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NAUJA VANDENS BANGA GRESIA ALASKAI
Panevėžio Malūnai 

Mečys Gedvilą
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Dar Nesisuka. 
Kalbėjo Maskvoje
šonėn. Tegul jis lipa. Rusiš
kai kalba lyg būtų tikras 
ruskis, o be to, juk jis senas 
komunistas.

Gedvilos kalba buvo neil
ga.

Trumpai nušvietęs tuos 
kelius, kuriais Lietuva “atė
jo” į Rusiją, paskui pami
nėjo vokiečių okupaciją ir 
gyventojų “džiaugsmą” kai 
“išvaduotojai” atėjo, pa
reiškė, kad visi Lietuvos 
gyventojai (reikia neužmir
šti, kad šiuo metu yra labai 
daug rusų Lietuvoje!) mie
lai prisideda prie penkmečio 
plano įgyvendinimo; tam 
tikslui Lietuvos žemės ūkis 
bus stengiamasi pastatyti 
tokiame lygyje, kad Lietuva 
galėtų pralenkti kitas sovie
tiškas respublikas.

Lietuvos pramonė nualin
ta ir sugriauta kare, prade
da vėl atsistatyti ir kai ku
rie fabrikai jau gali konku
ruoti savo gamyba su rusų 
fabrikais (labai menką pa
lyginimą jis davė, nes rusų 
fabrikai niekad nestovėjo 
aukštame lygyje).

Nedaug Gedvilą pasakė ir 
nieko ypatingo neparodė, 
tik atliko paprastos “mari- 

Jjonėtės” rolę, kuri kraiposi 
ir šokinėja taip, kaip ją už 
virvelių tampo.

Gi Lietuvoje šiuo metu 
stengiamasi, ar tai kaime ar 
tai fabrikuose, darbą pada
ryti našesniu.

Pusė Milijono Papirosų
Vilniaus tabako fabrikas 

giriasi, kad šiais metais pa
gamino daugiau kaip pusę 
milijono papirosų. Prie dar
bo pasižymėjo “stachanovi- 
ninkas” Soloveičikas (!). 
Kovo mėnesio pabaigoje iš
leidžia naują papirosų rūšį 
“Vilnis” ir žada iki vasaros 
pradžios papirosus papigin
ti.

Kitas Vilniaus fabrikas 
“Laisvė” apdovanojo savo 
darbininkus Bartaškienę, Ge 
leckaitę ir Joniškį už našu
mą darbe “diplomais.”

Vilniaus geležinkeliečiai ir
gi yra “garbinami.” Šalt
kalviai Šubovikas, Golubo- 
vas ir Kuzminas surinko 
tris vagonus geležies laužo 
ir bendromis jėgomis atre
montavo vieną garvežį.

Kurakinas Gauna, 
Paskyrimą

Į naujas vietas dažniau
siai paskiriami žmonės turį 
rusiškas pavardes. Iš kur 
jie? Sunku pasakyti. Bet 
daug abejoti netenka. Prieš 
karą jų Lietuvoje nebuvo.

Štai Zarasuose prie vyk
domojo komiteto kultūrinio 
skyriaus vedėju paskirtas 
agronomas Kurakinas. Jo 
užduotis bus sueiti arčiau su 
tabako augintojais, ir pa
ruošti kuo daugiau tabako.

Telšiuose, gyvulių odų ža
liavos komiteto direktore 
paskirta Lakasauskienė.

Vyt. Arūnas.

Panevėžio malūnai prieš ■, 
karą buvo garsūs. Balti mil
tai birdavo iš jų ir ne tik 
Lietuvoj tų miltų baltumas 
ir smulkumas visiems buvo 
žinomas, bet ir užsienie
čiams buvo nesvetimas daly
kas.

Bet vėliau užėjo karas. 
Vokiečiai atsitraukdami ma
lūnus sugriovė, girnas su
sprogdino, pastatus sudegi
no ir šiandien panevėžiškiai 
turi vėl iš naujo nuo pama
tų pradėti statyti.

Malūnas Jau Veikia, 
Nėra Ko Malti

Pagaliau, po ilgo darbo, 
pasisekė nuvalyti 2,000 kv. 
metrų, plotą ir pastatyti pa
matus. Po kiek laiko “išdy
go” vienas malūnas, bet jis 
dar nemala... trūksta grūdų. 
Artinasi pavasaris ir ūki
ninkams reikalingi sėklai. 
Tuos grūdus, kuriuos rude
nį “raudonosios gurguolės” 
surinko, šiandien “skolina” 
valstiečiams.

Tačiau nežiūrint, kad nė
ra darbo, malūnų įrengimo 
darbai tebevykdomi, įrengti 
12 valcų, statomas antras 
pastatas ir prie geležinkelio 
stoties atremontuojamas ja
vams sandėlis.
Atrado XIV Amžiaus Pinigų

Viešintos miestely, besta- 
tydami sugriautą namą., at
rado paslėptus iš XIV am
žiaus pinigus, kuriuos per
davė Panevėžio muziejui.

Dabar Panevėžy veikia 
trys pradžios, mokyklos, dvi 
gimnazijos, viena progimna
zija, komercijos mokykla, 
muzikos mokykla ir amatų 
mokykla. Rudenį numatyta 
atidaryti rusų pradžios mo
kyklą.
'Atstovai’ Trina Kelnes Ant 

Maskvos Suolų 
Lietuviški “atstovai,” va

dovaujami “ministerio pir
mininko” Mečio Gedvilo, 
trina kelnes Maskvoje ant 
suolų “sovietų aukščiausio
je taryboje” ir išsižioję 
klausosi kalbų, galvomis 
kiekvienam žodžiui pritar
dami, gerai norėdami įsidė
mėti kiekvieną žodį, kad 
grįžę galėtų “apšviesti” 
Lietuvos žmones.

Posėdis vyksta lyg kino 
studijoje. Jei pradeda ploti, 
tai visi turi ploti. Nepaban- 
dyk neploti, reiškia nesutin
ki su “draugo” mintimis. 
Arba pabandyk ne vietoj iš
sišokti su plojimu, vėl bus 
blogai. Tad tokiais atvejais 
vienas žmogus diriguoja plo 
jimus ir visi jam pritaria. 

Gedvilą Išdrįsta Lipti 
Tribunon

Sesijoje visi kalbėjo: kir
gizų, armėnų, kazokų res
publikų, “atstovai.” Atėjo 
laikas ir lietuviškiems “at
stovams” tarti žodis. Ir jie 
visi bakstelėjo Gedvilai pa-

•M
DIDELES VILNYS UŽDARE LAIVUS ANT PACIFIKO KRANTU Padaryti Nuostoliai Sieks Milijonus;

Drebas Jūros Dugnas Sukėlė Bangas
KETCHIKAN, Alaska, bal. 2.—Vietos pakraščių sargy

bos štabas šiandien bandė susekti judėjimą milžiniškos 
bangos, kuri, pasak jų, skuba pietrytinės Alaskos link. 
Sargyba, norinti įspėti gyventojus vilnies kelyje.

Anot pranešimo, skraidęs lėktuvas vakar ržmatęs 40 
pėdų aukščio bangą einančią 35 mylių per valandą grei
tumu į pietrytinės Alaskos puse.

HILO, Havajus,, bal. 2.—Žuvusiųjų skaičius rytinio Pa- 
cifiko didžiausioj seisminių bangų nelaimėj šiandien pa- 

■ siekė 93, ir vienas jūrininkas spėjo, kad tas skaičius ga- 
j l’(3 pasiekti net iki 300. Nuostoliai skaičiuojami milijonais 
dolerių.

Povandeninis žemės drebėjimas išsiuntė milžiniškas 
bangas siūbuojančias 400 iki 500 mylių per valandą grei
tumu iš Šiaurės Pacifiko. Pakrantės Havajuje, Aleutians 

I salyne ir Kalifornijoje buvo plakamos 10 iki 100 pėdų 
aukščių vilnių. ,------------------------------------

Šie du dideli žvejų laivai buvo užvaryti 100 jardų nuo vandens kranto ir numesti 
skers kelio keturįas mylias šiaurėje nuo Half Moon įlankos (netoli’San Frąncisco) 
vienos milžiniškų vilnių, kurios pridarė labai didelius nuostolius pakraščiuose Ame
rikoje, Alaskoje, Aleutians ir Havajaus, salose. (Acme Telephoto.)

