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400.000 U.M.W. ANGLIAKASIU STREIKUOJA
Katalikai Persekiojami Rytų Europoj; 
Ispanija Bijo Rusai Užims Prancūziją

--------------------- j kę didelį skaičių kariuome-
(“Draugo” Specialaus Korespon- ! nės ir jei įvyktų ginkluo-

.leirt. Europoje Frantam*,). L 3UBirėmimas tarpe pran-į
Baisios žinios ateina iš ™zl' ,ir, “P“1"*-. R,usija.,ga-( 

sovietų okupuotų kraštų, i f** »s*lst‘ I s!_ konfhktą 
kur katalikai yra persekio- Padetl. , Prancūzija, nu-
jami, suimami ir tremiami ma slnt] apanųą.
. csju- „ Is to komunistai turėtų

Anglijos katalikai viešai i dvigubą naudą, kaip rašo 
protestuoja prieš tokį kata- : Madrido spauda, su rusų 
likų persekiojimą Rytų Eu-I kariuomenes pagalba galė- 
ropoje ,kur sovietai ėmėsi ill) Padaryti perversmą Is- j 
senų caro metodų, susilp- į Panijoje ir pasilikus rusų j 
ninti bažnyčios įtaką ir j, i kariuomenei Prancūzijoje,! 
atskirti nuo Romos. ! komunistai galėtų js.tvir- :

Į tinti valdžioje, padarydami 
Katalikai Tremiami j Sibirą komunistų rėžimą 

Kardinolas Tisserand, ku- į Atidengtas Sąmokslas 
Čekoslovakijojeris yra Rytų Bažnyčios 

kongregacijos sekretorius, 
savo pranešime atkreipė 
dėmesį apie rutenų padėtį, I demokratiškoj Cekoslovaki-

Pasirodo, kad ir tokioj

kad jie tari pasirinkti, ar joj ne viskas einasi gerai.
atsisakyti nuo katalikybės, ] . Nesenai Pragoj policija
ar būti deportuoti, ar mirti j auėmė virš šimtą asmenų, 
kalėjime kurie apkaltinti dalyvavi-

••Nineteenth Centnry" ra- me sąmoksle, su tikslu BU
ŠO, kad daugiau kaip du ' versti dabartinę Pragos vy- 
tūkstančiai katalikų kunigų
buvo areštuoti Rusijoje.
Apie jų likimą nebeturima 
jokios žinios. Daugelis bu
vo išvežti į Sibirą, kiti dar 
tebesėdi Ukrainos kalėji
muose.

Visi katalikų vyskupai 
esą suimti ir nemaža jų 
mirė Kijevo kalėjime. Dide
lis skaičius ukrainiečių ka
talikų buvo nužudyti Sam- 
bone.

Atrodo, kad rusai pradė
jo kaž kokį masinį “valy
mą.”

‘Naujoje Bažnyčioje’ Sėdi 
Stalino Pavaldiniai

Pagaliau sovietų oficialūs 
sluoksniai pranešė, kad Ry
tų, Bažnyčia “nutarė” skir
tis nuo Romos. Tačiau, ar

riausybę. šiame sąmoksle 
dalyvavo nemaža čekų par
tizanų, kurie yra priešingi 
dideliam “susidraugavimui” 
tarp Čekoslovakijos ir Ru
sijos.

KATEKIZMO QUIZ KIDS’ TRANSLIUOJA PER RADIJO UMW Unija Nesusitarė Su Kasyklomis; 
Lewis Sako Jie Nesugrįš Kol Nelaimės

V/ASHINGTON, kovo 31. 
— Visos viltys išvengimui 
400,000 minkštos anglies ka
sėjų streiko šiandien vidur
nakty susmuko, ir United 
Mine Workers nariai nuo 
to laiko neis į darbą. Seno
ji unijos sutartis su kasyk
lomis tuo laiku išsibaigė.

Lewis sakė nėra nė “taš
ko“ naujos sutarties para
šyta, ir kad angliakasiai

i neplanuoja pikietuoti, pa- 
i reikšdamas, jog darbininkai 
! negrįš kol negaus ko reika
lauja, “nežiūrint kaip ilgai 

Į tas ims.”
Sueis Pirmadieny 

Darbo sekr. Schwellen-
bach paskyrė Paul Fuller 
tarpininkauti unijos ir ka
syklų suėjime pirmadienyje. 
Abi pusės sutiko sueiti ir 
derėtis.

Rinkimai Graikijoje Praėjo Tvarkiai; 
Komunistų Pastangos Nuėjo Niekais
ATĖNAI, kovo 31. —Rin

kimai šiandien įvyko be di
delės betvarkės. Komunistų 
pastangos įkalbinti žmones 
boikotuoti rinkimus tuo bū
du nuėjo niekais, nors jie 
tam tikslui vartoju griež
tas priemones.

Keliose vietose Įvyko riau
šės gatvėse, bet šiaip bu
vo daug ramiau negu buvo 
tikėtasi. Komunistai ranki
niais kulkosvaidžiais vieno
je vietoje atakavo savo 
priešus ir 10 jų nušovė, o 
kitoje vietoje užpuolė bal
savimo vietą ir nušovė du

asmenis, o kelis kitus su
žeidė.

‘Nebijo Bevino’
Vakar komunistai prave

dė eilę demonstracijų prieš 
rinkimų įvykdymą, bet po
licija beveik visur juos iš
sklaidė.Į

Buvęs užsienių min. John 
Sophianopoulos, kalbėdamas 
anti-rinkiminiam susirinki
me, pareiškė ‘ ‘mes nesibijo- 

. me Bevin’o šautuvų,” tai- 
: kydamas į Anglijos užsie
nių sekretorių, ir britų ka
riuomenę Graikijoje.

Skirtingame savaitiniam radijo programe, “Cathechism Come3 to Life,“ šeši ka
talikai berniukai ir mergaitės iš pradinių mokyklų St. Paul Arkidiocezijoje sueina su 
kun. Louis A. Galės ir per radijo bangas išsikalba dėl pritaikinimo jų katekizmo pa
mokų prie kasdieninio gyvenimo problemų. Kas savaitę gaunama apie 3,000 laiškų iš 
vaikučių, kurie klausosi šio programo. j (NC Photo)

Valdininkai Bėga iš 
Mandžurijos Sostinės
PEIPING, Kinija, kovo 30. 

— Raportuota, jog Mandžu
rijos sostinėje Changchune 
susidaro nemaloni padėtis, 
rusų kariuomeneį išeinant iš 
to miesto, kiniečiams valdi
ninkams išbėgant, ir komu
nistams laukiant tuoj už 
sienų.

Centrinė žinių agentūra i 
raportavo, kad paskutinieji 
iš 100 valdininkų pasiųstų 
j, Changchungą lėktuvu vyk
sta į Chinhsien, pietinėj 
Mandžurijoj, bijodami ko
munistų perversmo.

Toliau girdima raportų, 
kad komunistai ir jų paka
likai eina į sostinę ir kon
centruojasi tuoj už sienų

Susektas Sąmokslas Atsteigt Nacizmą; 
Padarius Kratas, Suimta 1,000 NaciųNežino Ką Daryti Su «O

Milijonų Vokiečių FRANKFURTAS, Vokieti- ną Vokietijoje.
Sąjungininkai Berlyne | ja, kovo 21. — Kai kurio- Senai Planuota

“suka” galvą, ką padaryti I Se dalyse vakarinės Vokie 
su vokiečių pertekliumi, nes i tijos šį rytą įvyko susišau- 
pasirodė, kad Europoje da- j dymas tarpe nacių fanati- 
bar yra net 20 milijonų vo- kų ir amerikiečių bei britų 
kiečių perdaug. kareivių, kuomet maždaug

Veik visi Vokietijos mies
tai esą perpildyti, tuo tar
pu kasdien iš Lenkijos, Če
koslovakijos, Austrijos, Ru
munijos ir kitų kraštų grįž
ta vokiečiai. Jų skaičius 
šiandien jau siekia net 70

Irano Premjeras Remia Ambasadorių; 
Rusai Neleidžia Britam Važinėti Irane

milijonų. ..... , ’trijoje sakė šaudymas įvy-
Vokietųos industrija, ka- kQ alijantams sugaudant irgalima tą s.kirimąsi pripa

žinti teisėtu, jei visa aukš- , ' ^’n7adė<, Jeikti J”p-alės ~ . .
toji dvasiškija, kaip tai į ne daugiau kaip! 3uimant »P“ 1-000 ,|tana'

Bendras amerikiečių-britų 
pranešimas atpasakojo su
sekimą nacių senai supla
nuoto sąmokslo ir 10 mė
nesių naciu ieškojimą ir

7,000 alijantų karių darė kratas dviejose zonose. Kra- 
kratas išsklaidytose vieto- ■ tų vykdymas buvo pavoju- 
se, iš kurių naciai norėjo jg kuomet žinia apie įvyk- 
bandyti atgauti galia ir at- į siančias kratas buvo išleis- 
steigti nacizmą Vokietijoje, ta perdaug anksti, ir kuo- 

Pirmieji raportai apie Į met staiga buvo nuimtas 
kratas Vokietijoje ir Aus- 10:30 vai. vakare draudi

mas amerikiečių zonoje.

Lvovo, Przezmysl ir Stanis- I g0 mihjonų tad 20 milijo.
1 O , TATT UlTOlriTI Vi • lra-, r*a i I

Anot raporto, gerai fi
nansuotas bandymas atgai- 

mų vokiečių, jų tarpe 200 vinti nacizmą susektas
lavov vyskupai buvo suim-' 
ti ir išvežti, o į jų vietą 
pasodinti Stalino pavaldi
niai.

“Times“ rašo, kad dabar
Rytų Katalikų Bažnyčia yra 
valdoma trijų dvasiškių, 
kuriuos pats Stalinas pas
kyręs į šią vietą ir tik trys 
nuošimčiai gyventojų kata
likų prisidėjo prie šios 
“naujos bažnyčios.”

Didelis skaičius Lvovo 
dvasiškuos, kurie pereitais 
dar metais kreipėsi į Molo
tovą prašydami, kad būtų 
palikta tikėjimo laisvė, bu
vo sulaikyti ir daugiau kaip 
200 mirė kalėjime.
Nori Išprovokuoti Ispaną- 

Prancūzų Susirėmimą 
Ispanijos vyriausybė in

formavo Londoną, kad ji 
nesiimanti atsakomybės, jei 
prancūzų-ispanų pasienyje 
bus išprovokuotas ginkluo
tas susirėmimas, nes pran
cūzų komunistai, padedami 
ispanų emigrantų, ruošiasi 
kaž kokiam netikėtumui, 
šiuo laiku Prancūzijos pa- vėliau sudeginamos didelia- 

sienyje tapanai turi sutrau- me pečiuje. Tačiau policijai

(“elite” nacių. Rasta įrody-nų, vokiečių yra perdaug.
Prancūzų atstovas Berly

ne pasiūlė komisijai tuos 20 
milijonų pasiųsti į Ameriką, 
į tai Amerikos atstovas at
kirto:

—Mes ne tam vedėme 
karą, kad kolonizuotume vo
kiečiais Ameriką.

