stiprybė pareina nuo vadovybės ir nuo 
vieningai veikiančių piliečių.”

Aišku, kad taip. Nuo piliečių sąmoningumo, nuc 
gero pasiruošimo savo pareigoms ir, pagaliau, nuo jų 
vieningumo labiausiai pareina krašto stiprumas ir sau 
gumas.
PRIE KO VEDA APSILEIDIMAS

Jei savo laiku Italijoj galėjo įsigyventi fašistiškas 
totalitarizmas, Vokietijoj naciškas totalitarizmas, bu
vo kaltas piliečių nesąmoningumas, nepaisymas ir ne
sirūpinimas tinkamai atlikti pilietines pareigas. Jei, pa
galiau, Rusijoj nuo 1917 metų siaučia komunistinis to
talitarizmas ir terorizuoja ne vien rusus, bet ir visos 
eilės kaimyninių tautų žmones, tai irgi labiausiai dėt 
to krašto piliečių tamsumo, nesąmoningumo ir nesu
pratimo pilietinės atsakomybės, pareigų.

Kadangi ir mūsų krašte yra skleidžiamos totalita
rizmo idėjos ir kadangi atsiranda žmonių, kuriems tos 
idėjos užimponuoja, todėl visi tie, kurie stovime už de
mokratinę santvarką, kurie esame prisirišę prie nusi
stovėjusio amerikietiško gyvenimo (American way of 
life), į naujų, piliečių švietimą, auklėjimą, į jų tinka
mą įsąmoninimą turime kreipti didžiausio dėmesio. 
SVEIKINKIME NAUJUS PILIEČIUS

Tokiam svarbiam, tiesiog milžiniško didumo darbui, 
suprantama, neužtenka vienos dienos metuose. “I am 
a.n American Day” minėjimas gali tiek padaryti, kad 
išpopuliarizuoti pilietinio auklėjimo idėją ir nustatyti 
tam darbui planus visiems metams.

Rytoj visomis progomis, visuose parengimuoše kel
kime tą reikalą ir sveikinkime naujuosius s.avo gar
bingojo krašto piliečius.

★

Konkretūs Darbai
JAUNIMU BESIRŪPINANT
Manome, kad jau yra laikas duoti atitinkamą pripa

žinimą tiems, kurie ne tuščiais žodžiais, ne pažadais, 
bet planingais ir konkrečiais užsimojimais rūpinasi 
Amerikos lietuvių katalikų jaunimo suorganizavimu, pa
laikymu ir jo globa.

Tie, kurie jaunimo reikalais rūpinasi, nepaprastai 
svarbų darbą dirba. Mūsų religiniam ir tautiniam gy
venimui jie tiesia ateitį. Ateities neturi tos organiza
cijos ir net tautos., kurios savo jaunimu nesirūpina.
JAUNIMO CENTRAS

Mūsų dienraštyje keliais atvejais buvo pranešta, kad 
Chicagoj jau veikia neseniai susiorganizavusių veikėjų 
grupė, kurios tikslas visais galimais būdais padėti mū
sų jaunimo organizacijoms. To vieneto vardas — L. 
Vyčių Seniorai (Vyčių Draugovė). To vieneto rūpesr 
čiu ir iniciatyva jau nupirktas namas, kuriame bus 
įsteigtas Chicagos lietuvių jaunimo centras (K of L 
Center).

Šis žygis, mūsų manymu, visos lietuvių katalikų vi
suomenės dėmesį turėjo atkreipti, nes tai yra gražus 
užsimojimas nuo žodžių eiti prie darbų konkrečiai jau
nimo problemas rišti ir jam padėti. Be tokio centro, 
kuris dabar jau steigiamas, ligšiol sunku buvo kas nors 
didesnio nuveikti. Todėl, reikia manyti, kuriems rūpi 
svarbus ir rimtas jaunimo organizavimo darbas, tą 
reikalą parems.
MENAS IR JAUNIMAS

Kitas konkretus ir su organizuojamu jaunimo cent
ru arti surištas darbas yra> palaikymas L. Vyčių aps
krities choro, kuris papildo ir papuošia ne tik vienos 
organizacijos, bet viso mūsų lietuvių gyvenimą ir vei
kimą Chicagoje. Muzikos ir dainos meno žvilgsniu mes 
neturėtume skirstytis, bet būti vienodo nusistatymo: 
ne tik neatkalbinėti balsingus jaunuolius prie tokio 
choro priklausyti, bet paraginti, paskatinti ir paremti.

Po karo atsigaivinęs ir persiorganizavęs L. Vyčių 
choras rytoj turės savo pirmą koncertą 6:30 vai. Da
riaus-Girėno salėj. Pažiūrėkime rimtai į tą parengimą, 
į padėtas pastangas prie koncerto prisirengti ir Atsi
lankykime. Juk tai yra viena iš mūsų lietuvių pareigų.

Vis tik džiugu yra pastebėti faktą, kad L. Vyčiai 
Chicagoje ėmėsi rimtų, konkrečių darbų, kurie verti 
plačios, visuomeniškos paramos.

★

Naturalizuotų Piliečių Skaičius
Imigracijos ir natūralizacijos biuras paduoda, kad 

per penkerius metus, būtent nuo 1941 m. iki šių metų, 
pilietybės popierų civiliams ir tarnaujantiems ginkluo
tose jėgose išduota 1,500,000. Tai rekordinis natura- 
lizuotų piliečių skaičius, palyginti, trumpu laiku. Jie 
vieni sudaro nemenką ‘‘respubliką”.

Žinok, Už Ką Moki
•Per miestą smalsiai žengė 

Antanas dairydamasis į 
krautuvės langus, su šypse
na žiūrėdamas į sukrautus 
vežimėlius, kuriuose matėsi 
įvairių vaisių, svogūnų, ki
tokio žemės derliaus. Vie
nas krautuvės savininkas 
jau iš tolo patėmijo Antaną, 
greit priėjo pranešti nepa
prastą paslaptį,.

Pardavėjas tuč tuojau pri
traukė Antaną prie savos 
krautuvės, įsivedė, rodė ge
lumbę, bandė švarkus, kel
nes, čia prie peties patemp
damas, ten už pažasties pri
laikydamas, taip kad pats 
Antanas negalėjo atsistebė
ti, kaip kostiumas jam tin
ka. Pardavėjas įtikino An
taną, kad sau skriaudą pa
darys, jeigu nepirks. Paklau
sė Antanas nenoromis; par
davėjas delnus tik trina, 
džiaugsmu netverdamas, kad 
taip anksti ryte pasitaikė 
toks puikus gešeftas.

★ ★ ★
Amerikai buvo paduota 

mintis, kad ji tuojau stotų 
karan už žmonijos laisvę. 
Ji siuntė kareivius, priete- 
liams dalino karo medžiagą 
dykai, daug žemių, salų atė
mė nuo priešo, grąžino tik
riems savininkams, bet da
bar po vienų metų taikos 
pastebi, kad per aukštai su
mokėjo už prekę, kurios da
bar neturi.

Kaip pasibaigus pirmam 
karui Amerika buvo apgau
ta, taip lygiai dabar šiame 
kare Amerikai įsiūlyti pui- 

. kūs, šūkiai už kareivių gy
vybę. Ji valgydins nusku
rusias tautas, kurios spiaus 
į padarytas aukas, kad jos 
negalėjo būti didesnio kie
kio. Jai primetamas tylus 
kaltinimas — jeigu pirmiau 
patyrei, kam dabar lindai 
ir nori atlyginimo; negausi 
nieko ir tiek.

★ ★ ★
Turguje ūkininkui prisei- 

na pirkti arklį. Jeigu čigo
nas parduoda gyvulį, ūkinin. 
kas neturėtų manyti, kad 
jis gaus gerą arklį, čigonas 
vistiek žmogelį, gerokai ap
gaus, įkalbės jam, kad jo 
dirvos nenešė tiek derliaus, 
nes neturėjo to darbinio ar
klio; nuo šiol bus kitokia 
pasaka. Brangi apgavystė ir 
tikrai kitokia pasakau 

★ ★ ★
Jeigu randasi gudrių žmo

nių ir tautų, ką besakyti a- 
pie patį gudruolį, šėtoną, ku 
riam įjūpi žmogui įsiūlyti 
nuodėmę, pakišdamas malo
nias pagundas, nepaprastus 
pažadus. Vieną kartą apgau
tas, žmogus nuolat grįžta 
nepasimokinęs.

★ ★ ★
Šuo gavęs lazdų už audras 

kytą laikraštį, sau g o j a, s i 
kiekvieno popiergalio. Asi
las nuolatos plakamas bota
gu už nepaisymą paliepimų 
bando dažniau prisitaikyti, 
nors netrūksta užsispyrimo, 
bet žmogus, protingas su
tvėrimas turėtų geriau su
prasti. Deja, taip nesidaro, 
nes jis turi liuosą valią, bet, 
ar protingai daro nuolat 
grįždamas prie savo klaidų, 
savęs apgaudinėjimo.

Brangesne kaina įsigyta 
prekė ne visaclc~ geresnė,

Rimties
VALANDĖLEI™
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(Tęsinys)
Ir nukritusi ant lovos ša

lia savo brangių vaikučių, 
Danutė verkė. Ašaros šian
dien jai itin sunkios. Ar gal
vojo ji prieš 10 metų, kad 
ji negalės atvykti į susita
rimo vietą tik dėl šitos prie
žasties...