UNO Laukia Raporto iš Irano Šiandien 
Manoma Maskva Daro Spaudimą Ten
NEW YORKAS, bal. 2.— 

Jungtinėms. Tautoms belau
kiant atsakymų iš Irano ir 
Rusijos, klausimas didėja 

1 apie tai, kokį spaudimą 
j Maskva daro skvo mažam 
! pietiniam kaimynui.

Ryt dieną, reikalaujant 
Amerikai ir Anglijai, Iranas 
ir Rusija turėtų pristatyti 
apsaugos komisijai pilnus 
raportus raštu apie derybas 
tarpe tų dviejų, kraštų.

Ar Stato Sąlygas?
(Obzervatoriai Te h r a n e

Kasyklos Atmetė Lewis'o 'Minimumą'
WASHINGTON, bal. 2.— 

John L. Lewis patiekė mink
štos anglies kasyklų savi
ninkams savo streikuojan
čių angliakasių reikalavimus 
dėl saugumo priemonių, ir 
pareiškė, jog jo unija nesi
domėtų sutartimi, kuri ne- 
turėtų tų sąlygų.

Lewis patiekė dvi rezoliu
cijas dėl apsaugos ir trečią 
dėl švaros. Kasyklų savinin
kai nubalsavo atmesti visus 

> tris reikalavimus.

Bandoma Vėl Užvesti 
Derybas Akron Streike
AKRON, O., bal. 2.—Fe

deralinės valdžios tarpinin
kai bando užvesti derybas 
tarpe Akron transporto ben
drovės ir CIO transporto 
darbininkų, kad užbaigti 
streiką, kuris sustabdė visą 
gatvėkarių ir autobusų ju
dėjimą šiame 300,000 gyven
tojų mieste.

Laikyta atskiri pasitari
mai su bendrove ir streikie- 
riais. Pastarieji nubalsavo 
streikuoti kol ginčas nebus 
išaiškintas tiesioginėm dery
bom, ir reikalauti origina
laus 32 centų valandai algų 
pakėlimo. •

Streikeriai Tariasi 
su Mayoru Detroite

DETROIT, bal. 2.—Mayo- 
ras Edward Jeffries ir Ja
mes McGinnity, streikuojan

sakė yra ženklų, kad Mask
va daro spaudimą į iranie
čius norėdama, kad abiejų 
kraštų raportai būtų pana
šūs. New Yorke kiti sluoks
niai sakė Rusija gali neatsa
kyti UNO-ai, ir Gromyko 
gali negrįžti į posėdį bal. 
10 d.).

Jungtinės Tautos, svars- 
tydamos Irano skundą, ypa
tingai nori žinoti ar rusai 
reikalauja aliejaus koncesi
jų atėmimui savo kariuome
nės iš Irano.

čių AFL transporto darbi
ninkų atstovas, šiandien su
ėjo pasitarimui unijos šta
be. Detroitiečiai vis dar ieš
ko priemonių nuvykti į dar
bą gatvėkariams ir autobu
sams nevažinėjant.

Unijos viršininkas sakė 
lieka tik du klausimai: uni
jos reikalaujamas 18 centų 
valandai pakėlimas ir 40 va
landų darbo savaitė, su virš
laikiu po 40 valandų. Mies
tas siūlč 15 centų pakėlimą 
ir 48 valandų savaitę.

Siūlo Balsuoti Dėl 
Karaliaus Gražinimo

ATĖNAI, bal. 2.—Pro- 
monarchinė populistų parti
ja, laimėtoja sekmadieny lai 
kytų rinkimų, šiandien pa
siūlė mėnesio bėgyje pra
vesti plebiscitą dėl karaliaus 
Jurgio grįžimo iš ištrėmimo.

Liberalų partijos ir tau
tinės politinės sąjungos va
dai atmetė populistų kvieti
mą dalyvauti koalicinėje vy
riausybėje pagrįsta skubiu 
plebiscitu.

Tuoj Paskelbs Planą 
Europos Maitinimui

WASHINGTON, bal. 2.- 
Fiorello LaGuardia, UNRRA 
direktorius, po pasitarimo 
su Prez. Trumanu šiandien 
pareiškė, kad jis tikisi grei
to “išsivystymo,” kuris duos 
kviečių alkanai Europai.

Padėtis Lenkijoje 
Blogiausia: Hoovei

STOKHOLMAS, bal. 2.— 
Herbert Hoover sakė, kad 
iš visų jo aplankytų kraštų 
Europoje maisto padėtis 

. Lenkijoje yra sunkiausia, ir 
kad sąlygos Suomijoje taip 
pat sunkios.

Hooveris išgyrė Švediją 
už jos pagalbą žmonijai ka
ro metu ir po karo. Hoove
ris iš čia vyks į Norvegiją.

U.S. Lakūnai Siūlosi
iruz

WASHINGTON, bal. 2.— 
Valstybės departa m e n t a s 
pranešė, kad jis reikalavo 

i jog Jugoslavijos valdžia 
leistų amerikiečiams lakū
nams, kurie karo metu buvo 
gen. Draja Mihailovičiaus 
četnikų išgelbėti, liudyti Mi
hailovičiaus teisime.

Notoje pažymėta kaip Mi- 
hailovičius visą laiką pasili- 

I ko Jugoslavijoje ir žymiai 
! prisidėjo prie alijantų gel
bėjimo. Tito valdžia kaltina 
Mihailovičių išdavyste.

Ribbentrop Pasisakė 
< Veikęs prieš Žydus
Į NUERNBERGAS, bal. 2. 
—Joachim von Ribbentrop 
piktai prisipažino tarptau- 

I tiniam militariniam tribu
nolui, kad jis išbaręs Beni
to Mussolini už italų pasi
gailėjimą žydų pietinėj daly 
okupuotos Prancūzijos.

Anksčiau jis teigė, kad jo 
užsienio ministerija visuo
met bandžiusi sušvelninti 
nacių priešžydiškus įsaky
mus Europoje. Kuomet jam 
buvo parodyti suimti vokie
čių dokumentai nupiešią jį 
kaipo specialų anti-žydišką 
pasiuntinį kitiems kraštams, 
buvęs užsienių ministras 

(pripažino, kad dokumentai 
(didžiumoje teisingi.

KALENDORIUS
Balandžio 3 d.: šv. Rich

ardas; senovės: Vytenis ir 
| Rimtaute.

Balandžio 4 d.: šv. Izido
rius; senovės: Vimbaras. ir 
Gerimanta.

ORAS
Apsiniaukus ir vėsiau.

! Žuvusiųjų skaičius:
Havajaus salose — 60 la

vonų surasta Hilo’je; devyni 
Oahu saloje, septyni Maui ir 
šeši Kauai salose.

Unimak, Aleutians salyne 
: —10 vyrų išnešta į jūrą iš 
i Scotch Cap švyturio.
i California — vienas vyras ! kioją laivai būtų papuolė 
išneštas į jūrą iš Santa Cruz bėdon. Vienas geologas sakė 
pliažo. j tokių vilnių ilgumas leistų

Labai daug asmenų yra j laivams plaukti per jas.
| dingusių Hiloje ir Laupho- : _____
hoehoe, bet tikras skaičius ' Dugųas ‘ S:ikrito'
dar nėra zmomas. ' NEW YORKAS, bal. 2.-

Tūkstančiai Benami., Kun Joseph Lynch For<J. 
Honoluluje, Havajaus Rau ham universiteto seismolo- 

donojo Kryžiaus pirminiu-’?a3 aiandien paaiškino, kad 
kas spėjo, kad apie 4,000 be- j mįižįniškos vilnys, kurios
namių prašė prieglaudos Ha
vajaus salose. Armija lėktu
vais nuvežė 30 tonų, maisto 
vakar naktį ir daugiau pa
siųs šiandien. Nebuvo prašy
ta vaistų.

Yra šiek tiek vilties, kad 
Hilo žuvusiųjų skaičius ne
sieks jūrininko spėto 300 
skaičių, kadangi armijos ir 
laivyno laivai ir lėktuvai iš
gelbėjo daug žmonių iš van
dens.

Buvo taip pat vilties, jog 
tos vilnys neiškils šiandien, 
kaip buvo vakar naktį bijo
ma. Komandierius Alaskos 
jūros sienos Seattle’yje už
ginčiji) “išpūstus” raportus, 
kad 100 pėdų aukščio vilnis 
skuba pagal Aleutian salas 
Kodiak link.