Jau dabar yra 5 milijonai 
vokiečių Kanadoje, 5 mili
jonai Pietų Amerikoje ir
10 milijonų šiaurės Ameri- ka turi sukrovu3 1,500 ato 
koje. Jei dabar Amerika Irsi- mįnįų bombų ir toliau jas 
leistų dar 20 milijonų, tai gamįna. Delacy, komunistų 
būtų tikra invazija, apie “branginamas” atstovas, 
kokią net ir pats Hitleris pareį§kė opoziciją militari- 
niekad nesapnavo. nei kontrolei atominės ener-
.63 Aukų Vamplras Prieš gijos.

Teismą
Prancūzijoje šiuo metu 

teisiamas, didžiausias pasau
lyje žmogžudys, nužudęs 
net 63 žmones. Tai gydyto
jas Petiot, kuris dedasi 
prancūzų laisvės kovotoju 
ir sakosi žudęs tik “parsi
davėlius” ir “šnipus.“

Aukos būdavo įviliojamos

kuomet dvi nacių grupes ; rugamg traukiantis j Char. 
mų, kad sąmokslas taip pat į pradėjo tarpusavyje ginčy-,biną šiaurgje Komunistai 
išsiplėtojo ir į Rusijos zo-i tis. j apSUpa Charbiną, pasiruošę

užimti tą miestą kuomet ru
Sako U. S. Turi 1,500 , Girdėjo Mihailovičių 
'A' Bombų Sandėliuose

NEW YORKAS, kovo 30.
— Ats.. Hugh Delacy (Dem.,
Wash.), kalbėdamas socia
lių studijų mokytojų meti
niam suėjime, sakė Ameri-

nepavyko įrodyti, kad vi
sus 63 jis vienas nužudęs. 
Nei vienas jo bendradarbi- 
ninkas nesuimtas ir į visus 
primestus kaltinimus Petiot 
gražiai moka atsikirsti.

Tai jau ne pirmas atsiti
kimas prancūzų teisme, kad

sai įseis.

Indonesija, Olandai 
Susitaria Dėl Laisvės

ATĖNAI, kovo 30.—Laik 
rastis Vradyni citavo savo 
Salonikų korespondento ra
portą, kuris sakė jis girdė
jęs gen. Draja Mihalovičių 
užginčijant raportus apie 
jo suareštavimą. Praneši
mas padarytas per slaptą į vas jp d Oficialus kalbi- 
jugoslavų radiją. Anot ko- nįnkas po paskutinio posė- 
respondento, pranešta, kad clžio aakė “lieka tik suvesti 
Tito rėmėjai laiko asmenį Huosuosius galus.” 
nusiduodantį esantį Mihai- j Olandijos ir Indonesijos

BATAVIA, Java, kovo 30. 
—Šiandien prieita prie su
sitarimo Indonesijos-Olandi- 
jos derybose dėl salų lais
vės. Tarimasis prasidėjo

TEHRANAS, kovo 31.— 
Viešai pasisakydamas dėl 
Irano-Rusijos ginčo, prem
jeras Ghavam šiandien sakė 
jis pilnai remia savo amba
sadoriaus Hussein Ala veik
lą UNO suėjime New Yor- 
ke. Ghavam sakė Ala turi 
jo pilniausį pasitikėjimą ir 
buvęs painformuotas apie 
premjero derybas su Stali
nu Maskvoje.

Rusų delegatas New Yor- 
ke bando paneigti Ala pa
reiškimą, sakydamas Ala 
nežino kas dedasi Irane.

Irano informacijų min. 
Muzzafar Firouz vakar in- 
timavo, jog ambasadorius 
Ala gal perdėjo bylą prieš 
Rusiją UNO apsaugos ko
misijai.

RUSAI NEĮLEIDŽIA 
Į ŠIAURĖS IRANĄ

Londonas, kovo 30. — 
Britų parlamento misija 
nuvyko į Iraną ištirti rusų

lovičių, ir įspėjo četnikus 
, nesiduoti suklaidinami.

Kalbasi Indijos Laisvei
NEW DELHI, Indija, ko

vo 30. — Anglijos kabineto 
misija, atvykusi Indijon su 
plačiu įgaliojimu tartis dėl 
Indijos nepriklausomybės,

į jo namus ir nužudomos, ©įkaitinamasis “diriguoja” šiandien pradėjo pasitari- 
teismo procesą, o ne teisė- mus su Indijos politiniais 
jas, . Vyt Arūnas, j vadais.

atstovai ketvirtadieny iš
vyks i Hagą.

KALENDORIUS
Balandžio 1 d.: Šv. Teo

doras ir šv. Viktoras; seno
vės: Ringaudas ir Dairona.

Balandžio 2 d.: šv. Pran
ciškus Paul.; senovės: Jo- 
gaubis ir Elona.

ORAS
Apsiniaukus, šilčiau.

kariuomenės pasitraukimą, 
bet atrodo yra kliudoma ra
sų atsisakymu duoti jiems 
leidimą aplankyti Šiaurės 
Iraną

Anot raporto, britai sakė 
kiek jie žiną, Maskvai bu
vo pranešta, apie jų vizitą, 
ir jie nematą kam jiems tu
ri būti reikalingas rusų lei
dimas keliauti po Iraną.

OPA Užgynė Pakėlimą
Nuomų 10 Nuošimčių
Paul Porter, OPA direk

torius, šeštadieny atmetė 
j namų savininkų prašymą 
j leidimui pakelti nuomas 10 
j nuošimčių. Chicago Real 
Esiate Board atstovai sakė 
jie dabar kreipsis tiesiog į 
Kongresą su prašymu pa
lengvinti namų, savinin
kams, kurių išlaidos žymiai 
padidėjo, o įplaukos buvo 
užšaldytos.

Vėliausių Žinių Santrauka
—U. S. kovos laivas Missouri, vežąs mirusio Turkijos 

ambasadoriaus palaikus atgal į Turkiją, vakar dieną pa
siekė Gibraltarą.

—Čekoslovakijos prezidentas Beneš vakar pranašavo, 
kad nebus pasaulinio karo per 30 ar 40 metų.'

—Komunistą “Pravda” rašė, kad Irano klausimas bu
vo dirbtinai paverstas j kliūtį UNO-jai.

—Įvairūs raportai sako matosi ženklą, kad Irano vy
riausybės narią tarpe yra nesantaika.

—Britą užsienių sekr. Bevin, taikydamas į Rusiją, rei
kalavo, kati didžiosios valstybės sustoti; vartojusios prie
vartą išgavimui koncesiją iš kaimyną.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS Pirmadienis, baland. 1, 1946

Pasikalbėjimas Su Jo Ekscelencija
Vyskupu P, Būčių

(Pabaiga)
‘ KATALIKŲ KOMI-
NISTŲ PARTIJA’ 

— Ar stiprus

, sykį duodavome programą 
Amerikos lietuviams, kitą

' — Europos. Paskiau trans- 
j liavome tik Europos lietu- 

Italijos j viams. Buvo duodamos re-
krikščioniško&ios demokrati- Į ligįnės žinios ir šiaip lietu-
jos sąjūdis’ vius liečiančios informaci-

Politika daug neužsii- {jcs Kai atvyko pabėgėliai 
minėjau, tai daug nežinau, įš Lietuvos, iš jų patyrėme, 
bet vis dėlto Krikščionių De- j kad ta programa jų buvo 
mokratija tai rimta partija., labai pageidaujama. Vokie- 
Valdžioje bolševikų ministe- jėiai draudė ir baudė už klau- 
rių skaičius daug didesnis,: rymą ne vokiškų stočių, bet 
negu komunistų procentas lietuviai klausėsi slapta, 
krašte, o krikščionys demo- , — Kaip Romos klimatas,1
krataį valdžioje dar neturi, i:okįos žiemos ?
tiek vietų, kiek jiems pri- — Paskutinės dvi žiemos j 
klausytų pagal turimą savo ,j-njVO nešaltos. Sniego visiš- 
šalininkų, skaičių Italijoje, j j^ai nebuvo, bet kai trūko Į 
Kaip Italijoje stipri krikš-1 kuro tai buvo gana sunku. ! 
čioniškojį nuotaika galime'
spręsti iš to, kad net komu- , APIE LIU EDĄ 
nistai buvo sutverę komu-1 — Ar jau Ekscelencija
nistų katalikų partiją, ta- j matėte, Amerikoje yra iš- i 
Čiau ją pasmerkė popiežius leista nauja laida Tamstos ■ 
ir ji turėjo iširti; dabar ko- knygos apie Liurdą? 
munistai bando išplėsti, va- _ Ge/ai išieidc> Geriau, ' 
dinamų, kairiųjų krikščionių , negU tikėjausi. Iliustracijos | 
partiją. Jie ir patys supran- (paveįkslai) pasisekę raidės ! 
ta, kad komunistinis ateiz- stambios aiškios, ta laida 
mas Italijoje nėra populia- daro gerą jspūdj. 
rus. Kai tos partijos narys

KARIUOMENES ‘JEEP’’ lencija veikėte karo metais 
gyvendamas Romoje?

— Nemažai laiko tekdavo 
pašvęsti tvarkant Marijonų 
vienuolijos reikalus. Tekda
vo lankytis Vatikane su rei
kalais rytų kongregacijoje. 
Parašiau studiją apie pra
voslavų rožančių ir t.p.
Vienuoliai bolše
vikų okupacijoje

— Kokias turite žinias a- 
pie Marijonus Lietuvoje?

— Žinių uedaug teateina. 
-Vir.gi žir; me. kad Marijam
polės vienuolynas užimtas 
raudonosios armijos, kuni
gai išvyti, tik du senukai 
kunigai gyvena vargoninin
ko bute. Skardupių bažny

VEDA KAMPINI’A
čia, kur darbavosi Marijo- Tel. — YARds 5537 
nai, uždaryta bolševikų. Lie
tuvoje mirė: arkiv. P, Ka
revičius, kun. P. Andziulis,

DR. FRANK C. KWINH
kun. V. Dargis, kun. P. Pet
rauskas, kun. A. Jasenaus- 
kas, kun. J. Packevičius. Bu-1 
vo gandų, kad bolševikai 
pakorė kun. J. Aleksą, bet 
to^ žinios negalėjome patik
rinti.

— O kaip su kun. VI. Ma- 
(Nukelta į 3 pusi.)

Tel. V IR t‘980 (offlce ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

VALANDOS; 2— 4 popiet, G:3U — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Būkit Malonus

numiršta, ateina komunistai 
su raudonomis vėliavomis, 
tokiu atveju Bažnyčia ne
randa galima suteikti kata
likiškų laidotuvių, būna ne

— Kaip Ekscelencija su
galvojote xnygą apie Liurdą 
parašyti?

— Tas buvo prieš daugelį 
metų. Reikėjo mokytis pran-

malonumų, bet tas vis la- Į cūz,ų kalDO3- S‘ek tlek 
biau atidaro akis, kad krikš- | mok«s gramatikos ir žodžių 

paėmiau prancūzišką knygą

Clyde Choate, iš Anna, III., 
kurs karo metu vienas iš
sprogdino vokiečių tanką iri 
už tokį pasižymėjimą buvo I 
apdovanotas Kongres i n i u 
Medaliu, kariuomenės auto-; 
mobiliu (jeep) veda kampa-Į 
niją, kad laimėti rinkimus į Į 
State Representative iš 50- j 
jo distrikto. (Acme-Draugas i 
telephoto;

džiagą sunaudojau. Taigi, 
kai kada nors bus išleista 
nauja laida knygos apie 
Liurdą, bus joje ne tik nau
ji duomenys iš Liurdo, bet 
ir daug plačiau apie Berna
detos gyvenimą.

