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GAL SUSITARS. NEBUS GELZKELIU STREIKO
'Keturių' Konferencija 'Mirė... Iš 

Naujo Susirinks už Mėnesio Laiko
Valdžios Tarpininkai Suėjo su Abiejų 

Pusių Atstovais Dėl Streiko Baigimo
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Paryžiaus konferenc i j o s 
nepasisekimas buvo aiškius. 
Atrodo, kad šį kartą ji bus 
“mirusi.” Ministrai iš nau
jo ginčijosi ir Byrnes pasiū
lė atidėti konferenciją vie
nam mėnesiui.

Jau prieš savaitę jis buvo 
iškėlęs šį sumanymą, bet 
prancūzų ministrui Bidault 
prašant, “Keturi” dar kartą 
nutarė apsižvalgyti aplink 
su viltimi, kad gal pasiseks 
susitarti. Bet iš to niekas 
neišėjo.

Po Vokietijos problemos 
nagrinėjimo, ministrai skir
stėsi į namus.

Molotovas Kalbasi Su 
Stalinu

Molotovas skambino į Mas 
kvą ir turėjo ilgą pasikalbė
jimą su Stalinu, ir laukė jo 
sprendimo, kad davus Byr- 
nes’ui atsakymą dėl konfe
rencijos atidėjimo. Vadinasi, 
nuo Kremliaus paeina spren
dimas, ar konferencija su
duš ant uolų, ar dar ji galės 
išsigelbėti, nežiūrint, kad iv 
taip jau daug nukentėjo.

Prancūzija pritaria kon
ferencijos atidėjimui, bet 
norėtų, kad dar per pasku
tinius posėdžius būtų svars
tomas Vokietijos klausimas, 
nes tas daugiausiai ją įdo
mauja. Bet kaip ministrai 
kalbės apie šią problemą, 
kada konferencija pergyve
na tokį nepasisekimą ir ka
da visi kraunasi čemodanus.

Niekas Nenori Atitraukti 
Savo Kariuomenę

Kitas svarbus dalykas kon 
ferencijoj buvo iškeltas, tai 
kaikurių okupuotų kraštų 
evakuacija- Molotovas prisi
spyręs reikalavo, kad ame
rikiečiai ir anglai atitrauk
tų savo kariuomenę iš Ita
lijos. Molotovas manė, kad 
dėl to Byrnes susij2.udins.

—Jei mes atitrauksime sa
vo kariuomenę iš Italijos, ar 
Rusija atitrauks savo iš 
Balkanų?—paklausė Byrnes.

—Žinoma, — atsakė Molo- ... , , .
lovas,-mes evakuosime B’U kel.ų valandų, tų zm.ą at-
gan ją

kartą Bevinas.—Bet ji, pa
gal Londono susitarimą, tu
rėjo būti jau senai evakuo
ta. Italija yra verta Rumu
nijos evakuacijos!

—Apie tai nekalbėsime,— 
pasakė Molotovas.—Ar jums 
reikalinga turėti komunika
cines linijas Italijoje? Mes 
turime savas ir dėlto laiko
me savo kariuomenę Austri
joje.

Šį kartą Byrnes triumfuo
ja..

—O kas jus prašo pasilik
ti Austrijoje? Pasitraukite 
ir jums nereiks tų komuni
kacijos linijų ginti.

Ir tame klausime jokio 
susitarimo. Aišku “Didieji” 
nori laikyti savo kariuome-

—Bulgarija? — įsikišo sj Inios- ka^ kurdai visai rim

nes dar neribotam laikui 
įvairiuose kraštuose ir nie
kas nenori atitraukti.

Ši konferencija nebuvo 
‘‘prinokusi’’ spręsti tokius 
klausimus ir Byrnes siūlė 
dar kartą atidėti vienam 
mėnesiui.

—Amerikiečių delegacija 
mano, kad mes esame surišti 
pasižadėjimais prieš kitus 
sąjungininkus ir dabar 
mums reikia paskirti tikrą 
laiką taikos konferencijai. 
Aš prašau, kad ši konferen
cija būtų sušaukta tarp 1 ir 
15 liepos mėnesy. Mes jai 
patieksime mūsų susitari
mus ar nesusitarimus spren
dimui. Jos atstovai, kurie 
kovojo visą karą šalia mūsų, 
turi taip pat balsą pareikšti 
savo nuomonę.
Kita Konferencija Vyksta 

Londone
Kada Paryžiuje ministrai 

nesusitaria^ Londone susi
renka Amerikos, Anglijos ir 
jos dominijų konferencija. 
Ameriką atstovauja admiro
las Leahy. šioj konferenci
joj bus iškeltas 200 tūkstan
čių japonų evakuacija iš 
Bornejos salos, kalbama apie 
Tolimųjų Rytų bazes ir bus 
paliesti Paryžiaus konferen
cijos nepasesikimai.

Tai yra geras požymis, 
kad anglų-amerikiečių ben
dradarbiavimas eina gera 
linkme. Prieš nepasisekimą 
Paryžiuje, prieš rusų užsi
spyrimą, anglai kasdien vis 
daugiau remiasi savo domi
nijomis ir linkę kreiptis į 
Ameriką, kad bendrume ras
ti pasaulio saugumą.

Kalbama dar, kad dominijų 
atstovai yra linkę mestis į 
Churchillio teoriją ir nutars 
ar Anglija turi viena be ru
sų pasirašyti taikos sutartį, 
su Italija.

Persijoj Vyksta Karas
Prieš kelias dienas Reute- 

rio agentūra pranešė, kad 
Azerbaidžianas paskelbė ka
rą Persijai, bet vėliau už

šaukė. Šiandien ateina ži-

tai pradėjo karą su persais 
ir jau yra aukų. Kurdų šta
bo pranešimu, persai puolė 
jų pasienį prie Soghezo, kur 
jie buvo atmušti palikdami 
kovos lauke virš šimtą už
muštų ir daug karo medžia
gos.

Tehranas smarkiai ruošia
si kariškiems pasiruošimams 
ir šią žinią neatšaukia. Iš 
kitų šaltinių sužinoma,, kad 
azerbaidžianiečiai suruošė sa 
vo krašte dideles manifes
tacijas, pabrėždami, kad jie 
pasiryžę su ginklu rankoje 
kovoti prieš persus, jei šie 
bandys pakeisti jų va.ldy- 
mosi tvarką.

Rusai pasitraukė, bet jie

HOOVERIS IŠDUODA RAPORTĄ APIE MAISTA

___  Sš
Illinois gub. Dwight Green, buvęs prez. Herbert Hoover, Chicago bado komiteto 

pirm Sheldon Clark ir žemės ūkio šerk. Clinton Anderson, iš kairės į dešinę, 600 ka
lorijų “bado” vakarinėje Chicagoje, kurioje Hcoveris išdavė raportą apie pasaulio 
maisto krizę. j (Acme Telephoto.)

Tabriz Radijas Raportuoja Civili 
Karą Azerbaidžiano Provincijoje

LONDONAS, geg. 20. — J karas vyksta Irane, kur val-
Radijo Tabriz šiandien ra
portavo, kad didelis civilis

paliko savo vietoje barnius, 
ginklus ir prie parako sta
tinės dangtį...

Arabai Žada Skelbti 
Šventą Karą

Kitas neramumas tai dėl 
Palestinos įvykių. Amerikie
čiai ir anglai buvo nutarę 
įsileisti Palestinon šimtą 
tūkstančių žydų, bet apie tai 
sužinoję arabai paskelbė, 
kad jie darys viską, kad nei 
vienas gyvas žydas nepa-
sieks Palestiną. Kalbama 
net apie paskelbimą švento į raportavo, kad Tabrize, pro- 
karo, kuris galėtų išsiplėstiĮ vincijos sostinėje, įsteigtas 
visuose arabų kraštuose i karinis stovis.
prieš europiečius. London Daily Telegraph

Arabai ja.u pasiuntė savo ! citavo Tabrizo piliečius išti- 
atstovus į Washingtoną, kimus Irano valdžiai kaipo 
Londoną ir Maskvą, kad sakančius, jog dideli skai- 
‘‘Didieji” atšauktų nutari-į čiai raudonarmiečių prfsidė- 
mą ir paliktų Palestiną ara-. j0 prįe azerbaidžianiečių 
bams.

Tokiu būdu žydų proble
ma dar kartą atsistoja, tarp 
tautinėje arenoje ir labai 
sunku ją, bus išspręsti.

Pradžioje anglai manė 
Palestiną padalinti į dvi zo
nas: į arabų ir žydų, bet 
ta.m pasipriešino patys ara
bai ir žydai. Žydų padėtis 
yra bloga. Per šį karą virš 
5 milijonai jų buvo išnaikin
ti nacių, dabar pasilikę Eu
ropoje gyvena ištrėmime ar 
stovyklose ir nori bet kokia 
kaina išvažiuoti iš Europos 
ir bandyti įsikurti kituose 
žemynuose.

Anglai, kurie turi labai 
skaitytis su musulmonais, 
jaučiasi labai keblioje padė-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Iždo sekr. Vinson sakė atsakius Rusijai, kad ji ne-

dien baigė sudaryti naują gaus 6 bilijonų dolerių paskolos, Rusija pakeitė sumą j
kabinetą, paskirdamas Hi- $1.000,000,000, bet iki šiol nėra formaliai prašiusi.

Nn<a,i Atvipo liiHn ir —Amerikos konsulas Irane sakė Azerbaidžiano premie-rosm įsasu žemes ūkio ir ateisakg duoti Ieidlmą UeIiauti šiaurėje, ir davęs
mis minis • ... jam suprasti, kad azerbaidžianiečiai nebus atsakingi.

Numatyta imperatoriui jr —Rusijos delegatas UN apsaugos tarybai Gromyko
vesdinti naująją vyriausybę davė suprasti, kad (jis nedalyvaus trečiadienio poiėdyie, 
ryt dieną. Sąraše yra penki į kadangi ten vėl bus iškeltas Irano skundas prieš Rusiją, 
liberalai, keturi progresyval —Gen. MacArthur Japonijoje įsakė “betvarkę daran- 
ir keturi nariai aukštųjų rū- čioms mažumoms” sustabdyti savo demonstracijas.