Sunaikino Maistą
Havajiečiai “nedrįsta spėti ; 

apie nuostolius,

Vėliausių Žinių Santrauka
—Vakar vakarą UNO apsaugos komisijoje buvo reikš

ta baimė, kad Rusija gali neatsakyti į UNO reikalavimą 
suteikti raportą Irano reikale, ir rūpinasi kas tada da
ryti. — •

—Laivynas pranešė, kad du U.S. submarinai 1945 m. 
Pacifike susikūlė, bft nė vienas jų nenuskendo.

—Valstybės departamentas pranešė Kubai, kad Ameri
ka gegužės 20 d. sugrąžins visas kariuomenės bazes.

—Skerdyklų darbininkai vėl svarsto apie streikavima, 
kadangi skerdyklos pradeda daugiau jų atleisti.

—Senato komitetui svarstant priverstiną sveikatos ap- 
draudos planą, šen. Taft sušuko, kad tai yra, *‘socialistiš- 
kiausias” įstatymas iri buvo išprašytas iš posėdžio.

—Raportai iš Irano sako pirmieji rusų kareiviai jau 
perėjo per Irano rubežių grįždami atgal j Rusi ją.

—Diplomatiniai sluoksniai sakė U.S. prašė Argentiną 
užgirti George Messersmith ambasadoriaus vietai

—Šiaurės Kinijoje padėtis nenusistovi. Kinai komunis
tai bando užbėgti valdžios kariuomenei už akių, todėl yra 
susirėmimų.

tės nerefinuoto cukraus bu
vo nušluota į jūrą, kuomet 
vilnys sunaikino prieplau
kas.

Dešimtys tūkstančių dole
rių vertės maisto sandėliuo
se buvo sunaikinta.

Nebuvo raportų, kad plau

prasidėjo netoli Dutch Har- 
bor, Alaskos, buvo sukeltos 
“stataus sukritimo” jūros 
dugne, ir galėjo nueiti iki 
10,000 mylių.

Vilnis Pasiekė Šv. Chile 
Uostą

IQUIQUE, Chile, bal. 2.— 
100 pėdų vilnis šį rytą krito 
ant šio Šiaurės Chile jos uo
sto, sunaikindama kelis lai
vus ir sukeldama paniką gy
ventojų tarpe.

Drebėjimas Vyksta Netoli 
Alaskos

WASHINGTON, bal. 2.— 
Georgetown universiteto sei
smografas šį rytą užrekor- 
davo penkis žemės drebėji
mus, kur nors netoli Alas
kos.

Per dieną užrekorduota
išskiriant bent 50 atskirų drebėjimų, 

tai, kad būta jų už milijo- Vienas seismologas sakė dre 
nūs dolerių.” Herbert C. bėjimai vyko taip greit, kad 
Shipman, Hilo cukraus au- seismografas negalėjo juos 
gintojas, sakė $700,000 ver- užrekorduoti.
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INDIANA HARBOR ŽINIOS
' i\ mai reiškiame giliausią už-MISIJOS Ti

Šv. Pranciškaus bažnyčio uojautą.
je misijos prasidės balau-j
džio 8 dieną, 7:30 vakare ir! šv- Var'^ draugija mūsų 
baigsis balandžio 14 dieną,' parapijoje smarkiai darbuo- 
3 vai. po pietų. Misijas ves Jas^ Narių turi apie 50. šį 
kun. Vaškys, pranciškonas. | sekmadienį visi nariai pri- 
Kad visi parapijiečiai gale-, ^ms Komuniją, 9 vai. Mi
tų pasinaudoti misijomis, pa šiose. Po šv. Mišių visi nau- 
mokslai antradienį ir ket
virtadienį 7:30 vakare bus
sakomi angliškai. j

I
Visi parapijiečiai esate I . , 

širdingai kviečiami dalyvau-; ni^' 
ti misijose ir pasinaudoti į 
ypatingomis Dievo malonė-' 
mis, kurias Jis teikia tuo! 
laiku.
VYČIAI VEIKIA

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Audrintu! it ienė - Narviilaitylė 
Marija ir jos vyras Andrius Au- 

' driušaitis.
j Auskaitienė - Lažui .kaitė Pet
ronėlė. iš Baraginės km., M ri
ja tu palės vai.

Bajorūnas Kazys ir Bajorūnas
Stanislovas, gyvenę Philadelphi- 
jnje.

Ballaragū : ė Rozalija ir Balta* 
ragis Kazimieras, gyv. Baltiino- 
rėje.

Brazauskienė (R rusk i)-Muraus
kaitė Antanina, iš Noreikų km..

Luhinskiūtė Magdalena, duktė
Juozo, ištekėjusi. b’t vyro pa
vardė nežinomu.

i Lukoševiėiūtė Jihja, ištekėju
si liet vyro p įvaldė nežinoma. 

Lukošienė Anelė, kilusi iš Xe-

Mikoiieuė Katarina.
Mykolaitis Uokas, sūnus Kazio, 

iš Kulpiu km., Joniškio vai., 
Šiaulių ap.. ir jo šeima, gyviai. 
Philudcl) lii.joj;:.

■ ... . i Narvalailis Kazys, gvvenes Ai-makfieių vai., Kasetiniu ap. ir jos jeu niįeslc 
vyras Antanas Lukošius, kilęs iš 
Kėdainių apskr., gyvenę Bristol, K retin-

Tek YARds 5557.

Mūsų jaunuoliams sugrį
žus iš kariuomenės, klebo
nas kun Bičkauskas nuta
rė atgaivinti Vyčių organi
zaciją. J. Karvelytė, L. Ko- 
Laitė ir E. Kandrotaitė su
galvojo išsiųsti visam jau

jieji nariai atliks pasižadė
jimo ceremonijas.

★
Kas norite “Nylon” koji-

Laimingiesiems bus v„,, SakilJ
lengva jas įsigyti Indiana^ f'inras Jonas, kilęs iš (taršvių
Harbor, acs mūsų parapijos , km.

1 telui.eviėius Kazys, iš Nanja- 
nėlės km., Kalvarijos vai.. Mari
jampolės a n.

Debitlevn iūtė Magdė, iš Nau- 
janėlės kir.,, Kalvarijos vaisė., 
Marijampolės ap.

Degutienė - f'esnaviėiūtė Ag
nietė, iš Rinkienų km., Garliavos 
vai.

Draugelienė - JUškauskailė Ma
rė, iŠ Giluičių km., Simno vai.

Gaidimauskas Kazimieras ir

sodalietės leidžia išlaimėji- 
mui tris poras šių taip pa
geidaujamų kojinių. Pelnas 
skiriamas parapijos labui.

O. Brencienė yra išvykų 
si atostogų į Floridą. Links 
mų atostogų!

★
U. Gustaitienė tik ką ne-1 Gaidimauskas Liudas ar Liudvi-

__ ;s ~ kas, iš fivoniu km., Kupiškio
„ „ . „ „ S8mai SU^Z0 P°.sma^ a i vai., Panevėžio ap.
nimui pakvietimus į sisirin- i Kalifornijoje ir pui-į Galevičius Edis ir Galevičius
kimą. Taip ir įvyko pereitą | kiai atrodo- ’,uozas’ ki,ę iS Kalvi,ri',,s va’

Marijampolės ap.
Ga!minas Antanas ir Galmiuas 

Juozas, kilę iš Gudbiukio kaimo, 
Pagramančio par.. Tauragės a p.

(■askienė Kotryna, gyvenusi 
Amsterdam, N. Y.

Gedvilienė-Galminaitė Josefn, iš 
Gudlaukio km., Pagramančio par., 
Tauragės a p.

Gelguta Kazimieras, gyvenęs 
New Yorke.

Giruckienė Antanina, kilusi iš 
Gargždių vai., Kretingos apskr., 

rėlį yra kviečiami visi na-!“'«<» ir Seriausios sveilla-i gyS13!,.S» h- Gu.lzi-

ketvirtadienį gražus ir gy
vas jaunimo susirinkimas, į 
kurį atsilankė apie 45 as
menys ir visi prisirašė prie ; PasVeikinta savo draugių gi-

Praeitą sekmadienį Albi 
na Karvelienė buvo maloniai

Vyčių. Tuojau išrinko laiki
ną valdybą ir ėmėsi darbo. 
Buvo nutarta prisirašyti 
prie Vyčių centro ir sureng 
ti susipažinimo vakarėlį ba

mimo proga. Tad linksmų gi 
mimo dienų jums!