O paimti savo gyvenimo 
vairą pačiai į rankas, nesi
tikint ir nelaukiant vyro, ar 
kito kieno vadovavimo, ji 
niekaip negalėjo, negalėjo 
net suprasti. Net bilieto į 
operą sutartą su draugėmis 
dieną nesugebėjo pati pa
siimti. Per daug nuo mažu
mos pradėjo pasitikėti kito 
jėgomis, pasirengė būti ki
to vadovaujama, o dabar, 
kai to vadovavimo neteko, 
pasijuto priėjusi liepto ga
lą.

Ir visai jaunutė būdama 
Danutė niekuomet nebuvo 
entuzijastė. Dabar, pamačiu
si vyro galutinį atšalimą, vi
sai surūgo ir užsidarė sa
vyj. Visas jos nusiramini
mas — ašaros, visa paguo
da — vaikai.

Graži naktis. Danguj spin
dėjo ir mirkčiojo mirijadai 
žvaigždžių. Per didelį dan
gaus plotą užsigramozdino 
didieji grįžulio ratai. Ten 
toliau mažieji grįžulio ra
tai kartu su visais kitais 
dangaus kūnais keliauja ap
link savo rodyklio galą — 
aplink Poliarę žvaigždę. Už
šalusi žemė, Naujus Metus 
sutikdama, pasipuošė švie
žiai iškritusiu sniegu. Visur 
švaru, balta. Net medžiai ir 
tie, lapų netekę, susigėdo 
savo nuogumo — apsirėdė 
šerkšnu. Sniegas girgžda po 
praeinančių kojomis. Kvė
puoji, atsikvėpuoti tyru oru 
negali. Taip, rodos, maža jo, 
to gryno oro, sutalpina ma
ža žmogaus krūtinė...

Šūviai. Nauji Metai pra
sideda. Gatvėj triukšmauja 
ir kvatoja linksmi žmonės. 
Jie sveikina kits kitą, linki 
laimingų naujų metų...

Danutė, atsiverkusi ligi 
valiai, pakėlė galvą. Lauke 
vis sprogo ir leidosi žemyn 
gražiais bukietais balti ir į- 
vairiaspalviai fejerverkai. 
Skambino varpai, žibsėjo 
prožektoriai. Šūkavo prie 
Karo muziejaus minia. Ba
liuose kėlė pilnas šampano 
taures balininkai. Tik Da
nutė vienų viena su savo 
miegančiais vaikučiais. Tar
naitė, ir toji prie Karo mu
ziejaus. Danutei nebuvo kam 
nei linkėti, nei nuo ko lin
kėjimus gauti. Nebuvo links
ma, bet ir miegas jai nėjo. 
Tik pro langą, atrėmusi gal
vą į sieną, grožėjosi gražių 
ugnelių puolimu...

Danguj atsiskyrė viena 
žvaigždolė ir nusirito per 
dangaus mėlynę.

— Kas nors numirė! — 
atsiminė ji kaimo prietarą, 
dar iš mažumės: — Greit 
baigsis ir mano gyvenimo 
kelionė. Ar ilgai čia žmogus 
ant tos ašarų pakalnės... 
Kaip nors išmisiu. Kad bent 
vaikelius paauginus...

Jau ir miestas nurimo. 
Danutė atsigulė, bet miegas 
vis neėmė ją savo globon. 
Laikrodis vis mušė ir mušė. 
Bėgo valandos, kaip bėgo ir 
jos jaunystė. Jau ir antrą 
ir trečią, ir ketvirtą išmušė, 
o vyro vis nėr ir nėr.

— Jis dabar su kitom... 
Dieve, kaip aš kenčiu! — 
sudejavo Danutė: — Anks
čiau dar, būdavo, pasako, 
kur išeina, kartais dar ir 
pakviečia... Gal jam kas at
sitiko? Viešpatie, kaip aš 
gyvenčiau be vyro su ma
žais vaikeliais!.. — Ir vėl 
riedėjo ašaros ir vilgė Da
nutės skruostus ir pagalvę...

nes galėjo įvykti apgavys
tė. Žinok už ką moki, veltui 
nemėtyk nei turtų nei am
žinos laimės. A.B.C.J.

Už savaitės buvo labda
ringas balius. Jau buvo pa- 
rytis. Metropilyj laistėsi 
šampanas, drožė muzika, 
strapaliojo pusgirčiai šokė
jai.

Žmonių liko nebedaug. Pa
siliko tik uoliausi “labdary- 
bių rėmėjai”. Nuvargę mu
zikantai keliskart jau mėgi
no išeiti, bet šimtinės, ku
rias duosniai dalijo Grigas, 
nuvaikė jų miegą ir žiovulį.

Vienam jaukiam arabų 
stiliaus kilimais išklotam 
kambarėlyje pusiau gulėjo 
labiausiai “nusiaukoję” lab
dariai. Šampanas plovė sta
lus, grindis ir išmetusių po
niučių tūkstantines sukne
les. Suaukotos šimtinės mė
tėsi pastalėse — pati šei
mininkė vos laikėsi ant ko
jų. Jai viskas sukosi, viskas 
ūžė. Ji buvo begalo linksma, 
laiminga — vos pažiauniai 
neišsinarino nuo juokų.

Salėj sukosi dar kelios po
ros. Iš karto jos vikriai tam
pėsi tango, darydamos įvai
rias dviejų, kūnų kombina
cijas. Į rytą nuvargo ir tik 
vienodai, bet sutariamai, 
žingsniavo fokstrotą.

Uoliausias šokėjas gydy
tojas Motiejus ir vieno aukš
to valdininko žmona. Dide
lis kontaktas jaučiamas jų 
judesiuose ir visam šoky j. 
Juo toliau, juo arčiau glau
dėsi jie to kontakto sūkuryj.

Apsivilkęs aukštasai val
dininkas jau seniai klusniai 
ir kantriai laukia prie durų 
savo žmonos, brangius jos 
kailinius laikydamas ant ran 
kų. Mat, žmona buvo jau 
pareiškusi noro važiuoti na
mo, bet, muzikai užgriežus, 
pergalvojo ir, numetusi vy
rui apsiaustą, sukibo vėl su 
gydytoju Motiejumi. Ištysu- 
sio veido, ilgomis ausimis 
jos garbingas vyras buvo 
jau bepradedąs nekantrau
ti, o priėjęs salę ir pamatęs 
žmoną kito glėbyj, užside
gė pavydu ir, atsirėmęs du
rų, kantriai laukė, kol at
likusią iš kitų glėbio žmo
ną gaus parsivežti namo.

Matydama nusigėrusį sa
vo vyrą, taip mėtant pini
gus, nervinosi ir ponia Zo
sė Grigienė. Ji jau seniai 
bandė ištraukti savo vyrą 
iš linksmų, mėgstančių pa
ūžti svetimon sąskaiton, po
niučių. Grigas buvo griež
tas. ir Zosė, nors neatrodė 
tokia pasigailėtina, kaip a- 
nas ilgomis ausimis ponas, 
vis dėlto vyrą čia palikti 
bijojo.,

(Bus daugiau)

I
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Dabartinė Lenkija
(Mūsų Europos korespondento)

Lenkija šiame kare sūdė- PADĖTIS NEPAGERĖJO .
jo labai dideles kraujo au- Nepagerėj0 lenkų padėtis 
kas. Bolševikai ir vokiečiai įr m5 metais kai išvyda. 
Lenkiją, negailestingai plėšė, mį vokiečkls> Lenkiją ūžė 
trėmė ir naikino jos gyven-I m_ Sovietai Ko buv0 ne8U. 
tojus. Lenkijos vargai ir da- įš vokiečiai, tą
bar nėra pasibaigę. Lenkų 
tauta išgyvena baimę ir ne
viltį.

pagreitintu tempu atliko bol 
ševikai. Prasidėjo lenkų a- 

į ręstai. Tie patys lenkų pat-
Apskaičiuojama, kad karo i rįotai, kurie kentėjo nuo vo- 

veiksmuose, Sibiro ištrėmi-1 kiečių, dabar kenčia nuo bol- 
me ir Vokietijos koncentra- j ševikų. O iš vardo Lenkija 
cijos stovyklose žuvo 8-10 yra nepriklausoma valstybė, 
milijonų lenkų. Dar per 2
mil. lenkų yra emigracijoj.
Rytinė Lenkija priskirta So
vietų Są-gai, kur paliko ne
mažas skaičius Lenkijos pi
liečių, tuo) tarpu prie Len
kijos prijungtos Vokietijos 
sritys yra be gyventojų. Bu
vusi 35 milijonų Lenkijos 
valstybė bus netekusi ne 
daug mažiau kaip pusės gy
ventojų. Tai baisūs padari
niai. Reikia atminti, kad a- 
bu okupantai — tiek vokie
čiai, tiek bolševikai — pir
moje eilėje naikino ne eili
nius lenkus, bet lenkų tau
tos šviesuomenę, lenkų, tau
tos garbės ir tradicijų sau
gotoją.

Lenkų tauta persisunkusi 
giliu patriotizmu. Savo tė
vynę gindamas lenkas nebi-

Lenkai sako, kad jie nepri
klausomi yra tik į kalėjimą 
eiti.