— Ką daugiausiai Eksce-

DB. VAITUSH. OPT.
- LHCTL'VB

Tel.: Cicero 1484

Dr. 5. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15th St. ir 40th Ct.
Cicero, Illinois

OllSO VALANDOS:
Kasdien no 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

{šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

apie Liurdą, patiko, ją iš
verčiau. Tačiau lietuviams 
nebuvo ji kaip reikiant pri
taikyta. Pradėjau patsai ty-

čionybė ir komunizmas — 
nesuderinami.

— Kaip gyvena Romos 
lietuviai?

— Karo metu jų čia bu- į rinėti ir 1907 m. nuvažia
vo apie 50. Vėliau didelė Vau į; Liurdą Ištyriau visus 
daugybė atvažiavo su trau- dokumentus vietoje, po to 
kiniais, vežusiais italų be- nuvažiavau į Paryžių ir čia 
laisvius. Civilinius maitina didžiausiame knygyne Bib 
UNRRA, kunigai iš čia pa- liotheųue Nationale sunau- 
ramos negauna. Daug pa- dojau apsireiškimo metu ė- 
gelbėjo Amerikos lietuvių at jusius laikraščius, kurių nė 
siųstieji drabužiai Jais bu- pačiame Liurde jau nebuvo 
vo užkrauta šeši kambariai galima rasti. Sunaudojau čia

PsUstgvIn* aJdų įtempimą, kuris 
«ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminąvim-tn 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialia styda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys sutaisomos.
VALANDOS; ano lt ryt® Iki I v. 

’•*>. BekinjuL pagal autartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bliadness), kreipkitės prie 
Apsiima išgydyti.

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptic Gydymas

Contuct Stiklai 
Stiklus Atiiaiijinaiu

JOS. f. BUDRIK

(Kv ečinskas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:20 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE O F INDIANA
lorae Gaila in Indiana—

Pilone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė.
HOURS: Daily • P. M. 

Saturdays 9 A M. to 8 P. M.

SAVO AKIMS!
Tik vieną poro akių gaunanie gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avcnue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 3:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

ir pora negyvenamų patal
pų. Tik buvo sunkumų iš
skirstyti juos iš Romos. Lai
mė, kun. Petraičiui pasise
kė gauti audienciją pas su
sisiekimo ministerį ir iš jo 
gauti leidimą išvežti drabu
žius traukiniu per Šveicari
ją i Vokietiją. Kitais dra
bužiais Romos lietuviai ne
blogai aprūpinti, tik trūku
mas autuvo ir viršutinių 
kelnių.

— Girdėjome, kad per Va
tikano radijo stotį buvo duo
dama lietuviška programa...

— Taip, per dvejus me
tus. Pradžioje turėjome du

rastą medžiagą. ‘‘Saulės" 
draugija paskyrė lėšų ir 
Knygą atspausdinome. Dvi
dešimčiai metų praslinkus 
vėl nuvykau į Liurdą rinkti 
medžiagos antrai laidai, ku
ri buvo išspausdinta 1934 
m. Dabar būdamas Romoje 
peržiūrėjau visus Bernade
tos beatifikacijos ir kano
nizacijos aktus (kaip ji bu
vo paskelbta palaimintoji ir 
šventoji), sunaudojau doku
mentus, liudijimus, o taipgi 
ir naujesnę literatūrą. Yra 
išspausdintį apie Bernadetą 
įdomūs liūdymai seserų vie
nuolių, kurios drauge su ja

sykiu į savaitę ir tada vieną gyveno, ją pažino. Ir tą me-

RAKANDŲ IR IEVVELKY 

KRAUTUV®

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1060 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. . Vartokite . . .
HEALTH KJESOK1 MINĖK AL 

BATH DRISKĄ
1 maišu kas užtenka 10 

maudymžns.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vietinšj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories - — Chicago, III.
Routhsaidlečlai, kreipkitės 1 8HIM- 
KUS DHUGS. 3301 8. Halsted St.

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

j 2201 VVEST 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- 

J mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta..

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YAKds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MIDtvay 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. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Briiis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. 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.: GROvebill 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)

h. C r \A/:MrLnn**e Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
UI. I. V. YVinSKUnaS Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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 

Trečiadieniais pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

tel. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tet REPubUo 7868

Km. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvebill 0617 
Offloe TeL HElfleok 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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68C8 W. Cermak Road 

BEKWYN, ILLJMOIS

ONE COAT COVERS

MU*£NAM€L
tium ma«m v •.

NOBRUSH MARKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINftJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Be n j am in Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SANI—FIAT ----------
INTERIOR GLOSS — ___
DIILAMEL SEMI-GUOSS —2.»8 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENUI R MALIAVŲ 

IR VARNIMŲ 
l'ILNAM RINKINYS 

SIENOMS l’OI'IEKOK 
Niki — IMc. ir aiiksč. už llolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIutk 8262

82.25
2.69 PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%

BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
IUST1N MACKIEW1CII, 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.

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. TeL — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., l^etvirtad., 

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

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200 

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

TeL OANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. 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 1930

E

rnARGLTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-moa.

Iki 2-roe valandom popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaJ. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas;

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

Jį}-—:: .f-r--..į,.—.r,r..- «

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
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 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arlrlvs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER A VENĮ’E
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Beridencijos Tel.: 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 Tel.: PULLMAN 1193 
Narna Tai. t FTTI.LMAN R2T»

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
“I) RAIJO O” 

DARBŲ SKYRIUS S
••DRAUGAS” HELP WANTED 

AI»V FKTIM \ O D E P ART M F \ T 
127 No. Rearbom Street 
Tel. K ANdolph 0488-0480

HELP WVXTF1) VYRAI

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, sąueeze arba bench.

GERA MOKESTIS
Pastovūs darbai prie

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM
CASTINGS CORP.

2742 W. 36tli PI.

DŽENITORIL’S reikalingas Ne
kaito Prasld. parapijai Brighton 
Parke. Atsišaukite į klebonija — 
2745 W. 44th St., CHICAGO 32, 
ILI.

REIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir
bėjų ir padėjėjų. Veikli dirbtuvė.

CRYSTAL PURE GANDY CO.

2611 W. ClilCAGO AVĖ.

I.ENV V DRILL PRESS IR 
l'LNCII PRESS OPERATORŲ 

Antram Šiitui
4:30 pp. iki 1 ryto 

KINKEAD INDUSTRIES, INC. 
450 W. Superior WHI 2222

PAttfiJFJO IR PORTERIO
Kepykloje dienomis darbas.

1822 W. lO3r»l SI.
( r.iniK’KEST 61SI

Pasikalbėjimas su J. E. Vysk. P. Būčių KI a u s i m a i ir Atsakymai Vėjas nuputė į 
plėšikus(Atkelta iš 2 pusi.) bę. Ruoštis Lietuvos atsta

tymui. Žodžiu — dabar rū
pintis, kad USA prisidėtų 

— Jisai buvo nugabentas prie Lietuvos išlaisvinimo, o
netoli Krasnojarsko i sto-■ paskiaUs sav0 kapitalu ir, valandas per dieną. Mano, Public La\v 268, tas pakei- 

crystal PURE candy GO. .į ? pavadinta Re sumanumu atstatyti Lietu- i buvęs darbdavis dabar sa-, tė tą patvarkymą.
šiotų vard'J.’ Ten buvo 1500 Įvo* Pramon^ Prekybą, ūkį. v- i~e — -v....... ■

HELP W\NTED — MOTERYS

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

žonu, kurį bolševikai išvežė 
į Sibirą?

2G11 W. Chicago Avė.

INTELIGENT GIRI.
For General Office Work 

Mušt be good typist. Good pay, 
pleasant working conditions.

A ARO N EQUIPMENT CO.
1347 S. Ashland. CHE 5300

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie Slip covers. Pastovūs darbai i 
ištisai metus. Gera mokestis.
ROOSEVELT SLIP COVER CO. 

2904 W. Roosevelt Rd.
VAN BUREN 9245

REIKIA PATYRUSIŲ 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
ATSIŠAUKITE 

MID CITY 
UNIFORM CAP CO.
2330 W. Cermak Rd.

VYKAI IR MOTERYS

REIKIA
Patyrusių darbininkų prie 

vyrams drabužių.
FINISHERS 

SEAMSTRESSES 
SECOND BASTER

Gera mokestis, pastovūs darbai,
• malonios aplinkybės.

EXCELL COAT MAKERS 
527 S. Wells St. 

į AVFBSTFR 1132

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

lietuvių ir 460 lenkų trem-
' tinių. Sąlygos buvo taip sun
kios, kad kasdieną mirdavo,

Kartu, žinoma, Amerikos 
lietuviai turi kreipti reikia
mą dėmesį ir į savo čia tu-

vidutiniškai, po 8-9 žmones. Į lietuvišką, kataliką 

Kun. Masoną bolševikai iš-!sPaudit 0rgan.zac.3as para
varė į girią medžių kirsti ir pijąs ir mokyklas. Chicago-
kelmų rauti. Kartais t«rf-> 

davo kirsti įkalusią žemę ir
su karuku vežti į vietą, kur 
buvo tiesiamas gelžkelis. 
Jam buvo uždrausta laikyti 
Mišias, kalbėti breviorių ar 
atlikinėti bet kokias apei
gas. Už nepaklausymą bu
vo pagrąsinta sušaudymu. 
To nepaisydamas tėvas Ma- 

I žonas klausydavo išpažinčių 
ir teikdavo paskutinius sa- 
kram e n t u s mirštantiems. 
Lenkai ir lietuviai labai rū' 
pestingai saugojo, kad to 
nepastebėtų bolševikai. 1941 
m. lapkričio pabaigoje kun. 
Mažonas nuo vargo ir bado 
buvo taip išvargęs, kad iš 
ištrėmimo paliuosuotieji len
kai parvežė žinią, jog nebu
vo tikimasi, kad jisai gale-

Apdrauskite Savo Ateitį Geroj Įsteigtoj Dirbtuvėje 
MES TURIM KELETĄ DARBŲ SEKANTIEMS;

Ist. CLASS TRUCK RODY BUILDERS 
IR BLACKSMITH FINISHERS

PUIKIOS DARBO S.U.YGOS 

Kreipkitės prie Mr. Bryant

ROYAL TRUCK RODY BUILDERS 
51 EAST 71st. STREET

Ugnies nebijg 
staliukai

Dubuąue, Ia. — Čia viena 
plastikos gaminimo firma 
pradėjo gaminti kortavimui i niais. 
staliukus, kurie nebijo padė
tų degančių cigaretų. Išban
dymui panaudota 900 laips
nių karščio: cigaretas aki
mirkoj sudegė, bet ant sta
liuko viršaus nepadarė jo
kios žymės.

Klausimas — Prieš įsto- skirti Warld War Tvvo ve
damas įi kariuomenę aš lan-j teranams? 
kiau kolegiją tris metus. į Atsakymas — Kada Pre-
Liuoslaikiu dirbau, keturias i zidentas Truman pasirašė po | įvykis. Ewing Bowman ei

nant gatve vėjas pagavo jo 
skrybėlę ir nunešė į elę (ai-

ko kad tas darbas nebuvęs; Klausimas Kur ,iu 
pastovus, kad aš d.rbau tik, gauti informacij a ie 
dali la.ko. K, tunu daryt,? draud kuri išsifmiau bQ.