Bronė Plaskett išvyksta 
operacijai į Mayo klinikas

landžio 27 dieną. Į Šį vaka-Linklme pasekmingos ope-

tos.

('onn.
Malinauskas Jonas, iš Šnipelis 

kili vienk., Kupiškio vai.. Pane
vėžio ap., gyvenęs Lewiston mies
te.

Masionis Jonas, sūnus Jokūbo, 
kilęs už Utenos apskr., gyvenęs 
Pbiladelphijo.je.

Matulevičienė - Petraitytė Au
tose, iš Kruopių km., Josvainių 
vai.

Matulionis Pranas, kilęs iš Ža- 
davainin km., Daugailių vaisė., 
Utenos aps., gyvenęs Pittsburge.

Matulis-Ala t Ulevičius Kasparas, 
kilęs iš Kaišiadorio. Trakų ap., 
ar jo vaikai.

Matusevičiūtė Petronėlė, ište
kėjusios pavardė nežinoma, kilu
si iš Kavolių km., Eržvilko vai.

; Mažnika Jurgis, gyvenęs Nau- 
.gatuek.

Meižrimaitė Stasė, ištekėjusios 
' pavardė nežinoma.

Meižrimas Antanas.
Mickienė ar Mickuvienė, Anta

no Mickaus žmona, kilusi iš Šveis- 
eilų km., Batakių vai., Tauragės 

, apskr.
MiČiulis Aleksandras, gyvenęs 

■ Pittsburghe ir dirbęs kaip skal- 
l., i byklos vedėjas. ____________

Navk kas Sti ponas, iš 
gos, gyvenęs Biooklyr.c.

Baužaitė Kotryna, ištekėjusios 
pavarde nežinoma, iš Ražiškių 
km., Garliavos vai.

Consulate General of 
41 West 82nd Street 

Lithuania
Nevv York 24. N. Y.

Tek Y IR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

,--------------------------------------
J 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.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. tr 7 Iki 8:IU v a k.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Galis ln Indiana—

Pitone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 YVest 63rd St. 
HOUR8: Daily •—« P. M.
Saturdays 9 A. M. to 8 P. If.

Bukit Malonu
SAVO AKIMS!

Tik vieni) porą akių guunaiue gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Chivago

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 “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel..........VIKginia 1886

DR. AL. RAtKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

nai ir Visas jaunimas no- LUO' Ulevičius Juozas, kilę iš Li.kiškio
rintis priklausyti prie šios į * i km., Alytaus vai.: jųdviejų mo-
kilnios lietuvių katalikų jau- K“"- *• Bičkauskas tta« r-v.r.1,
nimo draugijos. dingai dėkoja maloniems pa . į}vaizdaitil.;if . 0(.lg„,aitė

. ! rapijieciams, kurie jį taipliė, gyvenusi New Yorke. 
i ikrai yra labai džiugi- gražiai pagerbė vardinių pre • Janukaitis Juozas, gyvenęs 

nantis reiškinys, kad mūsų , ga kovo 3 dieną. Brooklyne.
parapijos jaunimas pradėjo *
gražiai darbuotis. Sveikina- ( Visų draugijų ir klubų 
me jus visus jaunieji vyčiai
ir linkime jums augti ir
klestėti ! ——u, - Kupm. ite.-burv, Ūmui., (’ongress
nocoicvi. 'musų parapijos salėje. Šį j Avenue.
BINGO VAKARAS i susirinkimą šaukia Ameri-1 Juška-Juškauakas Pranas

. . ., •• i kos Lietuvių Tarybos Lake 'biška-Juškauskas \ ledas, is
Sv. Kazimiero Akademijos , į, luimų km.. Himno vai.___ ! County skyrius. Bus įsduo- Karaitienė

iNaugatuek.
Kemeža Jonas.
Krikščiukas Juozas, iš Ruolai- 

ėilų km., Plungės vai.. Telšių ap. 
★ i Kučinskaitės, dukterys Kazio,

. , Mūsų parapijiečiai R Fut- kilimo iŠ Veliuonos, gyvenusios
tus ir istisą savo gyvenimą ; ticell isigiio “delicatessen' i " VaI emūsų parapijose. Jų širdin- j kraut Ję gLJinkime geriausio Kl»?inKk!ls ’k“>zs,s’ "ruuw Kazio’
ga.lr darJb“ote i™;Miaukimo,
verta milžiniško dėkingumo, i *
tad parodykime jį. Dalyvau- į Lietuvi>ii širdlngai pra- ronėlė, iš Šakių ap., gyvenusi 
kime visi ligi vieno šiam T1 1x1—=-*
parengime, kurio tikslas y
ra paremti seselių vienuo 
lyną ir jų įstaigas.
MOTERIMS

M ortu

Ade-

OFFICE OF COUNTY CLERR 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 
STATE OF ILLINOIS )

) SS.
COUNTY OF COOK )

Pildant p i-o vizijas Sekcijos 34 
Illinois Primary R nkimų Statuto, 
aš štuotni liudiju, kad spalva po- 
pleros ypatingoms partijoms, kuri 
Ims vartojama Primary Rinkimams 
kurie įvyks County of Cook, už 
rubežlaus Melstų. Berwyn, Chica- 
go, Chieago Heighls ir Harvey, Ci
cero Miestelio ir Village mieste
lių Elmvvood Park, Morton Grove. 
Skokie. Summit ir Ptickney, Ant
radienį. Balandžio 9 d., 1946 m.
bus sekančiai;

Demokratų l’artijos 
Reimbtlkonų Partijos

Bužą va 
Mėlyna

aš štai

Tikslu* Tyriiniv. 
Ortlioptic (.ydyiuus

Cuntact stiklui 
Stiklus Atiinu.iiiiuiu

Jučas Jonas.
Juozapavičienė Elena, gyvenu

si Amsterdam, N. Y.
Jurevičius Aleksas, iš Gudonių

LIUDIJANT TAME, 
pasirašau ir pridedu County of 
Cook antspaudą, šią 30 d. Ko
vo, 1946 A. D.

MICHAEL J. FLYNN 
County Clerk of

(SEAL) Coo’t County, Illinois
delegatų susirinkimas įvyks
v i • o , . . i km., Betvgalos vai., gvvenes \\ a-sekmadieni, 3 vai. popiet. tl.,.blirv/ fron*rps/St

Rėmėjų skyrius rengia bin-. x , .. T ■v į ta atskaita Lietuvos nepn-go žaidimą balandžio 7 die-j, , . .....® ! klausomybes paminėjimo irną Sv. Kazimiero vienuoly- ■ . . , ., . ; nutarta tolimesnis veikimas,no naudai. Seseles Kazimie-'
rietės darbuojasi ištisus me-

ar
ir

(Ji

Katrė, gyvenusi

kilimu iš Veliuonos, gyvenęs New 
Y orke.

Lapinskienė - PieČiukaitytė Pet-

1 i šome jūsų aukoti drabužius 
- iv. i__ i Lapinskų, gvt -vėlinsiu Vardnkš-

__ ___ Lietuvoje, giminės pra-
j liams išblaškytiems po pla-Įšomi atsiliepti.

Lazauskas Andrius, sūnus An 
driaiis, iš Baraginės km., Mari
jampolės vai.

ir kenuotą maistą mūsų bro-' nilK>sc

Į tųjį pasaulį. Minėti dalykai 
yra priimami visuomet mo-

širdingai prašome visas ; kykloJe lr klebonijoje' 
moteris (vyrus, jeigu kurie Ža bukas
mokate mėgsti) mėgsti s ve-i 
derukus dėl lietuvių vaiku
čių išblaškytų po visus Eu
ropos kraštus. Siūlų mez-, 
gimui galite gauti kleboni
joje, 3905 Fir Street. Kla- j 
patauskienė, Jurg jtienė, Kol 
bienė ir Gumuliauskienė jau 1 
dirba šį; kilnų darbą, bet į 
me3 laukiame dar daug dau
giau moterėlių, kurios pa
rodys savo geras širdis ir į 
pašvęs laiko mezgimui sve-1 
derukų.
ĮVAIRIOS ŽINUTES

Šv. Pranciškaus Parapijos 1 
Raudonojo Kryžiaus sky j 
rius rengia pagerbimo va ’ 
•karą kareiviams, gegužės 5, 
dieną. Kiekvienam atsilan- 
kusiam veteranui ir karei
viams dar esantiems t.arny-, 
boję bus suteiktos piniginės 
dovanos. Apie šį vaka rą pla-! 
čiau bus parašyta vėliau.