į —Kietos anglies kasyklų ir angliakasių unijos atstovei
_____ _____ Į suėjo devintam pasitarimui. Lieka, tik 11 dienų išaiškini-

C VB D iz l mui algų ginčo, dėl kurio gali hirž. 1 sustreikuoti. 
jUgr^ZMO D3ZGS Kubeli —Buvęs prez. Hooveris prašė jungtinių tautų sudaijvti

HAVANA geg 20_ Ame- na’’W organizaciją perimti UNRRA, bendrą maisto tary-
ty svarstant Palestinos klau- rlka šiandien sugrąžino Ku-' ** V’1*9 agęntflras pirm rugsėjo 1 d.
J 1 —Tehrano radijas pripažino mažus susirėmimus siau-simą ir neranda išeities, kaip 

geriau pasielgti.
Vyt. Arūnas

džios kariuomenė veržiasi į 
Azerbaidžiano provi n c i j ą. 
Anot pranešimo, didžiausios 
kautynės yra ties Sanandaj, 
prie Kurdistano pasienio 
pietuose.

Irano propagandos minis
tras Mouzaffar Firouz sakė,
tačiau, jog Tehranas “neži- i vėl svarstyti Irano skundo
no” apie civilį karą Azer- 
baidžiane, ir kad valdžia, 
kaip ir pasaulis, girdėjo apie 
grumtynes toje šiaurės pro
vincijoje tiktai per Tabrizo 
radiją.

Rusai Kariai Padeda 
Korespondentai Tehrane

jėgų.

Yoshida Baigė Sudaryti 
Japonijos Vyriausybe
TOKYO, geg. 20.—Japoni

jos premjeras Yoshida šia,p,-

bai karines bazes, vartotas rėje. Tabriz radijas pranešė apie kitą ataką ir sakė kau
karo metu palaikyti susisie-( tynęs tęsiasi. Azerbaidžiano premjeras sakė “gins nepri- 
kimo linijas Karibejoje. ; klausomybę.”

UN Laukia Raporto
Dėl Irano Evakuavimo
NEW YORKAS, geg. 20. 

—Jungtinių Tautų apsaugos 
tarybos suėjimas artėja be 
jokio ženklo iš Rusijos ar 
Irano, kad visi rusų kariai 
buvo atitraukti iš Irano te
ritorijos. Padėtį sukomplika,- 
vo ir Tabriz radijo raportai 
saką Irane vyksta civilis 
karas.

Taryba sueis trečiadieny

reikalą. Irano ambasadorius 
Hussein Ala sakė jis manąs 
galės laiku raportuoti.

OPA Leis Vėl Kelti 
Automobiliu Kainas

WASHINGTON, geg. 20.— 
Kainos už naujus automobi
lius, jau ir taip dviem atve
jais pakeltos dėl algų pakė
limo, pakils dar kartą—nuo 
4 iki 5 nuošimčių išlygini
mui aukštesnių plieno ir da
lių kainų.

Aukštas OPA pareigūnas 
sakė kainų pakėlimas įeis 
galion už maždaug 10 dienų. 
Kainos pakėlimas bus per
leistas pirkėjams.

NEW YORKAS, geg. 20.1 kelių streiko 4 vai. po pietų 
—Thomas J. Harkins, trau
kinių vairuotoji; unijos pre
zidento pavaduotojas, sakė 
jis tikisi, jog bus susitari 
mas, kuris sustabdys gelž
keliečių streiką, bet apie tai 
nebus pranešta pirm 5 vai. 
po pietų trečiadieny, ir tai 
iš Prezidentūros.

WASHINGTON, geg. 20.— 
Baltieji Rūmai šį rytą pra
nešė, kad aukšti valdininkai 
šiandien tarsis atskirai su 
geležinkelių ir unijų atsto
vais, dėdami pastangų iš
vengti paraližuojančio gelž-

Laukiama Greito Kasyklų Paėmimo 
Išvengimui Uždarymo po Paliaubų

WASHINGTON, geg. 20.— 
Čia tikimasi, kad valdžia iki 
savaitės vidurio paims mink 
štos anglies kasyklas, kad 
išvengti kito uždarymo, kuo
met dabar veikiančios pa
liaubos išsibaigs šeštadienį.

Manoma nebus imtasi to 
žygio, kol nebus išaiškintas 
gelžkelių ginčas, kadangi ne
būtų galima be geležinkelių 
operuoti kasyklas.

Pranešė Abiem Pusėm
Suprasta, jog John L. Le- 

wis ir Charles O’Neill buvo 
sekmadieny painfor m u o t i 
apie kasyklų paėmimą. Val
dininkai tiki, kad Lewis leis 
angliakasiams dirbti po val
džios vadovybe, su sąlyga, 
kad valdžia sudarytų sutartį

Marshall Sukritikavo 
Abi Puses Kinijoje

NANKING, geg. 20. — 
Amerikos taikos pasiuntinys 
Kinijai gen. Marshall šian
dien aštriai sukritikavo ko
munistų ir valdžios grupes 
už jų rolę Kinijos civiliam 
kare, sakydamas jų propa
ganda patarnauja vien tik 
neapykantų sukurstymui.

Amerikietis darė kaltini
mą tuoj po valdžios kariuo
menės pranešimo iš Mukde
no, kad jų jėgos atėmė Sze-

LIBERTY, Mo., geg. 20. pįngkai miestą iš komunis- 
Prez. Trumanas šiandien at-
vyko į William Jewell kole- ■ ----------------
giją, kur jam buvo įteiktas 
garbės teisių daktaratas.
Savo kalboje, Prezidentas 
sakė Amerikos ir pasaulio 
gerbūviui amerikiečiai turi 
suprasti, jog reikia “dirbti, 
dirbti ir dirbti.”

Prezidentas Sako US 
Turi Dirbti ir Dirbti

ketvirtadieny.
2 Centų Skirtumas

Valdžios ekspertai bandys 
išaiškinti dviejų centų skir
tumą tarpe geležinkelių ir 
gelžkeliečių. Unijos reika
lauja 18 centų valandai pa
kėlimo, o geležinkeliai siūlo 
16 centų valandai.

Prezidentūros spaudos 
sekr. pavaduotojas Eben 
Ayers sakė jis nežinąs kada 
abiejų pusių atstovai ben
drai sueis su valdžios tarpi
ninkais, bet jis nemanė kad 
tai įvyks šiandien.

su UMW.
Sakyta kasyklos taip pat 

kooperuos, bet nori progos 
paaiškinti sa.vo pusę pirm 
negu valdžia sudarys sutar
tį su Lewisu, kadangi jos 
visvien turės tokią sutartį 
priimti pirm negu valdžia 
paleis kasyklas.

Kardinolas Gasparri 
Mirė; 4-tas Šiemet

ROMA, geg. 20.—Enrico 
Kardinolas Gasparri iš Ita
lijos, Apaštališkos Signatū
ros Vyriausiojo Tribunolo 
prefektas, mirė šiandien su
laukęs 74 metų amžiaus.

VATIKANAS, geg. 20. — 
Popiežius Pijus XII vakar 
pasakė vienuolėms, jog žmo
nija “vis tebeskuba į tas pa
čias bedugnes,” nežiūrint 
paskutinių 100 metų pada
rytos pažangos.

KALENDORIUS
Gegužės 21 d.: Sv. Felik

sas ir Šv. Valensas; seno
vės: Vaidevutis ir Vvdminė.

Gegužės 22 d.: Sv. Elena 
ir Sv. Rita; senovės: ALDO
NA ir Rimtenis.

ORAS
Apsiniaukus, šilčiau. Sau

lė teka, 5:26; leidžiasi, 8:09.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Molinų Dienos 
Atgarsiai

WorceMer, Mass. — Šv. 
Kazimiero parapijoj gegu
žės 12 d. paminėjimas Mo
tinų Dienos buvo labai įspū
dingas. Rytą kun. A. Mor
kūnas, MIC. atlaikė šv. Mi
šias intencija Moterų Są-gos 
5-tos kp. ir bažnytinio cho
ro; sąjungietės ir choristai 
su savo motinėlėmis ėjo ben
drai prie šv. Komunijos. Pri
taikintą pamokslą pasakė 
kun. M. Tamulevičius. Per 
Mišias solo giedojo Ona 
Graičaitienė “Avė Mlria“.

Po Mišių choras su savo 
motinėlėmis turėjo bendrus 
pusryčius parapijos svetai
nėje.

A
Moterų Są-gos 5-tos kp. 

popietinė dalis motinų pa
gerbimui irgi pavyko. Pir
miausi s.i kuopos pirm. Ane
lė Thompson atidarė vaka
rą, pasveikino visus susirin
kusius ir supažindino su die
nos reikšme. Po to atvaidin
ta veikalėlis. Veikalėlį pa
rašė ir režisavo Genovaitė 
Kamb. Perstatyme turėta, ir 
rankdarbių.

Anelė Thompson padaina
vo solo “Temsta dienelė”, o 
Joana Sepavičienė ir Mild- 
red Lekeckienė pašoko suk
tinį, gi visa grupė padaina
vo “Supinsiu dainužę” ir 
“Saulelė raudona”.

Po to sekė vaikučių svei
kinimas mamytėms. Sekan-

sė Ralys, Mary A. Žemai- 
taitė, Ona, June, Rabertas ir 
Betty — Puišių vaikučiai.

Komediją “Prie autobuso 
stoties’’ parašė Julia. Mack 
ir pati lošė su Matilda Pau- 
lukoniene; prijuokino pub
liką.

“Septynios kartos moti
nos gyvenime’’ parašė ir pa
slaptingai skaitė P. G. Ka- 
neb. Tą veikalą scenoj atsto
vavo: mažą mergaitę — M. 
A. Žemaitienė, jauną paau
gusią merginą — Damita A- 
damskienė, nuotaką — Ane
lė Molienė, motiną su mažu 
kūdikiu — Joana Sepavičie
nė, Grand Mother — Mar
celė Vaitekūnienė, Grand 
Grand Mother — Ona M. Si
dabrienė, pavasario dvasią, 
angelą — Tamulionienė. Ak
te tarpuose dainavo volo O- 
na Graičaitienė “In the gar- 
den of my heart” ir “Gegu
žės daina”; Mildred Lekec
kienė labai jausmingai “Ma
mytė”. Jos malonus balsas 
privedė publiką prie ašarų.

Jausmingas ir organizaci
jai prielankias kalbas pasa
kė kuopos rašt. M. Delionie- 
nė, klebonas kun. A. Petrai
tis ir adv. Ant. Mileris, o 
V. Lutkienė supažindino at
silankiusius su 5-tos kp. Mo
tinų Dienos parengimais nuo 
1919 m. iki šių laikų, kada 
jau ne mes, pagyvenusios, 
bet mūsų dukterys veikalus 
rašo ir pačios lošia.