Peoria, III — šiomis die
nomis čia buvo nepaprastas

Atsakymas — Kreipkis į 
Selective Service Re-employ- 
ment Headąuarters. Jis duos

damas karo tarnyboje? 
Atsakymas — Pasiuntė

me Booklet 1535, kur rasi-

ley). Bėgdamas paskui 
skrybėlę jis tamsioj eilėj at
simušė į du plėšikus, kurie 
sulaikę atėmė pinigus.

geriausią patarimą ir padės I te visas informacijas apie
nauja berniukų lietuviškoji išaiškinli dalykus darMa- i National Service Life In-
aukštesnioji mokykla ir tas 
sumanymas labai remtinas.
LIETUVOS REIKALAI\ ė

— Kokia Tamstos nuomo
nė apie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo galimy
bes?

— Tautos nemiršta, išsky
rus atvejį, jei jos pačios sa
vi!* noru mirtį — ištautėji- 
mą — pasirenka. Dabartinė 
padėtis labai sudėtinga, bet 
ne beviltiška. Ne kariuome
ne, ne pinigais, o tik dva
sios stiprybe mes galime a- 
teitį išgelbėti”.

viui.

Klausimas — Kur galiu 
gauti informacijų apie ūki- 
ninkyatę. Grįžau iš armijos 
ir noriu įsisteigti ūkį.

Atsakymas — Ūkio biule-

J surance. Valdžia ragina vi
sus veteranus laikyti tą ap- 
draudą, kad apsaugojus šei
mas. Skaitytojai taipgi gali 
gauti kopijas tu knygelių. 

Pastaba. — Veterans Ad-
tenus siunčia Department of numstration prašo veteranų, 

, Agriculture, Washington, D.; kada jie rašo laiškus, kad 
paduotų pilną vardą, nume- 
rą, kokiame skyriuje tarna
vo, ir C numerą jeigu turi 
“file” ofise VA Compliance.

C. nemokamai.

Klausimas — Mano žmo
nos motina sužeidė koją. Da
bar negali dirbti. Lovoj iš
gulės kelis mėnesius. Mano 
žmona su ja gyvena nuo 
mano įstojimo į kariuome
nę. žmona gauna šeimos pa
skyrimą (mokestį). Arą ga
liu prašyti pagalbos žmonos ■

Ekscelencija vysk. Būčys j motina4 9
, trejų metų jau švęs auk-i Atsakymas - žmonos mo

tų išgyvent. ilg.au kaip me- sinj savo kunigystes jubilie- tina 1M , šeimos

nes,-„ .. .„ .... ,«• P visas gyvenimas skyrimą, jei bus įrodyta,
--Bo'sev.kųuz.mtojc yra lyg ta auksine tarnyba , kad jūg. • užlaik5te. T ,

Mandziunjoje, Herbine bu- mokslui, tiesai, Dievu, ir Į gydytojas liūdij kai san. 
vo tėvų marijonų misijos, Lietuvai. Gražiai jisai dar kiai sužeista Pražant šsei-

i žiuose rasta $106.25 kvotė
^ais’ ! gūdis, mokąs lietuviškai.
$16.45 penktukais, ir 802 cen 
tai. Kai reikėjo užstatyti bo- 
nas, kad būtų paliuosuotas, 
jis da ištraukė $100 poperi-

tai bene vienintelės lietuvių ' 1938 metais viename savo 
vedamos misijos visame pa- pamoksle (“Tiesos Kely”, 
šaulyje. Kaip su jomis? pusi. 70) pabrėžė:

— Misijos ne tik buvo, bet —• Mažosios tautos teturi
ir yra, tik kaip su jomis da- tik vieną stiprybę, būtent,
bar, neturime žinių. Tos mi- dvasios švarumą. Kada jo- GI bedarbės mokesčiai ir 
sijos vedamos bendromis lie- se teisybės jausmas gyvas, pinigai duoti už mokslą pa- 
tuvių ir baltgudžių marijo- budrus ir stiprus, kada jose Sal GI Bilių), duoti karei- 

“ 1 nų jėgomis. Misijų viršinin- tėvynės meilė yra skaisti ir v*ui Lūs numušti nuo bonų

mos paskyrimo, parodyk gy
dytojo laišką.

Klausimas — Ar teisybė, 
kad įvairūs mokesčiai (kaip

Elgeta, tai būtinas prie
das milionieriaus.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus rašomas plunksnas

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina
mas Kainas 1

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

. v. . . . ku — msgr. A. Cikota balt- karsta, tada ir ta tauta turi mokesčių kad jie bus pa-desimtukais, ,. , ............. ’ . ____, ............. ’ 'i g „t,,savyje visa, ko reikia, jai--------------------- —-------------
gyventi viduje ir atkelti pa-

Didelis grobis

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIF1C 
REFRIGERATION 

6528 5. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TRI. 0073

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

Seniausias U. S. 
kareivis

Delbert W. Jenkins, narys 
594 Inžinierių Korpuso, ku
ris šiuo metu randasi Japo
nijoj, sakoma, yra seniausias 
Amerikos kareivis. Jis yra 
65 metų amžiaus. Jis yra 
tarnavęs pirmam pasauli
niam kare. Į pastarąjį karą 
įsirašė prieš du metus. Jo 
keturi sūnūs irgi 
kariuomenėje.

Elgeta pinigais aplipus
Ontario, Calif. — Policijai 

sulaikius bastūną, kurs pra
šydavo išmaldos, jo drabu-

BF1-' *— ' a -~

Herbert Nabers, gyv. 
10303 S. Seeley Avė., prane-^ 
šė policijai apie stambią jo' 
namuos vagystę. Viso įvai
rių daiktų pavogta už $6,000.

Ribbentrop Tvirtina 
Japonai Padarė Klaidą

NUERNBERGAS, kovo 
30, — Trečiam pasirodymp 
liudininko vietoje tarptauti
niame kariniam tribunole, 
Joachim von Ribbentrop 

tarnavo teigė, kad japonų ataka ant 
Pearl Harbor “buvo visai 
netikėta“ ir priešinga Vo- 
kietijos-Italijos-Japbąiijos su 
tarčiai. Ribbentrop sakė jis 
raginęs japonus pulti Rusi
ją ir britų bazes Rytuose, 
o neliesti Amerikos.

JEI KINAI ĮSILEIS, VA
ŽIUOS Į MANDŽIŪRIJĄ

— Grįžtant vėl prie Ame
rikos — kaip ilgai Ekscelen
cija malonėsite čia su mu
mis pasilikti?

— Esu numatęs būti iki 
šių metų rugsėjo mėnesio. 
Mano vyriausis uždavinys 
— marijonų vienuolijos ir 
jų įstaigų vidujinis tvarky
mas. Rugsėjo mėnesio pra
džioje baigiasi mano viza ir 
tada planuoju išvažiuoti.

— Ar atgal į Romą?
— Jei susitvarkys padė

tis Mandžiūrijoje ir kinai 
duos vizą, būtų reikalas nu
važiuoti į Harbiną, o galu
tinai — numatau važiuoti į 
Romą.

— Koksai būtų Ekscelen
cijos patarimas Amerikos 
lietuviams?

— Neužmiršti Lietuvos, 
padaryti ką gali, kad Lietu
va atgautų nepriklausomy-

sitaikančias sunkiu handv OFFICE OF COUNTY CLERK sitaiKancias sunkių bandy-, OF COOK COIJNTV iLLINOis
mų valandas...

Dr. J. Prunskis

I w
Žalios spalvos 
kiaušiniai '

Peterson, Utah. — Glen
Orton’s vištų ūky, baltų 
plunksnų antis deda žalios 
spalvos kiaušinius. Kasdien 
padeda po vieną tokį kiauši
nį.

r

Don’tForget Him Now!
Your Red Cross staytd at the 

aidė" of your fighting man
during the war years. 

Now he's horne again . . .
in a hospital, or as a 

Veteran, your Red
Cross will help him until the 

need no longer exists.+
rouii Red Cross wu$t cawy on GI VE!

:____________ y

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

STASYS LITWINAS SAKO:

11 H A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
LJ/ADA\r\ — VISOKIOS RCSIES NAMAMS 

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulootų Plytų ISvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnifilo — F.namelio — Geležinių Namams Reikmenų

IIardware — Pleisterlo — Cemento —■ Srutų — Visokios
Rfriies Insuliaeijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durti — Uallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

&— į„ ■ ■--------- ■-

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALIOMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas•' i.'' ‘-'i. *į,,

H,:

HATHAN
KANTFR

»I,l<-tiiTlAkMŽydukai”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS G054

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )

Pildant provizijas Sekcijos 34 
Illinois Primary Rinkimų Statuto, 
aš šiuonii liudiju, kad spalva po- 
pieros ypatingoms partijoms, kuri 
bus vartojama Primary Rinkimams 
kurie jvyks County of Cook. už 
rubežiaus Melstų. Bertvyn, Chica
go, Chicago Heighls ir Harvey, Ci
cero Mieste'io ir Village mieste
lių Elrnvvood Park, Morton Grovc, 
Skokie, Summit ir Sticknev, Ant
radienį, Balandžio 9 d., T94G m.
Ims sekančiai;

Demokratų Partijos .......... Ružava
IR'piiIiiikomi Partijos .... Mėlyna

LIUDIJANT TAME, aš štai 
pasirašau ir pridedu County of 
Coolc antspaudų, šių 30 d. Ko
vo, 194G A. D.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of 

(SEAL) Cook County, Illinois

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAR
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

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 

Greasing, Washing, Motor Oila, Range & Fuel Oils
REMKH'B IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

šių pinigų sumų KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalint, VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOIZ1S būdų padėti Veteranams jslgytl 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartin) savo namų be ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidi,, pagal O. I. Blll of Bights patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M? MOZERIS, yra 
pilna, patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siamo reikale suteikt, patarimus ir patarnavimų.

fefcftfcMfcfeV

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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■$ ' DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

DRAUGAS ainiai veiksmai pateisinami kaip būtini Sovietų Sąjun-
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND S°s aPsaUgai.