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ

oMecoATcovemMU-€HAM€L
NO BMSH MAUKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ
Benjamin Moore 

Maliavos
VISŲ SPALVŲ

8ANI—FLAT ----------------
INTERIOR GIDSS --------
DULAMEL SEMI-GLOSS - 
IMPERVO ENAMEL —

$2.25
2.69

-2.98
4.98

Mūsų parapija nustojo ge
ros ir malonios parapijietės 
Sofijos Būtį ;uienės, kuri 
mirt kovo 23 dieną. Jos šei- x

Mes Taipgi Turime 
MARTIN 8ENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIAIŲ
Plf.MAS RINKINYS 

SIE.NO.MS HOI’IEKOH 
Nito — IMc. ir anknč. ui Holų

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tek: — HEMIock 8262

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELR¥ 

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 Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
ftiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROOIUMŲ VALANDOS:

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k Nedėlios vak. 9 30

1460 k. Ketverge v«.k. 7:00

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

sniy”, “Rheumatlpmo” Ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH RESOK1 MINĖK AL 

BATH DRUSKĄ
1 mai šukas užtenka 10 

maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 - 
Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jetru jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmug gu pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, III.
SouthRAldteČtai, kreipkitės 1 SHIM- 
KU8 DRVOH. 3301 S. Halsted 8t.

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

68C8 W. Cermak Road
BERWVN, n.LTMOIS

Ofiso Tel. — Renvyn 8828 
Rez. Tek — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

3EZ

DR. VVALTER J. SWIATEK
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..

DR. CHARLES SFGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4729 So. Ashland Avė 
(2-trofl luboe)

Ofiso Telefonas: YARds D554 
Jei neatsiliepia Saukite-- 
Res. Te,» MIDway 1880

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.: GROvehiU 5213 
Res. Tek: PKOspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMIock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 68rd Street
VAL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3213 
Rez. Tel. REPubUo 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS;
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. 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., Chieago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso Ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

H* C C lA/inrlzunsr Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
1/1. I. L. YvIIDKUnaS Jei neatsiliepia, Sauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 lr 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. lr sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 W. Marųuette Kd.
Ofiso Tek: PROspect 6440 
Res. Tek: HEMIock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
Tek REPublIo 7868

Em. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

PRANEŠA

Atidarymų Naujo j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERIVYN 6200

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

Tek CANal 0257

Bes. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3p.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 Tek YARds 4787 

Namų Tek PROspect 1930

Tek YARds Sl46

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tek YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

FARGLTIJ
VIENTNTELI8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1 -mos, 

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

valandos vakare.
EKTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehiU 2242
gr--------H........ -■-a =

Tel. YARds 592)
Res.: RENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklvs be žabokUu.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTIMTA«?

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
U2S1SAKYKIT “DRAUGĄ’

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
OfiiBO 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 
Nuna T<U.j PTTT.LMAN *111

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

We8t Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tek: 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 WANTED 

ADVERTISINO DEPARTMENT 
127 No. Duarbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9480

HELP WANTED — VARAI

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, squeeze arba bench.

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai prie 

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINIJM 
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PI.

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

CRYSTAL PERE GANDY CO.

2611 W. CHICAGO AVĖ.

DARBININKŲ
REIKIA

Iškrauti lentas 
ATSIŠAUKITE:

STAR MOLDING & TRIM CO. 
2221 Š. Roekwell St.

KRLAUČIAUS PATAISYMAMS
Geru. mokestis, pastovus darbas 

Atsišaukite tuojaus.
1759 E. 79th St. SAG 3300

TOOL IR 
DIE MAKERS

PATYRUSIŲ 
PRIE MAŽŲ 
ĮTAISYMŲ

ATSIŠAUKITE

C. P. CLARE & CO 
4719 W. Sunnyside

HELP WANTED — MOTERYS 

MERGINU

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chieago Avė.

1

REIKIA PATYRUSIU 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
ATSIŠAUKITE 

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

L I N E R S
Prie aukso ir spalvų 
Prie stiklo ir china

CENTURY METALCRAFT CORP.
5131 NO. BROADWAY

VYRAI IR MOTERYS

PROSYTOJO
Pataisytojo moterį, dresea, siūtus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterį, Speeialty Krautuvėje.

KREIPKITĖS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

RF.AL ESTATE

1913 W. SCHILLER
3 aukščiu muro namas, geroj padė
tyje. 4 apartmentų, 2-6 kamb. apt., 
1-5 kamb. apt. ir 1-4 kamb. beis- 
mente apt. Pečiu šildomi. Puikus 
pirkimas už $9,000.

1916 W. Evergreen Avė.
3 aukščių mūro namas, geroj padė
tyje. 4 apartmentų, 3-4 kamb. apt., 
ir 1-2 kamb. beismente aat. Puikus 
pirkimas už $7,500.

CARE H. BORAK & CO.
EXCLUSIVE AGENTAI 

33 N. LA SAULE CEN. 4877

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Tenr*~«rt’as.

ANGLIŲ VAGONAI NEJUDA IŠ VIETOS

Dėl angliakasių streiko, visam krašte sustojo judėjimas 
vagonų su anglimis ir jų pristatymas į miestus,. Ši nuo
trauka padaryta Library, Pa. (Acme-Draugas telephoto)

Įdomūs Pergyvenimai

Lietuvio Kario Pacifiko Salose
Rašo KUN. ANTANAS BRIŠKA

(Tęsinys)
KASDIENINIS RŪ
PESTIS UŽ BŪVĮ

“Neturėdami jokių įran
kių, nei dirbamos žemės, na
minių gyvulių ir paukščių,

REMKTTfi IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

■—s*---------- —-------------------

BOK “DRAUGO” DRAUGU , J* suranda išeitį ir būdą gy- 
PATARK SAVO KAIMY- vybes. Palaikymu,. Valksto i kalti
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

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

lst. CLASS TRUCK BODY BUILDERS 
IR BLACKSMITH FINISHERS

PUIKIOS DARBO SAI.YGOS 

Kreipkitės prie Mr. Bryant

ROYAL TRUCK BODY BUILDERS 
51 EAST 71 st. STREET

STASYS LITWINAS SAKO:

ii DABAR-.
REIKMENIS”. -

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 

Hardvvare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materlolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — 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 

: fl ■ ■•■'B.-'. •' Į =

po miškus ir krūmus, užmu
ša žvėrelįi arba paukštį ir1 
turi mėsos. Salos pakraš
čiuose gaudo žuvį, renka 
valgomas žoles ir šaknis, 
taipgi kai kurių laukinių me- 

i džių vaisius ir tuomi maiti- 
1 naši. Vyrai tik tuo kasdien 
ir rūpinasi, jokio kito darbo 
jie nedirba. Visus kitus dar
bus turi nudirbti moterys ir 
mergaitės.

“Namai nepanašūs į mū
sų namus. Keletą pagalių 
žemėn įkastų su šiokiu to
kiu stogu iš medžių lapų — 
tai namas. Sienų ir pamato 
nėra. Kadangi neturi jokių 
įrankių, tai duobes moterys 
ir mergaitės kasa rankomis.
KARALAITES
LAIDOTUVES

“Karo metu visi žmonės 
yra mirties pavojuje. Taip 
buvo ir ant šios salos. Ant
rą dieną pirmoji auka nuo 
japonų šūvių buvo salos ka
raliaus duktė. Aš buvau pa-

10.000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3523 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

"Lietuvišku
žydukai”

skirtas gelbėjimui sužeistų
jų ir ligonių. Mano prieder
mė buvo rūpintis ir sužeis
ta karalaite. Po kiek laiko 
karalaitė mirė. Padedant ki
tiems kareiviams šiaip taip 
aprėdėme, atnešėme keletą 
lentų nuo laivo karstui su-

“Karalaitė buvo gražiau
sia 19 metų amžiaus salos 
mergaitė. Jos oda buvo skir
tinga nuo kitų mergaičių. 
Visų gyventojų kūno spal
va panaši į Amerikos indi- 
jonų — varinė, bet karalai
tė buvo baltaodė. Kai ka
ralaitė buvo vos kelių me
tų, jos motina mirė. Kari
ninkai ir kareiviai darė iš
vadą, kad jos motina turė
jo būti graži, balta moteriš- 

i kė. bet tikrenybės neteko 
sužinoti.

