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IRANO PROTESTAS PRIEŠ RUSIJA U.N.O-ai
Karo Pavojus Artimuose Rytuose; 

Stalinas Pagrasino Churchilliui

DIDELIS AMUNICIJOS SPROGIMAS BERLYNE

R®

(“Draugu” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Štai, po šešių metų karo, 
karo ministerijose vėl ištie
siami ant stalo žemėlapiai 
ir su raudonu pieštuku žy
mimos kariuomenės užim
tos vietos.

Lygiai po metų, kada 
amerikiečiai perėjo prie Re- 
mageno Reiną, mesdamies į 
paskutinę ataką prieš hitle
rišką Vokietiją, šiandien, 
kada visų lūpose yra žodis 
“taika,” tenka mums vėl 
kalbėti apie paslaptingus 
tankų judėjimus Artimuose 
Rytuose.

Nežiūrint, kad politinė

ną daugely vietų prie Asta- 
ros ir Kaspijos jūros, visu 
greičiu pradėjo veržtis tri
mis kryptimis: į( pietus Teh- 
rano link, į vakarus Turki
jos. pasienin ir j pietvaka
rius Irako pasienin.

Paskutinėm žiniom, viena 
tankų kolona jau yra prie 
pat Tehrano vartų, kita ko
lona užėmė kelis Irano mie
stus Turkijos pasienyje.

Komunistai Sako, Ka 
Taj Netiesa

Padėtis kas valandą rim
tėja ir diplomatiški sluoks-

įteikė Protestą Sekretoriui Lie;
Spėja Trumanas Kreipsis į Staliną

VVASHINGTON, kovo 19.—UNO sekretorius Lie pripa
žino gavęs Irano protestą ir sakė jis perdavęs iraniečių 
skundą apsaugos komisijos narių ambasadoms.

WASHINGTON, kovo 19.—Prezidento sekretorius Ross 
pranešė, kad Prez. Trumanas neatsišaukė j Staliną.

P®

Gelbėtojai dirba liepsnose ir dūmuose tuoj po amunicijos sprogimo centrinės poli
cijos stoties kieme Berlyne, rusų okupacij os zonoje. Sprogimas užmušė vieną asmenį

niai galvoja kad dabar ne ir'auželdė 40 kitų. Amuidja bu™ sukata
laikas juokauti

“Daily Telegraph” rašo,
kad liaudies (komunistų)

mui bausmės.

padėtis paskutiniom dienom Į PartUa padarysianti perver- 
___ . _ sma ir “nrašvs’’ rusus na-buvo įtempta, tačiau žinia 

apie sovietų įsiveržimą į 
Iraną padarė sprogusios 
bombos įspūdį.
Ar Galima Dėl To Karas?

Amerikiečiai ir anglai, ku 
rie ilgą laiką abejingai žiū
rėjo į sovietų gruobo.niškus 
norus, dabar, atrodo, supras 
Stalino planus ir daugiau 
atkreips dėmesio.

Kai kas klausia, ką gali 
reikšti toks sovietų įsiver
žimas į- Iraną?

Iranas tai kryžkelė į vi
sas Pietų šalis, Iranas tai 
kelias prisiartinti prie Tur
kijos, Iranas taį tramplynas 
šuoliui į Indiją.

Prancūzų laikraštis “L’- 
Aurore” Iraną lygina su 
Čekoslovakija... Hitleris pra
dėjo nuo Čekoslovakijos ir 
baigė Lenkija...

Ar galima dėl to karas?
Ne, sako vieni, nes kariš

ka persvara yra amerikie
čių ir anglų pusėje. Ne, sako 
pati Maskva, nors kaip ji 
tikrai mano niekas nežino.

Praeityje mes jau buvome 
kartą Hitlerio pamokyti, 
kad nereikia perdaug pasi
tikėti pažadais. Po Sudetų 
užėmimo, jis sakė, kad dau-

smą ir "prasys ’ rusus pa 
silikti Irane. Kitaip mano 
“Evening News,” sakyda
mas, kad su Iranu nors jau 
“baigta,” bet Suvienytų 
Tautų Organizacijai reikia 
mobilizuoti kariškas jėgas, 
kad užkirtus agresijai plė
totis.

Tuo tarpu komunistų laik
raščiai stengiasi šį įvykį 
“užtušuoti” ir tvirtina, kad 
visa tai esąs priešsovietiš-

VVASHINGTON, kovo 19. 
—Irano ambasados pareigū
nas šiandien pranešė, kad 
Iranas, patiekė UNO apsau-

ko ir net veržiasi gilyn į 
kraštą. Qavam praeitą sa
vaitę pareiškė, kad jis pa
ves klausimą apsaugos ko-

gos tarybai naują protestą i misijai, po to kai jis asme- 
rieš Rusijos kariuomenės į niniuose pasitarimuose su

Pasilikimą Irane. Ambasa- 
dos sekr. Gholam Abbas 
Aram sakė ambasadorius 
Russein Ala įteikė protestą 
UNO gen. sekretoriui Try- 
gve Lie, kuris dabar yra 
VVashingtone.

Anot Aram, Ala padaręs 
tai vykdydamas premjero

Komunistus Valdžioje Ahmed Qavam es Sultaneh

ją įsvengi- 
(Acme Radiophoto.)

Lewis Siūlo Kasykloms 'Karą ar Taiką' i-p Komitetas Tiria 

CIO-U AW Užgyrė Naują Sutartį su GM

Stalinu ir Molotovu negalė
jo problemos išaiškinti.

Čia buvo kilusi abejonė ar 
jam bus leista tai padaryti. 
U.S. valdžia girdėjo iš savo 
atstovų Irane, kad sovietai 
valdininkai Tehrane bandė 
atkalbinti Qavam nuo pro- 
testavimo komisijai. .

VVASHINGTON, kovo 19. 
—Minkštos anglies kasyklų 
savininkai ir United Mine 
VVorkers atstovai šiandien 
pradėjo derybas dėl naujos 
sutarties.

John L. Lewis, UMVV vir
šininkas, pareiškė uždaram 
posėdžiui, l^ad “karas” ar

, . , . . taika” anglies pramonėje
”8.,.P??a.nnZ?- i priklausys nuo to. ar savi- 

ninkai priims jo statomusNieko stebėti, juk savo lai
ku Hitleris irgi panašiai 
elgdavosi. Niekad jis netri
mituodavo puldamas Čeko
slovakiją, Lenkiją ar Klai
pėdą. Jis palikdavo spręsti 
tik kaip apie įvykusį faktą. 

Stalinui Nepatiko Chur
chillio Kalba

Nepatiko Stalinui, kad 
savo kalboje 
pasakė. Prieš 

aštuonis metus Hitleris kal
tino Churchillį), kad savo 
“prasimanymais” jis ardąs 
pasaulio taiką, šiandien Sta
linas puola Churchillį, pasa
kydamas “Pravdos” kores
pondentui, kad Churchillis 
vedąs pasaulį į pražūtį.

—Aš galvoju, — pasakė 
Stalinas,

reikalavimus pagerinimams 
darbininkų, saugumo prie
monių kasyklose.

Dabartinė sutartis išsi
baigia kovo 31 d. vidurnak
tyje, ir Lewis jau paruošė

Churchillis 
daug tiesos

giau nieko nebenorįs. Po j ka,ba buvo paVojinga
Klaipėdos prijungimo jis 
žadėjo nebepajudinti piršto. 
Ir visos, nelaimės pasauliui 
atsitiko dėlto, kad 1936 me
tais nepasipriešino jam, kai 
jis įvedė savo kariuomenę į 
Rhuro kraštą.

Ar pasikartos istorija dar 
kartą? Mes norėtumėme ti
kėti, kad tarp sąjungininkų 
viešpataus taika, kad nau
jas karas nekils, kurio nie
kas netrokšta, bet už tai 
Maskva iš savo pusės turi 
parodyti gerą valią ir ne 
tokiais būdais, kaip žygiu į 
Tehraną.

Rūkų šarvuočiai Rieda 
Trimis Kryptimis

Dar vasario mėnesy buvo 
rašyta, kad rusai koncen
truoja savo kariuomenę Ira 
no pasienyje, šį kartą atvy 
k is dideliam šarvuočių ko
vų specialistui maršalui Bag

DETROIT, kovo 19.—CIO- 
UAW šiandien pranešė, kad 
unijos lokalai užgyrė nau
jąją sutartį su General Mo
tors. Vice prez. Walter P. 
Reuther, unijos GM sky
riaus viršininlyiš, laišku 
pranešė apie tai bendrovės 
vice prez. Harry W. Ander
sonui.

VVASHINGTON, kovo 19.
—Antras kongreso komite
tas, atstovų komitetas prieš- 
amerikoniškai veiklai tirti, 
šiandien pranešė, kad jis 
per praeitus du mėnesius 
tykiai tyrinėja raportus,

Turime Patobulinti UNO - Trumanas

instrukcijas ir, jei gaus pro
gą, Ala pats patieks komi
sijai bylą prieš Rusiją. 

Bandė Atkalbinti
Rusai turėjo išeiti iš Ira

no iki kovo 2 d., bet pasili-

Laukia Trumano žygio 
VVASHINGTON, kovo 19. 

’— Diplomatiniai sluoksniai 
spėja, kad Irano krizė gali 
iššaukti Prez. Trumano at
sišaukimą į Staliną išlaiky
ti Trijų Didžiųjų vienybę.

štas vietas valstybės depar
tamente.’’

Westinghouse Padarė
Pasiūlymų CIO Unijai
NEVV YORKAS, kovo 19. 

—Sustreikuota VVestinghou- 
se Electric korporacija šian

planą minkštos anglies ka- ' dien padarė pirmą pasiūly- 
sėjų streikui balandžio 1 d., i mą CIO elektros darbinin- 
jeigu nebus sutarties. Į kams nuo sausio 15 d., kuo-

——----------- -- Į met 75,000 darbininkų ap-
*7 , , « j » « s * I leido darbus.Nekovojo Tam, Kad Pakeist 

Hitlerį Stalinu
Taip, pasaulis ne tam ko-

Arthur S. Meyer, pirmi
ninkas New Yorko valsty
bės tarpininkavimo komisi-

Senatas Gali Padėti
65c Minimumo Bylių

VVASHINGTON, kovo 19. 
— Senato vadai šiandien 
svarstė padėjimą į šalji nau
jojo 65 centų valandai algų 
minimumo byliaus iš prie
žasties didelės opozicijos ir 
dėlto, kad ūkininkų blokas 
grąsina pavartoti tą, įstaty
mą išgavimui aukštesnių 
kainų už ūkio produktus.

VVASHINGTON, kovo 19. 
—Savo raporte Kongresui 
apie Amerikos delegacijos 
veiklą UNO konferencijoje 
Londone, Prez. Trumanas 
sakė:

“J. A. Valstybės remia 
čarterį... remia pilniausį įgy
vendinimą čarterio... deda 
pastangų atsiekti čarterio 
tikslus... ir siekia patobu
linti čarterį,, prityrimui nu
šviečiant kelią.'