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois Kiekvienam sveikai galvojančiam kyla klausimas nuo
Published Daily, except Sundays, ko gi reikalingos tos Sovietų Sąjungai apsaugos stra-

by the teginės vietos, jeigu svarbiausieji Sovietų Sąjungos
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY priešai Vokietija ir Japonija visiškai yra parblokštos
A member of the Catholic Press Assoęiation • :x u.-..- * .x,. .. - r,.. , lr lau Jokl° pavojaus iš jų negali būti. Aišku tas rei-$b.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year įn Chicago & , ... . , ~. ... . „ ., .. . ,

Cicero; 3c per copy. kahnga t,k 8nes Britaniją ir Jungtines Ame-
Advertising to "Drauges- brings best results. nkos Valstybes. Atrodo, kad tų valstybių vyrai, patei- Tdf KtUniUkdi

nu K TT p KG sindami Sovietų Sąjungos ekspansiją, kerta šaką, ant
V K H U U A O kurios patys sėdi. Rašo Nolėčių Vidikas

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.’----- ---- RUSAI TURI GERESNIUS GINKLUS Vyskupo Pr. Bučio atvy-
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: kimas Amerikon sužadino

Metams ............................................................................................... $7.00 Moderniniame kare, kaip jau iš praktiško atominės vigUg Amerikoa lietuvius
Efi, Sesiems ' i i i i i i i ii i i iii i i i i ii ii i loS bom?’? Panaudoj™<> *»t Japonijos miestų, reikšmė vieni džiaugiasii wti narna
Dviem mėnesiams ........................................................................ 1.50 Yra labai didele. Šios bombos paslapties esimas Jung- įr uį galvos tveriasi, bet
Vienam menesiui ............................................. ...................................... 75 tinių Amerikos Valstybių rankose ypatingai padidina nei viena srovė tą didįjį lie-

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: tos valstybės militarinę galybę ir politinį svorį. Ta- tuvį neignoruoia.
Pusei metų ....................................................................................... 3.50 ciaa Molotovo pareiškimas, kad Sovietų Sąjunga turi Katalikai džiaugsmingai
Trims mėnesiams ........................................................................... 1.75 dar geresnių ginklų, kaip atominė bomba gali būti sveikina vyskupą Bučį, tą
Vienam mėnesiui .................................................................................. 75 suprastas kaip nieku neparemtas savo piliečiams mi- tyros tiesos mokytoją; sir-

Užsieniuose: litarinės galybės demonstravimas, ar noras parodyti, d*n deda jo pranašingus žo-
Metams ............................................................................................... $8.00 kad atominė bomba nesulaikys jų nuo savo tikslu šie- džius, su pagarba klauso ir
?SS mlnesiamšliS «■»». “ort kla"j8y‘i ,i°. ^mintingų
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. Turint galvoje kad kiekvienas karo reikalams išra- 1)61 dvasią stiprinančių pa

skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. mokvmu--------- dimas, kuris butų ir didžiausioje paslaptyje laikomas, *
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo- nrapi’.ią klpV lnilrn tnmnn J-'ii Tautininkai taipgi ji gerina tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. Redakcija P^aejUS KieK laiKO tampa Visiems gerai Žinomu daiktu Ji &

pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač įr vįsu vienodai naudoiamaą tlPma nu t i omo Hb-alomo bia, nes lls yra taurus llfi- 
korespondencljas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti ų vieumidl lUUUOjdmdS tiems patiems tikslams. . J • a.,
trumpai ir' aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius O ka kalbėti dflhariiniaia tppbnikna laib-aie- tUVių taUtOS mylėtojas, Zy-
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 4 naiueu uaUdniniaiS tecnniKOS laikais. mnkaliniriUaa nrnfMn
korespondencijos lalkraštin nededamos. <5ninino-iim^ ~ j- t i r- • x c, mus mOKSlininKas, proiesu--------- Šnipinėjimo afera Kanadoje parode, kad Sovietų Są- rius paaauiinio masto džen-

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. junga nesėdi rankas sudėjusi. Atominės energijos pas- telmenas
. lapties išgavimas jai yra labai svarbus ir tam tikslui ir bolševikai savotiškai jį 

į\ • iz if i r:,, hianu luuLiai suorganizuota gana planinga veikla. Teko spaudoje “pagerbia”, išsigandę kriuk-i ne l\U V6Ū0 JlŲ 1/ieriŲ ĮVyKlul skaityti, kad Sovietų Sąjunga atominės energijos pas- si, “karaul” šaukia, provO-
KAIP GALVOJA EUROPIETIS9 • laptį turinti ir gaminanti daug stipresnio veikimo ato- karinius idijotoralus rašo,

minės bombas. O jeigu taip? Tai kas gali įvykti po net savo mitinguose disku-
Europietis ar Europoje gyvenantis žmogus, girdėda- metų, kitų? suoja apie tą “baisiai pavo-

mas per radio duodamus politinius pranešimus, ar skai- Atominės bombos panaudojimas ant vakarų valstybių Įin^” vyskuP^ Būči- Ne’
tydamas laikraščiuose oficialių telegramų agentūrų ko- didelių, pramonės miestų bus daug patogesnis ir duos ?augl “pavojingas”
munikatus, negali suprasti kai kurių valstybių vyrų, geresnius karo laimėjimui rezultatus, kaip milžiniškuo- ? kai£ ^X.°įingaB Ak’
ar politikų pareiškimų, kurie yra tiek naivūs ir nerea- se neapgyventuose Sibiro plotuose. Dabar jau niekam
lūs. Rodosi, kiekvienam eiliniui žmogui, pergyvenusiam nekelia jokių abejonių, kad išsiplėtus ir ištobulėjus ka pamingi”» 
šį šešių metų žiaurų karą yra aišku, kad galvoti apie ro aviacijai, visi vakarų ir net už Atlanto esantieji ? + + +
kokią nors gerą valią, sprendžiant painius politinius miestai gali būti lengvai pasiekiami. Kai lyja tai visos
klausimus, yra daugiau nei juokinga. ŽADA KyT0Jlis, ktoulėa baisiai žvtegia ir vi.

Šis paskutinysis karas kilo grynai vokiško imperia- , su smarkumu į tvartus bė-
lizmo iniciatyva. Miuncheno susitarimas, dėl kurio Gali kas abejoti, ar rusai turėję tiek kraujo aukų ga> Kodėl paršai šlapiame 
džiūgavo buv. Didžiosios Britanijos premjeras čember- norėtų veltis į kokias nors karines avantiūras, tuo la- purvyne purvintis nesibijo, 
Įeinąs, kad karo pavojus pašalintas ilgam laikui, Hit- biau, dabar turėdami tokius didelius plotus okupavę. o švariame' lietuje sušlapti 
lero nei kiek nesulaikė nuo paruošto plano vykdymo, o Žinoma, bolševikai nėra, toki neišmanėliai, kad mes- bijo? Ir kodėl mūsieji bri
gai priešingai, toji Miuncheno didžiųjų vyrų konferen- tusi į kokią nors karinę avantiūrą, neturėdami tam tik- ševikai taip paršavikiškai 
cija, kaip tik pagreitino įvykių eigą pradėti karui. ro apskaičiavimo ir gerai paruošto plano užtikrintam žviegia, kai vyskupas Būčys
PRIF KO PRIVEDF NUOLAIDUMAS9 jU' laimėjimui. Cia Jie gali rodyti ir savo gerą valią, į. An;efiką atvažiavo? Ko-
PRIE KO PRIVEDU NUOLAIDUMAS. fcet pasiruošimaS) daugiau kaip vienoje šeštoje pašau- del? I tuos ma?_° S™8,1”?.8

Padarytos Hitleriui nuolaidos Čekoslovakijos sąskai- lio dalyje vyks visu pilnu tempu. ^a^ Stalino peniūkščių ‘uči-
ton, pašalino nuo kelio svarbią kliūtį ekspansyviam vo- Pasaulyje negali būti dvi priešingos viena kitai de- telius ’ F- A^ka& nepatin- 
kiškam imperializmui. Vakarų demokratijų tikėjimas mokratijos ir proletarijato diktatūros pasaulėžiūros, g^ų ats^ytjJ
Hitlerio gera valia bei duotu žodžiu neišsipildė, o už ne konkurencijos; dėl viešpatavimo visame žemės ru- Nei į§ §įo „ei ^š to Lie- 
suteiktas nuolaidas teko apmokėti milijonų žmonių tūlyje'. Gali būti laiko klausimas kada įvyks nauja pa- tuvoje esantį vyskupą Ma-
krauju ir neapskaičiuojama sunaikintų turtų ir miestų šaulio tragedija, kuri dar gal galės išgelbėti užsiliku- tulionį bolševikai tituluoja
nuostolių suma. šią krikščionišką kultūrą ir duoti- pavergtoms tautoms “Eminencija”. O titulas “E-

Taip buvo prieš 7-8 metus, taip yra ir dabar. Vieton laisvę, arba žus visos kultūrinės vertybės ir per dia- minencija’? yra teikiamas
naciško rudojo vokiško imperializmo, atsistojo bolše- lektinį materializmą bus sunaikintas žmoniškumas, o tik kardinolui, o ne vysku-
vikinis raudonasis rusiškas imperializmas. žmonės paversti beverčiais vergais. Tai taip galvoja P1“- Nejaugi ir Lietuvoje
RAUDONOJO IMPERIALIZMO SIEKIMAI europiete. Lltaanns bolše vi kų “ra^mėliar, d°n-

Šis raudonasis imperializmas jau turi ne tik Euro- Irflavudo" Nei ^ezbožninkų pašalpos,
poje, bet tiek artymuose, tiek tolymuose rytuose ūžė- vĮĮCUljRd IjOaVyjlc neį fįictyvi pagarba, nei bol-
męs geras pozicijas ekspansijai į visas pasaulio dalis. ChicaKO Herald-American tokia antrašte įdėjo veda- Sevikl1 '8niekinima', nei J°- 
Diena iš dienos tos pozicijos stiprinamos. Šimtai imli- mąjj 3traipsnį sąrySyje su jugoslavy patrioto gen Draj k‘e persekiojimai, - kata- 
jonų pavergtų tautų žmonių, blogesnėmis kaip seno- Mihailovičo areštavimu ^lkc> vys,kuP° nepakeis. Se-
vės vergų sąlygomis, dirba sunkioje karo pramonėje Jjo teisjng0 * j.Jngtinių “teT"Lta-
įvykdymui numatyto raudonosios armijos apginklav - Va|stybių vyrjausyM nedarys ka(J . 0 tad. X
mo penkmečio plano. Valstybes milz.niskos sumos p - Mihailovič is Tjt0 komuniat kurje , pas yra nelltovėje ar lais-
nigų panaudojamos politinei propagandai ir kitų vai- nužudyti papi]dys tokj išdavyst5s^k R P
stybių viduje organizavimui destruktyvaus elemento - čįaį viguomet mįnėg gu dįdele gg(Ja J .
penktos kolonos. Susitarimai ir duoti pasižadėjimai vi_- Qen Mihftilovič buvQ JugosJavijos kra-to ap a Stalįna7 jau panaikino ko- 
sai nežiūrimi. Bolševikų obalsis aiskus pašau ine mįnjgĮra3 jr drąsiai gynė savo kraštą, kai vokiečiu munizmą ir panaikino ,ko- 
revoliucija. Tai pasakė Leninas, tą patį patvirtino ir armijo3 jin žygiavo. munistų komisarus. Vieton
Stalinas Nesvarbu aukų skaičius ir priemonės, bet Kaį ,aim8ta komunizmo dabar Rusijoje
tikslas turi būt. atsiektas. sidavJ Jq saorganizuota drąsį Indžio armija taip yra JmP^n‘
KERTA ŠAKĄ, ANT KURIOS SĖDI narsiai kovojo, kad daug Vokietijos armijos pulkų bu- Jry da“r '^"bus"tik”mt

Paskutiniųjų, dienų įvykiai Persijoje, Mandžiūrijoje, vo sulaikyti nuo kitų karo frontų, neg jie buvo reika- nisteriai”. Sulyg imperijalis-
Kanadoje, Kaire, Indijoje ir kitur, aiškiai rodo, kad liagi kovai su gen. Mihailovič vadovaujamais partiza- simo Stalino “ukazo” jau už
einama prie tikslo planingai ir su pasisekimu. Ką gi nais- • drausta RuSijOg činovninkus
daro vakarų platybių vyrai? Tariasi, nervuojasi, o Be kitų gerų darbų, kokius yra atlikęs gen. Mihai- vadinti “komisarais”, juos
kartais gana švelnaus tono notomis ima šaudyti, dar lovič, Amerika turi būti dėkinga jam už išgelbėjimą reikia vadinti ‘ministeriais
laikas nuo laiko primindami atominę bombą. Tai ir 500 amerikiečių lakūnų ir kitų aviacijos vyrų, kurie — ot lygiai taip, kaip kad
viskas. • buvo priversti ten nusileisti kelionėje bombarduoti Ru- kapitalistiškoje Britanijoje