“Karalaitės mirtis labai 
paveikė karalių ir jo paval
dinius. Karalius ir gyvento
jai pareiškė mums didelį dė
kingumą už teikiamą patar
navimą mirusiai karalaitei. 
Jie bučiavo mūsų rūbus, glo
stė mus ir lingavo galvo
mis.

“Sukalus karstą, įdėjus 
karalaitės kūną, savo parei
gą skaitėme užbaigta. Saloj 
paprotis yra, kad mirus vy

rui, laidotuvėse patarnauja 
vyrai, o mirus moteriai ar
ba mergaitei, patarnauja tik 
moterys ir mergaitės. Taip, 
jau ir šiose laidotuvėse še
šios moterys užsidėjo kars
tą ant pečių ir nešė. Didelis 
pulkas liūdinčių vietos gy- j 
ventojų paskui sekė. Įdomu , 
buvo žinoti, kas toliau bus. 
Žingeidumo dėliai sutarėme į 
sekti palydovų minią. Prisė- Į 
jo eiti gana toli, per aštrius i 
akmeninus ir įkaitusį smė
lį; per krūmus ir miškus. į

“Ant galo priėjome pala
pinę, be sienų ir be pama
tų. Tai buvo jų bažnyčia. 
Ką mačiau palapinėje man 
prisiminė katalikų bažnyčios 
vaizdas. Palapinės gale al
torius, virš jo kryžius, iš 
šalies Šv. Panelės stovyla 
su kūdikiu Jėzumi. Stovy- 
los iškaltos iš akmens gana 
prasto darbo, bet galima 
lengvai suprasti, ką jos at
vaizduoja.
PAMALDOS

Tos šešios moterys, kars
to nešėjos, prinešė karstą 
su kūnu prie altoriaus ir 

j padėjo ant aslos. Manėme, 
kad ateis koks nors jų dva
siškis vadovauti pamaldoms. 
Teiravomės karaliaus, kodėl 
laidotuvėse nėra jokio pa
maldų vado, arba kunigo. 
Karalius pasakė, kad jų tar
pe jokio kunigo niekuomet 
nebuvo.

Gamtos liūdnumas taip 
j artimas žmogaus širdžiai.

Suradome seną žmogų, 95 
m. amžiaus, ir jo klausėme, 
ar pa.s juos kada nors buvo 
atsilankęs koks nors misi- 
jonierius. Ir šis tą patį pa
tvirtino, kad apie jokį ku-

Stockhlom. Švedija.— Kad 
sutaupius grūdų karo nute- 
riotiems Europos kraštams. 
Švedijos vyriausybė nutarė 
šešiais nuošimčiais sumažin
ti duonos racionavimą.

Paleistuvė parlamente
Kopenhaga, Danija. — In

gei- Merete Nordentoft, 42 
m., komunistų partijos narė 
Danijos parlamente, atsisa
kė tuoktis tu tėvu dukters, 
kurią ji šiomis dienomis pa
gimdė. Didelio pasipiktinimo I ŽIAURIOS 
parlamente ji sukėlė praeitą 
gruodžio mėn. jos pasigyri
mas, jog esanti nėščia. Kai 
kurios grupės norėjo ją pra
šalinti iš parlamento, bet 
veltui.

LAIMINGA PAGALBA NIK)

STRĖNŲ GĖLOS
fctftl Svarus, naujas būdas 
liuofluot paprastą strėnų gė
lą, Johnson’s Bade Plaster! 
Lengvina skausmą, sustingi
mą. Jautiesi puikiai! Visos© 
vaistinėse. Reikalauk John
son & Johnson kokybės.

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

TTnltlzed Plaunama Sienom. Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klljonkės (Oil Clothj, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Oppo.it. Lurl. Bros. Stora 
Lavndal. 0104

Mes Galim Rekomenduoti A t.sakom In
gus Maliavotojus Ir Popieruotojus.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE K0M1SIN0

Tartas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Virt $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednendays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

nigą arba misijonierių nie
ko negirdėjęs.

Šventovėj visi, kiek tik 
buvo, suklaupė ir karštai 
meldėsi. Visų- pirma persi
žegnojo taip kaip ir mes 
žegnojamės, kryžiaus ženk
lu. Sykiu ir mes atsiklaupė
me ir meldėmės. Mus stebi
no jų malda. Kada maldos 
metu išrodė, jog nesvarbu, 
kas aplink dedas. Malda bu
vo tikra malda; nei lūpų 
krutinimas ir šaltų žodžių 
ištarimas.

(Bus daugiau)

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 Jums Prieina
mas Kalnas!

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

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksna* 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MTJSIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

ATYD A
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIF1C 
REFRIGERATION 

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

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

* * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysėių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikoti 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, VVashing,' Motor Oils, Range & Fuel Oils

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

A
Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartlnĮ savo namų be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkomus.

Stos bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

Oppo.it
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DRAUGAS
THE L1TIIUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
PubUshvd Daily, cxcept Sundays, 

by thc
LTTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOC1ETY
A member of thc Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Cliicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............................................................................................. $7.00
Pustei metų ..................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ..........................................   2.00
Dviem mėnesiams ...................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ......................................................................... .75

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

Užsieniuose:
Metams ............................................................................................. $8.00
Pusei metų ......................................................-........................... 4.50
Trims mėnesiams ........................................................................ 2.50

manė apie savo valdomąją zoną, kur jie jau iki gyvo 
kaulo gyventojams įgriso. Bet Maskva apsigavo. Ir ne 
rusų zonose komunistus, pasirodė, pažįsta ir nenori 
su jais dėtis.

★
Gamtos "Prajovai"

Ramusis (Pacifiko) ne taip jau yra ramus, kaip jis 
vadinasi. Jo ramybė gana dažnai susidrumsčia, gana 
dažnai jo vilnys įšėlsta, nuskandina laivus, užlieja kran
tus, praryja žmonių gyvybių.

LTžvakar milžiniško didumo vilnys (net iki 100 pėdų 
aukščio) užliejo Hawaii, Aleutians salas ir Kalifornijos 
krantus. Skaudžiai nukentėjo Hilo, Hawaii sostinė. Ga
na daug žmonių užmušta ir sužeista.

Dvidešimties metų bėgyje panašių gamtos “prajovų1’ 
buvo netoli dešimts.

Ekspertai nemano, kad atominė bomba pajėgs su
kelti tokį “sumišimą” okeane, kokį šiuo kartu sukėlė 
pati gamta. Po tokio įvykio, beveik būtų nesąmonė 
vydyti sumanytą atominės bombos eksperimentą Pa- 
cifike.

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.*

Bendradarbiams Ir korespondentams raStų negražinamo, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Ženkli;. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Komunistai — Maskvos Agentai
KĄ PASAKO ŠNIPŲ BYLA KANADOJ

Mažai kas tegalį abejoti, kad komunistų partija, ne
paisant kokiame krašte ji veiktų, yra labai artimai su
rišta su Maskva, iš kur ji gauna visus nurodymus' savo 
veikimui. Komunistų partijai labiau rūpį Sovietų Rusi
jos likimas, negu savojo krašto gerovė.

Šiam teigimui paremti davinių yra daugiau negu rei
kia.

Dabartiniu laiku puikių įrodymų turime iš liudinin
kų parodymų rusų šnipjjadcs byloje Kanadoje.

Igor Gouzenko, dirbęs Sovietų ambasadoj Otawa 
mieste liudijo, kad Rusija įsteigė Kanadoj šnipinėjimo 
sistemą veikdama drauge su Kanados komunistų par
tija.

Buvusis Sovietų ambasados pareigūnas dokumenta
liai įrodė, kad Kanados komunistai buvo Sovietų Rusi
jos agentai, kurie gaudavo įsakymus iš Maskvos. Tie 
įsakymai pasirašyti vyriausiojo čnipų viršininko Mask
voje. Tie įsakymai buvo persiunčiami per pulk. Nikolaj 
Zabotin, Rusijos mint arinį attachė prie ambasados Ot- 
tawa mieste.