Apviltume Kovojusius
Anot Prezidento, dary

mas mažiau negu to, nežiū
rint kliūčių, būtų “išdavi
mas pasitikėjimo tų,, kurie 
kovojo laimėjimui progos 
turėti pasaulį su taika ir 
apsauga, ir gerbūviu vi
siems.” / ■

Raportas buvo patiektas 
Kongreso informavimui. Jį 
paruošė valstybės sekr. Byr- 
nes.

vojo ir liejo kraują penkis , atsiaakg DaSakvti koks metus kad Hitlerio rėžimas J®8’ atS!!, 6 Pasakyti koks ’ , . . . tas pasiūlymas buvo, bet
• »• • pranese, kad unija jį apsvarlino. Jei Stalinas pnesinasi r j Jt r

angliškai kalbančių tautų 
blokui, tai kodėl jis sudaro 

kad Churchillio ' slavišką bloką, kodėl Lietu-

stys ir kad bendrovės ir uni-z 
jos atstovai vėl sueis ryt 
dieną.

B-29 PRADINGO SU 7
HAMILTON FIELD, Calif., 

kovo 19.—Čia pranešta, kad 
B-29 Superfortress lėktu
vas pradingo pakely iš Ho- iki 1945 jėgos, jeigu

Nimitz Prieš Laivyno Sako Graikai Sudaro 
Biudžeto Sumažinimą i Pavojų Balkanuose
VVASHINGTON, kovo 19. į LONDONAS, kovo 19. — 

-Adm. Chester Wm. Nim- reiske susirūpinimą

ir ji
gali įnešti nesutikimo tarp 
sąjungininkų.

Po to, jis kaltina Chur
chillį, kad jis taip kalbėda
mas elgiasi, kaip tikras 
“karo padegėjas,” nes me- 
uoja, sakydamas, kad Len
kija ir Jugoslavija esančios 
po rasų jungu. Su savo idė
ja apie sąjungą tarp angliš
kai kalbančių tautų, jis pri
menąs Hitlerį su savo “ra- 
siškomis teorijomis.” Paga
liau Stalinas baigia grąsi- 
nančiai:

—Jei Churchilliui ir jo 
draugams pasiseks suorga
nizuoti naują karišką kam
paniją prieš sovietų Rusiją, 
kas yra prileistina, tai mi- | 
lijonai žmonių kovos prieš 
juos ir nugalės.

Bet visas tas Stalino at
sakymas nei kiek nepateisi
na sovietų okupacijos Euro-

voj yra priverstina rusų 
kalba valdžios įstaigose, mo 
kyklose, krautuvėse ir ki
tur? i f m

Kodėl lietuviams yra per
šama prievarta maskolių 
kalba? Apie tai “draugas” 
Stalinas tyli. Jis sako, kad 
Lenkija ir kitos okupuotos 
šalys valdosi laisvai, jos ne
norinčios vakarų valstybių

ROMA, kovo 19.—Italijos
nolulu į Fairfield - Suisun, 
Calif. Manoma jis su septy-

itz pareiškė atstovų komi
tetui, kad imtų “bent šešis 
mėnesius’ ’ atsteigti laivyną 

kiltų 
prieš 
teigė,

reikalas.. Jis liudijo 
laivyno komitetą ir

spauda raportavo žemės dre- niais įgulos nariais įkrito į kad siūlomas $2,100,000,000
bėjimą dviejose srityse. 1 jurą. sumažinimas laivyno biud

žeto pakenktų “mūsų kraš
to įtakaį pasaulyje ir mūsų 
tėvynės apgynimui.”

dėl “graikų reakcionierių’ 
veikiančių pagal Albanijos 
pasienį. Sovietų radijo ko
mentatorius sakė graikų 
gaujos “ išprovokuoja’ ’ in
cidentus pagal Albanijos ru- 
bežių ir tuo “sudaro pavojų 
taikai Balkanuose.”

Vėliausių Žinių Santrauka
—Valstybės sekr. Byrnes sakė Rusija dar neatsakė į j 

U.S. notas dėl Irano ir Mandžurijos, ir U.S. vėl atmetė j 
Prancūzijos pasiūlymą, patiekti Franco reikalą UNO-al. Hershey Pasisakė už

—Dr. Alan Nunn May, jaunas atomų mokslininkas, 
bendradarbiavimo. Taip ne- ; Londone semtas už paslapčių perdavimą svetimiems. Drafto Pratęsima

VVASHINGTON. kovo 19.nori tik iš Maskvos atsiųsti , —Plinta gandai apie artėjantį mėsos trūkumą. Kansas VVAūriinvilVi,
ir vyriausybėje pasodinti j City skerdyklos dėl įvairių priežasčių atleido 1,000 dar- _^^tive*'service "direkto- 
sovietų agentai, bet liaudis bininkų. Valdžia tiria kukuruzų juodąją biržą,. • rius maj. gen. Lewis B. Her-
nori, kad šie “draugai” kuo 
greičiausiai išsikraustytų iš 
krašto ir leistų pačiai valdy
tis. pačiai iš savo tarpo iš
sirinkti savo valdžią.

Stalino atsakymas tuščias

—U.S. prokuroras Jackson Nuembergo teisme įpyko 
ir prašė teismo sudrausti liudininką Herman Goering.

— UNRRA konferencijoje atsistatydinąs direktorius 
Lehman sakė savanoris racionavimas nebus pakankamas 
ir ragino pasaulį racionuoti trūkstamus maistas.

shey laišku atstovų milita 
rinio, komiteto pirmininkui 
May ragino Kongresą pra
vesti karinės prievolės aktą 
neribotam laikui, nustatant

Australijoje Nusenka
Potvinis: Penki Žuvo

MELBOURNE, Australija, 
kovo 19.—Išsiliejęs vanduo, 
užmušęs penkis asmenis, ir 
gręsiąs miestams vakari
niam Victoria apskrity, 
šiandien nubėgo, palikdamas 
užlietus pastatus, sunaikin
tus tiltus, ir nutrauktas 
elektros vielas.

-—Kariuomenės C-47 lėktuvas sprogo ir sudužo sniego tarnybos laiką neilgiau 18

raminui, sovietų tankai iripoje ir jų komunistiškų me- 
kavalerija, perėję Irano sie-įtodų. Į

kaip balionas ir juo gali su
sižavėti tik tie, kurie nepa- ..». , . JT i —Vyriausias sovietų sovietas išrinko Stalinąžino sovietų režimo ir sun- x 7, « . t . , / „kios NKVD agentų rankos,1 tru P’rmlninku, ir Molotovą “užsienių ministre 
kuri nėra nei kiek lengvesnė i —Kalbėdamas Rusijos šelpimo komiteto bankiete, Hen- j mą pratęsimo byliaus. Pir

ui hitleriškų budelių. 1 ry Wallace pareiškė, kad Rusija negali trempti Rytinės mieji liudininkai bus k ari u o 
Vyt. Arūnas į Europos valstybes, ir turi už tai pasiaiškinti pasauliui. į menės viršininkai.

pūgoje kalnuose šiaurinėj Kalifornijoj—26 žuvo.
‘ minis-

menesių.
Komitetas tuoj nutarė ket

virtadieny pradėti išklausy-

KALENDORIUS
Kovo 20 d.: Šv. VnJfrijo- 

nas; senovės: Žibartas ir 
Volotė.

Kovo 21 d.: Sv. Benedik
tas,- senovės: Lingaila ir 
Alpė.

ORAS
Giedra ir šilčiau.
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Žinios iš Lietuvių Gyvenimo Danijoje Į
DANIJOS LIETUVIAI i šų mokslui tęsti. BALF siųa- 
ISKn.MTNGAl PAMINĖJO Į ti pinigai, kaip daugelis jau 1 
VASARIO 16 žino, Danija pasiekė praeitą

, vasara bet jų išmokėjimasLietuvos Nepriklausomy- buvQ ikį šiol danų jstaįgOse 
bes paskelbimo 28 metų su- .. „ nežiūrint tai kad
kaktuvėma atžymėti, Vedbe- į tj padaryta
ke gyvenąs lietuvių pabege- kartotinai daug pastangų. , 
lių akademinis jaunimas 1
1H6 m. vasario 17 d. Idanų , Stovios lietuviai svečią 
svečių patogumo dėlei per-| įab“ šiltai pneme ir .ava-1 
keltas į sekmadieni 1 vietos palydėjo su lietu-,
Vasaros teatro salėje auruo- | yska da.na^ Atsisveikinant

• v, ,v . kun. dr. J. Končius pasakė: iiškilmingą Vasario 16 “V,./ , .
• ‘Bukite toliau., kokie esate,
ir Amerikos lietuviai rūpin-1

Į šventę atsilankė buvu- į *S 
sis Lietuvos gen. konsulas BALF DRABUŽIAI 
Danijoje, B Nielsen, dauge- PASIEKĖ DANIJĄ 
lis buv. Pabaltijo valstybių ' Džiugu pažymėti, kad prieš

se
minėjimą su atitinkamai pri į . 
taikinta menine programa.

diplomatų, didelė dalis danų 
Raudonojo Kryžiaus parei-

trumpą laiką Daniją pasie
kė BALF siųstos drabužių

gūnų ir apie 200 danų sve- j sįuntos kurios greitu laiku 
čių. Salė buvo jaukiai, lie- ( tug paįaiįntos tarp Danijo- 
tuviškais motyvais išpuošta. je esančių lietuvių.

Minėjimas pradėtas Lietu- į Vedbeko stovyklos gyven- 
vos valstybės himnu, paša- į tojai šią paramą jau sulai
kyta gražių, momen-, kg jr sįullįįa nuoširdžiausią
tui pritaikintų, kalbų lie- padedą Amerikos lietuviams 

ir BALF.
Iki šiolei aprangos klau

simas Danijos lietuvių pa
bėgėlių tarpe buvo labai o- 
pus, dabar gi, reikia manyti, 

Po iškilmingosios progra- į kad jis bent dalinai bus iš
mos dalies sekė — meninė, į spręstas.
kurios metu gražiai “pasi- ‘ 
reiškė” Vedbeko studentų 
vyrų choras ir tautinių šo
kių grupė; pastaroji tuojau 
buvo pakviesta į didelį da- i Lietuvių Tautinio Ansam- 
nų pasirodymą K. B. Halėje. | blio pasirodymas — koncer- 

Apskritai — šventės pasi-! tas, įvykęs š. m. vasario 12 
rodymas buvo^milžiniškas, o i dieną Nr. Nebel mieste, su- 
ji pati praėjo labai įspūdin-] silaukė didelio pasisekimo -- 
gai ir iki smulkmenų sklan- ■ sensacijos, 
džiai. Minėjimo rengėjai —j Apįg koncertą sekan-
Sv Uyia* i& .en 1 ~ čial atsiliepia “Vestkysten”

V>£-- 6 1 6 911 laikraščio redakcijos repor-
gebejimąį kupriniame prog- terig; koncertas buvo su- 
a os ispi yme ir šventės ruo§įas Kjaes-Hotel teatro 

i engimo organizaciniame' lėi ' DrisiDildė Dilnu. 
darbe, o svečiai danai išsi-' 3 ’ Pasipildė pilnu
nešė daug malonių prisimi- ,.r._r. ... ..... ,------ , ' —
nimų. KT-----  - ~.,T------------si-----

tuviškai, daniškai ir angliš
kai. Perskaityta taip pat 
šios šventės proga gautos 
telegramos ir kiti sveikini
mai.