Paskutinis aktas ir, ro
dos, svarbiausias — už sce
nos pasigirsta Amerikos him 
nas, pakyla uždanga, pasi-

būrys jaunų dainininkių, pa- 
sipaošusių vienodai baltai, 
kaip angelai. Jos padainuo
ja “Prayer Morning” (iš
versta lietuviškai).

kos konservatoriją Bostone. 
.Visos programos galva bu
vo Genovaitė Kaneb, iš pro
fesijos High School moky
toja prancūzų kalbos ir tu
rinti nepaprastus gabumus 
muzikoj. Ji įdėjo daug šir
dies, darbo ir laiko tz.i prog- 

tuviškai). Tarpuose solo iš-1 raniai suruošti. Julia Mack 
pildė Marijona Žemaitienė, o ir.^ prisidėjo; parašė kome- 
solo smuiko P. Genovaitė
Kaneb puikiai sugrojo “Lul- Džiaugiamės jaunomis vei 
l?.bye”. Programa baigta fėjomis ir didžiuojamės. Pro 
Lietuvos himnu. gramo pildytojos gavo daug

komplementų. Pavyzdžiui, 
Gaila, kad nesu poetė ir adv. A. Milerio, dr. Fr. 

neturiu tiek gabumo tinka- Weiksner ir kitų išsireiški

“Talės from the Vienna 
vvoods”, “I love Life’’ ir 
“Seraphic Song” (irgi lie

mai aprašyti programą. Cho
ro grupę sudarė; M. Pauliu- 
konienė, B. Sikorienė, O. 
Graičaitienė, J. Mack, A. Ta
mulionienė, B. Lankenner, 
M. VVeiksner, D. Ademskie- 
nė, M. Žemaitienė, J. Sepa
vičienė ir O. Rg.llys, Marga- 
rieta Žemaitienė negalėjo da 
lyvauti dėl ligos; apgailes
taujame.

mai: “Pirmą kartą tokį pa
rengimą matome”.

Baigus programą klebonas 
kun. A. Petraitis pareiškė: 
“Nesunaikinkite gaidų nei 
kostiumų; būsite pakviestos 
į parapijos sekančius paren
gimus”.

Rengėjos dėkingos visiems 
už prielankumą, taipgi Hud-
šono 45 kp. ir 69 kp. na- 

Visai programai pianu a- rems ir visiems svečiams už 
kompanavo gabi pianistė atsilankymą. Sudavija
Matilda Milerienė, adv. žmo
na. kuri yra baigusi muzi- PLATINKITE “DRAUGĄ”

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

tieji atliko: Ann M. ir Petru- rodo scenos išpuošimas ir

6 MENESIŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

“o ,*•

ANTANAS GIRKANTAS

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūsų tarpo mylimą vysą, brolį ir dėdę.

Netekome savo mylimo Geg. 23 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailesingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 4 gedulingas šv. Mišias. Geg. 23 d., Šv. Antano 
parap., Cicero, 7 vai., Nekalto Prasidėjimo P-lės Švenč., 7:30 
vai., Gimimo p-lės švenč., 8 vai., su egzekvijomis ir TT. 
Pranciškonų vienuolyne Greene, Me.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldpse ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Antano sielą.

Nuliūdę: Moteris, Sesuo ir kitos Giminės.

Marianapolio Kole
gijos padėka

Gegužės 12 d. Marianapo- 
lio mokinių vaidinimas “Lie
tuvos Žemė” buvo Šv. Juo
zapo parap. salėj, Waterbu- 
ry, Conn. Vaidinimas pavy
ko. Prie to vakaro pasekmių 
prisidėjo klebonas kun. J. 
Valantiejus, parapijos var
gonininkas, prof. Aleksis, su 
gerai išlavintu choru ir va
karo kalbėtojas, kun. dr. Vin 
cas Andriuška, MIC.

šeimininkėms
studentams

Šia proga dėkojam vi-' toms geroms 
siems, vienu ar kitu būdu suruošusiems studentams 
prisidėjusiems prie to vaka- puikią vakarienę, vakaro ren 
r0 pasisekimo. Kolegija yra Į ginto komisijai, aukojusiems 
nuoširdžiai dėkinga, TT. Ma- ■ valgius, tikietų platintojams 
rijonų Rėmėjų centro pirmi-, ir visiems atsilankusiems, 
ninkui, kun. J. Valantiejui, visiems vienokiu ar kitokiu 
vietinės kuopos valdybai, (Nukeltu į 3 pusi.)

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

68C3 W. Cermak Road 
bkrwtn, miiiirois

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:»0 rak.

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir 8ekinad. uždaryta.

Tikhlnn Tyrimą. 
Ortlioptlo Gydymą.

Contnct Stiklai 
Stiklo. Atnaujinau,

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Gaila In Indiana—

Pilone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOURS: Daily «—» P. M.
Saturdays 9 A. M. to 1 P. M,

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, h-isdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. ____

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių itempluių.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cliicago

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:09 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE',

LIETUVIAI DAKTARAI

A. A.

LUDWINA SANGO 
GASILIONIENE 

(po tėvais Daunoraitė)

Jau sukako 6 mėn., kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį.

Netekome, savo mylimos Lapkr., 22 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną prarišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias Trečiad., Geg. 22 d., 
1946 m., Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, 6:00, 715 ir 
8:45 vai., ryto, su egzekvijomis.

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Broliai, Seserys, Pusbrolis, ir 
Kitos Giminės.

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Banko.)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kandlen — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — SeStad. — 10 lyte iki 6 vak Sek
imui. — 10 iki pintų. — Trečiad. uždaryta.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

TleaineJu 
Ifi MiimįlDr

umn 
btuvėfl

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Fž Prieinamas KainasI

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tfi ketančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų lAgaralna Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų i

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOS KAZIK—KAZIKAITI9

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10 METAMS 
#500.00 GYDYM0

POLISAS

$4.00

NAMINIU 
Rakandų 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shnlmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL.

%

7F

i. 7®“
jį Iii

-G

4%PASKOLOS ANT MORGICIŲ -
BE KOMISINO

Turtas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 6 A. M. to 4 P. M. —- Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troi lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MtDway 2880

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 321»
Res. Tel. BEPnbllc 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečladlenialfl pagal sutarti-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero^
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Haisted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois*
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemloek 8700. Rez. Pro. 608fl 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzto Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kaedl.n 

Išskiriant trečiad. Ir sakmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

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

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

Trečladlenlala pagal sutarti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 VVest 63rd Street

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Piace 
TeL REPnbllc 7868

TeL CANal 6257
Be*. TeL: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Iki 9 vai. vakare.

Res. 6908 So. Talman Avė.
Res. TsL GROvehill 6617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rc&d^

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia ausitarua

▼AL.: nuo 7 Iki 
Dienomis tik i

kas vakaras.
ai suiart).

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Oiiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO. ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

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 Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rvddencijoa Tel.: BEVerly 82

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULIJMAN 1193 
V»m« Tel.s PTTT.V.MAN K97T

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS
1930 W. II l(Ii St.
Tel. HILLTOP 0991)

Valandos iia*.«l sutarti.

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

Wcst Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Kės. Tel.: BKUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki S vakari
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS $
“DRAUGAS” HELP WAXTED 

ADVKRTISI.NG DEPARTMENT 
127 No. Deaibom Str«“et 
Tel. RANdolpli »488-»48»

II EI. P WANTED — VYRAI

DIŠIŲ PLOVftJŲ 
VIRTUVĖJE VYRŲ 

I<oo|t tunikos Cafct“ri'o.l“. Gera inr>- 
kcstia, tiiunpos valandos. Pastovu
mas, dienomis. Seknuid. ir šventad., 
nereikia dirbti. Apninkamos atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONNEL DEPT. Sol FE.

164 W. JACKSON BLVD.

CABINET MAKERS
Prie

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

WEST WOODWORKING CO. 
310 N. Ada St.

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

CADILLAC MOTOR 
CAR DIVISION 
2025 E. 71«t St.

RAKANDŲ
PATAISYTOJŲ

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

MATYKITE MR. MARCH

L. FISH
FURNITURE CO:
208 S. Wabash Avė.

REIKIA

ARTISTŲ
RANKŲ TAPYBAI

prie
VAIKUČIAMS RAKANDŲ

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS

RAŠYKITE
paduodant kvalifikacijas ir paty
lima sekančiai:

BOX S. F. C. 614 
DRAUGAS 

127 N. Dearborn 
Chicago 2, III.

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA

FREIGHT HANDLERS 
SECTION DARBININKŲ 

Atsišaukrt 2-tram Aukšte 
433 W. HARRISON

HELP AVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72 % I VAL. PRADŽIAI 

T7U I VAL. PO 3 MF:N.
82 J VAL. PO 6 MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIAIS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:80 V AK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.
VALYMUI MOTERIŲ 

LOOP RANKOJE 
Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ar mapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.

PERSONNEL DEPT. Srd FL.
184 W. JACKSON BLVD.

FRED. II. SCHAUB ENG. CO. 
Needa At Once 

TYPISTS
DICTAPIIONE OPERATORS

GOOD SALARY
Time and 1/2 over 40 hours. 

Apply at

2110 S. MARSHALL
CAI.i: MISS ROBIE 

CRAWFORD 6410

HELP WANTED — MOTERYS

’Too

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokau Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

3000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

DŽENITORKŲ
DIRBTI NAKTIMIS

36 VAL. SAVAITE
Laikas ir pusė už visą viršlaikį. 
Unijos mokestis. Liberalios nuo
laidos privilegijos.

Atsišaukite
13th Fl. PERSONNEL OFFICE
HENRY C. LYTTON CO. 

State & Jackson

PAIEŠKOJIMAS

“—Inžinierius Zaleskis. .Feliksas, 
sūnus Felikso, kilęs nuo Alytaus ieš
ko giminius:
Dėdes Žales ko Juozo Sesuiios: Itiid- 
nteklenlės, Kirwlevičienės ir Petruš
kevičienės. Adresas: Germany, H<a<l- 
ųuartcrs. 1034tli Labor Supervision 
Čompany. APO 758, U. S. Army. 
(Kiek prisimenu, gimines gyvino, 
Harrison, New Jersey).

Paieškai! Petronėlės Nau tokai tienės, 
Palubinskaitės, kilusi iš Dnmararkų, 
km., Kazlų .Rudos v., Marijampo
lės ap„ gyvenanti Chieagoje. Prašau 
atsiliepti sekančiu antrašu Mrs. Jo
dyta Jasevleaitė Kazlauskienė, 252 
Munson St., New Haven 11. Conn.

REAL ESTATE

LOTAS PARSIDUODA — 30 x 125, 
7134 S. Falrfield Avė. Puiki vieta 
lietuviui pilkėjui. Arti visu patogu
mu. MRS. KAPUSINSKT, DRE 2407.