Lenkijos vyriausybę ligi 
1945 m. birželio mėn. suda
rė Sovietų S-gos pastatytie
ji žmonės — prezidentas Bie 
rūta, min. pirm. Osubka- 
Moravskis, vice-premjeras 
Gomulka ir vyr. karinių pa
jėgų vadas Rola-Ziraierskis, 
buvusia lenkų emigrantas 
Maskvoje. Po žinomųjų 
Maskvos pasitarimų buvo 
sudaryta vadinamoji tauti
nės vienybės dabartinė vy
riausybė, į kurią įėjo ir lon- 
doniškiai lenkai — Mikolai- 
čikas, Stančikas ir kt. Len
kai laukė, kad Mikolaičikas 
pasidarys premjeru, bet jis 
tegavo tik antrojo vice-pre- 
mjero ir žemės ūkio minis-

PIKIETUOJA DAŽOMI NAMĄ GEDULO VARPAI
Kam gedulo varpai vėl šaukiat mano sielą 
Palikti buitį šią, išeit ir nebegrįžt,—
Užmiršti visa tai, kas taip gražu ir miela 
Ir nežinioj tamsioj su rudeniu išnykti?...
Ateis žiemos naktis. Sustings jaunystės kraujas,
O mano poilsis—šaltuos, nykiuos kapuos...
Pavasarį juk vėl pasaulis kurias naujas 
Ir vėl pražįsta meilė kloniuos ir laukuos.
Kam gedulo varpai vėl mano sielą šaukiat?
Gyventi trokštu dar nors trumpą valandėlę...
Jei lemta Nežinion rasos lašu nuplaukti,
Gal lemta bus sugrįžt, iš naujo prisikėlus!
1941.XI.I

PETRAS BABICKAS

I’ofcruke, Italijoj, Prancūzi- kurie daug metų kovojo 
joj. Lenkijoj visur matosi; prieš vokiečius. Ypač per 
Sovietų kariuomenės. sekiojami Varšuvos sukilė

liai. Lenkų partizanai tuo 
tarpu laikosi defenzyvoj,

Dabartinėje Le n k i j o j e veikia patylomis ir ruošia- 
spaudcs daug, bet ji žemo ai. Skaitydamiesi su tuo, kad 
lygio. Varšuvoje eina 7 dien- krašte yra užsienio žurna- 
raščiai. Savo dienraščius 11-Įlįstų ir diplomatų, Sovietai

SPAUDA

jo sunkiausio vargo ir nesi- įerį0 vietą. Ilgą laiką Miko- 
gaili gyvybės. 1939 m., kai iaįčika.s tylėjo ir nesirodė, 
be mūšio Hitleris buvo su- Kra§^e skndo gandai, kad 
dorojęs Austriją, 'Sudetus, ; Mikolaičikas yra suimtas, 
Čekoslovakiją ir jau galando išvežtas> o gal ir likvidu0- 
peilį Lenkijai, lenkų tauta , tas Po 3.4 mėn Mikolaiči. 
nesvyruodama pasipriešino. kag prabilo viename Pozna.
Lenkija nenorėjo mirti bai- nės suvažiavime. Jis pesi-
lio mirtimi, nors ir žinojo, mįstįšku tonu pareiškė, kad 
kad jėgos nelygios ir ver- Lenkijos egzistencija pri- 
gija bus sunki. klauso nuo Sovietų Są-gos.
LENKIJOS TRAGEDIJA Su skausmu širdyje lenkai
PASIRODĖ DIDESNĖ suprato, kad Lenkijos liki-

Dar prieš Lenkijos užpuo- mas pareina ne nuo Lenki- 
limą Ribbentropas su Molo- jos vyriausybės, ne nuo len- 
tovu Maskvoje buvo susita- kų tautos, bet nuo svetimos 
rę Lenkijos pasidalinimą, valstybės, . kuri tiek daug 
Sovietų Są-ga skatino Vo- skriaudų Lenkijai yra pa- 
kietiją greičiau pradėti, nes dariusi. Lenkų entuziazmas 
ir ji troško kruvino kąsnio. J * '
Kai po dviejų savaičių nar
sių kovų Lenkija vis dar gy-
nėši nuo vokiškojo užpuoli
ko, Hitleriui į, pagalbą at
skubėjo Stalinas. Sovietų S- 
ga užpuolė Lenkiją iš ant
ros pusės. Lenkijos likimas 
buvo nulemtas. Lenkų tau
ta pasruvo kraujo ir kan
čių jūroje. Sovietai pusant
ro milijono lenkų išvežė į

dingo, o vyriausybė visame 
krašte pasidarė nepopuliari.
TARP POLITINIŲ 
PARTIJŲ VIENYBĖS 
NĖRA

Stambiausios partijos yra 
komunistai, pasivadinę PPR 
vardu (Polska Partija Ra- 
botnieza) ir socialistai — 
PPS'ai (Polska Partija So- 
cjalistyczna). Komunistų

Sibirą, o vokiečiai visokiau- j Partija verbuoja narius ge- 
siais būdais naikino lenkų resnėmis maisto kortelėmis 
tautą koncentracijos stovyk- geresniais darbais, o so

cialistai — lenkiškomis tra-lose.

tų buvusios nepalyginamai 
mažesnės. O jie kariavo, au
kojosi, kentėjo, bet nė kiek 

Į nėra geresnėje padėtyje už 
' čekoslovakus, kurie nekaria- 
ĮVO.

Bet lenkai galutinai vil
ties dar nenustojo. Jie tiki
si visiško demokratijos lai
mėjimo. Jie laukia teisingos 
taikos visom tautom ir vi
siems žmonėms. Tada ir len
kų pralietas kraujas ir iš
kentėti vargai turės prasmę.

St. Devenis

Be darbo tariamasis ge
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi
niai.

Altred McEnhill, iš Detroit, Mich., pradėjus daz>«..
(pentuoti) savo namą, dažytojų unija pastatė pikietinin- 
ką. McEnhill sako, bene ateis laikas, kgd nepriklausantis r^r provincijos miestai. Vi- , veikia atsargiai, 
unijai negalės net savo kiemo apsišluoti. (Acme-Draugas sų laikrasci|l turinys beveik 
telephoto)

tais, išstojo tautiniai socia
listai. Šie neviešoj savo spau 
doj- smarkiai puola pirmuo
sius, laiko juos rusų paka
likais ir Lenkijos reikalų iš
davikais. Trečia partija, da

ri. Visi metasi į prekybą. 
Kainos labai aukštos. Auli
niai batai kaštuoja 10-12.000 
zlotų, drabužių eilutė 10.- 
13.000 zl., sviesto, lašinių 
kg. 400 zl., cukraus kg. 180

vienodas, kaip yra diktatū
riniuose kraštuose. Laikraš
čius žiniomis aprūpina Pol- 
pres, TASSO filiale. Užsie
nio laikraščių Lenkijoje nė
ra; jie neįsileidžiami, o So
vietų S-gos spaudos kiek tik 
nori. Katalikai turi 5 savait-

LENKŲ TAUTA YRA 
SKAUDŽIAI SUKRĖSTA

Ji šešis metus narsiaį prie 
šinosi ir aukojosi, kad Len
kija būtų laisva. Dabartinė 
Lenkija kitų tekia vadina
ma, bet lenkai nesijaučia 
esą laisvi. Jų emigrantai iš

raščius. Jie labai populiarūs Vakarų Vokietijos negrįžta,lyvaujanti vyriausybėje, yra zl. pietūs restorane 70-80 ir iaplitę> bet valdžia jiem3, dažnai
vad. dem o k r a t, n e srove | zlotų ir t.t. vis mažina tiražą girdi, ! ejna . m..ką partizanauti
(Stronnietwo demokratycz- 
na). Ji nėra ryški ir stipri. 
Ketvirtoji partija yra liaudi
ninkai (Stronnietwo ludo- 
we), bet ji rugsėjo mėn. ski
lo. Mikolaičikas iš jos su
kūrė naują srovę — Polska 
Stronnietwo ludowe, kuri no 
ri vis labiau nutolti nuo 
glaudaus bendradarbiavimo 
su Sovietais. Penktoji poli
tinė partija yra katalikų 
partija (Partja Pracy). Ji 
’Įsisteigė tik praėjusį rudenį,

Susisiekimas ląbai sutri
kęs. Trūksta garvežių, ried
menų. Geležinkeliai nepajė
gia aptarnauti keliaujančių, 
kurių yra labai daug. Visi 
traukiniai būna aplipę žmo
nėmis, pradedant stogu ir 
baigiant laipteliais. Trauki
niai ne retai apiplėšiami.
KARIUOMENĖ

Lenkija turi savo kariuo
menę, sudarytą iš vyrų, iš
vežtų į SSSR ir mobilizuotų

popierio stokos. Literatūri- Lenkai vis garsiau pradeda 
nio žurnalo nėra. Rašytojai kalbėti, kad jų kraujas gal 
savo kūrybos neskelbia ir tas veltui išlietas, kad gal 
laukia geresnių laikų. nereikėjo jiems kariauti
BAŽNYČIOS PADĖTIS

vyriausybėje nedalyvauja ir pačioje Lenkijoje. Formaliai 
stipriau dar nėra pasireiš- lenkų kariuomenei vadovau-

Kodėi Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALfiS 
LIGOS PASEKMINGAI

IŠGYDYMOS. SU PENICILLIN 
Jau pagelbėjome tūkstančiams, 

kurie Kuutėju dėl NERVIŠKUMO, OD
OS, KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LRiŲ. Gydome šlapinlmo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertankų 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatinį kėlimo
si nakčia Iš lovos.