NYMINDEGABO LIETU
VIAI TAIP PAT 
NESNAUDŽIA...

Kl’N. ©R. J. KONČIUS 
DANIJOJE

Kun. dr. J. Končius, ap
lankęs Flenst irge (anglų 
zonoj) gyvenančius lietuvius 
pasirodė taip pat ir Dani
jos padangėj, kur be kitų 
lietuvių stovyklų aplankė ir 
Vedbeke ‘‘susimetusius” stu 
dentus.

Jo vizitas čia buvo, paly
ginti, trumpokas, bet visus 
nuteikė labai maloniai, nes 
bent sykį, mūsų tarpe pasi
rodė mumis besirūpinąs A- 
merikos lietuvis. Į susirin
kusius lietuvius studentus 
kun. J. Končius pasakė trum 
pą prakalbėlę apie savo ke
lionės tikslą į Europą, davė 
keletą klausimų ir pažadėjo 
sutvarkyti BALF į siųstų 
pinigų klausimą, kuris vie
tos studentams, yra labai 
aktualus, neg jie neturi lė-

AIYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Isdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC
REFRIGERATION

6528 S. Ashland Avė
GRO. 1983 — TRI. 0073

4,—

IŠVYKO EUROPON

Herbert Hoover, prezidento Truman paskirtas pirminin
ku Emergency Famine Committee, išvyko į Europą mais
to padėties tirti. Jį lydi Hugh Gibson, narys to komite
to. (Acme-Draugas)

tėlė žiūrovais. Pakilus už
dangai, mūsų teatro scena 
Išrodė lyg ir didmiesčio te
atras. Papuošimas, elektros 
apšvietimas ir spalvų žais
mas salėje buvo nuostabus. 
Atskiri koncerto metu paro
dyti numeriai buvo atlikti 
su gražiu jėgos ir grožio 
bendradarbiavimo suprati
mu. Scenoje pamatėme lie- 

i tuviškus šokius, pasiklausė
me senobinių dainų bei iie- 
tuviškų instrumentų mm,- 

į kos grožic.
Lagerio komendantas p 

Kaas-Larsen su dideliu nuo
širdumu ir labai guviai nu
teikė publiką Vakaras — 
koncertas patiekė puikų lie- 

į tuvišką kultūros vaizdą, ku- 
] ris atskleidžia mažos Lie
tuvos tūkstantametę kultū
rą ir jos grožį bei savaran
kiškumą.

Žodžiu tariant, lietuvių va 
karas — koncertas buvo gra 
žus ir ugningas. Jo paruo
šimas, dainavimas muzika

ir organizacija buvo garbin
gai iki galo pravesta.

Galėtume pageidauti, kad 
būtų galima pamatyti tokių 
lietuvių pasirodymų — kon
certų daugiau. G. S.

Kas šori pirkti miestą?
Arlington, Mo, — Savinin

ku pusės šio miestelio yra 
Fred Pullman, kuris taipat 
yra miestelio policijos virši
ninkas ir mayoras. Jis pra
neša. kad kitas jo pusinin 
kas norįs parduoti miestelį, 
kuris įkainuojamas $50.000. 
Miestelį, ant 120 akrų že
mės. sudaro: krautuvė, vieš
butis, pastas, keletas namų 
ir gazolino stotis.

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

A. A.
ELENA NARBUTIENE

|h» tėvais š.nikutč
Gyveno 42 58 S. Maplewood 

Avė.
Mirė kovo 17 t]., li»4ti, 7

vai ryte. suluukusi pusės ainž.
UiiiLė Lietuvojt\ Raseinių 

apskr. ir parapijoj.
Paliko dideliame nuliūdime: 

duktė Stanislava Ludkeviez;
I anūkės: Klenu ir Raymoinl, 
brolio sūnus Antanas Šimkus 
ir jo niotoris Elena, sesers vai
kai: Elena Khilingas, Jonas
Samuilis Ir Sopina Juozapavi
čius Ir daug kitų giminių, drau
gų ii- pažįsta in,ų.

Priklausė prie Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų Draugijos. 
Kūnas pašarvotas Liulevlčiaus 
koplyčioje. 4 34 8 S. Callfornla 
Avė. latidotuvės Įvyks ketvir
tadieny, kovo 21 d. iš koplyčios 
8:30 vai ryto bus atlydėta J 

^Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų, Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Anūkės, Bro
lėnai ir Seserėnai.

I-aidotuvių Direktorius La- 
chatvicz ir Sūnai, Tel. CANal 
2515.

Tek — Y'ARds 5557.

DR. FRANK C. KWIHN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. ir 7 iki 8:20 vak.

Patark ir padėk kaimynui 
“Draugą’

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 Sekmad. uždaryta.

Tikslus Tyrimus 
Ortlioplic Gydymas

Contuet stiklui 
Stiklus At imujiniiin

DR. WALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12. 1 iki 5. 7 
iki 9 — šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dūme Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Ratine Avė. 
HOURS: Daily •—8 P. M.
Saturdays # A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime aktnlų, kurie prašalina 

visų akių Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Cliieugo

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

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

SKELBKITES “DRAUGE1

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.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

y"

AL. C. 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas VlrS $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIJ8TIN MACKIEW1CH, Pres. and Mgr.

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

■šą- ■ I W__________ ______

Tel. VIR 0980 (off-ice ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepta Saukite—

Res. Tel.: MlDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8213 

Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsilieplamar— 

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 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Res. Tel.: HEMIock 8150 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VA LANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue

VALANDOS: nuo 3-4 Ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbės nuo “Nugarskau- 

snaų”, “Rheumatipmo” ir 
"Muskulų Skausmų".

. Vartokite . . .
HEALTH KKSOKI MINĖK AL 

BATU DRUSKĄ
1 uiaišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakomus su pi
nigais tiesiog Į —

Bath Products Co.
Laboratories • — C'htrago, III.
SoutlmaidlečlHi. kreipkltėe | SHIM- 
KVS r»RUOH. 3301 K. Ilaleted St.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS• • »

68C8 W. Cermak Road
BEKWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Bervpyn 8823 

Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMIock 5524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2468 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

Tel CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

RyjŽil JENCU A 

3241 West 66th Place 
TeL REPubllc 7868

Em. 6958 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehill 9617 
Office Tek HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road

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

TeL CANal 0257

Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

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 1939

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite. BERVVYN 6200

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

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Tel. YARds 5921
Beg.: KENwood 5107.

DR. A. J. 6ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Iš fabriko j jus-pirkit tiesiog ir taupykitHVIST NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIŲ m I’KITAIKVMAS akinių

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampas Marahflald) (kampas North)
VAKDS 4419 HTTHBOUDT 9868

žmogus be tikėjimo, 
arlrlva be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Franoisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL, 
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Re-Jdencijog Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tek: PULLMAN 1198 
Narna Tol.; PITT.I.MAM wr>1

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 Iki 8 vakare
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HELP WANTED
‘‘D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
••DRAUGAS" HELP U’AVTED 

A D V E.R'ITSI S G 1 »E P ART M E \ T 
127 No, Dėm imi n Street 
Tel. RANdolpli IlihSHihK

HELP WANTEI) — VYRAI

VYRO REIKIA
Pieną išvežioti. Ex-mtv iee vyrą 
pageidaujama. Gera mokestis ir 
komisas.

Atsišaukite
WESTERN UNITED DAIRY CO. 

7659 S. Ilarvard 

PROSYTOJO
Pataisytojo moterų (lreses, sifitus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS 
Moterų Kpeeiulty Krautuvėje. 

KREIPKITĖS 7 Al KSI'E — 
SAMDYMO OFISE 

UBAS. A. STEVENS & CO.
19 N. State St.

Papr. Darbininkų 

Warehouse Vyru 

Stiklo Piovėjų
PASTOVUMAS — GERA MOKESTIS

C ADILLAC GLASS CO 
900 W. Cermak Rd.

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, sąueeze arba bench.
GERA MOKESTIS 

Pastovūs darbai prie 
Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PI.
Dažnai garbę gaiima nu

sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.

i

HELI’ AVANTEI) — VYRAI HELP UANTED — VYRAI

HELP AVANTED — MOTERYS III I P AVANTED — MOTERYS

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA 

71 c. PRADEDANT — 7« c. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovus Darbai

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

CHICAGOJE Lankytojų neleidžiama S8E

Išparduos senus 
daiktus

Lova, kurioj lankydama
sis Chicagoj silsėjos Jungti
nių Valstybių prez. Ulysses 
Grant, senuose Palmer 
House rūmuose, rakandai 
statulos, veidrodžiai ir kiti 
seni daiktai bus parduoti iš 
varžytinių kovo 25, 26 ir 27 
dienomis. Įdomaujantieji ga
li daiktus apžiūrėti kovo 21, 
22 ir 23 dienomis.

Seno Palmer House užvaiz
dą buvo George Puishis, 
gyv. adresu 6041 S. Albany. 
Jis tas pareigas eina ir nau
juose rūmuose.

Keturi Chieago Universi
teto atomo mokslininkai: 
Samuel K Allison, Cyril 
Smith, Enrico Fernu ir 
Harold C. Urey apdovanoti 
Merit Citation medaliais, ku
riuos jiems įteikė majoras 
gen. Leslie R. Groves.

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

H EI,P \VANTED — MOTERYS

Sandwich Merginų
Į Patyrusių prie gaminimo Saitų 
užkandžių paruošant pietų laikui.
GERA PRADINft MOKESTIS! 

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — 6 Dienos J Sav.

Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo sąlygos. Dykai ligoni
nės priežiūra ir gyvybės apdrau- 
da.

320 E. 21ST. ST.
M E It O I K V

Patyrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAT, PURE GANDY CO. 
2611 W. Chieago Avė.

PANTRY MERGINŲ
Aukštos rūšies kliūbui arti North 
sidės. Malonios aplinkybės. Gera 
mokestis.

PAŠAUKITE M.R. RIDDER 
850 Lake Shore Drive 

MHITEHALL 4850

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

GERA MOKESTIS 
GROSS EGG CO 
325 N. Clark St.

W O M E N
For fountain work. Full or part 
time. Meal allovvances. Uniforma 
furnished, good salary with op- 
portunity for advancement.

NEISNER BROS.
3122 W. 63 rd St. Miss Hagan 

FIMSHER
Prie moterims siūty ir kautų.

IIERMAN & BERMAN 
101 S. Wells Srd floor.

Mes galime gyventi be drau
gų, mes galime gyventi be kny
gų, bet civilizuotas žmogus ne
gali gyventi be virėjų.

Dr. Charles K. Petter, vir
šininkas Lake County Tu- 
berculosis Sanitarium, pra
neša, kad. dėl siaučiančios 
Lake apskrityje difterijos, į 
sanitariumą nebus leidžiami 
ligonių lankytojai iki oficia
liai nebus apie tai pranešta.