Meteoras Sužeidė 28 
Asmenis Meksikoje

Raportai iš Nuevo Leon pro
vincijos Šiaurės Meksikoje 
sakė krentantis meteoras 
sužeidė 28 asmenis ir sunai
kino arba sužalojo visus pa
status Santa Anai kaime. 
Meteoras sukėlė mažą že
mės drebėjimą ir išgązdino 
vietos gyventojus.

(Pabaiga)
LIETUVA KALĖJIMAS

Jei mes nežinome, kas 
dabar dedasi užimtoje Lie
tuvoje, kuri panėši į rusų 
valstybinės policijos (NKV 
D) tvirtai saugomą didžiulį 
kalėjimą, mes mažų mažiau
siai žinome, kad bedieviš
kas komunizmas šiandien Į 
nėrai geresnis, negu jis buvo 
1941 metais, šiandien, kaip 
ir vakar, išskyrus komunis
tinę literatūrą, yra uždraus
tos visos knygos ir visi kiti 
periodiniai leidiniai.

Religinė laisvė pirmosios 
bolševikų okupacijos metu 
pasireiškė tuo, kad buvo už
darytos ne tik visos kultū
rinės draugijos, bet ir reli
ginės brolijos. Iš kunigų bu
vo reikalaujama raštiško pa 
sižadėjimo nemokyti kate
kizmo ne tik privačiuose na
muose, bet net ir bažnyčio
se. Į mokyklas, kuriose anks
čiau tikybos dėstymas buvo 
privalomas, kunigams nebu
vo leista: net įeiti. Visose kny 
gų parduotuvėse ir suvalsty
bintose bibliotekose rastos 
religinės knynos, netgi pa
čios geriausios ir rečiausios, 
buvo be išimties sunaikintos. 
Katalikiškų laikraščių, ka
tekizmų ir mal d a k n y g i ų 
spausdinimas buvo uždraus
tas. Kunigai buvo verčiami 
stoti į NKVD ir sutikimui 
būti šnipais išgauti jie bu
vo sodinami į kalėjimus, kan 
kinami ir kitokiomis teroro 
priemonėmis kamuojami. Vi
sos seminarijos buvo užda
rytos, visi vyskupai ir dftug 
kunigų išvaryti iš savo būs
tinių; ir gyvenamų vietų be 
galimybės padoriai įsikurti 
kur kitur. Tokia, trumpad i- 
mant, buv0 1940-41 metų so
vietinio rėžimo “religinė lais 
vė”.
ŠIANDIE LIETUVA

Šiandieną kai Lietuva y- 
ra tokiose sąlygose, kad ji 
negali viešai ir laisvai pa
reikšti savo valios, o valsty
bių atstovų konferencijose 
neprisimenama nė žodžio, — 
mūsų visų pareiga šioje ša
lyje organizuotai reikalaut. 
Lietuvai ir jo3 kaimyninėms

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

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

‘ Cicero. III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam Iš namų ir prlstatom

FARDUOD AME NAUJUS 
RAIBOS

Mes turime Ratilių | stakų ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite sn Savim
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos! Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Lietuva Nenori Mirti

Ji Atkurs Nepriklausomą Valstybę
IŠVIETINTIEJI PRAŠO PAGALBOS. J. SAVAIČIO 
ATPASAKOJIMAS KOMUNISTŲ IK NACIŲ TERO
RO LIETUVOJE.

tautoms valstybinio nepri
klausomo pripažinimo. Juk 
Atlanto Čarterio iškilminga- 
mė paskelbime buvo pareikš
ta, kad kai tik karas bus 
pasibaigęs, visoms tautoms 
be jokios išimties bus su
grąžinta laisvė.
LIETUVA IŠNAI
KINIMO ANGOJE

Jau šeštas metas kaip Lie
tuva kenčia svetimųjų jun
gą ir mato draskomą savo 
tautos gyvybę. Šimtai tūks
tančių jos nekaltų piliečių 
skursta sovietiškam ar vo
kiškam ištrėmime ir jie nie
ko labiau netrokšta, kaip 
kuo greičiausiai sugrįžti į 

, gimtąjį kraštą ir nebebūti 
niekam naštai, bet gyventi ir 
dirbti savo tėvynės ir visos 
žmonijos labui.

J. Savaitis, savo ilgoje ir 
turiningoje kalboje, nupie
šęs Lietuvos ir lietuvių tau
tos tragingą likimą, nacių ir 
bolševikų teroro veiksmus, 
su giliu nuoširdumu ir krei
pėsi į Amerikos lietuvius su 
prašymu, padėti Lietuvai iš
silaisvinti ir lietuviams trem 
tiniams sugrįžti į išlaisvin
tą tėvų žemę — Lietuvą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba suprasdama didį, reikalą 
ir svarbą šiose dienose, ka
da valstybių galvos planuo
ja naują pasaulį, budėti, ir 
nuolat klabenti, ir didį rei
kalą būti pasirengusiems 
kiekvienu momentu apginti 
mėginimus išplėsti iš lietu
vių tautos nepriklausomos 
valstybėse idėją, — ragina 
visus lietuvius rengti masi
nius susirinkimus ir tą klau
simą laikyti gyvu ir aktua
liu.

Tai kryptin 5 veikdamas ir 
Bostono Lietuvių Komitetas 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės rengia milžinišką masi
nį mitingą liepos 4, So. Bos
ton High School auditorijoj, 
So. Bostone, kur jau pasi
žadėjo atvykti ir pasakyti 
kalbą kongresmanas O'Kon- 
ski,

Baigiant susirinkimą bu
vo tęsta rinkimas aukų. Kaip 
ir visuomet parengimai tu
ri savo išlaidų taigi ir šiam 
rengiamam parengimui jau

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raktinė atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.
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Marianapolio Kolegi
jos padėka

(Atkelta iš 2 pusi.) 
būdu prisidėjusiems prie va
karo.

★
Tą pačią dieną šv. Juoza

po parap., Lowell, Mass., bu
vo kolekta. Tam tikslui ten 
buvo nuvažia.vęs kun. Jonas 
Petrauskas. Surinkta $148. 
Šiuomi norime padėkoti par. 
klebonui, kun. Pr. Strakaus- 
kui, kuris savo prielankumą 
parodė ii leido atvažiuoti tą 
kolektą padaryti. Aukoto
jams ir gerąjam mūsų rė
mėjui kun. Pr. Straka.uskui

pradėta surinkdinėti gera
širdžių aukelės. Aukojo — 
kun. dr. K. Urbonavičius $5; 
po $1.00 — kun. S. Ssulė- 
nas, Marcinkienė, Elzbieta 
Kleponienė, Petronėlė Yaka- 
vonis, J. Arlauskas, Julija 
Yagminienė, Petronėlė Kas- 
mauskienė, dr. T. Jakmauh, 
dr. L. Kapochy, kun. P. Vir- 
mauskis, S. Griganavičius, 
W. Ma.rtinkus, dr. P. Galinis, 
P. Svilienė, A. Mockienė, J. 
Kumpa, Raymond Paul ir 
Tarnas Yakavonis. Buvo ir 
smulkesnių aukų. Viso su
rinkta $34.20.

Susir i n k i m e paaiškėjo, 
kad liepos ketvirtos minėji
me atvyks lenkų, latvių ir 
estų delegacijos, kad pritar
ti lietuvių judėjimui. Iš Chi- 
ca.gos pasižadėjo atvykti S. 
Pieža, kuris aprašys lietu
vių troškimus ir reikalavi
mus. Taigi liepos 4-toji So. 
Bostone žada būti milžiniš
kos demonstracijos įvykis, 
kuris turės savo pagrinde 
— Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva. J. K-pa

iRENDUOJAME GRINDŲ5, 
j TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
' Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ I

IR VARNIŠŲ, taipgi — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ

IR VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE VALSI’AR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
19<fi m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROŪETIE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMloek 8262

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

šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartinj savo namų be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra, 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas vizleme Veteranams 
šiame neikale suteikti patarimus ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

šia proga norime padėkoti.
Aukojo sekantieji: kun. P. 

Strakauskas $35.00.
Po $5: Kasniūnienė, Kas

paravičienė, Nicholson-Mrs. 
Svenchonis, Drevinckų šei
ma, Versiackai T. ir K., Bla- 
zevičiūtė S. ($4.00).

Po $3: Albinas Versackas 
ir M. Andruškevičius.

Po $2: Perednai, Naran- 
kevičius, Matkevičienė, Zap- 
nickas, Kazlauskienė, Narin- 
kaitė, Blažionienė, Stanevi
čius, Mary Bu j a, Miss Kava- 
lowskas, Casper šeima, Sau
lėn, Stanevičius, Jr., Galu- 
bickas, Banevičių šeima, S. 
Versiackas, Kraučiūnas, Mr. 
Bu ja.

Po $1: Paulauskas, Stra- 
kauskų įnamė, Grenda, Za
karauskas, Gumbris, Kava
liauskienė, Kavalsukas, Kos- 
tesky šeima, Maray, Dulkė 
šeima, Adamavičienė, Žeb- 
ris, Dzedulionis, Kučinskai
tė, Stanulonis A., Stanulonis 
F., Stanulonis R., Slevowski, 
Jurevičius, Čepaičių šeima, 
Kraučiūnienė, Kasparavičie
nė, Bomil, Grenda M., Vove
ris, M. Slevowski, V. Dze- 
dulonis, Sharron, V. Galu- 
bickas, Šimonis, Jankevich, 
Valantuvienė, Vilkišienė, Ja- 
nulienė, Biekša, A. Biekša 
Jankevičiūtė, T. Balkus, L 
Žebris, J. Janulis, M. Krow- 
chun, S. Krowchun, Vove
rienė, L. Sabaliauskienė, J. 
Kučinskaitė, A. Saulėnaitė,
S. Balkus, A. Grenda, J. Sa
baliauskas, M. Voveris, J. 
Norinkavičius, K. Dzedulo- 
nis, S. Saulėnas, J. Zunka, 
M. Milienė, V. Vichacka, J. 
Balevičius, J. Bulauka, Va- 
lantinas, Jonis. Steponą,vich, 
L. Steponavich, T. Muzy- 
kowski, J. Varanauskas, P. 
Stanulonis, A. Stanulonis, J. 
Salakas, B. Paulauskas, H. 
Valentinas, S. Tareda., B. 
Norinkevičius, Kučinskas, J. 
Sabaliauskas, Kacinski, Dir- 
sa, Shauley, Sadauskas, Za
karauskienė, Balkus.