ITZINfi TR FLUOROSROPIftKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidal)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU MJBTODU 

BK OI’KRACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BE PIOVIMO, BE DEGINIMO,

Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 8
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

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

Kampas Adams—šeštame Aukšte
VALANDOS: Nul 9 ryto iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

prieš Hitlerį. Jie būtų pasi
davę, kaip čekoslovakai be 
pasipriešinimo, jų aukos bū-

Bažnyčia dabartinėje Len
kijoje naudojasi pusėtina 
laisve. Mokyklose yra tiky
bos pamokos. Pamaldos ne
varžomos. Priešingai, net 
pati laikinoji vyriausybė 
švenčių progomis dalyvauja 
pamaldose. Tačiau konkor
datas nutrauktas, užsipuldi- 
nėjami dvasininkai, šaltai 
sutiktas . kardinolo Hlondo 
grįžimas.

Sovietų įftaka Lenkijoje o- 
ficialiai nėra didelė. Gyven
tojai nejaučia tokios grės
mės, kaip Baltijos kraštuo-

“Prašykite ir bus duota, ieškote ir jūs rusite, belskite ir 
jums bus atidaryta.” — Šv. Luko 11:9.

Pradėkite Savo NOVENĄ į 
Snieginę Šv. Panelę

ja maršalas Rola-Zimierskis.
Lenkai karininkai tėra ligi 
majoro laipsnio. Daug kari
ninkų ir puskarininkių, dė
vinčių lenkų uniformą, yra 
rusai ir nė žodžio nemoka 

ti žemės ūkis sunaikintas ir lenkiškai. Šitos kariuomenės se. Bando pakalbėti prieš

kusi.
LENKIJA LARAI 
NUKENTĖJUSI 
EKONOMINIAI 

Pramonės centrai sugriau-

vis naikinamas. Patriotinė 
slaptoji spauda paduoda pa
sakiškus skaičius rusų išve
žamų iš krašto turtų. Maši
nos, riedmenys, įvairūs įren 
girnai, net požeminiai tele
fono laidai, nekalbant jau 
apie gyvulius — vežami į 
Sovietų Są-gą. Likusios pra
monės gaminių 30 nuoš. tu
ri būti atiduota rusams. Že
mės reforma, apie kurią tiek 
daug rašoma, faktiškai be
veik neturi atgarsio. Beže
miai žemės nenori imti, nes

lenkai nelaiko sava karino- valdžią, pakritikuoti jos dar 
mene. Visos tautos dėmesys bus. Tačiau NKVD veikia, 
ir romantika tai lenkų ka- kalėjimų daug ir jie visi per- 
riuomenei, kurį yra Vaka- pildyti. Suiminėjami lenkai 
ruošė, kuri narsiai kovėsi patriotai, buvę partizanai,

Prašymai: 
ll................

lūsų prašymai aukojami šventovėje 
pradedant tą dieną kada priimti.

Naudokite dvasiškomis malonėmis 
AMINOS NOVENOS; į mūsų Snie
ginę šv. Panelę, po vadovystę Oblate 
Tėvų. Daug gautų malonių yra ra
portuojama kasdien.

Pažymėkite Savo Intencijas Žemiau 
ir Pasiųskite j šventovę šiandien

13P

Ir negailestingai naikina- dicijomis
ma lenkų tauta nemirė. Vo- Socialistai 1945 m. rudeni t laiko netikru dalyku. Di- 
kiečių neišgaudyta jaunuo- 8uakiI°- Prieš Dublino so-j džiausiąs dabartinėje Lenki- 
menė nuėjo į mišką, kad to- cialistus, glaudžiai bendra- Į joj trūkumas — žmonių trū- 
liau tęsti pasipriešinimą. darbiaujančiais su komunis- į kūmas. Dirbti niekas neno 

1944 m. vasarą, kai sovie
tų kariuomenė priartėjo prie 
Varšuvos, lenkai, pamiršę 
bolševikų užpuolimą, trėmi
mus ir kitas padarytas 
skriaudas, pradėjo sukilimą 
prieš vokiečius, kad padėti 
Sovietų kariuomenei ir tuo 
prisidėti prie karo sutram- 
pinimo. Bet lenkus ištiko 
skaudi tragedija. Varšuvos 
sukilėliai paskelbė, kad jie 
sukilo susitarę su Sovietų 
kariuomene, kuri žadėjo 
juos paremti. Deja, narsūs 
Varšuvos sukilėliai iš Sovie
tų pagalbos nesulaukė. Išė
jo net atvirkščiai — kai 
lenkai sukilo. Sovietai iš vi
so savo puolimą sustabdė.
Sukilėliai liko vieni. Jie bu
vo nugalėti. Apie 300,000 
Varšuvos gyventojų vokie
čiai išžudė, o Varšuva pa
virto griuvėsiais.

10,000 BONKŲ

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI* 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS - uuo I-moc, 

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:

8755 So. Western Avė.. Chicago, III.
Telefonas — GROvehiil 2242

. v 1EC1AM1
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ!• H A M MIM '

H

• DEGTINĖS
• 3RANDĖS
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• KOKDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
ynu i .m ■ Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

BATHAN 
KAYTER 

“1,1 r tu v lik M 
Zydukaa”

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10 METAMS, 
$500.00 OYD™°

POLISAS
#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 PO,,SA'

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYKTTE 6300

I 2............................................ ...........................

I Vardas .........................................................

| Gatvė arba R. R.........................................

I Miestas............................................. Zona. Valst.

I SIŲSKITE Į
, Shrinc of Our Lady of the Snows, Oblate Fathers, Belleville, III. j

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesios;jĮnms 
Iš Mūsų (m-btavČM

i wl>il! Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

CHICAGO .32, ILL. I'

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

rūkstančiai minai Patenkintų Pirkėjų Iftgamtna Moa. — 
Prie Progos Paklansklte Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKM)R SIUTE IftDIRBftJAI —

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

Savininkas — JOE KAZĮ K KAZIKAITIS
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"Kad tu, gude, nesulauktum"..

Išsipildė vysk. Baranausko žodžiai
ŽUVO CARAI, ŽUS IR DŽIUGOŠVILI AI. LIETUVIŲ 

TAUTA GYVA, JI GYVUOS. JOS NIEKS NEIŠNAI
KINS.

Į L. VYČIŲ CHORO VADAS

ISTORIJA LIUDYTOJAS

1864 metas Rusijos caras 
užsimanė lietuvius masko
liais paversti. Jis uždraudė 
viską, kas tik buvo lietuviš
ka, ypatingai rašyti ir skai
tyti lietuviška kalba, kuri 
taip gražiai skambėjo iš mo
tinos lūpų.

★
Per 40 metų lietuviai gi

mė, augo ir gyveno be lietu
viško “drūko”, vien tiktai 
dainuodami savo motinų iš
mokintas liūdnas dainas. Ru
sijos carai Mikiai dėjosi tuo 
būdu privertę lietuvius iš
tempti ant savo kurpalio.

Bet Dievas kitus planus 
turėjo. Vyskupas Valančius, 
lyg žinodama tuos planus, 
sakė ir rašė:

“Kad tu, gude, nesulauk
tum

“Nebus kaip tu nori;
“Bus taip, kaip Dievas 

duos.

‘Ne tavo priesaikai nedo-
rf

IR TAIP IŠĖJO
Nuo 1-18 metų pasibaigė 

carų gadynė ir jų nei “dūko” > 
neliko, o lietuvių tauta ne 
tik savo spaudą atgavo, iš- , 
plėtė, bet nepriklausomą 
valstybę sukūrė, tankiausi i Leonardas j, šlmutls, Lie- 
tinklą draugijų, organizaci- tuv03 y {i Chics,,os Aps.
jų įsteigė, net institutus, uni- kriUe? vedėjas. Sek-
yers.tetą isla.ke .r visais at-! g ž5s 19 6.30
žvilgiais buvo besiveją Va-1

! RENOUOJAME GRINDŲ? 
1 TRINIMO MAŠINAS 
I
j TIKTAI

I $150
j | DIENĄ.

i Mes Esame AGENTAI Dėl 
! BENJAMIN MOOIIE MALIAVŲ ! 
I IR VARNIŠŲ, talpai —
, MARTIN SENOVR MAMAVŲ 
I IR VARNISŲ, ir —
| KEM-TONE VALSI’AR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1946m. SIENINES POPIEROS

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
Į PAINT & HARDWARE

2547 West K3rd Street 
Tel.: — IIEMloek 8202

į

Tel.: — HKMIoek 8202 į 2g

karų Europą.
Bet atsirado kitas carų 

Mikių pėdsekėjas, Džiugašvi
lis, kuris iš naujo užsimojo 
lietuvius ne tik paversti 
maskoliais, bet net patį Die
vą iš jų širdžių išrauti.

Bet Dievas turi kitokius 
planus. Ir šiam Rusijos ca
rui Džiugašviliui reikia tarti 
su vysk. Valančium:

“Kad tu, kraugrey, nesu- 
’auktum; nebus kaip tu no
ri”... Tu ir visi tavo planai 
šnyks taip, kaip išnyko ca
rai Mikiai. Lietuvių tauta 
gyvavo ir gyvuos.

★
Jei skaitytojas nori žino

ti, ką lietuviai yra sukūrę ir 
ką paliko mums pažiūrėti, 
ateik į Lietuvių Tautinio 
Muzėjaus parodą, kuri atsi
darys sekmadienį, gegužės 
19 d., Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos Marijos parapijos 
salėj, Brighton Park. Čia 
pamatysi įvairių knygų, žur
nalų, senų laikraščių, įvairių 
rankdarbių ir visokių kito
kį daiktų, kurie gyvai liudi
ja, kaip lietuviai kovojo ir 
dirbo, kad tauta nežūtų. Ji 
nežuvo ir nežus.