šeši nauji susirgimai už- 
rekorduoti Waukegan ir du 
No. Chieago. Viso dabar dif- 
terija serga: Waukegan 41 ir 
No. Chieago 20.

$110,000 įstaigoms į

Mre. Katherine D. Rowley, 
mirusi gruodžio 3 d., praeitų 
metų. Chieago katalikiš
koms įstaigoms ir labdary
bės organizacijoms paliko 
$110,000 vertės nuosavybę, 
kurią buvo paveldėjus po 
brolio mirties. Giminėms ir 
draugams paliko $40,000.

Iš profesijos velionė buvo 
mokytoja ir pastaruoju lai
ku išėjus į poilsį. BE

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Jenčius ir (jo žmona Ona, 
sūnus Zigmantas ir duktė 
Amalija ar Emilija, gyvenę 
Čikagoje.

Jezelėnai, broliai, kilę iš 
Jezelėnų, gyv. Čikagoje.

Jonaičiai, broliai, kilę iš 
Seredžiaus, Kauno apskr.

Jurgelevičius Kazys, gyv. 
Čikagoje.

Juška Povilas.
Juškevičienė Ona, duktė 

Petro, iš Tverų; vai., Telšių 
ap., gyv. Philadelphijoje.

Kačergis Andrius sūnus 
Simo.

Karečkas Alfonsas.
Kasparavičiūtė, duktė A- 

domo, iš Virbalų’' km., Ruda
minos vai.

Kazlauskienė Zofija, gyv. 
Brooklyne.

Klevaitė Bronislava, iš 
Ruišėnų km., Viešvėnų vai., 
Telšių ap., išvykusi Ameri
kon 1939 m., gyvenusi Či
kagoje.

Koenig-Zalieckaitė Izabe
lė, duktė Jono, iš Vėžionių 
km., Daugų vai., Alytaus ap. 
gyv. New Yorke.

Krasauskas Juozas, gyve
nęs Philadelphijoje.

Kreivėnas Jonas, sūnus 
Kazio, iš Pakuonio valse., 
Kauno ap., gyv. Brooklyne.

Kubiliai, gyv. Čikagoje.

NORI BfT SENATORIUM

kagoje.
Miliauskas Martynas.
Montvila ar Montvilas An

tanas.
Morkuvienė Magdė, iš 

Paršinskų km., Suvalkų Kal
varijos vai., gyvenusi Čika
goje.

Narbutis Balys, sūnus Ga
sparo, iš Gaigalių km., Už
palių vai., Utenos apskr., 
gyv. New Yorke.

Narsutienė Salomėja, iš 
švenčiuliškio, Krekenavos v. 

į gyv. Čikagoje.
Kulikauskai, Jeronimas ir i Nutautaš Pranas, iš Ty-

Romas, gyv. Čikagoje.
Kuras Kazys, sūnus Jono, 

gyvenęs New Yorke.
Kuzma Juozas, iš šylaga- 

lio km., Panevėžio vai. ir 
apskr.

Leknius Jonas, sūnus Juo
zo, gyv. Brooklyne.

Letukai.
Liberis Karolis, spėjama, 

gyvenęs Worcester, Mass.
Liščinskai, Jonas ir Sta

sys. gyv. Čikagoje.
Liumaitė Elena, išvykusi 

į J. A. V. 1938 metais.
Macaitis Domininkas.
Mackevičius Kazys, sūnus 

Juozo, iš Smalų vai., Zara
sų ap., gyv. Čikagoje.

Maldanienė Aliuką.
Matkevičius Kajetonas.
Mažeika Adomas, sūnus 

Grigaliaus, iš Josvainių vai., 
Kėdainių ap., gyv. Čikagoje.

Mažeika Albertas, sūnus 
Kazio, gimęs Amerikoje, gy
venęs Čikagoje.

Mažeika Matas, sūnus A- 
nupro, iš Užliaušių kaimo, 
Krekenavos vai., Panevėžio 
ap., gyv. Čikagoje.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

ŠeStadienį iki 2-ros valandos po pietų.

DTENKASTO DRAUGAS, HHTC’AOO, TETINOIS
MM.

Nuoširdi Padėka SPORTAS

Edward J. Thye, Minne- * 
sota valstybės gubernato- Į 
rius, paskelbė savo kandida
tūrą j U. S. Senatą prieš sa
vo partijos kandidatą H. 
Shipstead. (Acme-Draugas 
telephoto)'

šv. Pranciškaus seserys ir 
kųn, J. V. Skripkus nuošir
džiai dėkoja kun. M. J. Ur
bonui, Šv. Juozapo parapi
jos klebonui, DuBois, Pa., 
už suteikimą progos parem
ti seserų naujos, koplyčios 
statybą. Klebono paraginti 
parapijonai parodė didelio 
duosnumo suaukodami virš 
$300.00. Pats klebonas, no
rėdamas tapti amžinu gar
bės nariu, aukojo šimtinę. 

Šv. Pranciškaus Seserys jr 
Kun J. V. Skripkus 
Kun. J. V. Skripkus buvo 

pakviestas atlaidams j Šv. 
Juozapo parapiją, Mahanoy 
City, kovo 18 dieną. Pasakė 
pamokslą apie šv. Juozapą.

Kovo 24 ir 25 dalyvaus 
atlaiduose Kingstone, Pa. 
Sakys pamokslus ir darysMileikis Vladas, iš Milėi- , ,

kių km., Telšių vai., gyv. Ci- koPI’'c,os statybai kolektą
Kovo 31 d. bus Philadel- 

phia, Pa. (pas kun. Martu- 
sevičių), o balandžio 7 d. 
St. Clair, Pa,

tuvėnų, Raseinių apskr.
Petreikiai, Aleksandras ir 

Justinas, iš Smiltinių kai
mo, Telšių vai., gyv. Čika
goje.

Petrulis Jonas. •
Petrulis Petras, gyv. Či

kagoje.
Pilipavičiai, vyras ir žmo

na, gyv. New Yorke.
Poškus Nikodemas, gyv. 

New Yorke.
Ribinskas Konstantas, sū

nus Anupro, iš Vilaikių kai
mo, Leipalingio vai., gyv. 
Čikagoje.

Sakalauskai, Boleslovas, 
Jonas ir Serapinas, kilę iš 
Jočių km.. Molėtų vai., Ute- 1 
nos apskr.

Šakočiai, Antanas ir Jo- Į 
nas.

Sandauskienė - Arbatavic- 
kaitė Elzbieta, gyv. Balti- 
morėje.

Skecevičiai, Povilas ir Zig
mas, iš Prienų vai., Mari
jampolės ap. gyvenę Great 
Falls, ar panašiu pavadini
mu mieste, Montana valsti
joje.

Stančianskai, sūnus Mo
tiejaus, iš Gastlionių km. 
Rumšiškės vai., Kauno ap.

Staniuliūtė B. iš Grybiš 
kių km., Deveniškių valse.. 
Ašmenos ap., gyvenusi New 
Yorke.

Stanys Steponas.
Staškus Pranas ir Staš- 

kienė-Ulbaitė Brigyta, išvy
kę iš Dagių km., Sedos vai., 
Mažeikių ap., gyvenę Ne-

Ribinskas Viktoras, sūnus wark, N. J.
Vinco, iš Vilaikių km., Lei- ' Stonis Povilas, iš Žalpių
palingio vai., gyv. New Yor
ke.

Ropė Juozas, iš švenčiu
liškio, Krekenavos vai., gyv. 
Čikagoje.

Rubavičienė - Kuzminskai- 
tė Julė, duktė Kasparo, iš 
Tverų vai., Telšių apskr., 
gyv. Čikagoje.

Sabeckis Antanas, sūnus 
Jono, iš Malaikonių kaimo, 
Josvainių vai., Kėdainių ap., 
gyvenęs Albany, N. Y.

km., Šiluvos vai., Raseinių 
apskr.

Stripinienė S. J. 
fieškienė - žisikeviūiūtė

Marė, gyv. New Yorke.
Šilinskas.
Šyliai (šylius) Jonas ir 

Petras, spėjama gyveną Či
kagoje.

šypelis Juozas, iš Šylaga- 
lio km., Panevėžio vai. ir ap.

UIdukis Petras.
Ieškomieji asmenys arba 

apie juos žinantieji prašo
mi atsiliepti į

ConsuJatc of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Chieago 2, Illinois
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MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

K M18 R (SIU R gf
šių. pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
nauja arba sena narna, statyti nauja arba remontuo
ti dabartinj savo narna be Ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI
, ATSILANKYTI PASITARIMUI

Dovydas ir Galijotas
Visį esate girdėję pasako

jimą, kaip Dovydas įveikė 
Galijotą.

Gal teko matyti net ir pa
veikslus, kur Dovydas vaiz-

duojamas tiesiog nykštuku, 
palyginus su Galijotu.

Ir štai kovo 22 d. Falcon 
Auditorijoje (1812 So. Ash
land Avė.) Vytautas Bance- 
vičius iš dalies atsidurs Do
vydo rolėje. Jis irgi turės 
stoti į kovą su Galijotu,

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

TTnitizprt Plaunamą. Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klljonkėa (Oil Clotli), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurle Bros. Store 
Lavvndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus ^Maliavotojus ir Popiernotojus.

E 3=

lAPGCTlLf
VIENINTELIS AMERIKOS LDCTUVTD KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1833

WHFC - 1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-moa 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta
dieniais nuo 7 11d 8 vaL vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chieago. III.
Telefonas — GROvehlU 2242

n=S5
kuriuo bus Man Mountain 
Dean, visoje plačioje Ame
rikoje išgarsėjęs ristikas, 
kuris sveria 302 svarus. Va
dinasi, pusantro karto dar 
ir su kaupu daugiau, negu 
Vytautas!

Bet Vytautas, matyti, tiek 
jau yra “zajadlas”, kaip ir 
jo tėvas: nesitraukia iš ke
lio nė vienam ir pasiryžęs 
yra persiimti su visais. •

Tikietų galima gaut Sport 
Club, 2515 W. 63rd St.

ŠTILI. THE

GREATEST MOTHER 
IN THE WORLD

Sh« baniihes lonelinets io the 
bearta of men io far places ... it ia 
your gift that enablei
her to be at their aide 
io the long, lonely 
months of occupation. He

imt Red Cre» muit caht oh GIVE

LENGVINA

STRĖNŲ GĖLA
GREITAI!

Štai Svarus, naujas būdas liuo- 
fiuot paprastą. strėnų Kėlų. 
Johjnfton’s Baek Plaster! Len
gvina skausmą, suMingrimų, 
Iveržimų. Jautiesi puikiai! VI- 
hoso vaistinėse. Reikalauk 
Jehnson & Johnson kokybės.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE.CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 
5244 W. 25th St.

Cicero, 111.

3635 W. Cermak Rd.
Chieago, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisėm Visų TšdlrbysCių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų Ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS KABIOS
Taipgi Pasirinkimas Valiausių 

Muzikod Rekordų.