Vadovybė
rF“

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

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

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

1

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

A. A.
JURGIS BARNATONIS 

(Barton)
Gyv., 1341 S. California Avė.
Mil'C Geg. 19 d.. 1946 m., 3 

vai., ryte, .'•lu laukęs 60 m., amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskričio, Viešintų pa
rapijos, Nemeirl'u kaimo. Ame
rikoje išgyveno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Barney ir marčių, Myrle; 
dukterį Alice ir žentų. Joseph 
Mitehell; seserj Emilia Jodelis 
ir jos vyrų Juozapų: anūkus 
Franees, Joseph ir Ruth; pu
sseserę Emilija ButkUnas ir 
jos vyi-ų- James ir kitas gimines 
ir draugus.

Lietuvoje paliko seserj Ur
šulę SenviaitlenS jos šeimų ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 S. 
50th. Avė. — Cicero, Iii.

Laidotuvės jvyks Ketyirtad. 
— Geg. 23 d„ 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas i Šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs. Duktė, Mar
ti, Žentas, Anūkai, Sesuo ir Ki
tos Gimines.

Laidot., direkt., A. B. Petkus. 
Tel. Townhall 2109.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

by the
LITHUANIAN CATIIOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Associatlon 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Kad skaitytojas neapsiriktų, išsyk pasakome: čion 
kalbame apie skelbimus, tam kalendoriui duotus ne ko
munistų, bet visokių kitokių lietuvių—vartant puslapį 
po puslapio, ten rasi socialistų, tautininkų ir net tokių, 
kurie stengiasi dėtis gerais katalikais. Atsimintinas ir 
kitas dalykas: ten skelbiasi žmonės pasiturį, žiną, ką 
jie daro, kartais net besimaišą lietuviškųjų organiza
cijų vadovybėje.

Visi jie suneša savo auką komunistiniam veikimui, 
savo skelbimais remia jų spaudą ir jų darbus, kurių 
svarbiausias tikslas yra amžinai pražudyti Lietuvą, o 
visą pasaulį, atiduoti raudonajai diktatūrai.

g) ■ >... - ... •
! —<£aLciuviznjž-^uitaitut&

_ _

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Tarp tokių keistų geradarių—komunistų rėmėjų— 
randame bankininkų, graborių, karčiamų savininkų, dra
bužių valytojų ir visokių kitokių biznierių. Imkite pa
gal miestus — Brooklyną, Philadelphiją, Clevelandą, 
Chicagą ir kitus,—pasižiūrėkite, kurie žmonės ten skel
biasi,—ir patys savo akimis netikėsite: tarp jų yra 
tokių, kurie graudžias kalbas sako lietuvių tautinėse 
organizacijose, ir tokių, kurie bažnyčioje žiūri, kad kle
bonas pastebėtų jų duoklę. Čion jie savo dovaną su
teikia didžiausiam laisvos Lietuvos, demokratijos ir 
katalikybės priešui—komunizmui. Dar pastebėtina, kad 
kai kas jų randa ir kitų progų savo paramą suteikti 
komunistams.

=*5^
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo, 
ma tai padaryti ir neprisiunčiama' tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tpisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumi}. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Amerika Prieš Komunizmą
Prieš kiek laiko George Atcheson, Amerikos atsto

vą,s sąjungininkų taryboje Japonijai tvarkyti, padarė 
labai reikšmingą pareiškimą. Tarp kitko jis buvo pa
sakęs, kad

Jungtinės Valstybės nenori komunizmo nei Ameri
koje nei Japonijoje.

Kai kas manė, kad George Atcheson reiškė tik sa
vo asmeninę nuomonę. Taip norėjo išaiškinti komunis
tai ir kai kurie jų bendrakeleiviai. Tačiau prieš keletą 
dienų U. S. pasekretorius Acheson, besikalbėdamas su 
spaudos atstovais, aiškiai pasakė, kad su George Atche
son padarytu pareiškimu, jog Amerika nenori komu
nizmo nei pas save namie, nei Japonijoj, valstybės de
partamentas sutinka.

Kaip žinoma, Jungtinės Valstybės veik vienomis sa
vo pastangomis Japoniją nugalėjo. Tačiau tuoj po ka
ro Maskva užsimanė varytis, kad to krašto kontrolę į 
savo rankas paimti. Ji paleido į darbą savo agentus, 
kad Japoniją sukomunistinti. Amerika, aišku, nenori, 
kad Japonija patektų į komunistines žnyples, kurias 
kontroliuotų diktatorius, Stalinas ir tada Amerikos sau
gumui sudarytų tikrai rimtų pavojų.

★
Sėkmingai Išlaikyti Kvotimai

Praėjusį šeštadienį šioje vietoje mes padarėme pas
tabą, kad Vyčių choras Chicagoje savo koncerte (ge
gužės 19 d.) jam uždėtą pareigą atliks, bet statėme 
klaustuką, ar visuomenė iš gavo pusės atliks tai, kas 
jai' reikia atlikti, būtent ar parems gražias choro pas
tangas.

Po koncerto su ypatingu pasitenkinimu galima kons
tatuoti faktą, kad ir Vyčių choras ir mūsų visuomenė 
visu šimtu nuošimčių kvotimus išlaikė. Choras, nors 
tik prieš keletą mėnesių tepersiorganizavo, tačiau pa
sirodė jau turįs didoką repertuarą ir dainavo gerai ir 
meniškai. Publikos prisirinko pilna Dariaus-Girėno au
ditorija, kas kėlė choro narių entuziazmą, nes jie pa
juto, kad jų pastangos yra įvertinamos ir darbas stip
riai remiamas. Tai yra geras ir džiugus reiškinys.

Mes nekartą esame nurodę reikalą palaikyti bent 
vieną centralinį chorą, kuris bet kur galėtų pasirodyti 
atstovaudamas lietuvių dainą. Pasirodo, kad tokį cho
rą jau turime ir kad tą chorą remia visuomenė. Taip 
ir reikia. Tuo būdu mūsų visuomeninis gyvenimas ir 
veikimas bus pilnesnis.

Tad, abipusiai išlaikę kvotimus, žiūrėkime, kad nuo 
dabar prasidėtų darbas. Ir juo tas darbas bus visuo- 
meniškesnis ir vieningesnis, juo didesnės bus pasekmės.

★
Ar Jie Žino, Kad Remia Komunizmą?

Jie taip elgiasi ne iš nežinojimo ir ne iš komunis
tinės idėjos, nes jie nėra komunistai, o biznio sumeti
mais ir brangiausių mums, lietuviams, dalykų nepaisy
mu. Dėl biznio jie kažin ką parduotų. Dar keisčiau at
siminus, kad komunistai, jei čion įsigalėtų, tuoj nusa
vintų tokių rėmėjų biznius ir juos pačius paleistų šunų 
šukuoti. O jau tiesiog sunku juos suprasti žinant, kad 
kai kurių tokių rėmėjų gimines bolševikai yra Lietu
voje kankinę.

Toki įvykiai yra skaudus reiškinys Amerikos lietu
vių gyvenime. Tai rodo, kaip daugelio sąžinė yra ap
kerpėjusi, kaip smulkus savanaudiškumas ir brangiau
sių žmogui dalykų nepaisymas yra įsigalėjęs šios ša
lies lietuvių eilėse,—ir kaip tik tų lietuvių, iš kurių 
tokių pasielgimų kuo mažiausia galėtumei tikėtis.

Tėvų žemėje Lietuvoje eina žiauri kova dėl laisvės 
ir gyvybės. Komunistai ten negailestingai naikina, tre
mia ir kalėjimuosna meta geriausius tautos sūnus ir 
dukteris. O čia, Amerikoje, nemažas skaičius tų mū
siškių, kurie statosi lietuviais patriotais, savo dolerius 
ištiesia tiems patiems komunistams, kurie tėvynėje yra 
pavergę ir persekioja tų rėmėjų senus tėvus, brolius 
ir seseris,—visą. lietuvių tautą.

Šie visi žodžiai yra, ne ratorika, bet sausa statistika: 
pasiėmę paverskite komunistų kalendoriaus lapus ir 
patys pamatysite, kiek ten rasite žmonių, savo para
mą skelbimais, davusių raudonųjų kovai prieš Ameri
kos demokratiją, prieš Lietuvos laisvę ir prieš tikė
jimą.” R-

“Amerika” praėjusią savaitę įdėjo vedamąjį straipa- 
nį, kuris turėtų atkreipti dėmesį visų tų, kurie savo 
sunkiai uždirbtais centais paremia Lietuvos priešus 
komunistus. Tą straipsnį mes čia ištisai perspausdina
me;

Neseniai mūsų dėmesį atkreipė lietuviškųjų komu
nistų išleistas kalendorius, ir tai tąja dalimi, kur ne
tikėtumo būtų sunkiau rasti: turime galvoje skelbimus.

Tie skelbimai rodo mūsų lietuviškosios visuomenės, 
tam tikros jos dalies, neįtikėtiną paramą komunistams, 
—tiems patiems, kurie eina prieš demokratiją Ameri
koje ir kurie džiūgauja Stalino primesta Lietuvai ver
gija.

ITALŲ RINKIMAI IŠSPRĘS TRIESTO KLAUSIMI...
Bandoma kalbėti apie Triestą. Bet rusai pageidau

tų, kad šis klausimas būtų paliestas po italų rinkimų, 
kurie turi įvykti birželio 2 dieną. Tada mat jiems pa
aiškės koks rėžimas bus Italijoje ir kas turės daugiau 
įtakos į vyriausybę angloi-saksai, ar rusai.

Juo toliau, “Keturi” vis labiau painiojasi ir mazgas 
darosi visai neišrišamas. Dar nebuvo paliesta Vokie
tijos problemos, kad jau mažai betrūksta, kad patys 
ministrai savęs nesusipančiotų.

Prancūzai siūlo, kad svarstant Vokietijos klausimą, 
būtų pakviesti į posėdį Lenkijos ir Čekoslovakijos at
stovai. Gi Bevinas iš savo pusės siūlo pakviesti dar 
Olandijos ir Belgijos atstovus.

Sovietų laikraštis “Izviestija” smarkiai puola viso
kią “blokų” politiką, kuri galėtų pasauliui įpiršti he
gemoniją.

“Tėra tik vienas kelias taikai pasiekti, rašo tas laik
raštis, tai bendradarbiavimo kelias tarp taikingai nusi
teikusių tautų, pripažinant demokratiškumo principus, 
lygybę ir tautų apsisprendimą”.

Bet labai gaila, kad nė vieno tų principų patys ra
sai netaiko nei vienai jų pavergtai tautai. Ar lietuviams 
duodama laisvė apsispręsti? Latviai ir estai tokioj pat 
padėty. Kodėl iš Varšuvos vyriausybės išmetami buvę 
Londono vyriausybėje ministrai?

Anglų laikraščiai atsakydami į “Izviestijos” straips
nį, kaltina pačius rusus, kad jie užpakaly “geležinės 
uždangos” suorganizavo euro-azišką bloką, kuris taip 
pat pasauliui yra pavojingas, kaip ir kiti blokai.