Paroda bus atdara kas 
vakaras per visą savaitę, nuo 
6 iki 9 vai. vakaro, o sek
madieniais (gegužės 19 ir 
26 dd. nuo 4 popiet iki 9 
vakaro).

Paroda užsidarys gegužės

vai. vakarą, Dariaus-Girėno 
salėj, choras duos koncertą, 
kurio programoje yra paties 
vedėjo sukurta daina: “Mal
da už Tėvynę”. Pažymėtina, 
kad j, šį koncertą choras ir 
jo dirigentas įdėjo d r,u g dar
bo, nes keliolika dainų bus 
dainuojama be jokio akom
panimento.

lietuviai,
pasinaudokite

Vyskupo B. Sheil St’pendi- 
jos lamiėjimas į Lewis Col- 
lege, Lockport, III., atsidaro 
šiandie. Studentai šįmet bai
gią antrus mitus high 
school gali dalyvauti stipen
dijos kompeticijoj Stipendi
ja $1.500 (keturiems me
tams).

Kvotimai bus šeštadieniais 
9:30 Lewis mokykloje.

Gerrblininkas
paliuosuofas

STASYS LITWINAS SAKO:
11 DABAR -
REIKMENIS’

33

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— I.angŲ — Durų — Tvoroms Matėrioio — Maliavos — 
Varnišio — Knamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Ilardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — tVailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

*PR.OKAVTMAS iR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI' 
STASYS I.ITWINAS. Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
«»3!» S. RAUSTEI) SI TEL. VICTORY I2T*

VALANDOS Mik- 7 ryt,, ik, 5 30 vai (Ktpiei

NELAUKITE —
Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.,
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritern”

O'MALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAI. 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftiū Kompanijų:

COI.UMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHTGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX TNDEMNTTY COMPANY

-f

{vairios ~ {domios
ŽINIOS• • • •

Radio pakelta lubos
Washington, D. C. — OPA 

paskelbė pakėlusi kainų lu
bas ant radio (retail) nuo 4 
iki 5 nuošimčių. Kainos pa
keltos tik ant tų radio, ku
rie, pradedant gegužės 17 d., 
išeis iš dirbtuvių. Pirmes- 
niems lubų kainos pasilieka 
tos pačios.

Metodistai už 
prohibiciją

New York, N. Y. — Meto
distų sekta čia paskelbė rem
sianti grąžinimą visam kraš
tui prohibicijos. Kai kas sa
ko, kad sektoje yra užsilikę 
stambių munšainierių, kurie 
per buvusią prohibiciją mi
lionus susikrovė.

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

Vaje, vaje

Chicago pasilikus Rusijos šelpime
IŠ PASKIRTOS 250,000 SVARŲ DRABUŽIŲ KVOTOS. 

SURINKTA TIKTAI... 50,000 SVARŲ. j

Kiek tik, karo metu ir po į Europą tiesioginiai pašalpos 
karo, buvo daroma įvairių pasiųsti, tai lietuviai savo

Edward P. Jonės, gembli- 
ninkas, kurs prieš savaitę 
buvo pagrobtas, vakar pa- 
liuosuotas. Kiek kainavo jo 
išpirkimas, nesakoma. Spėja- 50,000 svarų, 
ma, kad nemažiau $500,000.1

— i Šelpti nuo

vajų nuo karo nukentėju- 
siems sušelpti, arba Raud. 
Kryžiui, ai ba Community 
and War Fund, arba kito
kioms labdaros ir visuome
nės gerovės organizacijoms, 
Chicago visuomet išėjo su 
kaupu, tai yra surinko, su
dėjo daug daugiau, negu jai 
buvo paskirta.

★
Bet Sov. Rusijos šelpime 

Chicago yra gana toli pasi
likus. Gegužės mėnesį pas
kelbtas drabužių rinkimo 
vajus Chicagai nustatė 
250,000 svarų kvotą. Nepai
sant, kad net visos Chicago 
ugnegesių stotys buvo pas
kelbtos punktais, kur reikė
jo nešti drabužius, per visą 
mėnesį tesurinkta tiktai...

broliams negali net muilo 
gabalo veidui nuprausti pa
siųsti. Stalino načalninkai 
Amerikoj aiškina, delko 
taip yra. Girdi, lietuviai Lie
tuvoje pašalpos nereikalingi; 
juos pati Rusija viskuo ap
rūpina. Bet kaip lietuviai 
Lietuvoj yra Rusijos viskuo 
aprūpinami, Stalinas neduo
da jiems net laišku saviš
kiams Amerikoj pasakyti. 
Visus lietuvių laiškus į A- 
meriką Stalino įsakyta grū
sti į pečių.

★
Kitas dalykas. Sov. Rusi

ja giriasi viena vidaus lio- 
terija sukėlus milionus rub
lių kraštui iš po karo atsta-

/ mus
X Ateinantį sekmadienį 

bus daug didesnių parengi
mų. Kur būsite, kur nebū
site, nepamirškite atsilanky
ti į Lietuvos Vyčių Chicago 
Apskrities choro vakarą-kon 
certą Darius-Girėnas salėj. 
Tikrai įdomu bus pasiklau
syti khorą dainuojant “a 
capella’’, tad yra be muzi
kos įrankio pritarimo. Cho
ro vedėju yra jaunas muzi
kas Leonardas Šimutis, Jr.

X Kas turite poeto Kėkš- 
to-Adomavičiaus eilėraščių 
knygą “Toks gyvenimas”, 
išleistos Vilniuje 1938 me
tais, prašomas paskolinti 
autoriui, kuris nori tuos ei
lėraščius nusirašyti. Knygą

tyti. Kodėl ji negalėtų pada-: prašome siųsti šiuo adresu

Kontraktorius
apiplėštas

John McKenzie, namų sta
tymo kontraktorius, prie 
savo gaiažo plėšikų užpul
tas, kurie ne tik atėmė 
$2,700, bet da ir apmušė.

Nedasvėrimas
kainavo $100

Arthur Markvart, sav. bu- 
černės 507 West 63 St., teis
mo nubaustas $100 už neda- 
svėrimą parduodamų pro
duktų. Krautuvninkai da vis 
netiki, kad dabar veik kiek
viena šeimininkė namuose 
turi svarstykles ir pasveria 
kiekvieną įtartina pirkinį.

Salaveišiai
Olandijai
Salvation Army Home Lea- 

gue turi paruošus išsiunti
mui Olandijai sušelpti 5,000 
atskirų daiktų — drabužių, 
blanketų ir k.

Pustrečio miliono

Raudonarmiečių Okupuotose 
Kraštuose

New York (LAIC)—Apie' “Izviestija” vasario 14 d. 
savo okupacines kariuome- paskelbė, kad tokių rinkimi
nės ir jų skaičių sovietai ži- nių apygardų buvo 26. Iš to 
nių neduoda, tačiau laikraš- galima spręsti, kad rinkimų 
tis “Socialističeskij Vest- metu, tai yra, š. m vasario 
nik” Nr. 4 padaro įdomių iš-,10 d. Sovietu okupacines ka- 
vadų: Rusijoje 1945 m. spa
lių mėn. 14 d. buvo paskelb
ta svetur esančios raudono
sios armijos ir karo laivyno 
kariams balsavimo tvarka.
Jiems buvo sudarytos spe
cialios rinkimų apygardos, 
kuriose turėjo būti renka
mas vienas atstovas nuo 
100,000 žmonių.

DR. V p SLEPIKAS
DVDVTCiA-' » ^irrRTTROAP

68(!3 W. Cermak Road
BKRWV!Y, n.LIKOTS

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — fjifayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 8200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

riuomenės užsienyje buvo a-
Tačiau, Centrinės Rinki

mų Komisijos pranešimuo
se susirandame ir tiks’esnių 
duomenų: bendras sovietų 
rinkėjų skaičius, priskiriant 
ir “kariškas rinkimų apygar
das”, buvo 101,717,686. Be 
to, Komisijos pranešime yra 
išskaičiuota kiek rinkėjų 
buvo kiekvienoj iš šešiolikos 
SSSR respublikų (į tą skai
čių Rusija neteisėtai įskaito 
ir smurtu prijungtas Balti
jos valstybės). Tuo budu, 
bendras rinkėjų skaičius vi
sose respublikose paduotas 
— 98,952,533. Iš to matyti, 
kad okupacinės raudonosios 
armijos ir raudonojo laivy
no karių apie š. m. sausio 
vidurį buvo 2,765,153. Rusų 
seną praktiką sekant, šiuos 
raudonarmiečių milijonus tu
ri maitinti vietos gyvento
jai, patys kentėdami badą.

nukentė-

ryti lioterijos Amerikoj se
nų drabužių nupirkti? Ame
rikos žmonės teaukoja 
tiems, kurie neturi nei dra-

juslus, ar jie bus rušai, ar' bužio, nei pinigų. Rusija gi 
kiti, yra kilnus darbas. Bet pinigų, pasirodo, tur, tad 
su Rusija kitokie yra pope- gali drabužių nusipirkti, 
riai. Rusija sakosi visko Vienaip ar kitaip imsim, 
pilna. Joj nieko netrūkstą, gegužės mėnesio drabužių 
Pavyzdžiui, dabar, kuomet vajus Sov. Rusijai sušelpti
visų kitų tautybių žmonės 
Amerikoj gali saviškiams į

Gailis nepalikus 
žiedų namie

Clyde Troutt ir jo žmona, 
iš Benton, III., savininkai 
farmos lenktynių arkliams 
auginti, tapo apiplėšti vos 
jiems išėjus iš Sportsman’s 
Park, Ciceroj. Nuo Mrs. 
Troutt pirštų numovė ketu
ris žiedus, vertės $2,800.