Tiesa, Ciurčilis savo pasakytomis kalbomis aiškiai ir munijos ir Bulgarijos Žibalo šaltinius. Jei ne gen. Mi- tituluojama. Cha, cha!...
neperdėtai nušvietė esamą politinę padėtį ir nurodė hailovič tie vyrai būt buvę nacių išžudyti .„Yer8k*8 ^er ^a*v^’ ^°.va"

.Andruli -anglosaksų tautoms kylantį iš bolševikų pusės pavojų, gavo laiku amerikiečiai taip aukštai vertino gen. Mi- oįįum vį8’| litėradurriiai!
bet ar jo žodžiai bus visų suprasti ir padarytos reikia- hailovico žygius prieš Hitlerį, kad slapta siuntė mi- Sutrešo-suouMrHo KOfflUnU- 
mos išvados, parodys netolima ateitis? litarinę misiją jam pagelbėti. mag Kugjjoj J

Pirmieji apie Ciurčilic kalbą pasiekę atsiliepimai nie- Herald-American aiškiai pasako: “Gen. Mihailovič ★ ★
ko gero nepasako Dar kai Kur.c apsvaigę nuo rusų ka- yra mūsų draugas ir sąjungininkas”. Tai bent “nuprčgresavo”
re “parodyto heroizmo' .i tikėuami jų gera valia, šau- Bet kuomet Sovietų Rusijos imperializmas pradėjo tįe bolševikai “proletariju- 
kia, kad su bolševikais reikia geruoju tartis ir palai- griauti Jugoslaviją iš vidaus, Jungtinės Valstybės at- šai” Rusijoje! Raudonar- 
kyti kuo geriausius santykius. Visi bolševikų ekspan- (Nukelta į 6 pusi.) miejeų generolams, — tar-

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINIO KARO *

J

(Tęsinys)
— Sekasi. Moka. Dabar 

tokie laikai: reikia mokėti 
gyventi, — ironizavo piktos 
pašaipos iškreiptu veidu pir
masis.

— Tai kas, tu manai, jis. 
Koks spekuliantas ar ką.

— Vyručiai, be reikalo ne
reikia žmogų šmeižti, — įsi
kišo draugė: — Man Danu
tė, Grikšienėg sesuo, pasa
kojo, kad Grikšienė buvo 
susižadėjusi su kokiu dak
taru, ir tas jai nupirko šitą 
žiedą.

— fss... tss... Dainuos iš 
Petrapilio vienas juristas, 
kartu lankąs ir konservato
riją. Turi nepaprastai gražų 
balsą! — šnabždėjo kits ki
tam per salę, ir visi susido
mėję laukė.

Į estradą išeina jaunas 
juosvaplaukis dainininkas 
Gudauskas. Maskviečiai sve
čią sutiko džiaugsmingu plo
jimu. Malonia, net žavinga 
šypsena tenoras linktelėjo į 
abį puses draugams ir švel
niu jautriu balsu padainavo 
vieną ariją. Paskui užtraukė 
opiausiu tų dienų klausimu:

“Vai, liūdnas, liūdnas jau
nas bernelis,

Svetimoje šalelėj, ne savo 
tėviškėlėj.

Oi, kad sugročiau savon 
šalelėn,

Laimužę ten atrasčiau, 
širdelę nuraminčiau...”

Švelnus, kaip lengvutis va
saros vėjelis, balsas, liūdna 
daina sujaudino auditoriją. 
Visi šaukė kartoti ir karto-

naites, tarnai... jų oficie- 
riams, — paauksuoti epau- 
letai, žvaigždės, ordinai, me
daliai, juostelės, kutosai, 
blizgučiai, cinguliukai... Se
niau labai dekoravosi viso
kiomis svastikomis bei bliz
gučiais Vokietijos naciai ir 
Italijos fašistai, o nuo nacių 
išmoko to paties ir Rusijos 
bolševikai. Išviršiniai Rusi
jos bolševikai suburžuazėjo 
— apsicackavo labiau negu 
anglai, o vidujiniai labiau 
subarbariškėjo negu Chica- 
gos gengsteriai...

ti. Neteko kartoti tas pa
čias: visos tremtinių daine
lės sukosi apie tą patį:

“Leiskit į tėvynę, leiskit 
pas savus,

Ten pradžiugs krūtinė, at
gaivins jausmus”...

Liūdnai liūdnai skambėjo 
jo gražus balsas ir taip stip
riai užgavo išvargusius klau 
sytojų jausmus. Salėje — 
mirtina tyla. -

Per jautresnių žmonių vei
dus rieda ašaros.

— Į tėvynę! — galvoja 
kiekvienas sieloje: — Kada 
į tėvynę? Jau taip išvar- 

'gom belaukdami. Kiekvienų 
švenčių, kiekviena vardinių 
proga, sveikinant, buvo tik 
vienas vis tas pats linkėji
mas: kad kitą metą būtu
me jau Lietuvoj. Kiek kartų 
jau buvo Kalėdos, kiek Ve
lykų jau prabėgo, o trem
tiniai tebesibasto po sveti
mus kraštus, kaip nusikal
tėliai koki, iš savos šalies 
išmesti. kia

(Bus daugiau)

Tingiiiyste silpnina, dar
bas stiprina. Tinginystė se
natvę artina, darbas jau
nystę palaiko. — Delsius.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

[NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Me« Jau pakalbėjome tQkataniUams, 
kurie kentėjo dėl NBRVIBKUMO, OD
OS. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI- 
NIŲ LIGŲ. Gydoma Šlaplnlmo kanale 
eunesaiavtraue. nutekėjimue. pertankų 
vertimą tuštinti pQslę. nuolatta) kėlimą- 
el nakčia K lovos.
FIZIKE IR FLVOROSROPIfiRA 

MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 
ŠLAPIMO IŠTYRIMAS

VISKAS TIK UŽ $8.00 
PELES (Hemoroidai)

IŠGYDOMA MUS® RAUGIU MKTODU 
B« OMSRACIJOR

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

BB PIOVIMO, BB DEGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų pu lengvina nuo t 

Iki « dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET 

Kampae Adama—įeitame Aukite 
- VALANDOS: Nul I ryto Iki 1 Vikare 

„ Sekwadlealalp nuo ip Ikt l.

38
—

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDĖLIUS MOKAME 3%
INVftLIAI APDRAUSTI IKI $8,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS 4 LOAN INSURANCE CORP. 

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAU
Savinas dftd Loan Aššociation

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

šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Lietuvis St. Phillips 
Futbolo Instruktorius

Garsus lietuvis futbolinin
kas, Vito Ananis, All-East- 
ern half back, Bostono ko
legijoj 1938, šią savaitę užė
mė Chicagoj futbolo moky
tojo vietą St. Phillip’s High 
School ir pradėjo pareigas 
kovo 21 d.

Ananis mokino (coached) j 
futbolą Marianapolio Kole-] 
gijoj ir Seton Hali mokyk
los, Orange, N. J. Prieš įsto
damas į Amerikos kariuome 
nę, Vito išlavino John Yo- 
nakor, žvaigžde Notre Dame 
1943 m.; Luke Higgins, 
Tackle; Gerry Ccsvnig, full

back Notre Dame tymo 1943 
m., o 1939 m. buvo garsiau
sias Amerikos futbolininkas 
— lošė Boston College tyme.

Dabartinis atletikos direk 
torius Notre Dame, sako, 
kad “Vito yra geras moky
tojas ir vadas jaunimo, bu
vęs vienas iš geriausių fut- 
bolės žaidikų Amerikoj”.

Gyvendamas Cambridge, 
Mass., jis lankė aukštesnę 
mokyklą ir buvo atsižymė
jęs greitumo bėgime ir fut
bolo žaidime.

Jo didžiausias rūpestis da
bar yra surasti gyvenimui 
kambarius, kad galėtų par
traukti iš Cambridge savo 
žmoną ir vaiką.

J. Jakubauskas

Amerikos Lietuvių Kongreso Aukų 
Atskaita

Aukotojų vardus dedame tik iš Chicago ir apylinkės-Red.
(K ERO, ILL. — $364.09

★
Po $23.00: ALRK Federacijos 

32-tas Skyrius, Anthony Kruszi- 
nis, Raudonos Rožės Klubas. Pet
ras Paliulis, Šv. Antano L. R. K. 
Parapija.

★
Po $13.00: Lietuvių Namų Sa

vininkų Klubas šv. Antano pa
rapijoj, Ramygalos Aido noras, 
SLA 301 Kuopa.

★
..Po $10.00: .lobu Asedla, Adam 
Bernadišius, Draugystė Liet. Ka
reivių, 'I'. Bartin, 11. Matukaitis, 
Alex Zakaras.

★
Po $3.00: ALRK Moterų Sa

gos 2 kp., ALRK .Moterų Są-gos 
48 kp., V. ir AI. Aseilla, .Marijo
na Bartkienė, \V. E. Brazauskas. 
Antanina Budavieiūtė, L. (’ouble, 
Matt Dambrauskas, Lt. U. De
veikis, Draugystė Apaštališkos 
Maldos, Draugystė 'Šv. Motinos 
Dievo Sopulingos, Emily Kamins
kas, K. Liaudanskas, Lietuvos Se
serų Tautiška Draugystė, Lietu- 
vilų Namų Savininkų Politikos 
Klūbas, Motinų Kareivių Dr-ja, 
Šakių Apskr. K1 Cibas, A. Stasai- 
tienė, Šv. Antano Draugija, Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 9 Sky
rius, Tėvlų Marijonų Bendradar
bių 21 Skyrius. M. Tribiėius, Vi
sų Šventų Draugystė, O. AVaitlė
kimas.

★
Dr-ja Gyvojo Rožančiaus $3.00
Jurgis Klikūnas ............. 2.00
P. Paliulis, J r................. 2.00

★
Po $1.00: Ona Antanaitis, Fr. 

Barčas, Jonas Mikolainis, Elena 
Matukaitis, Raymond Nenartonis, 
Mr. Zakarauskas, N. N.

Lietuvių Kultūros Dr-ja 23.00
J. ('. Verlieski ............... 23.00
LRKSA 137 Kuopa .... 10.00
SLA 77 Kuopa ............... 10.00
Jiohu Ūsas ........................ 10.00
Sarah Yarekojis ........... 10.00
Kazimieras Barzdukas .. 3.0(1
Matilda Čepulienė ........... 3.00
Mrs. Dorothy Evans .... 3.00 
Lietuvių Pil. Klubas .... 3.00 
ALRK Moterų Sąj. 9 kp. 3.00
Alfonsas Savickas ........... 3.00
Petionvlia Savickas .... 5.00

dvi aukvs po $3.00)
J. ir P. Širvinskai ....
O. i- AI. Sinkevičiai . . .