Kodėl rusai nenori, kad taikos sutartys būtų svarsto
mos “Taikos” konferencijoje prieš dvidešimt vienos 
tautos atstovus? Dėl to, kad toj konferencijoj jie skai
tysis mažumoj. Atidėdami konferenciją, jie ieško būdų 
praplėsti savo “rytiiką” bloką, kad pritraukus dau
giau šalininkų. Jei taip, ta,i blokai egzistuoja ir vieną 
dieną jie prives pasaulį prie katastrofos, kuri kartu 
ir išgelbės nuo to nervavimosi, kuriame šiandien visi 
gyvena. *

Tada bus pasiektas visiškas susitarimas.
VYT. ARŪNAS

(Tęsinys)
Kai sugrįžo dukterys su 

vyrais, nutarta parduoti lau
kų galai ir pasistatyti tro
besiai, nes dukterys su žen
tais irgi buvo brangūs, kaip 
stovi. Už tai ir tėviškėj ne
buvo to ištekliaus, kurs bu
vo anksčiau. Vėliau, kai 
Grikšai pradėjo įsigyventi ir 
uždirbti daug pinigų, visus 
sukišo į savo tėviškę. Tėviš
kė atgijo, nors be tų ąžuolų 
ir uosių, be sodų ir šlaitų, 
kurie anksčiau buvo visas 
jos papuošimas, puikybė ir 
siela.

Danutė vis dėlto nesijautė 
čia namie. Ji matė, kad vi
sa kas čia yra, Grikšų pi
nigais padaryta. Jai buvo 
koktu, kad ji nieku negali 
prisidėti. Ar tokią ateitį ti
kėjosi ji anksčiau, prieš ka
rą, kai Motiejus taip malda
vo jos meilės ir kai išskyrė 
ją iš visų kitų vyrų, už ku
rių ištekėjusi gal būtų lai
minga buvusi...

Sunaikinti sodai ir šlai
tai, kuriuose taip linksmai 
čiulbėjo paukščiai savo ne
pabaigiamus koncertus, su
naikinta ir Danutės jaunys
tė. Ji dabar gyvena tik dėl 
vaikų. Jos pačios gyvenimas 
jau baigtas. Jos dainelė jau 
sudainuota, o ji dar tik 28 
metų. Jos reikalavimai bu
vo nedideli: norėjo turėti 
tik gerą vyrą, už kurio pe
čių ji sau gyventų ramiu ly
giu gyvenimu. Tokiu geru 
vyri? vaizdavosi sau Danu
tė, dar paskutinių klasių 
gimnazistė, po šitą anuomet 
tokį puikų ir išsikerojusį 
sodą linksmai bėgiodama, 
savo Motiejų. Padėti sau 
Danutė nemokėjo ir kažkaip 
visai pagaliau atšipo. “Ar 
ne vis vien” — įtikinėjo ji 
pati save:

— Ar čia ilgai žmogus ant 
šios ašarų pakalnės...

Viskas pasikeitė! Vietoj 
išsikerojusių šimtamečių ą- 
žuolų ir uosių Jesios šlai
tuose, kur niekad nesibaig
davo paukščių dainos, de- 
vynliežuvių lakštingalų bal
sai, dabar — tik kelmynai. 
Sodų vietoje susodinti nau
ji skiepeliai. Tik rami Jesia 
liko ta pati. Ji, kaip ir a- 
nuomet, tarp apžėlusių šlai
tų, ramiai, tyliai ir links
mai teka tolyn ir tolyn.

Iš skiepelių išaugs nauji 
medžiai. Šlaitai apžels vėl. 
Sugrįš vėl ten gyvumas, kaip 
buvo, atrodė kažkokia ne
drąsi, užguita ir visai ne- 
gaivi. Jos jaunystę pražudė 
gerasis Motiejus, už kurio 
ji tekėjo tik gailėdama jo, 
nes jis be jos labai kanki
nos. Ji tarė savo šventa pa
reiga sukurti jam meilę ir 
likti jo žmona. Motiejus ta
čiau jokių pareigų sau ne
užsidėjo, jokiomis pareigo
mis netarė reikalingu save 
varžyti. Dėl to jo žmonos 
gyvenimas nuplaukė ašaro
mis...

Kartu su Danute vasaro
jo tėviškėj ir Marytė su sa
vo vyru.

Nors Marytė su savo vy
ru mylėjosi ne mažiau, kaip 
pirmais vedimo metais, ji 
irgi nebuvo dabar tokia lai
minga, kaip kad prieš de
šimtį metų kad čia gyveno.

Ji irgi toli nebuvo taip gy
venimo džiaugsmo kupina, 
kaip anuomet. Gyvenimas 
jai nebeatrodė toks gražus 
ir viliojantis, kaip prieš de
šimts metų. Visi tie baisūs 
pergyvenimai, kuriuos jai 
teko pakelti, paliko gilius 
pėdsakus jos sieloje. Mary
tę nuolat persekiojo baisus 
pesimizmas. Niekuomet ji 
nesijautė visai laiminga. 

(Bus daugiau)

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

MIKALOJUS MYKOLAS 
BARAUSKAS

Gyveno; 3808 S. Unon Avc. 
Tel, — YARds 8660.

Mirė Geg. 19d., 1946m., 10:- 
30 ui. ryte, sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių, apskr.? Radviliškč-s 
parap., Eibariškių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 42 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Rozalija (po tėvais 
Rumbinaitė); sūnų Kazimierų;
2 dukteris Anastaziją, ir Mor
tą; giminaičius Kazakauskas; 
dėdę Kazimierų ir Hienų Ka- 
sluluskus iš Kearny, N. J., ir 
daug kitų giminių Amerikoje.

Lietuvoje paliko uošvius Juo
zapų ir Rozaliją Ruunbinus; 
švogerkų Salomėją ir Juozapą 
Stasiūnus; švogerį Karolį ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 H. Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., Geg. 2 3d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bius nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieč'ame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės*'.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duk

terys ir kitos Giminės.
Laid. direkt.: Antanas M. 

Phillips, tel. YARds 4908.

A. A.

ANTANAS JABLONSKIS
(Tel. VIRginia 9081)

Mirė Geg. 19d., 1946m., 2
vai. ryte, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietluvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tris sūnus — Stanislovą, Ju
lijoną ir Romaną; marčią Ma
ry; iįvi dukteris — Victoria 
Siiimkus, žentą l’ranciškų; 
Bernice Schade, žentą Harold; 
šešis anūkus; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

_ Priklausė . prie Teisybės My
lėtojų, Palaimintos Lietuvos ir 
Bimano .Daukanto draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir
Evans koplyčioje, 3319 S. Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, Geg. 22d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bius nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Sūnuj, Dukterys, 
Marti, Žentai, Anūkai ir vi
sos kitos Giminės.

Laid. direktoriai: Mažeika 
ir Evans, tel. YAR. 1138-39.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
90 II). — Siui liuli .... $1.60
Briek Siding — Roll ........... $2.15
Heavy Briek Siding .............. $6.95

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMU 

A-l

rūšies stako — Lentų ir Namams 
Materiolo.

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

ALBERT LIJMBER & Si PPLY 
COMPANY

3860 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2161

mARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

KVIEČIAME

| KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN

* 3RANDES

• RŪMO
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“Lietuviška.žydnlcM**
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
ARD 27-tas Seimas 
Gegužės 26 Diena

Ką aukojome — turime.
Ką praleidome — turėjo

me.
Ką palikome — nustojom.
Už kelių dienų įvyksta 

metinis ARD seimas, jau 27- 
tas iš eilės.

ARD seimai, tai Seserų 
Kazimieriečių Diena. Sykį 
metuos, seserų prieteliai, jų 
pritarėjai ir rėmėjai, susi
renkame, kad pagerbti mū
sų kuklias veikėjai. Išgirs
tame raportus ARD skyrių 
ir centro ir viso veikimo su
rišto su Šv. Kazimiero Aka
demija, jos augimu, jos rei
kalais bei ateities planais.

Draugijų atstovai, rėmė
jos, prieteliai skubinasi visi, 
anksti gegužės rytą, kad pra 
dėjus su malda ir šv. Mišių 
palaima tos brangios dienos 
darbą.

Per metus laiko, vieną die
ną pašvęsti taip kilniam tiks 
lui, neapsunkina nei vieno. 
Seime keletą valandų pabū
ti, pas seseris paviešėti, do
vanėlę sulyg išgalės suteikti,

tai kiekvieno’brangi privile
gija.

Ateinantį sekmadienį lauk 
sime skaitlingo ir sėkmingo 
A RD27-tojo seimo. Rėmėja

Aukotoju Trem
tiniams žiniai

Bridgeport. — BALF’o 3- 
čio skyriaus drabužiams, 
maistui, medikamentams ir 
piniginėms aukoms lietu
viams tremtiniams priimti 
stotis yra 915 W. 32nd Str. 
(pusantro bloko į vakarus 
nuo Halsted Str.). Stotis at
dara kas vakaras, nuo 6 iki 
8 vai., išskyrus šeštadienius 
ir šventadienius.

Radus stotį uždarytą, dra
bužius reikia padėti ant už
pakalinio porčiaus prisegus 
aukotojo adresą.

Tokioj pat tvarkoje aukos 
priimamos ir BALF’o aps
krities centrelyje, 4714 So. 
Marshfield Avė. Ten radus

stotį uždarytą, raktas yra 
pas Mickūnienę ten pat šalę 
stoties, 4716 S. Marshfield 
Avė., antros lubos iš fron
to. J. Šliogeris

Unija sutiko
Marshall Field departmen- 

tines krautuvės darbininkų 
unija sutiko su planu, kurį 
kompanija buvo pasiūlius, 
būtent darbininkams , par
davėjams sumažinti dar
bo dienas iki 5 savaitėje už
mokant ir už nedirbamą, o 

Mrs. Ethel Margaret Zyg-. visiems kitiems pakelti al
gas.

Nespėjo kojos sušilti- 
divorsas
mont, australietė kareivio 
žmona, tik kovo mėresį at
vykus į Ameriką, iškėlė vy
rui divorso bylą. Sako, vy
ras ją mušąs. Zygmunt’ai 
gyvena Chicagoj.

Pasidalino dovana
Prieš kiek laiko Chicagoj 

suimtas Daniel J. Leary, 
buvęs Waterbury, Conn., iž
do kontroleris, kurs, išeikvo
jęs miesto iždą, pabėgo ir 
Chicagoj ilgai laisvas gyve
no. $3,000 dovanų buvo pas
kirta už jo suradimą. Buvęs 
vaterburietis Palmer jį čia 
pažino, o patrolmenas J. 
Flood suėmė. Dabar abu 
gauna po $1,500.