Nuimtos lubos 
nuo žuvies

OPA paskelbė devynios- 
dešimčiai dienų nuėmus kai
nų lubas (ceiling price) nuo 
šviežios ir šaldytos žuvies. 
Tas neliečia žuvies kenuose.

Pirmas Chicago 
festivalas

Chicago Tomorrow Com- 
mittee savo susirinkime nu
tarė ruošti pirmą Chicago 
rudens festivalą rugpiučio 
17-25 dienomis

Sučiupo gemblernę
Namo adresu 3345 South- 

port Avė. rūsyje policija už
ėjo gemblernę. Suimta 4 mo
terys ir 22 vyrai.

Moterys geriau dau
giau nei vyrai

Dr. David Hotman, direk
torius Psychiatrr io Institu
to, praneša, kad šiuo metu 
didesnis nuošimtis girtuok
lių yra moterų, negu vyrų.

1931 metais kiekvienas iš 
šešių asmenų instituto prie
žiūroj buvo moteris, gi da
bar kas trečias pacientų yra 
moteris. Nuošimčiais im
ant, labai didelis nuošimtis 
moterų, kurias per pasta
ruosius metus palinkimas 
prie alkoholio atvedė į šią 
įstaigą.

Ši statistika iškelta ry
šium su City Club, kurs 
darbuojasi, kad Chicagoj bū
tų sumažintas saliunų skai
čius.

rodo, kad Amerikos žmonės 
galvoja.

Mokyklos taupys 
badaujantiems

F. O. Washam, direkto
rius valgyklų viešose mo
kyklose, sudarė programą, 
kuria tikisi iki mokslo metų 
pabaigos sutaupyti 4,500 
svarų miltų ir 2,500 svarų 
riebalų badaujantiems Eu- 

i ropoję.
Washam sako su ta pro

grama kreipsis ir į visas 
parapijines mokyklas.

Kolegijos
perpildytos

Chicago kolegijos taip per
pildytos studentais, kad, 
pranešama, pasiruošusios pa
kabinti ant durų iškabą “No 
Vacancy’’. Kolegijas ir spe- 
ciales amatų mokyklas už
pildė karo veteranai, norį 
pasinaudoti GI lengvatomis.

Sunki bausmė
George J. Petropulos, sa

vininkas taverno ir tėvas 
trijų vaikų, už išsisukinėji
mą nuo drafto federalio teis
mo nubaustas trims metams 
kalėjimo.

Kaį jo advokatas papra
šė teisėjo, kad dabar leistų 
jam atlikti karinę prievolę, 
teisėjas pasakė:

“Daug žmonių taip galvo
ja, kuomet karas jau pasi
baigęs”.

J. Kėkštas, via Barnaba O- 
rani, 87, Roma, Italy.

X Klierikas Pranas Jan- 
čius, MIC., po atliktų kvoti
mų (birželio 8) vyksta į sa
vo gimtinį miestą Nauga- 
tuck, Conn., atostogų ir sy
kiu dalyvauti savo sesers 
Florence vestuvėse, birželio 
15 d. Kl. Jančius yra labai 
paJinkęs į žurnalistinį dar
bą, yra nuolatinis “Draugo”, 
“Laivo”, “Vyties” ir kitų 
laikraščių bendradarbis.

X Šv. Jurgio parapijos pik 
nike, Vytauto parke, atei
nantį sekmadienį, “I Am An 
American’’ programoj daly
vaus operos ir radio artistė 
Jadvyga Gricaitė, jaunų mer 
ginų ir moterų chorai. Kai 
kurios šių chorų dainos bus 
dainuojamos visos publikos.

X Pranas šeštokas ir jo 
žmona Emraa iš Waukegan, 
III., penkių metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga 
susilaukė daug sveikinimų 
ir dovanų. Didžiausia Em- 
mos dovana buvo — ūkis 
už keturių mylių nuo jų 
krautuvės į šiaurę, kuriame 
žada statyti vasarnamį, šeš
tokai yra savininkai vaisti
nės adresu 831 — 8 St.

X Dain. Christine Miller, 
lietuvaitė iš Brighton Park, 
turėjo svarbią rolę operetėj 
“The Red Mill’’, kurią vai
dino De Paul Universiteto 
studentai, ge,gūžės 15, 16 ir 
17 dienomis, Šv. Alfonso Au
ditorijoj, prie Lincoln ir 
Southport Avė.

Devyni sužeisti
Prie La Šalie gatvės Har- 

rison gatvekaris susidūrė su 
troku. Devyni asmenys su
žeisti, inimant gatvekario 
motormeną C. Gruzalski, 
3232 N Leavitt.

23,000 studentų
Illinois Universitetas pla

nuoja ateinantį rudenį pa-

X Rytoj visa eilė įvairių 
parengimui, iš kurių didžiau
sias ir įdomiausias Lietuvos 
Vyčių Chicago Apskrities 
choro koncertas, Darius-Gi
rėnas salėj. Programoj taip
gi bus atvaidinta vieno veiks 
mo juokai “Meilės eleksi- 
ras”.

X Antanas Deksnis, 2019 
W. Pierce Avė.. Chicago, III., 
norėtų susisiekti su drau
gais ir pažįstamais, kurie 
pažinojo Apolonija Sidlauski 
tėvus.: St. Sidlauski ir Alex- 
andra Petruką!tė. Apolonija 
dabar gyvena Vokietijoj.

Nupigins oro paštą
Washington, D. C. — Kon-

ruošti daugiau vietos 10,400 gresas pravedė sumanymą
studentų. Tuomet universi
tetas turės 23,000 studentų.

Chicago Federation of 
Aged and Adult Charities 
viešojoj rinkliavoj (tagday) 
surinkta $90,120.

nupiginti pirmos klesos oro 
paštą. Iki šiol už vieną un
ciją reikėjo mokėti 8 centai. 
Dabar bus 5 centai, jei sena
tas tai patvirtins.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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šeštadienis, geg. 18 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
BALF Chicago 
Apskrities Veikla

BALF Chicago apskritis 
išsiuntė 200 dėžių drabužių 
ir maisto į New Yorką, iš 
kur bus siunčiama lietu
viams tremtiniams Europo
je. Daugiausia buvo drabu
žiai. Taip pat išsiųsta ir 
megstinukai vaikams ir ki
ti dalykai, kuriuos moterys 
numezgė. Lig šiol numegsta 
86 megstinukai, 68 poros ko
jinių, 83 poros pirštinaičių, 
13 kepuraičių, 14 šalikėlių. 
Mezgime dirbo sekančios mo 
terys — K. Juozaitienė, Dau 
girdienė, Kundrotienė, Simą 
navičienė, Milerienė, Mileriū- 
tė, Tenzegolskienė, A. Gau-

Kadangi į šią šalį bus į- 
leista 74 lietuviai našlaičiai, 
tad BALF Chicago apskri
tis, nutarė ieškoti gerašir
džių žmonių, kurie galėtų į- 
sūnyti ir auginti našlaitėlį. 
Savaime aišku, kad toks žmo 
gus padarytų kilniausi dar
bą koks gali būti. “Kas pa
darytų vienam iš tų mažiau
sių, man padarytų” — sako 
pats Kristus. Tad kas būtų 
užinteresuotas šiuo kilniu 
darbu, gali kreiptis į BALF 
centrą arba į Chicagos aps
kritį. E. Samienė

Roselande Misijos
Gegužės 20 d., pirmadienį, 

7:30 vai., Visų Šventųjų baž
nyčioj prasidės vienos sa
vaitės misijos. Pamokslai 
bus sakomi 9 vai. rytais ir 
7:30 vakarais. Penktadienyj 
novena prie Sopulingos Die
vo Motinos prasidės 7 vai. 
vakare.

Gegužės 26 d. 7:30 v. vak. 
baigsis misijos.

Prašau visus lietuvius lan
kytis, o ypač kurie dar ne
atliko velykinės. Dabar bus 
geriausia proga atlikti.

Kun. J. Š&ulinskas, kleb.

Po KoncertoPramOQ9 Pavyko Brighton Park. — Jeigu
Brighton Park. — Gegu- nori jausti, kad Lietuvoje 

žės 11 d., Antaninos Linkę- esi tai beik atvažiuoti • į 
Brighton Park. Tai klebono 
žodžiai ištarti parapijos sa-

vicienes namuose pramoga 
šas, Yonaitis, Kass, Daus, |TT. Pranciškonų naudąi pa- 
E. Bennet, Razbadauskas, vyko. Daug tame pasidar- 
Paik, E. Dvarionis, Pečiuke- bavo sekantieji: E. ir O. 
nas, A. Grikšienė, L. Žarom- Rymavičiai, D. Kalvaitienė, 
ba, Gilinskas, Cibulskienė, P. M. Misiūnienė, P. Žebraus- 
Balchunas, Sinkus, Narved, kienė, M. Navickienė, B. Ci- 
J. Adams,’ B. Kezes, A. Bi- cienienė, gi tą patį vakarą 
zes, A. Stankūnas, O. Vyš- pasidarbavo: A. Snarskienė,
niauskienė, Bacevičienė, Pau 
rienė, Meistininkienė, Gal- 
kienė, Vinskunienė, Radavi- 
čienė, Svetikienė, M. Gau- 
čienė iš Chicago Heights ir 
keletas kitų talkininkavo, 
bet vardų nepridavė. Labai 
dėkojame toms moterims, 
kurios atjautė ir savo laiką 
pašventė mezgimui kad su
šildžius porą šimtų tremti
nių vaikučių. Da.r turima 
vilnų. Kurios moterys galė
tų paimti mėgsti, prašome 
atsikreipti į apskritį.