O. Sinkevičius ............. 1.00
J. Ūsas ........................ 1,00

★
\VAUKEGAN, ILL. — $272.00 
\Vuukegano ALT Skyr. IGO.OO 
Šv. Baltramiejaus Dr-ja 25.00 
Šv. Antano Draugija . . 25.00 
Lietuvių Kultūros Dr-ja 10.00 
Liet. Laisvės Mylėtojų

Draugija ........................ 10.00
SLA 2G2 Kuopa ........... 10.0(1
Šv. Antano Draugija . . 10.00
Juozas Mačiulis ................ 5.00
A. J. Sutkus .................... 5.00
Charles White .................... 5.00 '
Alikalina Zavaskas ........... 5.00
F. Bujaiiuu&kas ................ 1.00
Ona Grinius........................ 1.00

★
MELROSE PK., ILL. $99.00 
Alelrose Parko Orga-jos 54.00 
Liet. Amerikos Piliečių Kl.,

Proviso Apygardos Dr-ja,
Šv. Jono Krikštytojo Dr-ja)

AVilliain Alillush ............... 25.00
Petras Gudzas ............... 10.00
SLA 123 Kuopa ........... 10.00

★
ĮVAIRIOS ILLINOIS VAL 
ST1JOS KOLONUOS $122.50 
Kuu. Antanas Deksnys,

E. St. Louis ..........  20.00
ALRK Motelių Są-gos 

56 Kuopa, Springfield 10.00 
BALF 84 Skyrius,

Springfield .................... 10.00
LRKSA 179 Kuopa,

E. St. Louis ............... 10.00
A. L. Skirmontai llarvev 10.00 
SLA 275 Kuopa,

Springfield .................... 8.50
Elena Zetkonienė, Aurora G.00 
ALRK Moterų Są-gos

70 Kuopa, AVestville . . 5.00 
Amelia Bogle, E. St. Louis 5.00 
Elena Deltuva. Danville 5.00 
Ben Dilijonas, AVestville 5.00 
Ona Lavanas, E. St. Louis 5.00 
LRKSA 121 Kuopa,

Springfield .................... 5.00
SLA 18 Kuopa, AVestville 5.00 
Šv. Juozapo Am. Lietuvių

Ūkėstj Kl., AVestville . . 5.00 
Teklė Tipsienė, Elmvvood

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

l’et kūnas Petras, gyv. Čikagt
Palkota Jonas, gyv. Baltimo- 

rėje ai' Pittsburge.
Pivoriūnienė, kilusi iš Švedasų. 

Rokiškio apskr.
Radauskaitės ar RudaiiskaitCs 

Elenos, iš Beinuravos dv., Smil
gių vai , Panevėžio ap., giminės, 
gyvenantieji Amerikoje, prašomi 
atsiliepti.

Rainys Kazys.
Reklis T. J., gvv. Alaspeth 

Y.
Revanka, gyv. Čikagoje.
Ruinbinas, sūn. Stasio, ai 

vaikai, kil. iš Šiaulių ap., Aleškui- 
eilii v., Rupeikių km., gyv. Či
kagoje.
Sakavičier.ė-Šilinskaitė Helena- 
Veronika, gini. New Yorke, gyv. 
(’ambridge.

Sarapinaitė Barbora, gyv. Bos-

o,|.

X.

,|O

.-.n I

.00
Tanias Cuprilevičius, South

ROCKFORD, 
ALT Skvrius

ILL $260.50 
. 50.00

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senu. atdaru 
Ir skaudžių žaladu, žino kaip sun
ku yra ramiai sBdėtt, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
psgelbds išgydyt 

senaa atda 
ras Ir skau 
džlas tais

das Vartokite JI irgi skaudlems 
nudegimams, šųšų Ir sutrflklmų 
pražallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psortasls niežėjimą. AtvSdlna va
dinamų Athlete’s Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plStlmųsl. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo lšbšrlmams Ir ki
toms odos negalėms Ii lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsi
duoda PO fl.OO. b* ,0°'

SlųskMs Jūsų Monsy Orderi tls- 
slog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

Standard ........................ 1.00
Julia Laukaitis Springfield 1.00 
AValter Rcdutskey,

Springfield .................... 1.00

Dviejų Metų 
Sukaktuvės

u*

y’i’&J.v.)''
A. A.

Leitenantas 
Chester Wirtel
Jau sukako du metai, 

kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo my
limą sūnų ir brolį, Lt.
Chester Wirtel, kuris žu
vo lėktuvo katastrofoje.

Netekome savo mylimo Balandžio 2 d., 1944.
, Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

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

užprašėm gedulingas šv. Mišias, su egzekvijomis, Bal. 2 d., Gi
mimo Švč. P-lės (Marąuette Pk.), par. bažnyčioj, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mums pasimelsti už 
a. a. Leitenanto Chester sielą.

Nuliūdę: Tėvai, Broliai ir Sesuo.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1B8-1B9
Tiem«, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

kni.,

Juo- 
(1 ra 
gyv.

ton, Mass., kil. iš Laibiškių km., 
F k mergės apskr. '

Samofikiai, kilę iš Dainių 
Raseinių ap.

Savokaitis Antanas, sūn. 
zo, kil. iš Vilkaviškio aps., 
žiškio vai., Lankupėnų km.,
New York.

Sierapinas Juozas, iš Naumies
čio, Tauragės apskr.

Stasiūnai, Antanas, Elzbieta. 
John ir Adelė, gyv. Bostone ar 
Čikagoje.

Stoniai, kilę iš Dainiių kaimo 
Raseinių apskr.

Strazdas Antanas, sūn. Juoze 
iš Yaeekių km.. Vaškų parap.. 
gyv. Roehester, N. Y.

Stulpin (Stulpinienė?) Brigyta, 
gyv. Čikagoje.

1 Subačius Jonas, gyvenęs Brook- 
lyn, N. Y.

šalašįvičius Antanas.
Šalkauskai, Boleslovas, Aleksan- 

t.ras, Kazimieras, Bronislavas, 
prieš 40 metų išvykę Į Ameriką.

Šiaučiūnas Jonas iš Vaičiuliš- 
kio km., Kurkliui vai., Ukmergės 
apskr., gyv. Brooklyne.

Šidlauskas .Jonas, iš Vaičiulis 
kių km., Kurklių vai., Ukmergės 
apskr., gyv. Brooklyne.

Šiyžys Antanus, iš Vaičiuliškių

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi { Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilr.M 
patenkinti tais meno iedevrats, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
1 mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WESTERN AVĖ. T EI,.: SEELEV BIOS

(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 Rusai
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

km., Kurklių vai., Ukmergės ap.. 
gyv. Brooklyne.

Šiyžys Antanas, gyv. Brookly-

Meilę pergalėsi tik pabė
gęs nuo jos. — Bonapatre.

,ne.
Šukys George su žmona ir sūn.

| Elvinu, gyv. Čikagoje, dirbo bau 
Ike.

Consulate General of 
41 West 82nd Street

Lithuania
Nevv York 24, N. Y.

Haaga. — Danija — Vy
riausybė paruošė planus, pa
gal kuriuos šįmet bus pasta
tyta 10,000 naujų žmonėms 
gyventi namų. 14,000 darbi
ninkų gaus darbo.

Pas mus namų krizėj dau- 
į giau kalbama apie namų sta- 
j tymą, negu statoma.

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

laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Greit Palengvina Žiaurią

STRĖNŲ GĖLA
1 1 —,4

1 Maloiniam palengvini-
mui bandyk sį šva
rų, naujų patikrintą, 
būdą atlluosuot pap
rastą strėnų ' gėlą 
Tik uždėk vieną 
Johnson’s B A C K 
PLASTER’I ant pat

skaudamos vietos. Jo 
Švelnūs vaistai palengva ŠILDO nuga- 
•ą, sujudina kraujo apytaką, skląldo jo 
pritviniiną, lengviną skausmą, šilta mui
lino priedanga laiko šilimą \iduj, o šaltį 
nimą, lengvina skausmą, šilta multino 
priedanga laiko šilimĄ viduj. šalti 
lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO 
Johnson & Johnson pagaminto. Ar
čiausioj vaistinėj.

^tamsis BACK PIASTER

NULIŪDIMO

ANTANAS VITKAUSKAS
Gyveno SI 7 W. 34lh Street 
Mirė kovo 30 d, 1!I4G, 1:30

vai. po įlietų, sulaukęs 0 9 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės

apskr., Pagramančio parap., 
Antinčių kaime.

Paliko dideliame nuliūdimo 
seserį l'ršulę Gudjonienę, švo- 
gerj Augustų, 3 sesers dukte
ris: Anna Dambrauskienę ir 
jos šeimą, Josephine Laudens- 
kienę ir jos šeimą. l'ršulę 
Rupšlauskienę ir jos šeimą, o 
Lietuvoje seserį Kotryną Ka- 
nioškienę.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals- 
ted St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, balandžio 3 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldi.: bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Svogeris,
Sesers Dukterys ir Kiti Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius P. 
J. Ridikas, Tel. Yards 1119.

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, II.
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

NARIAI:
C h 1 c a g o b 
L i e t o v 1 ų 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCD 
Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTEO ST. 710 W. 18th STREET

Tclephone YARds 1419

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

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 9999

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

Phones CANal 2515 
, COMmodore 5765

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. IT Lluian 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Pitone YARds 4908

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

S
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Ar tai tokia yra

Rusijoj komunistinė laisvė
STALINAS GALI LEISTI AK NELEISTI REDAKTO

RIAMS VYKTI Į UŽSIENI
Miami, Fla. — Balandžio 

18-20 dienomis, šių metų, čia 
bus American Society of 
Nevvspaper Editors suvažia
vimas, kaip skelbia tos drau
gijos prezidentas John S. 
Knight, Chicago Daily News 
leidėjas.

Kvietimą į tą suvažiavimą, 
sakoma, priėmus ir Sov. Ru
sijos valdžia ir trys rusų 
laikraščių redaktoriai at
vyks j tą suvažiavimą

Įsidėmėkit, Rusijos valdžia

VISŲ SPAT.VŲ

GAL.
PRODUCTS

r

GERIAESIA 
Išorinė Maliava

T’nltlzed Plaunamų Sienoms Poplern 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

PANITAS—Klljonkės (Oil Cloth), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAl’JO.I VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus ir Popiei uotojus.

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 VVest 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BKOILEI) STEAKS IR CHOPS MfSŲ SPECIALYBE 
Ravioli —- Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKIS ir B. AMBROSE, Savininkai

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

■■

\utomobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 1 n metams 
500.00 OVDYMO

POLISAS
#4.00 METAMS

J. A. Shulmistras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300

WESIWOOD IIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

—.—★-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Ifl Mūsų Dlrbtnvžs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tflkfttanči&l Pilnai Patenkintų PlrkSJų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,11L
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

priėmus kvietimą į suvažia
vimą. Reiškia, kad komu
nistinėj Rusijoj ir laikraš
čių redaktoriai neturi lais
vės vienur ar kitus važiuoti. 
Jei Stalinas pasakys “yes”— 
gali važiuoti; jei pasakys 
“no” — sėdėk namie ir jam 
“paklonus” rašyk.

Kas girdėjo, kad kuriam 
nors ne komunistiškam kraš
te kvietimą redaktoriams į 
suvažiavimą reiktų siųsti ne 
patiems redaktoriams, bet 

; valdžiai; ir kad laikraščio 
Į redaktorius, norėdamas da
lyvauti laikraštininkų suva
žiavime. turėtų kreiptis į sa
vo valdžią — ne vizos į užsie
nį išvažiuoti, bet suvažiavi
me dalvyauti.