Grybautojams
Illinois State Museum iš

leido knygutę apie grybus. 
Knygutėj plačiai aiškinama, 
kurie grybai yra nuodingi. 
Grybautojams patariama 
knygutę įsigyti ir susipažin
ti su grybais.

JUOZAPAS KUKNAUSKAS

Gyyęno 3225 S. Halsted St.
Mirė Oeg., 19 d., 1946 m., 6 

vai . vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio Kvėdarnos pa
rapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sesers dukterį Viktorijų Isdonas 
ir jos vyrą Juozapą: sesers sū
nų Joną Jasulis ir jo žmoną 
Jennie; pusbrolį Juozapą Za
rembą jo žmoną Stella ir ją 
šeimas ir dalug draugą ir pa
žįstamų.

Laidotuvėms rūpinasi Juoza
pas ir Stella Zaremba.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje — 3319 S.
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiad., — 
Geg. 22 d., 1946 m.

Iš koplyčios 7:30 vai., ry
to, bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų Hus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. . T

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

Nuliūdę: Sesers Duktė, Se
sers Sūnus. Pusbrolis, Pussese
rės ir Kitos Giminės.

Laldot., direkt., Mažeika ir 
Evans. Tel. YARdsll38-39.

JONAS EUDEIKIS SR.
Mirė Gegužės 18d., 1946m., 12:40 vai. popiet, sulaukęs ži

los senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Mažeikių apskr., Akmenų parap., 

Klykolių miestelio. Amerikoje išgyveno 60 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: tris sūnus Laid., Dir., Jo

ną F. ir jo moterį Emiliją ir jų dukterį Dorothy Jakubs, 
Juozapą, Antaną, ir jų šeimas; penkias dukteris — Julia Zi- 
mont, jos vyrą Dr. Antaną Zimont; Oną Masla; Emma Šū
kis; Bertha Lauraitis; Paulina Fiorsberg, ir jų šeimas; 22 
anūkus, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, Geg. 22d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

draugusNuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulūdę:— Sūnai, Dukterys, Marčios, Žentai, 
visos kitos mūsų Giminės.

Informacijoms skambinkite — YARds 1741.

ir pažįsta-

Anūkai ir

Negriaus namu
Naujam Chicago parkui 

įsteigti buvo planuota nu-' 
griauti visą eilę didelių na
mų prie Thorndale Avė. 
penkioliktame bloke. Gyven
tojams užprotestavus, Chica
go Park Distriktas numany
mą atidėjo iki bus išeita iš 
namų krizės.
REMKrre ir platinkite 
KATALIKIŠKA SPAUDA

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

ONA DEVEIKIENE
(MOTINA)

Gyveno 1429 So. 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė Geg. 18-tą d., 1946m., 6:30 valandą ryte, sulaukusi 

žilos senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Klovainių par., 

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko liūdinčius: dukterį Viktoriją; tris sūnus — Petrą, 

Antaną ir Kazimierą, jų žmonas, anūkus, ir pro-anūkus. Lie
tuvoje paliko dukterį Veroniką Dambrauskienę ir jos šeimą. 

Priklausė prie Apašt. Maldos Dr-jos ir Klovainiečių kl.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th 

Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks trečiadienį, Geg. 22d., 
8:30 vai. ryto, iš koplyčios į švento Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti velionei paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę lieka:— Sūnai, Dukterys ir visi kiti Giminės.
Laidotuvių direktorius: A. B. Petkus, tel. Townhall 2109.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą, j
— Tai Padarysite Tiesiog | 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą

Čia rasite suvirS 200 Puikiv | 
paminklų ir galėsite lengva' 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Davgtlū Littumų yra pi/n< 
patenkinti tau mene iedevraii 
kuriuo* mes padirbome jiems.

tinti ir kryžiais apteikti jie 
vyks vieni į New Britain, 
kiti į Admiralty Salas, o vie-

Nauji misionieriai
Gene va, m. — šv. širdies 

Kongregacijos Seminarijoj nas į Peru indėnų tarpą, 
baigė kunigo mokslą ir pasi
ruošimą misijų darbams aš- 
tuoni klierikai. Rockford ’o

Jei kas pradeda krutėti 
lovoj, laikas yra, kad iš jos 

vysk. Jonn J. Boylan įšven- atsikeltų. — Vellington.

MAŽEIKA'EVA
(EVANAUSKAS)

NS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

NULIŪDIMO
■H

« v

/•

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETK

A.

JONAS WAITKUS
Gyveno adresu 2700 W. 43rd St., telefonas VIRginia 3153.
Mirė Geg. 18d., 1946m., 5:50 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Žarėnų parap., 

Paminės katimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Eleną (po tėvais Glad- 

kauskaitė); dukterį Eleną ir žentą George Kriz; sūnų Capt. 
Joną, M. D. (U. S. Army); seserį Sazaną Stasulis ir jos vyrą 
Fortūnatą ir šeimą; dėdienę Jievą Gladkauskienę ir šeimą; 
dėdę Kazimierą Ginejt ir šeimą; švogerį Povilą Daubarą ii 
šeimą; ir daug kitų giminių, draugų r pažįstamų.

Priklausė prie Jaunų Lietuvių Amerikos kliūbo.
Kūnas pašarvotas namuose: 2700 W. 43rd St. Laidotuvės 

įvyks trečiadienį, Gegužės 22d., 1946m. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Pane
lės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka:— Žmona, DukftČ, Žentas, Sūnus, ir visos 
kitos mūsų Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liulevičius, tel. LAFayette 3572.

Kairėje matosi vienas ič| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti | 
1 mūsų didįjį ofisą Ir dirb 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
517 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELET OKI 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas T0WNHALL 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų finansiškam stovini prieinamas I

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

O h I o a g o ■
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANGU 
Pa tarna u jam 
(lienąirn akt|

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

EB ODOS IŠBĖRIMAMS
Keačlantlejl nuo senų, atdarą 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžiu žalsdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybšs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias tais

daa. Vartokite JI irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų ir sutrflklmų 
prašallnlniul, ir kad palengvint, 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Atblete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrū kimo tarp pirštų: geras U 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms » lauko pu
sės.

I.KOTTLO OINTMBNT parsi
duoda po SI.00, 1.76, ir S.00.

Btąsklte Jflsą Uoney Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 Ne. Pulaski Rd. 

Dent.. D Chlrsgo 89. III.
Arba galima gaut, STEM PHAR-
MACY, 4 84 7 W. 
ro 50, Illinois.

14th St.. Cice-

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West Ulth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5*“

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

RadJo Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAItds 4908

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

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

Telephone YARds 1419

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

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

Phones: YARds 1138-39 

PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PLI.Iinan !>661

i
ty
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Kas išrado radio?

Marconi. Ne! Aleksandr Popov
Maskva. — Associated i 

Press praneša tokią žinią:
Sovietų periodinis žurna

las “Nauji Laikai” rašo, kad 
Britannica Enciklopedija tu
rėtų liautis kreditavus radio 
išradimą Guglielmo Marconi 
ir vokiečiui (rašytojas turė
jo mintyje Heinrich Hertz, 
išradėją elektro-magnetiškų 
Vilnių), tikru radio išradė- 
jum esą Aleksandr Popov, 
rusų fizikas, miręs 1905 me
tais.

“Marconi nieko neišrado”, 
sako straipsnio autorius. 
“Jis tiktai nukopijavo Po- 
pov’o aparatus”.

Straipsny sakoma, kad 
Britanikos redaktoriai turė

tų žinoti Popov’o išradimą ir 
demonstravimą pirmojo ra
dio priimtuvo gegužės 5 d., 
1895 metais, Kronštad’o 
tvirtovėj, netoli Leningrad’o 
(buv. Peterburg’o) ir kad Po 
pov vėliau gavo Rusijos ir
Anglijos patentus.

*
Tokiu tvirtinimu atsikrei

pus į Walter Yust, iš Chica- 
go, vieną Britannica Enci
klopedijos redaktorių, šis pa 
reiškęs:

“Didžiumos žmonių aiški
nimai yra spragsėjimas to- 
lin (popoff). Šis gal da vie
nas jų. Jis man visiškai ru
siškas”.

tulpių laikas Pavasaris atėjo

Mokslas suaugusiems prasidėjo

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

CNKSTŲ. PŪSLES. SOCIALES 
LTOOS PASEKMINGAI

[ŠGYDYMOS. SU PENICILLIN
Mee Jau pagelbėjome tūkstančiams, 
kuri© kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS, KRAUJO. I-IAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ftlaplnimo kanalo 
sunegalavimus, nutekėjimus. pertnnkų 
vertimą, tuštinti pūslę, nuolatini kėllmą- 
sl nakčia Iš lovos.
FIZINE m FT.l’OHOSKOI’TfiKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00

PII.ES (Hemoroidai)
ISGTDOMA MVSV SAPGIP METODU 

BE OPERACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BE SKAUSMO

BE PIOVIMO, BE DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3 

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS O ARANTITOJ AMAS 

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 

Sekmadlenlafs nuo 10 iki 1.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje <»

Suvažinėjo dvirat- 
ninkus

Ant kryžkelio 87 ir Cicero, 
Paul Ostermeyer, 8933 Aus- 
tin, suvažinėjo du jaunuo
lius, važiuojančius dviračiu. 
Automobilio dreiveris sakos 
nematęs dviratninkų nes va
žiavę be šviesos.★

Ant Touhy ir Wolf gatvių 
kryžkelio susidūrus dviems 
automobiliams praeita, sek
madienį vienas asmuo. Igna- 
tius Kasprzycki, žuvo, o vte- 
nuoliką sužeista.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

HE

Dvi olandės tautiniuose kostiumuose tarpe tulpių Hol- 
land, Mich. Nuo karo pradžios šįmet pirmą sykį atgai
vintas “Tulpių Festivalas”, kurį, sakoma, jau aplankė 
desėtkai tūkstančių žmonių. (Acme-Draugas)

Chicago - Washington 
be sustojimo

Praeitą sekmadienį ofi
cialiai atidarytas oro kelias 
Chicago-Washington be sus
tojimo. Kasdien vienas lėk
tuvų išskris iš Chicago 6:45 
A. M., Washingtone bus 
10:30 A. M. Kitas iš Chica
go išskris 2:25 P. M., Wa- 
shingtone bus 6:20 P. M.

500 nauju piliečiu
“I am An American” die

noje praeitą sekmadienį, 
Soldier Field prisaikdinta 
500 naujų piliečių. Priesaika 
perskaitė federalis teisėjas 
P. Sullivan.