Viename iš dokumentų Gouzenko įrodė, kad Rusijos 
pareigūnai laikė Fred Rose, Kanados parlamento narį, 
komunistą, Sovietų Rusijos atstovu Kanados įstatymų 
leidimo įstaigoje.
STALINO DIKTATŪROS BERNAI

Savo “atstovui” Rose Maskva per šnipą pulk. Zabo
tin įsakė ir Kanadoj įsteigti šnipinėjimo tinklą ir už- 
megsti kontaktą su Vašingtone veikiančiais rusų šnipais.

Gouzenko liudijo, kad Rose ir Sam Carr, komunistų 
partijos organizatorius Kanadoje, mobilizavo agentus 
rusų šnipijados sistemai.

Liudininkai aiškiai įrodė ir tai, kad Kanados regu
liariai gaudavo įsakymus iš vyriausio šnipų vado Mask
voje. Kai kurie iš Kanados komunistų gaudavę iš Mask
vos atlyginimą, algą, kai kurie dirbę iš “pasišventimo”.

šitie aiškūs parodymai, turi atidaryti akis ir tiems, 
kurie ligšiol vis dar mėgindavo surasti Amerikos ir 
kitų kraštų, komunistuose bent truputį patriotizmo. Da
bar ir jie turėtų suprasti, kad komunistai visuomet ak
lai tarnavo, tarnauja ir tarnaus Maskvai.

Komunistų partija, tai aiškus Stalino diktatūros a- 
gentas. Komunistų sąjūdis, tai pogrindžių veikla dėl 
įgyvendinimo raudonojo Rusijos fašizmo. Jų vyriau
sias ir vienintelis tikslas — kelti raudonojo fašizmo 
revoliuciją viso pasaulio kraštuose.

★
Atsisako Dėtis Su Komunistais

Kur Europos žmonėms duodama teisė laisvai balsuo
ti, jų didelė dauguma pasisako prieš komunizmą. Kaip 
vakar rašėme, taip padarė Graikijos gyventojai.

Šiomis dienomis Berlyne (amerikiečių, britų ir pran
cūzų zonose) įvyko balsavimai, ar socialistų partijai 
jungtis su komunistų partija ar ne. Pažymėtina, kad 
didelė dauguma (septyni prieš vieną) atmetė pasiūly
mą jungtis su kemunistais.

Pažymėtina ir tai, kad Rusijos armija, matydama, 
kad balsuotojai atmes komunistų pasiūlymą, savo (ru
sų) zonoje balsavimus uždraudė.

Maskva, matyt, tikėjosi, kad britų, prancūzų ir ame
rikiečių zonose baisavimai praeis jos naudai, nes manė, 
kad komunistai ten dar neįsipyko žmonėms. Bet kitaip

i

LRKSA Veikla Gyvėja
Lietuvių R. K. Susivienyme Amerikoj paskutiniuoju 

laiku pagyvėjo veikla. Mat, galutinai yra gautas iš 
Pennsylvanijos valstybės (kurioj ši organizacija yra 
inkorporuota) apdraudos departamento leidimas per
rašyti senąją narių apdraudą į naują, modernišką, ku
ri turi rezervus ir 1.1. Kai galutinai bus sutvarkyti, visi 
reikalingi dalykai, perrašymo darbas bus pradėtas. Dar
bas nebus lengvas, tačiau, atsižvelgiant į reikalą ir jo 
svarbą, jis turės būti atliktas,. To reikalauja ne tik or 
ganizacijos ir jos narių gerovė, bet ir valstybių apdrau- 
dos departamentai, kurių pareiga yra prižiūrėti, kad 
visų apdraudos organizacijų ateitis būtų užtikrinta.

Sus-mo. laikraštis “Garsas”, rašydamas apie rekon- 
versijos planą (senų polisų perrašymą) ir apie buvusį 
centro valdybos susirinkimą, džiaugiasi, kad tasai pla
nas priimtas ir, be to. kad:

“mūsų organizacijos tvirtumas (solvency) 1945 me
tais pakilo suvirš dviem punktais. Vadinas, 1944 m. 
“solvency buvo 107 nuoš., bet 1945 m. — 109.3 nuoš. 
Reiškia, nepaisant buvusio perdidelio narių mirtin
gumo, Susivienymas finansiniai ne tik nesumenkėjo, 
bet žymiai sustiprėjo Tai parodė, kad mūsų turtas, 
finansai yra gerai tvarkoma, kad pinigai yra įdėti Į 
gerus investmentus. Finansų klausimui apsvarstyti 
Vykdomasis Komitetas daug laiko savo suvažiavime 
pašventė ir padėkojo centro sekretoriui už rūpestin
gumą ir iniciatyvą.”

Taip pat “Garsas ’ praneša, kad LRKSA 55-tasis seimas 
įvyks liepos 22-25 dienomis, Hollenden viešbutyje, Cle- 
veland, Ohio. «

Šiemet LRKSA sueina lygiai 60 metų nuo įsisteigi- 
mo. Taigi, seimas bus sukaktuvinis.

★
Iškelia Aiaskos Klausimą

“The Tablet”, kaip praneša LAIC, įdėjo E. J. Ku- 
baičio straipsnį Aiaskos klausimu.

Prisimindamas 1940 metais rusų papildytą smurtą 
Pabaltyje (Lietuvoje) autorius teisingai pastebi, kai 
dar tik 1920 metais pasirašytoje sutartyje rusai “vi
siems laikams” atsižadėjo nuo suverenumo pretenzijų 
į Lietuvą, šiandien rusai tvirtina esą 1920 metų pa
žadai buvo duoti silpnybės metu...

Autorius toliau klausia: atsimetus nuo sutarties su 
Lietuva, ar negali Rusija atsimesti nuo sutarties su 
USA ir, vieną gražią dieną, pareikalauti atgal Aiaskos, 
taip pat motivuojant, kad 1867 metais Aiaskos už $7,- 
000,000 perleidimo aktas buvo padarytas per neapsi’ 
žiūrėjimą, rusų silpnybės metu?

f taip pastatytą klausimą, manome, lengvai atsakys 
kiekvienas sveikai galvojantis skaitytojas — taip, gali. 
Ir ta galimybė, tikriausia, ir įvyks, jei Sovietų Rusijai 
ir toliau bus leista ginkluotis, į visas puses plėsti stra
teginiai placdarmai ir nekliudomai, kaip iki šiol, knisti 
Amerikos socialės struktūros pagrindus.

šia proga norime pastebėti, kad tiek rimtu, išlaikytu 
turiniu, tiek vykusiais palyginimais, E. J. Kubaitis yra 
parodęs savo neabejotino autoriško sugebėjimo maste
lį. Daugiau tekių straipsnių! •

Tame pačiame Tablet numeryje mes randame dar ir 
kitą labai vykusį pasi.-akymą. Vedamajame “The UNO 
Agenda”, laikraštis daro labai paprastą pasiūlymą: 
girdi žodžiams su darbais suderinti, tolydžiui gražiai 
skambantiems principams įkūnyti, “might ig right” už
metimui paneigti, UNO turėtų pradėti nuo, palyginti, 
paprastų ir aiškių Lietuvos, Latvijos ir Estijos bylų...

★
“The Justice for Greece Committee” išleido anglų 

kalba knygą, pavadintą “Justice for Greece”.

Rašo Adata.
Iš Anglijos-Amerikos ir 

Rusijos santykių aštrėjimo 
atrodo, kad trečiasis pasau
linis karas jau “around the 
corner”.

★ ★ ★
Po teisybei tas trečiasis 

pasaulinis karas jau seniai 
yra prasidėjęs ir jis eina. 
Trečiasis karas prasidėjo 
anksčiau, negu antrasis. Tai 
išrodo lyg nesąmonė, bet 
taip yra.

★ ★ ★
Kaip tik įsigalėjo komu

nizmas Rusijoj, tai Leninas 
pareiškė, kad kapitalistinis 
ir komunistinis pasaulis vie
nas šalia kito gyvuoti ne
gali. Tarp tų pasaulių ka
ras turi eiti iki žus vienas 
ar kitas.

★ ★ ★
Lenino paskelbtą karą 

tarp komunizmo ir kapita
lizmo kai kuriam laikui bu
vo pertraukęs nacizmas. Žlu
gus nacizmui, atsinaujino 
karas tarp kapitalizmo ir 
komunizmo. Žinoma, nebus 
dyvų, jei kils naujas galin
gas izmas ir, kaip nacizmas, 
tą karą vėl sutrukdys arba 
padarys galą ir komunizmui 

’ir kapitalizmui.
★ ★ ★

Komunizmas ir kapitaliz
mas yra abu imperialistiški, 
abu besočiai, neį vienas jų 
nnesiskaito su tiesa ir tei
singumu. Bet jei klausti, ku
ris kurį viršija tais atvejais, 
tai be svyravimo reikėtų at
sakyti, kad pirmenybę ima 
komunizmas.