Tas da sykį paliudija, kad 
Sov. Rusijoj nėra jokios lais
vės: spaudos, žodžio, susi
rinkimų, kokia mes čia nau
dojamės. Rusijoj visokia 
laisvė priklauso nuo Stalino. 
Tokio carizmo Rusijoj da 

1 niekuomet nėra fcuvę.

jas
K u »

’nife

Metinė, ketvirtoji iš eilės 
Nacionalė Katalikų Šeimos 
Savaitė šįmet bus gegužės 
5-12. Katalikų organizacijos 
raginamos toje savaitėj ruo
šti įvairias programas, ku
rios stiprintų šeimyniškus 
ryšius. 

%

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO TOL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00

GAUNA HIGII SCHOOL DIPLOMĄ

Majoras gen. William E. Kepner (dešinėj) tik 41 metų 
gauna Kokomo, Ind., High School diplomą, kurį jam įtei
kė mokyklos direktorius. Generolas buvo “sophomore”, 
kuomet išėjo iš mokyklos ir savanoriu įstojo į marinų 
korpusą, o paskui perėjo į reguliarę armiją. Dabar jis 
yra oro “deputy commander” Bikini apylinkėj atomo 
bombos išbandymui. (Acme-Draugas telephoto)

Ant neštuvų į
į policiją t

Policijai atvykus areštuo
ti Anną Svobodą, 60 metų 
amžiaus, gyv. 1140 W. 18 St., 
už padarytą abortą vienai 
moteriai, ji pasipriešino vi
siškai nusirengdama. Polici
ja turėjo paimti blanketą, 
moterį suvynioti ir pagul
džius ant neštuvų į policiją 
nunešti

al. Šimkūnas 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

DIENRAŠTIS DRAUGAS, GTTICAGO, ITTTNOTS

Esamiems tavernoms

Blogą naujieną skelbia aldermonas
1.000 GYVENTOJŲ TURĖTŲ BCjTI TIK V IENAS 

TAVERNAS.

Disputai barber- 
nėse

Tarp Chicago barbernių 
savininku ir barberių eina 
disputai dėl naujų algų.

Chicago Journeymen Bar- 
bers Unija nubalsavo kreip
tis į U. S. Conciliation Ser
vice (Washington’e), prašy
dama tarpininkavimo.

Barberių unija reikalauja, 
kad jų savaitinė alga būtų 
pakelta nuo $32.20 iki $45 ir 
kad priedui nuo virš $60 
sumos, kiek barberys į sa
vaitę nuo kostiumerių suren
ka, būtų mokama da 60 nuoš.

Barberių savininkai su to
kiu barberių reikalavimu ne 
sutinka.

★ ★ *
Geriausių rūšių alų 
pristatome { namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

Penkto Ward aldermonas 
Bertram B. Moss Miesto Ta
rybos Finansų Komitetui pa
tiekė rezoliuciją, kuria rei
kalaujama, kad Chicagoj 
vienam tūkstančiui gyvento
jų išpultų vienas tavernas.

Dabartiniu laiku, sakoma, 
nėra jokių tavernams ribų. 
Gali būti tavernas prie ta- 
verno, bile tik užsimoka už 
leidimus. Panašiai kai ku
riose vietose ir yra. šiuo 
metu yra išduota net 9,270

$25 už vizitą yra 
perdaug

$25 už vizitą pas ligonį y- 
ra perdaug.

Tokios nuomonės buvo ir 
teisėjas John F. O’Connell, 
Probate Teisme, kuris išklau 
sė dviejų daktarų skundo ant 
našlės Alice Stevens, žmo
nos buvusio prezidento Illi
nois Life Insurance Co.

“Aš paskaičiau $25 už vi
zitą pas ligonį”, skundėsi 
teisėjui dr. Van Hoosen. Ji 
reikalavo jai priteisti $510. 
Dr. Menendian sąskaita bu
vo kiek mažesnė — $400.

/Teisėjas nuo vieno ir kito 
daktarų sąskaitos numušė po 
$100

Policija ieško
bombos meistrų

River Forest, Chicago 
priemiesčio, policija ieško 
dviejų jaunuolių, kurie paga
mino ir užtaisė sprogimui 
bombą, pagamintą iš parako 
panaudojant penkių colių il
gio ir vieno colio diametre 
geležinį vamzdį. Įvykus 
sprogimui, “bomba” išlėkė 
500 pėdų į aukštį ir krisda
ma pataikė ant galvos pen
kių metų vaikui, kurs žaidė 
už vieno bloko. Vaikas mir
tinai sužeistas.

Padovanojo 66 radio
Civilės Oro Patrules Skvad 

ronas 611-5 paaukojo 66 sta
lo radio pastarojo karo in
validams Vaughn General 
Hospital ir priedui eilę pri- , 
imtuvų, kuriuos ligoniai ga- Į 
Ii laikytis po paduška.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tą nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. oi Chicago

2202 VVest Oermak Road 
Telefonaa CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

leidimų svaiginanttiems gėri 
mams pardavinėti. Šis skai
čius yra tik truputį mažesnis 
už rekordinį skaičių 1938 
metais.

Tas pat aldermonas sako, 
kad, turint galvoje daugybę 
jaunimo nusikaltimų, turėtų 
būt išleistas įstatymas la
biau vaižąs tavernų laisvę ir 
taipgi kad būtų nustatyta pa 
stovi valanda tavernams už
sidaryti.

Sargams keliama 
algos

Chicago Real Estate Board 
praneša, kad prieita prie su
sitarimo su Chicago Fiat 
Janitors Unija (A. F. of L.) 
pakeliant namų sargams 
(dženitoriams) algą 15-ka 
nuošimčių. Unijai priklauso 
9,000 namų sargų. Tikimasi, 
kad šį pakėlimą užgirs fede- 
ralis Wage Stabilization 
Board. Nauja namų sargams 
alga prasidėsianti nuo gegu
žės 1.

Tuo pačiu metu bordas sa
ko prašys U. S. kongreso, 
kad leistų pakelti namų nuo
mas 10-čia nuošimčių.

Nelaime
ligoninėj

Mercy Hospital įvyko šiur
pi nelaimė. Studentė-slaugė, 
Gloria Dagnola, iš Rock- 
ford, III., pateko po automa
tiniu keltuvu ir mirtinai ta
po prislėgta prie grindų. 45 
minutas ėmė ugnegiesiams 
aceteiynu išdeginti skylę ir 
nelaimingąją ištraukti. Nuo 
sunkaus sužeidimo ji mirė.

įvairios Įdomios
ŽINIOS

232 dienos
kai miega

HagersfcfHvn, Md. — Ner
ta W. Mayers, 72 m. am
žiaus, jau 232 dienos kaip 
miega vienoj ligoninėj, žen
klų, kad pabustų nėra, gi 
gydytojai sako, kad sveika
ta yra gera.

Užmigo ji po to, kai nukri
tus nuo laiptų susižeidė gal
vą.

5 cigaretai į dieną
Tokyo. — Šiomis dienomis 

Japonijoj pakeistas cigaretų 
racionavimas. Iki šiol japo
nai gaudavo po tris cigare- 
tus į dieną, dabar gaus po 
penkis.

Pavogta kelnės
George Fieldhouse, agen

tas Doyle Freight Lines, pra
nešė policijai, kad kelyje 
tarpe Chicago ir Kalamazoo 
(Mich.) pavogta trokas ku
riuo buvo vežama kelnių už 
$500.

“BEGĖDIŠKA IŠDAVYSTE”
(Atkelta iš 4 pusi.)

šaukė savo pagalbą Mihailovičiui ir pradėjo remti ko
munistą Tito, Maskvos pastumdėlį.

Maskva ir jos agentai aiškiai skelbia, kad suimtąjį 
generolą sušaudys.

Vienintelis gen. Mihailovič nusikaltimas yra, kad jis 
priešinosi ir naciams ir komunistams, kurie siekė pa
smaugti jo krašto laisvę ir nepriklausomybę.

Jungtinių, Valstybių vyriausybė, istrkro, turėtų dėti 
pastangų, kad išgelbėti gen. Mihailovičio gyvybę.

Pirmadienis, Laland 1, 1946

X Teisėjui John T. Zūris
buvo OPA pavesta išspręs
ti bylą, kurioj Hubbard Stan 
ley' kaltinamas ėmimu per- 
didelių nuomų nuo gyvento
jų savo name adresu 3537- 
39 Ellis Avė.

X Aleksandras ir Blančhe 
(Stanevičiūtė) Kizaį susilau
kė antros dukters, kovo 19 
d., Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
A. Kizas (sūnus prezidento 
Peoples Furniture Co.) yra 
iš profesijos accountant ir 
dirba federaliam ofise.

X Retos šiuo metu pre- 
lekcijos, būtent apie svei
katą ir iš jos paeinantį gro
ži, įvyks balandžio 7 d, 6 
vai. vakare, Darius-Girėnas 
salėj. Paskaitininkai bus 
daktarai. Paskaitas rengia 
LRKSA 160-ji kuopa.

X Vitas Šimanskis, MIC..
gyvenęs Romoje, via Corsica 
1, ieško savo dėdės Bronis
lovo Šimanskio, gimusio Pet 
keliškių km., Veiverių vai., 
Marijampolės apskr. Prašo
ma atsiliepti ar į “Draugą“ 
ar tiesiog į Romą (137) via 
Corsica 1, Šimanskiui Vitui.

X Kun. K. Barauskas ir 
kun. J. Vyšniauskas bus 

į svarbiausi kalbėtojai šven
to Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Chicago apskrities 
vakare, kuris ruošiamas ba
landžio 7 d., šv. Kryžiaus 
parapijos salėj. Visas to va
karo pelnas skiriamas sese
rų Brazilijoj naudai.

X Andrius ir Motiejus Mi- 
trulevičiai, kilę iš Dubėnų 
kaimo, Alytaus vai., į Ame
riką atvykę prieš 40 metų, 
paieškomi giminių iš Euro
pos. Jiems žinių suteiks P. 
Simanavičius, 4531 S. Cali- 
fornia Avė.

Tėvų Marijonų I»enūradar- 
bių Dr-jos Chicagos apskr. 
metinis išvažiavimas Mari
jos Kalneliuose (Mariau 
Hills) Hinsdale, III., šįmet 
įvyks sekmadienį, liepos 7 
d. Bendradarbiai ir kitos 
draugijos prašomi šią dieną 
įsitėmyti ir rezervuoti, kad 
visi galėtume “in corpore” 
tą dieną nuvyktį į Marijos 
Kalnelius ir savo atsilanky
mu paremti šią mums bran
gią įstaigą.

X Pfc. Adolp Jankovvski,
2508 S. Washtenaw Avenue; 
pfc. John J. Petkus, 1905 
Ruble St.; pfc. Steve J. Kul- 
beckas, 2555 West 69 St.; 
pfc. Ed. J. Kazlauskas, 638 
W. 11 St.; pfc. Talesford V. 
VVich’ilis, 7127 Mozart St. 
tarnaują 5th Infantry Divi- 
sion, kuri bus atsiųsta į 
Chicago Kariuomenės Die
nos paradui. Kariuomenės 
diena bus balandžio 6. Jei 
oras bus gražus, visas pa
radas sueis į Soldier Field 
o jei pasitaikytų lietus, tai 
paradas maršuos į Chicago 
Stadium.