TELEFONAI:
HOCKAV'ELL 7767 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

S
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DRAUGAS '
THE LITHUANIAN DAILY FREBND 

2334 South Oaidey Avė. Chicago, DUnoi>
Published Daily, except Sundsys, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS 8OCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicere paltu:
Metams ................................................................................. . $7.00
Pusei metų ............................................................................. 4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .. ....................... 1.56
Vienam mėnesiui ......................  ........................,.............. .70

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieageje:
Metams ................ ......................................................................... $4.00

Pusei metų ...^..........................t........................ $00
Trims mėnesiam?............................    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 užsakymo. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raiti) negrąžiname. Jei neprašo

ma tai padaryti ir nepriaiunCiama tam tikslui pašto lenkiu. Redakcija 
pasilaiko sau t^eisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomais mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumu. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Daugiau Žinių Apie Bolševikų Šnipijadą
ŠNIPINĖJO PER DAUG METŲ
Kanados premierag smulkmeniškesnių žinių patiekė 

parlamentui apie Sovietų Rusijos šnipų veiklą šiame 
kontinente. Anot premjero King, Kanada buvo naudo
jama kaipo bazė, per kurią buvo siekiama, išgauti iš 
Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos svarbias 
militarines informacijas.

Pasirodo, kad Maskvos agentai vedė šnipinėjimą A- 
merikos kontinente per suvirs trejus metus. Apie tai 
niekas nieko nežinojęs. Tik, atsiradus atominei bom
bai ir bolševikams suintensyvinus šnipinėjimą, susek
tas jų darbas. Stalino agentų veikla susekta praėju
sių metų rudenį, bet, nenorint kenkti Maskvos konfe
rencijai ir UNO suvažiavimui Londone, susilaikyta nuo 
viešo paskelbimo.
KANDO RANKĄ, KURI JUOS MAITINO

Vadinas, Amerika visomis savo jėgomis gynė už
pultą Rusiją: siuntė tankus, lėktuvus, trokus ir viso
kią karo amuniciją; davė maistą, rūbus, medikamen
tus; milijonus vyrų statė į/ karo frontą, o tuo tarpu 
Stalinas visą laiką palaikė savo agentus, kurie rinko 
žinias apie militarines paslaptis Rusijos imperialisti
niams tikslams. Rusai bolševikai kando tą ranką, kuri 
juos gelbėjo ir maitino.
PAMĖGO LAISVĘ

Premjeras King papasakojo apie Sovietų Rusijos am
basados tarnautoją Grouzenko, kuris buvo vienu iš 
įrankių susekti rusų šnipijadą. Tasai vyras bijojęs ir 
dėl savo ir dėl savo šeimos gyvybės. Bijojęs Stalino 
slaptosios policijos rankų, kurios neturi jokio pasigai
lėjimo. Igor Grouzenko iš Rusijos atvykęs tik prieš 
pora metų. Anot premiero King, Grouzenko prisidėjęs 
prie rusų šnipų išdavimo, nes

gyvendamas Kanadoje per du metus, paiėmijęs, kad 
čia yra laisvi rinkimai Ir kad visas kitas gyvenimas 
eina visai skirtingai nuo jo krašto, Rusijos gyveni
mo. Jis manęs geriausiai pasitarnausiąs ir Rusijos 
ir Kanados žmonėms, jei atidengs šnipinėjimo darbą.

Ir, ištikro, tas vyras daug pasitarnavo. Jis iškėlė 
diktatoriaus Stalino, milijonus žmonių pavergusio ir 
siekiančio daugiau pavergti, šunybes.

Padoresni rusai, kurie gauna progos išvykti iš Ru
sijos į užsienį ir pagyventi demokratinėje santvarkoje, 
nebenori grįžti į diktatoriaus Stalino terorizuojamą Ru
siją. Prie tokių, prisidėjo ir Grouzenko.

★
Pavoją Akivaizdoje r ’ * ’ '

Jau kelintu kartu šiais metais h mūsų visuomenę 
įnešama neramumo ir gilaus susirūpinimo Lietuvos 
ateities atžvilgiu. Sausio 1 d. buvo paskelbta Associated 
Press žinia, kad būk tai šiemet Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Didžioji Britanija pripažins Baltijos val
stybių inkorporavimą į Sovietų Rusiją. Perskaitę tą 
žinią, mes save raminome tuo, kad gal ji gavo pradžią 
iš Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų priešų šaltinių. Taigi, 
nusiraminome. Tačiau buvusio Didžiosios Britanijos 
premiero Winston Churchill kalba mūsų visuomenės 
neramumą atnaujino ir dar-gi padidino.

Iš to mes turime padaryti tokią išvadą; Šiuo mo
mentu, kuris gali būti lemiantis ne tik Lietuvai, bet 
ir kitoms mažoms tautoms, ypatingai akylai reikia bu-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

dėti ir dar vieningiau, negu ligšiol, dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą. Būkime veiklūs ir duosnūs. Nuo to la
bai daug pareis mūsų tėvų krašto ateitis. Žinokime, 
kad Lietuvos žmonės yra žiauraus diktatoriaus pa
vergti, jų lūpos yra užvertos, todėl jie ūž save kalbėti 
negali. Lietuvos tremtinių būvis taip jau yra skaudus. 
Jie yrą, išblaškyti po įvairius Europos kraštus ir jiems 
veikti yra labai sunku. Tad, ne be reikalo visa tautą 
yra atkreipusi savo akis į Amerikos lietuvius. Kaip 
seniau mes jos neužvylėm, taip ir dabar neturime už
vilti. Tokiame dideliame pavojuje, kaip dabar, Lietuva 
niekuomet dar nėra buvusi. O pavojų savo gyvenimo 
istorijoj ji pergyveno daug ir stambių. Ir kaip bus 
dabar, tai daug pareis nuo mūsų veiklumo ir duos- 
numo,

★
Amerikos Darbo Federacija (American Federation 

of Labor) pradėjo savotišką vajų, kad išvalyti orga
nizuotąjį Amerikos darbininkų sąjūdį nu0 komunistų 
ir komunistuojančių. Prie to vajaus dedasi ir John L. 
Levis, angliakasių unijų vadas.

Gerai, kad ADF užsimojo nusikratyti komunistų, 
kurie siekia sugriauti unijas, sugriauti demokratinę 
santvarką ir savo ištikimybę rodo ne Amerikai, bet 
kruvinajam Rusijos diktatoriui Stalinui.

laiškai Iš Europos
KUR KREIPTIS, JEI NE Į AMERIKIEČIUS

Nors gyvenimo sąlygos, palyginant su anomis bai
siomis nacių dienomis, palinko gerojon pusėn ir mums 
pati aplinkos atmosfera tapo jaukesnė, tačiau mes čio
nai, Vokietijoje, gyvenantieji jaučiamės dar vis lyg at
stumti, užmirštį ir vieni, tur būt, labiausiai todėl, jog 
neturime pakenčiamo ryšio su likusiuoju lietuviškuoju 
pasauliu. Mes dar beveik nieko bendra neturime su JAV 
lietuviais, su kuriais nuo 1940 metų visai nutrūko glau
desni santykiai. Pehkerių metų spraga neabejotinai tu
ri reikšmės mūsų broliškam bendradarbiavimui. Karo 
metu būdami Vokietijoje, mes karo pabaigos laukėme 
ir todėl, jog, pagaliau, galėtumėm susisiekti su saviš
kiais, pasidalyti su jais vargais, bėdomis ir išgirsti 
kaip jiems klojasi. Karas pralėkė, deja, įvairūs sunku
mai neleidžia ta kryptimi plačiau veikti.

Daugelis mūsiškių JAV turi giminių bei kaimynų, 
tačiau tam karo sąmišyje liko užmiršti jųjų adresai, o 
dabar susirasti nėra toks paprastas dalykas. Forma
liai mes pasigendame organizacijos, kuri galėtų tuo 
reikalu patalkininkauti, padėti. Gal būt, tokios įstaigos 
veikia tačiau apie tai mes nežinome.

Mes puikiai nujaučiame, kaip nuobodūs ir įkyrūs yra 
nuolatiniai čionykščių tautiečių verkšlenimai ir prašy
mai, nukreipti į Amerikos lietuvius. Su tuo reikia be 
rezervų sutikti, iš tiesų, tai ne kartą esti perdedama. 
Antra vertus, kur gi kreipsiesi, jei ne į tą amerikoną! 
Tu, amerikone, visada buvai ir esi mūsų tautos ir val
stybės pagrindinis šulas, laikąs visą pastatą. Mes daž
nai galvojame, kuo gi, pagaliau, mes galėsime atsily
ginti savo geradariams Amerikoje.

Trūksta tų bendradarbiavimo ryšių ir su stambia 
Pietų Amerikos lietuvių kolonija. Iš tų kraštų lietuvių 
gyvenimo terandame vieną kitą smulkią žinutę mūsų 
laikraščiuose.

Į Lietuvą laiškų rašyti, kaip mes iš pirmojo bolševik
mečio savo kailiu esame patyrę, dabar tiesiog neįma
noma ir netgi pavojinga. Labai laimingu atveju Lietu
voje gavęs iš užsienio laišką pakliūva į NKVD dėmesio 
centrą ir turi keletą mėnesių prabūti tardomas kalėji
muos. Taigi, labai retas mūsiškių išdrįsta įi savo kraš
tą apie save nusiųsti laišką. Man yra žinomi tiktai vos 
keli atsitikimai, kada iš čia išsiųstus laiškus iš Lietu
vos sulaukta atsakymų.

Apie Lietuvą tikriausiai sužinome iš tų, kurie patys 
Lietuvoje dabar yra buvę ir su įvairiausiais nuoty
kiais čionai atkeliavę. Bijau visa tai, ką grįžusieji kal
ba, papasakoti, kad nebūčiau nuobodus, nes manau, 
tamstoms, nors gyvenantiems už jūrų marių, daug ge
riau žinoma, riei mums, nuo tėvynės vos per 1000 kilo
metrų nutolusiems.