Dirbdami savo kasdienius, 
visuomenės ir artimo meilės 
darbus čia vietoje, nepa
mirškite kad didžiausias mū
sų šių dienų darbas ir pa.- 
reiga, tai gelbėjimas badau
jančių, kenčiančių Lietuvos 
tremtinių Europoje. Kiek
vienas imkime sau į širdį 
kad ten už vandenyno be jo
kios kaltės alksta ne tik su
augę, o ir maži vaikučiai, 
kurių jauni veideliai nuo su- 
vargimo net pasenę. Tad 
kuomet perkate maistą sąru, 
nepamirškite nupirkti ir vie
ną kitą dėžutę tremtinių da
liai. Gi praslinkus mėnesiui 
laiko, jau turėsite apie tu
ziną dėžučių, kurias priduo- 
kite į apskrities centrą 4714 
S. Marshfield Avė. Moterų
Apšvietos draugija aukojo 
maisto už $10.00. Ačiū.

A. Kilmitzs, V. Jankus, U. 
Mažeikienė, A. Linkevičienė 
ir kitos. Dėkojame A. Lin
kevičienei už namą, A. Pet
kui, sav. jewelry krautuvės, 
2502 W. 69th St., už bran
gias dovanas, Rymavičiams 
ir visiems už dovanas ir at
silankymą. Pelno padaryta 
$400. Rengėjos

Įėję nedėlios vakare koncer
to metu, kuomet parapijos 
choras žavėjo gausią minią 
pirmoje dalyje lietuviškomis 
liaudies dainomis, o trečioj 
daly angliškomis.

Vardu choro dėkojam: ku
nigui J. Stankevičiui, vakaro 
manadžeriui; art. J. Kudir
kai už ne vien choro, bet ir 
solistų priruošimą ir prog-

40 Valandų Atlaidai Vyčiai-Vytės, i Darbą! Kas mokat
Šv. Pranciškaus lietuvių Šių metų “K o L Day” tu-' Laika}

parapijos bažnyčioje bus iš- ri būti viena sėkmingiausių. J l\alUų.
kilmingai švenčiami 40 va- Tai obalsis Vyčių Dienos Kas moka japonų kalbą ir! gence, Room 1921, Civic Ope-

U. S. Okupacinė Valdžia Ja
ponijoj reikalauja amerikie
čių mokančių japonų kalbą. 
Kreiptis į Military Inteli-

landų atlaidai gegužės 19, (July 4) komisijos, kuri lai- 
20 ir 21 dienomis. kė susirinkimą geg. 13 d.,. ne tik įdomų pasaulį paina-

Atlsldai prasidės sekma-, į tyti, het ir gerokai uždirbti.
j. . • v • • Pasirodo, kad išrinktosios_______________________dieni nei suma ir baigsis, ... ... .. .............. I. i • komisijos veikia. Bi 11 e t a i ‘ jy------------------ -----------------------------------antradienio vakare įskilmin-| x_._ . _,_x.___ , __,fr
gaiš mišparais ir procesija., .. . Chicago ir apylinkes, bet irPirmadieni ir antradieni toĮiau

Kadangi jau vyčiai (se- 
niorams padedant) įsigijo 
nuosavą namą, todėl kiek-

T_ , 4.1 -j • x • i vieno vyčio-tės priedermėKadangi atlaidai tai yra ,. , .. . , , ...° ...... dirbti, kad kuo greičiausiai
galėtumėm įsirengti reika
lingas patalpas.

Platinkime bilietus, reng- 
kimės liepos 4-toj padėti 
prie įvairių darbų, nes tai 
mūsų diena; nelaukime sve- 

Jeigu visi

rytais šv. Mišios bus 6, S 
ir suma 9 valandą. Po su
mos pamokslas. Mišparai 
kasdien 7:30 vakare.

ypatingas Dievo malonių 
laikas, todėl kviečiu visus 
pasinaudoti.

Kleb. kun. K. Bičkauskas

PRANEŠIMAS
Priešseiminis Šv. Kazimie- pagalbos

ro Akademijos Rėmėjų Dr nuoširdžiai dirbsime, tai aps 
jos nusirinkime įvyks sek- krlties Pirm;. E'..Pavis žada
madienį,, gegužės 19 d., 2 v. 
popiet, Šv. Kazimiero aka
demijoj. Visų ARD skyrių 
prašome atsiųsti atstoves. 
Prašome priduoti visus na
rių mokesčius, ar kokius už
silikusius bilietų pinigus, nes 
prieš seimą, reiks suvesti 
visas sąskaitas ir priruošti 
raportą. Seimas įvyks gegu-

šeimynišką išvažiavimą, kur 
be jokio rūpesčio turėsim 
“good time”.

Kuopų delegatai neužmirš
kite, kad ateinantis sus-ma.s 
bus nuosavam name (47th 
ir Campbell Avė.) geg. 27 
d., 8 vai. vak. Stengkimės 
visi laiku susirinkti. VAL

gali daryti vertimus, gali ra House, Chicago. Algos 
nuo $2,900 iki $3,725 į me
tus

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARO

Naują Koplyčią

Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

rr"Why the Madonna
Tokia tema kalbės kun. J.

ramos sustatymą; solistams ž?g 26 d Centro valdyba ir
J. Gudui, J. Landžiai ir Z. itomįsįjos prašo visų daly- 
Walteraitei ir visiems choro vauti 
nariams, kurie ištikimai lan-
kė repeticijas, akompanistei 
J. Kulikauskienei, sodaliečių 
trejukei už sudainuotas dai
neles vadovystėj O. Piežie- 
nės.

Visų didžiausias ačiū tai
Hugh O’Donnell, CSC., pre- į seselėms mokytojoms už pri- 
zidentas Notre Dame Uni- rengimą mokyklos vaikučių, 
versiteto, katalikų radio va- kurie išpildė savo dalį kaip 
landoje rytoj, gegužės 19 d.,
6 vai. (EDT), transliuoja- 
moj NBC tinklu.

prityrę artistai. Randame, 
kad netolimoje ateityje iš 
augąpčios kąęįos turėsime 
gabių muzikių. Pav., H. Ges- 
tautaitė seka tėvelio pėdo
mis, J. Piežaitė kaip mamy-

A. Nausėdienė, ARD pirm.

komitetui, kuris visą vaka
rą dirbo prie įvairių darbų.

Ačiū visiems, kurie atjau
tė choro darbą ir taip gau
siai susirinko — parėmė.

Šokiams griežė naujai su
daryta “Žemaičių orkestrą“, 
vadovystėj A. Gestauto. Vai.

W. Ohio gatvėje, priešais 
numerį 1147, plėšikas apiplė
šė biskvitų išvežiotoją. At- tė jau žavėjo klausytojus
ėmė $300. motinėlės daina. Ačiū parap.

PAGELBĖKITE IŠTREMTIEMS
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ 
KURIO JIE YRA LABAI PASILGĘ

,,

Prigimtis paskyrė mus pil
dyti kokią nors pareigą, tu
rinčią ryšį su žmogaus gyve- 
nimu. — O. S. Marden.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

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

A
Čia rasite su virš 200 Puikių 

paminklų ir galėsite lengvai Į 
išsirinkti tokį. kinis patiks

Daugtlit yra pilno
potinkinti tai* BMtw Mtvroir 
kuriuo* mn padirbamo jiomt.

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

NULIŪDIMO
A Vi" •

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žalsdų, .žino kaip sun
ku yra ramiai sBdėtt, ir 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUBO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
pražallnančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagnlbta Iftgydyt 

senas, atda- 
ras Ir skau- 6 
dilas žals- * _

daa. Vartokite j} Irgi skaudinus 
nudegimams, ftaAų ir sutrOklmų 
praAalInlmuI, ir kad palengvinti 
Psortasls nležBjima. AtvBdina va
dinamų Atblete’s Foot degimų ir 
ųležėjlmų, sustabdo Jo plSt.lmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrdklmo tarp plržtų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo ifibSrtmams ir ki
toms odos negalėms iž lauko pu
sės.

LBOOLO OINTMBJNT parsi
duoda po *1.00, 1.75, Ir S.OO.

■tųsklte Jūsų Moaey Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Polanki 1M. 

Bent. D. Chicago 80. UI.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4S47 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

“Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa
bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
laisvę. “Draugo” Administracija jau siunčia nemažą skai
čių “Draugo” lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.

Kreipiamės į mielus “Draugo” skaitytojus atjausti 
savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos 
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 

i “Ištremtų lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų 
galima siųsti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugo” skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Drango” Admi
nistracijai, pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui” 
2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA

Kairėje matosi vienas if| 
daugelio mūsų atliktų darbų

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
B7 NO WE8TEKN AVĖ. TEL.: BEELET «« 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

llfisų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

j&sų finansiškam stoviui prieinamas t

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monumenl 
Company *

3914 West lllth St.I
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5“

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

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NARIAI:

G h I e a g o i 

Liet■viq 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dieną ir nakt|

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKila 41)08

J. LIULEVIČIUS
4848 S. CALIFOBNIA AVĖ. Tel. LAI'. 3572

P. J. RIDIKAS
3384 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

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

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

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



*

s DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, geg. 18 d., 19«*3

a atia* t** v

S V. JURGIO PARAPIJOS PAVASARINIS PIKNIKAS!
Įvyksta Sekmadieni, Gegužės (May) 19-ta d., 1946 m., - Vytauto Darže, arti 1151h Street ir South Crawford Avenue.