Skamba poetiškai, bet sy
kiu ir naudingai visiems, ku
rie nėra piliečiai, o nori jais 
patapti; kurie nemoka ang
lų kalbos, o kuri būtinai rei
kia mokėti Amerikoj gyve
nant; ir kurie jau moka 
šiek-tiek anglų kalbą, bet 
nori ją da labiau pagilinti. 
Mokytis nei vienam žmogui 
nėra vėlu. Mokslas yra bran
gus daiktas, jis brangiai kai
nuoja, bet čia jis visiems bus 
teikiamas dykai.
VASARINIAI KURSAI

Vasariniai augusiems kur
sai Chicago Švietimo Bordo 
užgirti ir autorizuoti. No
rintieji juos lankyti, turi 
kreiptis į žemiau pažymėtas 
mokyklas ir paskirtomis die
nomis bei valandomis. Kur
sai bus sekančios vietose:

Šv. Mykolo parapijos sa
lėj, 2325 W. 24 Place, kiek
vieną trečiadienį. Nuo 7 iki 
8 vai. vakaro pradžia mok3- 
liams bus dėstoma anglų kal
ba ir pilietybė. Nuo 8 iki 9 
vai. — anglų kalba jau pa

žengusiems, geriau mokan
tiems.

Šv. Onos Aukštesnėj Mo
kykloj, prie 18-tos ir Leavitt 
gatvių, kiekvieną antradienį 
ir ketvirtadienį. Nuo 1 iki 2 
vai. popiet dėstoma anglų 
kalba jau mokantiems, o nuo 
2 iki 3 popiet pradžiamoks
liams, taipgi ir pilietybės pa
mokos.

Šv. Bruno salėj, prie 49 ir 
Harding gatvių, kiekvieną 
pirmadienį ir trečiadienį nuo 
9:30 iki 11 vai. ryto. Dėsto
ma anglų kalba — pradžia
moksliams ir jau mokan
tiems — taipgi ne piliečiai 
ruošiami pilietybės kvoti
mams.
Gunsaulus vardo mokykloj, 

prie 44 ir S. Sacramento 
gatvių, kursai nuo 12 vai. 
ryto iki 1 popiet ir nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Čia taippat 
dėstoma anglų kalba — 
pradžiamoksliams ir jau mo
kantiems ir ne piliečiai ruo
šiami pilietybės kvotimams. 

Kursai visiems nemoka
mai. Reikia tikti noro.

mus

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Kardinolas pašventino
Praeitą sekmadienį kard. 

Stritch pašventino naują 
Šv. P. Marijos grotto. pas
tatytą Šv. Marijus vardo la
vinimo mokyklos ir našlai- 
tyno aikštėj, Dės Plaines, III. 
Ta pačia proga kardinolas 
suteikė sutvirtinimo Sakra
mentą 200-tams sieių.

Astuoni jubiliatai
Praeitą sekmadienį aštuo- 

ni Chicago arkidiecezijos 
kunigai šventė kunigystės 25 
metų jubiliejų. Jų tarpe ir 
prelatas D. F. Cunningham, 
katalikiškųjų mokyklų virši
ninkas.

Chicagoj gyvenantieji nor
vegai praeitą sekmadienį 
šventė Norvegijos Konstitu
cijos Dieną. Norvegija kon
stituciją priėmė gegužės 17, 
1814 m.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

Mutual Fedaral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUI’ERVISION

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

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

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

statinėmis.

★ ★ ★

BE AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

BE 3S Telefonas PROspect 5951

Miesto darbininkai 
badaujantiems

Srutų nuotraukų biuro 
(Bureau of Sewers) darbi
ninkai maisto kenuose ba
daujantiems Europoje vaju
je į Šv. Patriko parapijos 
salę, 718 W. Adams St., su
nešė 4,160 kenų.

Vagis bažnyčioje
Iš Šv. Petro bažnyčios, 

prie Clark ir Polk gatvių, 
išplėšta visos dėžutės aukų 
vargšams. Manoma, kad jose 
buvo virš $125. Vagis die
nos metu pasislėpė bažnyčioj 
ir sulaukęs nakties atliko 
šventvagystę.

Cook apskrities iždininkas 
praneša, kad iki gegužės 16 
d. namų ir nuosavybių taksų 
už 1945 m. surinkta $112,- 
305,639. Pernai iki to laiko 
buvo surinkta tik $110,691,- 
961.

Įspėja saliuninkus
Gegužės 23 d., yra pasku

tinė leidimams (licenses) 
gauti. Negavę po tO3 dienos 
bus uždaryti.

Policijos viršininkas įsakė 
distriktų komanderiams pa
tikrinti, ar nustatytu laiku 
yra uždaromi saliunai.

Įvairios - Įdomios

ŽINIOS

Čigonai demokratėje
Bydzoszcz, Lenkija. — Či

gonų karalius Jan Wick 
paskelbė adbikaciją pareikš
damas jog jis paliekąs demo
kratu ir užteksią jam prezi
dento titulo.

Taigi, ir čigonai “subyti- 
no” komunistus, kurių saulė 
Stalinas nei nemano atsięa- 
kyti caro titulo.

traukinį
Roma. — Vienoj Sardini- 

jos dalyje sykį buvo užėjęs 
toks skėrių debesis, kad už
blokavo geležinkelį ir dėlto 
traukiniai buvo priversti su
stoti.

Žuvis vengrams
Budapest, Vengrija. — 

Vienas milionas kenų žuvies 
iš Amerikos UNRRA atsto
vų išdalintas ligoninėms, ki
toms įstaigoms ir šalpos or
ganizacijoms.

X L. šimutis, Jr., su jo 
vedamu Liet. Vyčių Chicago 
apskrities choru praeitą sek
madienį kvotimus išlaikė 100 
nuoš. Choras per trumpą 
laiką gerai sumokintas. Vi
sos dainos, inimant ir paties 
vedėjo parašytą “Malda už 
Tėvynę”, išpildytos be piae 
no akompanimento. Solistės 
E. Kandrataitė ir Z. Wal- 
ters taipgi šauniai pasirodė. 
Gražiai išėjo ir V. Rėkaus 
režisuota komedija. Progra
ma buvo neilga ir nenuobo
di. Koncertas pavyko ir me
džiaginiai, nes publikos da
lyvavo daug. Iš muzikų-chor 

’vedžių pastebėta K. Gaubis, 
J. Kudirka, K. ir L. Sabo
niai, A. Steponavičienė, kom- 
pozitorius A. Pocius.

X Lty Vitaliui Bležiui, sū
nui Onos ir dr. S. Biežių, at
minti Darius-Girėnas postas 
ruošia religines ir civilines 
iškilmes gegužės 26 d. Per 
šv. Mišias Gimim0 Šv. Pa
nos Marijos bažnyčioje, 9 
vai. bus posto garbės sargy
ba. Po Mišių Darius-Girėnas 
salėj įvyks programa, kurioj 
kalbės kun. K. Barauskas, 
adv. Olis ir Amerikos Legio
no Cook apskrities koman- 
deris Wm. G. Burns.

X Pranas Pumputis, Da
rius-Girėnas posto koman- 
deris su savo žmona, praei
tą sekmadienį posto parlory 
pavaišino vyčių choro kon
certo svečius iš Hinsdale, 
III., ir Milwaukee, Wis. Vai
šėse dalyvavo ir keletas vie
tos veikėjų. Pumpučiai yra 
nariai Seniorų kuopos, stam
būs vyčių rėmėjai ir daug 
kuo pasitarnaują pramogų 
pasisekimui.

X “I Chose Freedom’’ to
kiu antgalviu Chicago He- 
rald-American pradėjo Vik
toro Kravčenkos, buvusio 
Pirkimo Sov. Rusijai Komi
sijos nario, kuris pabėgo iš 
komisijos ir atsisakė grįžti 
į Sov. Rusiją. Knygoje Krav 
čenko pakelia uždangą ir pa
rodo baisią Rusijoj tira.ni- 
ją. Visiems patartina nenu
traukti skaitymo iki pat ga
lo.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

BE

STASYS LITWINAS SAKO:
II

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- 
-odėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

Seniausia moteris
Maskva. — K. H. Gusei- 

nov, sakoma, yra seniausia 
šiuo metu pasauly moteris. 
Yra kilus iš Azerbaijan ir 
dabar eina 130-us metus.

Pi A D A D Ta4 Geriausias Laikas Pirkti' 
U/AD/Ain —• visokios rūšies namams

REIKMENIS’
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:

-t- -t- -į-----------*~r=

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plyti, Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

RAšies Insuilaeljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Waliboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROK AVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI'
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORT 1272

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

BE
T

38

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

Be to. turime 
dideli Ir gerą pa
sirinkimą Muzik 
ališku instrumen
tų Muzikos Kny 
gų. Stygų Re 
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

tJfrTrfu

VISŲ SPALVŲ

$3.30
GAL.
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

Taipgi taisome laikrodžius Ir 
'aikrodAlius žiedus Plunksnas 
Ir murikalins Instrumentus

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JFWFTRV — MITSIC

421® ARCHER AVENUE
Phoner LAFAYETTB MII

Unltlzed Pla.una.mt Blenomu Poplara 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

BANITA8—KlIJonkėa (Oli Cloth), Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN BERIAND
NAUJOJ VIETOJ

3844-48 W. 26th ST.
Naar Draka Ava.

Oppoalte Lurla Bros. Stora 
Lawndalo 0104

Mra Galim Rekomenduoti Ateakomln- 
(rue Mallavotojua Ir Popleruntojue.

X Pranas Ažusenis (Ažu- 
nas), 7239 S. Rockwell Str., 
senas Marąuette Park vei
kėjas, narys Šv. Vardo Dr- 
jos nuo pat įsikūrimo, vie
nas jos organizatorių; taip
gi narys Darius-Girėnas pos 
to 271, American Legion, kai 
kurį laiką nesi jautęs gerai 
išvyko į Hines veteranų li
goninę, Hines, III. sveikatos 
pataisyti. Guli kambaryje G 
431.
X “I Am An American 
Day’’ praeitą sekmadienį, ne 
žiūrint lietaus, į Soldier Fi
eld sutraukė arti 80 tūks
tančių publikos. Programoj 
dalyvavo daug žymių asme
nų, jų tarpe ir Bataan bei 
Corregidor didvyris gen. J. 
Wainwright.

X Šv. Jurgio parapijos 
piknikui Vytauto parke pra
eitą sekmadienį pakenkė lie
tus. Daugelis parapijiečių 
tačiau to nepaisė ir dieną 
praleido pavasariškoje gam
toje.

Kiekvienas žmogus nešio
jasi savo vertybę; didybė ar