Vilniaus radijo stotis tiek stipri, jog geresniais apa
ratais lengvai ir mūsų apylinkėje girdima. Nors radi
jas perdėm sovietiškas, tačiau vis dėlto lietuviška kal
ba ir šis tas apie mūsų krašto dabartinę buitį visada 
lietuviui įdomu žinoti. Mes klausytis klausomės, o nu 
ve, kaip iš nuobodulio nemiršta tie radijo pranešėjai, 
ėję — spiaudomės, plūstamės, kiek įmanydami... O Die 
jau bent trejetą mėnesių maldami apie rinkimus į SSSR 
Aukščiausiąją Tarybą ir apie tai, jog kiekvienas turi 
balsuoti už geriausius iš geriausiųjų, nors dabar visai 
aišku, kokie tipai tame “demokratiškiausiam pasauly” 
parlamente iš komunistų partijos ir nepartinio bloko 
sėdės. Tur būt, pasauly nėra tokios kitur tuščios propa
gandos! Sausio mėn. 28 d. mes girdėjome per radiją 
kalbant Amerikos komunistą Bimbą, nepaprastai besi
džiaugiantį dabartiniu tarybiniu Lietuvos gyvenimu. Ta
čiau mes esame nuomonės, jog visa tai, ką Bimba savo 
akimis Lietuvoje matė, yra geriausias vaistas, kuris šį 
vyrą pagydys iš išsisenėjusios ligos. Juozas Valtys

(Tęsinys)
Po spektaklio Vytautas 

bandė susitikti Marytę pa
lydėti namo, bet nesusita
rus sunku čia susitikti ir, 
išleidęs paskutinius žmones, 
nuėjo namo. Jo minty
se: “tuomet dar nebuvau 
susižadėjusi ir gal būčiau ir 
nesu...” Marytė tramvajaus 
nė nelaukė, žinojo, kad tuo 
metu tiek daug žmonių lau
kia, kad maža vilties įsi
grūsti, arba reiks čia pra
stovėti valandas. Vytauto 
palydėjimas būtų kaip tik 
labai parankus. Iš kitos pu
sės, matant vieną jauną mer 
gaitę taip vėlyvu laiku ei
nant, daug kas taria reika
lingu ar galimu užkalbinti 
ar palydėti. Marytė bėgo, 
kaip visuomet, galvą, nunė- 
rusi. Kiekvienas iš nepado
riųjų padoresnis nerado ga
limu užkabinti. Ant Pliuš- 
čichos žmonių vakarais ne
daug. Jau 12 vai. nakties. 
Marytė buvo tik viena vi
soj gatvėj. Pradžioj gatvės 
kažkur ten stovėjo polici
ninkas, bet jis jau liko toli. 
Ūmai iš kažkur išlindo au
galotas karininkas.

— Galima Jus palydėti? 
— prisiartindamas klausė. 
Degtinė mušė, kaip iš plėš- 
kos.

Marytė nieko neatsakė, 
tik skubino vis greičiau.

— Ko Jūs skubinat? — 
pradėjo jau pikčiau karinin
kas: — Niekas Jūsų neįkąs. 
Mes už jus kraują liejame, 
o Jūs negalite mažo malo
numo padaryti. Net pasikal
bėti, kada Jumi rasų armi
jos karininkas kalbina, ne
galite, — lindo vis arčiau 
ir griežtai paėmė ją vesti už 
rankos. .

Mergaitė išsigando ligi a- 
šarų. Besiskubindama ji pa
vijo vieną karininką ir dvi 
paneles. Ji bėgti pribėgo 
prie jų ir prašė pagalbos. 
Jos palydovas jau išsiėmė 
ir revolverį, vis kartodamas 
“mes už jas kraują liejam... 
aš ją pamokysiu, kaip gerb
ti rusų karininkus”. Nors 
anas dviejų panelių palydo
vas buvo irgi gatvėje pri
ėjęs, tačiau nebuvo girtas 
ir todėl sukalbamas. Todvi 
panelės nė neprotestavo, o 
gražiai šnekučiuodamos ėjo 
namo.

Šis paėmė Marytę po ran
ka ir bandė įpykusį su re
volveriu rankoj palydovą į- 
tikinti, kad tai jo gera drau
gė, ir kad jis labai prašo 
palikti ją. Kitos dvi pane
lės mėgino jį nušnekinti, nu
davė net flirtuojančios su 
juom, bet jis stūmė anas į 
šoną, įsiskverbė į vidurį ei
nančių, kur buvo Marytė, ir 
vis gąsdino pamokysiąs, 
kaip reikia gerbti rusų ka
rininkus. Marytė buvo išba
lusi, kaip drobė. Priėjo savo 
butą, bet, kad pakliūtų na
mo, reikėjo pereiti ilgas 
tamsus kiemas. Marytė bi
jojo viena atsiskirti. Bijojo 
į patamsę eiti ir visi. Revol
veris girto karininko ran
koj — argumentas gana 
stiprus. Ilgai stovėjo, ginči
josi. Pagaliau nutarta tokia 
išeitis: Marytė turėjo bėgti 
viena, nematomai išspruku
si iš jo akių. Panelės tuo 
tarpu turėjo atkreipti jo dė

Trečiadienis, kovo 20, 1946
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

mesį, o kitas karininkas bu
vo pasirengęs į muštynes, 
jei reiktų apginti nekaltą 
mergaitę.

Ilgas atrodė Marytei ta
kelis, kurį reikėjo perbėgti 
per kiemą; *dar ilgiau teko 
laukti, kol atidarys duris.

Kada ji jau užtrenkė du
ris, kažkas iššovė, pakvipo 
parakas. Marytė krito ant 
lovos ir tik dabar pradėjo 
verkti, lyg ji būtų peršau
ta. Kaip baigėsi incidentas, 
jai išnykus, negalėjo Mary
tė sužinoti. Kam skirtas tas 
šūvis — irgi neaišku.

Iš ryto laikraščiuose ne
rado, kad būtų nušautas 
koks karininkas ar panelė. 
Aišku, šūvis buvo taikytas 
į ją, ir jeigu Apveizda jos 
nebūtų pasaugojusi, ar lai
mingas supuolimas nebūtų 
suteikęs anų gerų žmonių, 
būtų gal Vytautas nebetu
rėjęs progos savo pražiop- 
sojimo pataisyti.

Rytą pabudus, pirmutinė 
mintis Marytės galvoje bu
vo: ar jis ateis šiandien pas 
ją.. Ir nors pati sau greitai 
atsakė: ko jam eiti, juk dar 
tik vakar buvo, gilumoj krū
tinės tūnojo viltis: gal ir 
ateis. Marytė apsirengė, su
sišukavo gražiau, negu vi
suomet.

— Vakar čia, štai, jis sė-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINOS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

dėjo šitoj kėdėj... Koks jis 
gražus!.. Kokios malonios jo 
akys... Myli — nemyli; my
li — nemyli; myli — nemy
li... — niūniavo atsisėdusi 
jo sėdėtoj kėdėj.

Veidą nušvietė maloni iš
raiška. Gal ir myli...

Jeigu myli, tai šiandien 
vėl ateis. Tačiau reikia. į 
kursus. Jei ir ateis, tai tik 
po pietų. Dabar — į darbą.

Sugrįžusi po pietų iš stu
dentų valgyklos, Marytė pra 
dėjo nerimauti.

— Gal ateis. Juk jo moti
na pasakojo, kad vesiąs tik 
ar mane ar nieko...

Atsivertė knygą, bet jau 
temo. Reiktų į universitetą.

(Bus daugiau)

ONKCOATCOMtt

NUtNAMfL
NOBRUSH MARKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINĖJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ
Benjamin Moore 

Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SANI—FLAT ------------
INTERIOR GLOSS — 
DULAMEL SEMI-GLQSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POPIEROS 
Nuo — ISc. Ir auksč. už Rolę

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

$2.25
2.69

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELBY 

KRAUTUVE
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių 2iedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BU D RIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedalios vak. t:80 
WHFC 1460 k. Ketverto vak. 7:00

3®
STASYS LITWINAS SAKO:

11 DABAR -
REIKMENIS”.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Innuluotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfišies Insullaeljos Materlolo — šturmo įrangų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

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



Trečiadienis, kovo 20, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Chicago Lietuviu Konferencijoj Federacijos darbuote , i$ Cicero padangės Pranešimai
■* * * * Briirliton Park. Fede- Cicero. — Čia vvru dra„-

Priimtos Rezoliucijos
(Pabaiga)

LIETUVOS REIKALU
Vardan kiekvienos kultū

ringos tautos turimų teisių 
į apsisprendimą ir laisvę, 
vardan teisybės padiktuotų 
ir Atlanto Charteryje pa
skelbtų laisvės dėsnių., Chi- 
cagos lietuviai katalikai su
sirinkę j savo metinę kon
ferenciją reikalauja, kad iš 
Lietuvos kaip greičiau būtų 
atitraukta okupacinė rusij 
kariuomenė, kad Lietuvoje 
būtų leista laisvai pravesti 
rinkimus, kad "būtų Lietu
voje grąžinta spaudos ir su
sirinkimų laisvė, kad būtų 
j Lietuvą leista nuvykti už
sienio korespondentams, su
stabdyti Lietuvos žmonių 
trėmimą ir šaudymą.

Chicagos lietuviai katali
kai protestuoja prieš sovie
tų prievartą siekiant jėga 
grąžinti ištremtuosius Lie
tuvos žmones. Žmogaus tei
sių vardan mes reikalauja
me apsaugoti juos nuo 
skriaudų raudonosios dikta
tūros, kuri jau dešimts tūks
tančių lietuvių prievarta iš-

Liūdnas susitikimas
Newburgh, N. Y. — čia 

vieno karo veterano namuo
se vietoj džiaugsmingo bus 
liūdnas susitikimas. Jo žmo
na vykdama iš Anglijos lai
ve pagimdė kūdikį, kuris, ne
žiūrint didelių pastangų, mi
rė.

gabeno į Aziją ir iki šiol ne
sirengia jų grąžinti, net Si
biro šalčiuose menkai apsi
rengusias, išalkusias moti
nas versdami dirbti miškuo
se.
J. E. VYSK. PETRO 
BCČIO PAGERBIMAS

Chicagos Lietuvių Katali
kų Konferencijos dalyviai, 
turėdami galvoje J. E. vysk. 
Petro Bučio didžius nuopel
nus Bažnyčiai, Lietuvai ir 
Amerikos lietuvių visuome
nei, vienbalsiai nutarė reng
ti Garbingam Svečiui pa
gerbti bankietą, kuriam pla 
tų komitetą sudaryti pave
da Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos apskričiui Chi- 
cagoje.
PADĖKA

Konferencija reiškia padė
ką: 1) J. E. vysk. P. Bučiui 
už dalyvavimą ir turiningą 
kalbą; 2) kitiems kalbėto
jams — Jurgiui Savaičiui 
Stasiui Piežai ir kun. dr. J. 
Prunskiui; konf. pirm. prof. 
F. Mastauskui ir kitiems pre 
zidiumo, sekretoriato ir ko
misijų nariams; Šv. Jurgio 
parap. kunigams ir Federa- 

i cijos 26 skyriui ir visiems 
prisidėjusiems darbu ir au
komis prie .konferencijos su
rengimo ir pasisekime.

Taip pat, konferencija nu
tarė pasiųsti raštą Lietuvos 

į reikalais Prezidentui Tru- 
manui ir protestą buvusiam 
Anglijos premierui Winston

Brighton Park. Fede
racijos 19 skyriaus susirin
kimas buvo įdomus. J. En- 
čeris pranešė iš apskričio 
susirinkimo, kuriame buvo 
svarstoma apie suruošimą 
kilnojamos Lietuvių Tauti
nio Muziejaus parodos, kad 
žmonės turėtų progos dau
giau pamatyti ir arčiau su
sipažinti su muziejaus dar
bu, kuris dirbamas lietuvių 
tarpe ne tik Chicagoj, bet 
ir kituose miestuose. Ta pa
čia proga norima paminėti 
ir vyskupo Valančiaus 75 
metų mirties sukaktį. Pasi
rodo, ^ad Brighton Park 19 
skyriui tenka pirmoji pro
ga. Taigi, kad neužtęsus per 
ilgai, šiame susirinkime iš
rinkta komisija iš Enčerio. 
Klimo, Širvinsko, Vaikučio, 
Varno, Zarcmskio.