Tarp kitko, bus: I AM AN AMERICAN DAY programa — dainos, kalbės Dr. V. 
Juodeika, ponia Daužvardienė, lenktynės, beisbolo rungtynės tarp profesionalu ir Holy

Name, komiškas sportas, žodžiu sakant, b us kas nors įdomaus visiems — vyrams ir 
vaikams, — moterims ir mergaitėms. Atvykite ir pasidžiaugkite visi!

NEUŽMIRŠKITE Taipgi Mūsų Parapijos KARNIVALĄ!
Atsibus nuo Geg, (May) 11 d. iki Birželio (June) 1 d., 1946 m. - Sv. Jurgio Parapijos Apielinkėj, prie 33rd St. ir S. Liluanica

Bus gražių dovanų: — 100 porų “Nylon” kojinių; šaldytuvas (Frigidaire), Skal
bimo mašina (Washing machine), Elektrinis valytuvas (Vacuum cleaner), Elektrinis

kavos virtuvas (Electric “Cory” coffee maker), Elektrinė laidynė (prosas-Electric 
Iron), Rankinis kilimų valytuvas (Hand Carpet cleaner).

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti Visiems užtikriname gerą laiką.

Pranešimai
Marąuette Park. — Tėvų 

Marijonų Bendradarbių 5-as 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, gegužės 19 d., 
2 vai. popiet, parapijos sve
tainėje. Nariai-bendradar- 
biai prašomi ateiti į susirin
kimą. Valdybr.

Town of Lake. — Gegu
žės 19 d., Šv. Kryžiaus par. 
Motinų Kareivių Klubas ruo
šia gražų bankietą, kuria
me bus. pagerbtos motinos ir 
sūnūs, kurie išbuvo tarny
boje. Taipgi bus įteikta ro
žančiai ir auksinės žvaigž
dės (gold stars) toms moti

noms, kurių sūnūs žuvo ka
re.

Vakarienė prasidės lygiai 
6:30. Po to bus trumpa pro
grama. Dalyvaus Dariaus ir 
Girėno posto “Drum and 
Bugle Corps”.

Pradedant 9 vai. bus šo
kiai, kuriems grieš Eddie 
Warner’s orkestrą.

Visi parapijos jauni vy
rai, kurie buvote arba esa
te tarnyboje, kviečiami da
lyvauti bankiete. Tikieto 
jiems nereikės. Ir visi tėvai 
ir pažįstami kviečiami atsi
lankyti ir praleisti gražiai 
laiką. Koresp.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Budriko radio
programa

Šį sekmadienį, geg. 19 d., 
bus leidžiama nuolatinė Bu
driko radio programa per 
didžiąją stotį TVCFL-1000- 
k., kaip 9:30 vai. vakaro Chi 
cagos laiku. Programoj da
lyvaus geras duetas ir di
džiulė Budriko radio orkest
rą. Bus gražių liaudies dai-į 
nelių ir smagios muzikos.

Kita Budriko programai y- 
ra girdima per Cicero stotį 
WHFC-1450-k., kaip 7 vai. 
vakare. Leidžiama juokai, ži
nios, pranešimai ir smagi 
muzikalė programa.

Leidėjai šių programų,

Juozo Budriko didžiulė ra
kandų, auksinių daiktų ir 
muzikos krautuvė, 3241 So. 
Halsted St., kviečia visus 
pasiklausyti šių įdomių ir 
rūpestingai prirengtų lietu
viškų programų. Pranešėjas

Nepamirškime
Mayoras Kelly prašo gy

ventojų nepamiršti Tautinės 
Jūros Dienas (National Ma- 
ritime DayJ, kuri išpuola 
gegužės 22 d. Tą dieną rei
kia ant namų ir biznių iš
kelti vėliavas.

1933 metais kongresas tą 
dieną įvedė paminėjimui pir
mojo garlaivio S . S. Savan- 
nah, perplaukusio Atlantą 
1819 metais.

Bolševikai -

New Yorke išeinantis rusų 
socialistų laikraštis “Socia- 
list Courier” praneša, kad 
SSSR yra atsiuntusi į Pran
cūziją savo slaptosios polici
jos agentus, kurie gaudo, 
tariamus SSSR piliečius ir 
juos prievarta veža į Rusi
ją. Paduodama daug faktų, 
pa v jaunas rusas M. Volkov 
buvo vokiečių atvežtas dar
bams į Prancūziją. Jis pa
bėgo, ir prisijungė prie par
tizanų. Karui pasibaigus, 
1945 m. liepos mėn. leidosi 
atgal į Rusiją. Kurį laiką 
buvo laikomas sovietų zonoj 
Vokietijoj. Savo akimis pa
matęs nežmonišką bolševikų 
elgesį su repatrijuojamais,

nutarė grįžti į Prancūžiją. 
Tik staigia š. m. vasario 
mėn. nakties metu į jo butą 
išsiveržė keturi vyrai ir jį 
pagrobė. Liudininkų pasako
jimais jis buvo .žiauriai su
muštas ir nežinoma krypti
mi išvežtas. Draugų kreipi
masis į prancūzų policiją 
nieko nepadėjo. Tokių faktų 
yra ir daugiaus.

Kinija perka karo 
reikmenis

Shanghai. — Kinijos vy
riausybė pasirašė sutartį, 
kuria iš U. S. Navy sandelių 
Shanghai, Tsintago ir Amoy 
perka penkio’ikos milionų 
dolerių vertės karinių ir ki
tokių reikmenų

Padėkojus mirė
Columbia, S. C. — So. Ca- 

rolina Moterų Klubų Fede
racija savo metiniam suva
žiavime prezidentu išrinko 
Mrs. R. Burnett, bet ji sirgo 
ir suvažiavime negalėjo da- 

i lyvauti. Pranešus jai apie 
išrinkimą, ji parašė padėkos 
laiškutį ir už kelių minutų 
po to mirė.

Paremsite Savo Jaunimą Dalyvaudami

Koncerte, Teatre ir Šokiuose
Rytoj -Sekmadieni, GEGUŽES (MAY) 19 d. 1946 m.

Gražioje DARIAUS-GIRĖNO AUDITORIJOJE, 4416 S. Westem Avė.

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritis Garbingai Perstoto Savo 
GARSŲJĮ LIETUVOS VYČIŲ CHORĄ

x.x

CHORAS, viso 40 balsų, po vadovystę jauno muziko Leonardo J. Šimučio, Jr., 
pirmą kartą pasirodo Lietuvių visuomenei išpildant Acapela rinktinių dainų.

ŠAUNŲ KONCERTĄ 
Ir Rinktinį Lietuvos Vyčių Teatrališką Ratelį

(Po Vadovystę Vinco Rėkaus)
KURIS SCENOJE PERSTATYS JUOKINGIAUSIĄ DVIEJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ —

"MEILES ELEKSYRAS"
PO MENIŠKOS PROGRAMOS BUS ŠOKIAI — — GROS POPULIARI BARRY ORKESTRĄ 

PRADŽIA: Lygiai 6:30 valandą Vakare......................................................... ĮŽANGA: $1.00 (Įskaitant Taksus)

BE

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Ferieral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SIJPERVISION

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

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

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo ftank:

Republic 6051

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe!

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Vaiverienė-Snipaitė Matilda, iš 
Degučių k., Šakių vai., gyv. Hart
forde.

,Vas i I iausk i cn ė-Ja s i ū n a i t ė (Emi
lija, gyv. Vhiladelphi.ioje.

Vilkas Jonas ir Vilkienė Elž
bieta, turėję giminių Pandėlio 
valsčiuje.

Vilkienė-Arlauskaitė Aleksand
ra (Uliesė). Antano sesuo, ir jos 
trys sūnūs ir dvi dukterys.

Vilutis Petras, kilęs iš Utenos 
apskr.

Vilutytė Katrė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, kilusi iš Utenos 
apskr.

V.vlimas Kostas, iš Kaniūkų k.. 
Antalieptės vai., Zarasų an., gy
venęs New Yorke, vėliau Čikagoj.

Warašis Adelė ir jos sūnus Wa- 
rašis Aleksandras, gyv. Pittsbur- 
gbe.

Wood-Vengraičiūtė Adelė, gyve
nusi Milton.

Yla Jonas ir Yla Pranas, kilę 
iš Lueiūnlij k., Žemaitkiemio vai., 
Ukmergės ap.

Zdanavičius Stasys, kilęs iš 
Bartininkų vai., Vilkaviškio ap., 
gyveno Bostone.

Žalnerauskas (Žalner) Vincas 
(William), kilęs ar turėjęs gi
minių Merkinės valsčiuje.

Consulate General of 
Lithuania

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė į

Parduodame laikrodžius, laik- j 
'•odėllus. auksinius Ir deimantl- į

plunksnas j
ĮvalriuB kitus 

auksinius ir si
dabrinius daiktus 
ui Jums Prieinamas Kalnas!

Be to. turime 
dideli Ir gerą pa
sirinkimą Muslk- 
aliikų Instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų. Re
kordu ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius Ir 
’alkrodėllus žiedus. Plunksnas 
’r muzikalius Instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JFWKTRV — MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE
Pitone r LAPAUKITE 84117