Kilo sumanymas, kad sky 
rius suruoštų prakalbas. Die 
na numatoma kovo 24.
DRAUGIJŲ DARBUOTĖ

Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panos Marijos Dr-jos atsto
vė Gotautienė pranešė, kad 
draugija ruošia vakarienę 
kovo 17, parapijos salėj.

Varnas — iš Labdarių 8 
kuopos pranešė, kad kuopa 
rengia bingo balandžio 14, 
Vengeliausko salėj.

Širvinskienė iš Šv. Pran
ciškaus Seserų Rėmėjų pra
nešė, kad skyrius ruošia 
‘■bingo” kovo 24 d., Balsių 
namuose. Vienutė

Churchill, kuris savo kalboj 
lyg ir su pasididžiavimu mi
nėjo Baltijos valstybių in
korporavimo į Rusiją klau
simą.

Cicero. — Čia vyrų drau
gijos pradeda rodyti dides
nio gyvumo. Malonu yra da
lyvauti tų draugijų susirin
kimuose. Pavyzdžiui šv. An
tano dr-ja, kuri šiais me
tais pradėjo susirinkimus 
šaukti narių-biznierių var- 

: dais. Dėlto draugijosna ra
šosi naujų narių, ir finan
siniai stiprėja.

Kita iš eilės draugija — 
Šv. Vardo, kuri net pralen
kė kai kurias draugijas. Čia 
nuopelnas dvasios vado kun. 
Abromavičiaus. Jisai yra 

i atsidavęs tai draugijai. Da- 
! bar ši draugija narių turi 
apie tris šimtus. Kurie Ci- 

1 cero vyrų dar nepriklauso 
Šv. Vardo dr-jai, kviečiami 
įsirašyti. Susirinkimas bus 
balandžio 14 d. Tame susi
rinkime turėsime žymų sve
čią, Stasį Piežą, kuris pa 
pasakos įspūdžius kelionės į 
Romą; taipgi apie lietuvius 
pabėgėlius, su kuriais jam 
teko pasimatyti.

Draugija turėjo parengi
mą praeitą mėnesį. Virš 300 
vyrų dalyvavo. Pelno pada
ryta virš keturi šimtai do
lerių. Taigi, valio Cicero vy
rams!

Anastazas Valančius

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū Į 
bo susirinkimas bus kovo 20 
d., 7:30 vai. vakare, para
pijos svetainėj. Susirinki
mas yra labai svarbus, nes 
daug naujų dalykų bus pra
nešta iš Town Hali susirin
kimo kas link išlaidų atei
nantiems metams. Tas lie
čia namų savininkus ir jų 
taksus. Iš mūs klubo buvo 
net septyni atstovai tame I 
susirinkime. Bus įdomu iš- ! 
girsti jų pranešimus ir taip- į 
gi valdžios. A. Valančiui '

Moterų Są-gos Chicago 
apskr. sus-mas įvyks trečia
dienio vakare, kovo 20, Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
kambaryje, 7:30 vai. vak. 
Delegatės malonėkite susi
rinkti laiku, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Pirm. M. Gerdžiūnienė

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A.

2nd Lt. Charles A.
Rudauskas

|(U. S. Army Air Force) 
Gyv.: 2419 W. 43rd St.

Rūkytojams prasta 
naujiena I

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.

B. A. I A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

TT. Marijonų Bendradar
bių Chicago apskrities su
sirinkimas įvyks šį val^.rą, 
kovo 20 d., 8 valandą, Auš
ros Vartų parapijos salėj. 
Atstovai iš visų skyrių, taip 
pat pavieniai rėmėjai TT. 
Marijonų darbų, kviečiami 
atsilankyti. Yra daug svar
bių klausimų svarstymui.

Valdyba

Knygos Lenkijai
W. Sklodowski yra pirmi

ninkas De Paul Universiteto 
vajaus knygų Lenkijai. Šį 
savaitė universitete bus 
“Knygų Lenkijai Savaitė”.

New York, N. Y. — OPA 
sluogsniuose iškilo kalbos 
apie naujas kainų lubas ci- 
garetams. Vadinas, jei vis
kas brangsta, turi pabrang
ti ir cigaretai. Sakoma, kad 
ant 1,000 cigaretų gali būti 
uždėta daugiau nuo 25 iki 50 
centų.

Viltis ir meilė — du svar
biausi dalykai, kurie pada
ro žmogui gyvenimą norin
gu.

I
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, Žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu n«galima gerai tftsl- 
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
praAallnančios y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poils) Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir akau- 6/ 
džlas žali

das. Vartokite jj irgi skaudlems 
nudegimams, ftąšų ir sutrūkimų 
praAallnimul, Ir kad palengvinti 
Psortasts niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Atblete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp plrfttų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms 1A lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po Sl.OO, 1.75, ir *00.

Siųskite Jūsų Uoney Orderi tls- 
slog 1: —

LEGU LO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago S9*, III.

šit

RV j

■ i 1
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

DdupaZu yra pilnai
patenkinti tais mene isdevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsų didjjl ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELET 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5

NIAZEIKA'IVANS
(EVANAUSKAS) '•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį Ka
zimierą A. Rudauską kuris žuvo nelaimėje laike 
manevrų U. S. Air Field, Clovis. New Mexico.

Netekome savo mylimo Kovo 21 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados nega

lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpa, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su eg
zekvijomis) Ketvirtadienį Kovo 21 d., 1946 m. Ne
kalto Prasid.. Šv. Pan., Marijos parapijos bažnyčio
je, 9:00 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su 
mumis pasimelsti* už a. a. Kazimiero sielą.

Nuliūdę: Tėveliai Mykolas ir Elzbieta Rudau- 
skai, Brolis Raymond, Tetą Ona Mickienė, Dėdė 
Vincentas Rudauskas, Pusbrolis, Pusseserės ir Vi
sos Kitos Giminės.

NULIODIMO

v” • 

' 'O?

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas — CICERO 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANCU
Patar naujam 
dienąirnakti 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

Phoncs: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
4605-07 S. Hermifage 

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

28 L4 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 | 

PULlman 1270

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

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORMA 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. • Phone YARds 0781
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Duokime žibintą

Tamsybėje esantiems pabėgėliams
TAS ŽIBINTAS VISIEMS PRIEINAMAS. VISI GALI 

PRIE JO PRISIDĖTI

Nuo kruvinų audrų, nuo 
komunistinio teroro ir bai
mės atsidurti Sibire, ar So- 
lovkų saloje, šimtai, tūks
tančiai lietuvių per karą, 
viską pametę - namus, gy
vulius, mantą, visokį kitokį 
turtą — bėgo į vakarus, kur 
juoa- akys nešė. Bėgo neži
nodami kur, bile tiktai pa
bėgti.

Šiandie mes žinome kad 
visuose karo nuteriotuose 
kraštuose: Vokietijoj, O-
landijoj, Danijoj, Belgijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj ir kitur 
randasi pabėgėlių iš Lietu
vos. Jie ten skursta medžia
giniai, o nemažiau skursta 
ir dvasiniai.

Dvasinį skurdą sudaro sto
ka lietuviškos spaudos, lie
tuviško laikraščio, prie kurio 
nepriklausomoje Lietuvoje 
jie buvo pripratę ir kuris 
dabar jiems papasakotų, kas

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- 
rodiliua, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rąžomas plunksnas

Ir Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mas Kalnas!

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
aližkų instrumen
tą, Muzikos Kny
gą. Stygų, Re
kordu ir kitu Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodžius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

ir kur aplink juos gyvena, 
kaip gyvena, taippat kaip 
mes, amerikiečiai, ne tik jais, 
bet ir Lietuvos likimu rūpi
namės, sielojamės, darbuoja
mės ir aukojame. Neturėda
mi laikraščio jie gyvena tam
sybėj, nežinioj. Neveltui to
dėl kiekvienas ateinąs iš 
Europos laiškas prašyte pra
šo laikraščio, iš kurio jie 
galėtų viską sužinoti. Pasa
kojama, kad gauto dienraš
čio “Draugo” numeriai eina; 
iš miesto į miestą, iš stovy
klos į stovyklą, iš rankų į 
rankas iki visiškai susitrina, 
suplyšta.

Naujos U. S. pašto regu- 
lecijos draudžia leidėjams 
dykai siųsti laikraštį ne tik 
asmenims, bet ir įstaigoms, 
čia, Amerikoj; nedaio iš
imties nei Europos kraš
tams. Taigi ir geriausių no
rų turėdama “Draugo” ad
ministracija negali pagelbė
ti šaukiantiems laikraščio, 
spausdinto žodžio.
KILNUS ADMINIS
TRACIJOS SUMANYMAS

Dvasiniam skurdui lietu
vių pabėgėlių mažinti “Drau 
go” administracija rado iš
eitį. Ji įsteigė Lietuvių Pa
bėgėlių Spaudos Fondą, iš 
kurio yra prenumeruojama 
dienraštis “Draugas” pabė
gėliams į įvairius miestus, 
įvairias stovyklas, taip pat 
mokykloms, organizacijoms 
ir t. t.

“Draugas” yra šviesus ži
bintas pabėgėliams iš Lietu
vos. Jis ne tik šviečia kelią, 
bet ir visus mus veda į ko
vą už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Mielas skaitytojau! Kieki 
sykių, dėl vienos, ar kitos 
priežasties, negavęs vieną 
dieną dienraščio, gal, piktą 
žodį administracijos adresu

ištarei ir apgailestavai, kad 
šiandie nežinosi, kas pasau
lyje dedasi ir kokia kova 
eina už mūs Lietuvą.

Dabar pagalvok! Jei pats. 
taip pripratęs prie laikraš
čio, paliktum pabėgėliu ir 
netektum kasdieninio žiny
no. Kaip jaustumeis? Taip 
jaučiasi visi pabėgėliai iš 
Lietuvos.

Esi duosnus įvairiems rei
kalams. Vienam, kitam kai 
kada išmeti net dešimkę, net 
šimtinę. Ar nesurasi savyje 
noro čia padėti administraci
jai, kad ji tavo auka už
žiebtų žibintą lietuviams pa
bėgėliams svetimoje šalyje, 
tamsioje, niūroje, monotoniš 
koje stovykloje, tai yra pra
dėtų siuntinėti jiems dien
raštį? Ką sakai?
NAUJI AUKOTOJAI

Pastaruoju lakiu Lietuvių 
Pabėgėlių Spaudos Fondan 
aukų prisiuntė sekantieji:

Dr. Jonas Zekas, Wauke- 
gan $8.00; M. Gedvilas $1.00; 
Emil. Klevinskas $1.00; A. 
Jonutienė $1.00; Pr. Cizaus- 
kas $2.00; K. Vaitkienė 
$2.00; J. Nausėdas, Kewa- 
nee, $1.00; Sumskaitė, Ke- 
nosha, $1.00; Anna Krata- 
ge, Detroit, $5.00; A. Pukš- 
tis .1.00; J. M. Shaltanis 
$8.00; O. Bačinskienė iš 
Roxbury, Mass., $4.00; B. 
Auškalnienė iš Dearborn 
Mich., $2.00; J Puplesis 
$2.00; P. Galvanauskas iš 
Harvey $1.00 ir A. Bražins
kas iš Somersville, Conn. 
$5.00.

Kas seks jų pavyzdžiu?

Įvairios Įdomios
•žinios

14 dienų viena saloje
Los Angeles. Calif. — Fi

ziniai ir dvasiniai išvargus 
moteris, Bernice Brown, iš 
Van Nuys, Calif., rasta ne
gyvenamoje Anacapa Salo-

Bernice Brovvn
je. Jai su savo vyru ir kitu 
draugu išplaukus į jūrą kilo 
audra ir laivą sudaužė. Abu 
vyrai žuvo. Jai gi pavyko į- 
sikabinti į gazolino statinę 
ir po kelių valandų pludura- 
vimo jūroj pasiekti minėtą 
salą. Saloj ji radus apleistą 
pašiūrę, kurią karo metu 
naudojo jūrininkai — pa
kraščių sargyba. Laimei pa
šiūrėj rado palikto kiek ke- 
nuose maisto, kuriuo ir mai
tinos per keturiuoliką dienų. 
Per keletą dienų ji laikė už
degus signalinį žiburį iki jį 
pastebėjo pakračšių sargy
bos laivas ir atplaukęs išgel
bėjo.

Aukština UNRRA
Nashville, Tenn. — Kardi

nolas Samuel A. Stritch, 
lankydamas savo gimtinį 
miestą, kalboje aukštino 
United Nations Relief and 
Rehabilitation Administra- 
tion, sutrumpintai vadinamą 
UNRRA. ir jos veikimą. 
“Aš žinau tą organizaciją ir 
žinau, kad ji vykdo gerus 
darbus”, sakė kardinolas,

Melbonrne, Australija. — 
Viktorijos provincijoj, sep
tynių miestų gyventojai pa
lieka namus ir keliasi į sau
gesnės vietas. Miestams grę- 
sia potvynis. ‘

(F

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

$500.00 gydymo 
POLISAS

$4.00 METAMSr
J. A. Shulmistras

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO TO,IS'S

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Gręaaing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

TELEFONU PASITEIRAUKITE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.-LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

1

Ii Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IK DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI _

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Nylons plaukia Meksikon

Kur mokama iki 50 dolerių už porą
DOLERIŲ RYKLIAI TIKTAI JUOKIAS IŠ AMERIKOS 

MOTERŲ, KURIOS VALANDAS IR PUSDIENIUS 
PRALEIDŽIA KRAUTUVĖSE STOVĖDAMOS EI- 
LEJE, KAD GAVUS PORĄ.

Didelis kiekis nylons, dėl 
kurių Amerikos moterys iš
tisas valandas, kartais net 
pusdienius, gaišta stovėda
mos eilėje krautuvėse, kaip 
išeina į aikštę, black mar- 
ket’o keliu siunčiama į Mek
siką, kur, sakoma, už porą 
mokama iki $50.
TIK VIENĄ SAVAITĘ 
648,000 POROS

Apskaitoma, kad tik per 
vieną savaitę rakterių orga- 

! nizacija yra pasiuntus į 
Meksiką 648,000 porų ny- 

1 lons.
Philadelphia aerodromo 

viršininkai sako, kad per 
vieną savaitę lėktuvais iš 
čia buvo pasiųsta 68 kartū
nai nylons. Visa ši siunta iš
kraunama Brpvvnsville. Dal
ias, Ft. Worth, Corpus Chris- 
ti ir kituose pasienio mies

tuose pergabenimui per sie
ną.

Dalias aerodromo vienas 
tarnautojų pasakojo, kad 
vieną dieną į Corpus Christi 
buvo pasiųsta 1,200 svarų 
nylons ir kad 2,200 svari) 
paruošta išsiuntimui kitą 
dieną.

Philadelphia aerodromo 
i viršininkai sako, jog daug 
nylons atgabenama čia iš 
New York, bet daugiausiai 
siunčiama pagamintų pačioj
Philadelphia.

U. S. pasienio muitinė, 
Brownsville, Texas. sako, kad 
siuntimas nylons į Meksiką 
yra legalus, jei tiktai esti 
apmokamas vyriausybės nu
statytas muitas.

Meksikoj nėra OPA, nei 
lubų kainoms (ceiling price), 
dėlto pinigų rykliai gali vie
ną ar kitą daiktą parduoti 
už aukščiausią kainą

J

Pavojinga važiuoti 
taksi -

Davė Apollon, Oriental 
teatro vodevilio artistas, 
pranešė policijai, kad važiuo
damas taksi jis buvo api- 
plplėštas ir da sumuštas. 
Neteko žiedo $1,200 vertės ir 
$20 pinigais. Taksi jis “pa
ėmęs” prie State ir Lake 
gatvių. Viduj radęs du vy
rus “pasažerus”, kurie nesi
priešinę taksi vairuotojui, 
kad nuvestų į Drake Hotel. 
Artistas teigia, kad taksi 
vairuotojas buvo apiplėšimo 
suokalbyje, nes nukentėjęs 
buvo išmestas iš taksi tokio
je vietoje, kur maža judėji
mo.

Chicago da tebėra užsili
kęs nuo karo paprotys — 
priimti į taksi naują pasa- 
žerą, kuomet jau jame va
žiuoja vienas, ar du nepa
žįstami žmonės. Įsėdęs į tak
si nežinai, su kokios rūšies 
žmonėmis važiuoji.

Buvo susirgęs
Miesto mayoras Ed. Kelly 

šiomis dienomis buvo susir
gęs šalčiu ir išvykęs į ligo
ninę poilsio. Šiandie gydyto
jai leido grįžti prie savo pa
reigų.

Žuvo mokyklos kieme
Charles Martin, 12 metų, 

mokinys Roosevelt vardo 
pradžios mokyklos žuvo tos 
mokyklos kieme po buso ra
tais. Busas, kurs atveža vai
kus į mokyklą, važiavo per 
kiemą ir vaikaš, sakoma, 
bėgdamas pateko po juo.

1 žuvo, 10 sužeista
Netoli Kenosha, Wis., Chi

cago North Shore and Mil- 
vvaukee traukinys užlėkė ant 
automobilio pravažiuojančio 
kryžkelį. Visi šeši traukinio 
vagonai nušoko nuo bėgių ir 
susikryžiavo. Pirmutinis va
gonas nuo 10 pėdų pylimo 
nuvirto į grabę. Vienas ke
leivis (Morris Catapano) iš 
Racine) žuvo, o dešimts as
menų sužeista. Vieni sužeis
tųjų paimti į Kenosha, kiti į 
Racine ligonines.

Nešiosime ilgus 
plaukus

Joliet, III. — šio miesto 
barbenai pirmieji pradėjo 
reikalauti naujų kainų už 
patarnavimą, būtent $1.25 už 
plaukų nukirpimą ir 75c už 
barzdos nuskutimą.

Daugelis sako, kad neuž
ilgo žmonėms priseis grįžti 
į senovę, tai yra nesikirpti 
ir nesiskųsti.

REMK1TE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES 

BRANDES 
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

MATHAN
KANTER'UctUvUkMCydukas”

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

X Amerikos Lietuvių Ta
ryba pakvietė mokytoją J. 
Savaitį, pabėgusį iš Lietu
vos Švedijon ir iš ten nese- 

' niai atvykusį į Ameriką, 
pervažiuoti visas lietuvių 
kolonijas su prakalbomis, 
pranešimais apie lietuvius 

' pabėgėlius ir Lietuvos gy- 
• venimą Sov. Rusijos pan
čiuose. J. Savaitis kalba gra 

'■ žiai, gyvai ir vien tiktai f ak- 
tais. Verta, kad kiekvienas 

j lietuvis Amerikoj išgirstų ji 
kalbą.

X Stanley Kinas, gyv. 
j 1331 Prairie Avė., iš amato 
dailydė (carpenter) žuvo au
tomobilio nelaimėj ant West 
ern Avė. prie 56 gatvės. Ne
tekus kontrolės jo automo
bilius užšoko ant saugumo 
salos (safety island). Žmo
na Mary sužeista ir nuvežta
Šv. Kryžiaus ligoninėn.

X Kun. Kaz. Barauskas, 
varduvių dienos proga tik
rai netikėtai susilaukė sur- 
prise. Ne tik kleb. kun. A. 
Linkus sukvietė daug svečių 
kunigų pasveikinti savo vi
karą, bet ir Labdarių Są- 
gos 1 kp. veikėjos Town of 

. Lake pagerbė savp dvasios 
vadą ir įteikė dovanų. Gy
vuok sveikas ilgiausius me
tus kun. Kazimieiai.

X Antanas G. Rakauskas, 
gerai žinomas čikagiečiams, 
kovo 17 d. tapo diakonu Šv. 
Vincento Seminarijoj, o į 
kunigus bus įšvęstas birže
lio 16. Primicijas (birželio 
23 d.), kiek girdėt, laikys 
Chicagoj. Jis yra vienas re
tų lietuvių: baigęs du moks
lus — anksčiau medicinos 
daktaro, o dabar kunigo!

X Misijų užbaiga Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje buvo 
kovo 17 d. Baigdamas misi
jas misijonierius paragino 
visus skaityti ir platinti ka
talikiškus laikraščius. Dau
gelis atnaujino “Draugo“ ir 
“Laivo“ prenumeratas ir 
daugelis užsiprenumeravo. 
Ištikrųjų, veltui bus misijos, 
jei namuose bus bedieviškas 
laikraštis.

X Misijos lietuvių kalba 
Aušros Vartų bažnyčioje iš
syk sutraukė daug žmonių, 
kurių tarpe matosi ir buvu
sių vestsaidiečių. dabar gy
venančių kitose kolonijose.

X Motiejaus ir Marijonos 
Janavičių namuose, Bridge- 
porte, džiaugsmas: Dievas 
davė sūnų, kurio krikštas 
bus kovo 24 d. Krikšto tė
vais bus Antanas Sults ir 
M. Balandaitė. Janavičiai 
jau augina vieną sūnų.

X A. N. Kriščiūnų, 604 
E. 90 PI., sūnus, Visų Šven
tųjų bažnyčioje, kun. B. Gri
niaus pakrikštytas vardu 
Tarnas. Krikšto tėvais buvo 
Sgt. P. šimonėlis ir E. Se- 
dar. S. O. Mockai džiaugias 
susilaukę pirmojo anūko.

X S. Jucienė, iš Brighton 
Park, su savt> sūnum, pa- 
liuosuotu iš kariuomenės, iš
vyko į Pittsburgh, Pa., at
lankyti dukterį Šv. Pranciš
kaus vienuolyne.

X Ieva Meteišienė, žino
ma ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parapijos, West Pullman, 
veikėja, šiomis dienomis per 
gyveno sunkią operaciją Chi 
cago Heights ligoninėj.

i