★ ★ ★
Iš Europos Amerikon at

vyko naujas ubagas almuž- 
nos prašyti. Yra tai Pran
cūzijos buvusis diplomatas 
Blum. Iš pavardės jis yra 
tinkamas savo rolei, nes 
bliumas pas lietuvius reiš
kia verkšlentoją.

★ ★ ★
Keista, kad tik didžiosios 

Europos tautos tesiunčia sa
vo ubagus į Ameriką. Čia u- 
bagauja Rusija, Anglija, 
Prancūzija. Tuo tarpu Bel
gija, Danija, Norvegija, O- 
landija to nedaro.

★ ★ ★
Sveikai tautai atsigriebti 

po karo nėra jau taip dide
lis daiktas. Po pirmojo ka
ro Baltijos tautos buvo kur 
kas blogesniame stovyje, ne
gu dabar Prancūzija O bet 
gi jos įsikūrė ir šauniai už
gyveno be ypatingos iš sve
timųjų paramos.

★ ★ ★
Pagrindinė prancūzų bėda, 

tai ne karo nuostoliai, o jos 
moralinis ištižimas. Dėl tos 
priežasties pas prancūzus į- 
sigalėjo komunistai, kaip 
blakės nešvarioje šeimynoje. 
Jei prancūzai morališkai ne
atsigriebs, tai jų ir paskola 
neišgelbės.

★ ★ ★
Prancūzai menkėja dva

siškai, medžiagiškai, intelek* 
tuališkai ir morališkai. Jau 
nuo seniai pas prancūzus gil
tinė daug dažniau lankosi, 
negu gandras. Jau prieš ka
rą Prancūzijoj būdavo mi
rimų 30,000 daugiau, negu 
gimimų.

Dvigubai amžių prailgina 
tas, kas svarsto savo praei
tį. — Mokki.

JŠaLciuvieni-^uitaityti^

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
2.

Zosė, Vilnių užėmus, ap
sigyveno Petrapilyje. Čia ją 
viliojo atstovienės karjera, 
tačiaus p. atstovas, V. Dū
mą išvaikius, rūpinosi savo 
karjera ir vedė kitą. Šįmet 
tos karjeros sudarymo su
metimais Zosė persikėlė į 
Maskvą. Petrapily universi
tetą jau buvo “baigusi” — 
išbuvusi keletą metų pir
mam kurse ir neišlaikiusi 
egzaminų minimumo, laiko
ma išstojusia. Su Zieniūtė- 
mis retai sueidavo. Danutė 
buvo nuobodi, todėl jai ne
naudinga. Marytė gal ir ga
lėjo būti naudinga, tačiau 
jodvi labai nesutiko dėl pa
žiūrų ir dėl taktikos skir
tingumo.

Vakarėlyj Zosė, kaip vi
suomet, turėjo pasisekimą. 
Tuo labiau, kad čia ji dar 
naujiena. Aplink Zosę suko
si būrys vaikinų.

Danutė nuolat sueina su 
Maryte. Kol prisidžiaugė sa
vo Motiejumi, Marytė nema
tydavo jos mėnesiais. Da
bar jau sesuo reikalinga. Ji 
sėdi su Grikšais ir kitais. 
Flegmatiškai, kaip visuomet, 
ir kad ir kartoja savo įpras
tą “ar ne vis vien”, bet ran
ka jos nerviškai suka nuo 
laikrodžio auksinį grandinė- 
lį; akys neramiai dėbtelia 
į rūkantį vyrų kompanijoj 
jos vyrą.

Motiejus jau nebe tas. 
koks buvo prieš vedybas. Jis 
jau negaudo savo Danutės, 
nepavyduliauja, jei ji su ki
tais kalba, ir visai ramiai 
gali praleisti kad ir visą va
karą be jos.

Danutė įpratusi prie jo 
meilės dūsavimų ir jo dide
lio prisirišimo, dabar neleng 
va galėjo įpiasti į tokį jo 
atšalimą — juo toliau, tuo 
didesnį. Nei priekaištai, nei 
maldavimai nieko negalėjo 
padėti. Jėga mielas nebūsi 
— teisingai sako patarlė. 
Nėra kas sudomina, nėra 
kas pririša. Grožiu prisi
džiaugė, su visu kuo apsi

prato, ir liko tik tuštuma, 
o tos tuštumos užpildyti nei 
vienas, neį kitas nemokėjo.

Prie durų vyrų būryj sto
vėjo rankas sukryžiavęs, at
mesdamas tai vieną tai ki
tą koją, jau žymiai pratur
tėjęs finansininkas Grigas. 
Jis šnekučiavosi su jį priei
nančiais vyrais, išdidžiai, 
nors mandagiai ir maloniai, 
atsakinėjo bešokant užkliu- 
dančioms jį panelėms. Iš vi
so matyti, kad tas vyrukas 
žino savo kainą. Ir ne be 
reikalo. Jis jau turtuolis, o 
tikisi būti dar didesniu. 
Daug panelių laukia jo. Jis 
buvo ir Zosės persikėlimo į 
Maskvą priežastis.

Jis matė, kaip mirksi jam 
akim Zosė, kaip mielai ji 
jam pasiduotų, bet atsimi
nęs, kaip anksčiau, kol jis 
buvo dar neturtingu, Zosė 
nuo jo įTusisukdavo, buvo iš
didus. Vesti šiais nepasto
viais laikais nebuvo pasiry
žęs. Flirto irgi nebuvo di
deliu mėgėju. Stovėdamas 
pusę vakaro prie durų, iš 
aukšto apžiūrinėjo visus ir 
visas, retkarčiais su vyriš
kiais užsirūkydamas. Zosė 
ant to jau griežė dantį.

— Aš tau sakau, Maryte, 
kad jis bus prie mano kojų! 
Matėm mes ne tokių. Tik 
reikia, kad tu duotum pro
gos man su juo pas tave 
susitikti. Pakviesk jį, Ma
ryte, pas save, ir aš ateisiu. 
Pakviesk, būk draugė! I^a, 
nors dėl šposo. Tu turi ma
tyti. kaip galima tokius ant 
piršto vynioti, — prašė mal
davo Zosė, rodydama aki
mis Grigą.

Grigas paskutiniu laiku 
daugiausia dėmesio kreipė į 
Julytę. Ar patiko ji jam? 
Ar norėjo jos tėvo geru var
du sustiprint pasitikėjimą 
savo bizny j. Ar buvo dar 
koki kiti sumetimai ir ar, 
iš viso, kokį nors sumeti
mai tfcivo, — iš jauno finan
sininko taktikos nebuvo ga
lima spręsti.

t Bus daugiau)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

UŽ INDELIUS 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

b
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadieni iki 2-roa valandos po pietų.

■■
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Į J. Paukštis, Ra.ndis, Meišti-j . kovo 17 d. per sumą, kon-

SlKirinkimdę Ir /iniOS Pro8a paskaitas sveikatos ninkas Norvaiša, K. Šatas,' Bridgeport. lederaci- ferencijai pamokslą sakė 
JUJll IIIIMIHUJ tmiVJ .reikalais balandžio 7 d., 6 Kežas,’ Kacevičia, K. Petru- U°s 26-jo skyriaus susirin- svečias kun. J Vaitkevičius, 
Iš Prakalbu vai. vakaro, Dariaus-Girėno lįenė, Grigaliūnas, Lekas, S. j k}mas įvyks parapijos sa- MIC, kurig aiškiai išdėstė

“ Į salėj. Varnas, kad Labdarių Vienažindis, Neverdauskas. ^j, balandžio 3 d., 8 vai. Federacijos didžius nuopel-
Brighton Park. _ Federa-, Są-gos 8 kuopa ruošia bin- Zalumskis, Lileikis, Kuli-1 vakare. Susirinkime bus la- nus Bažnyčiai ir tautai, ir

cijos 19 skyr. sus-me pra-; gO balandžio 14 d„ Venge_- kauskas, Skipitis, žiurlis, A. | bai įdomi kun. dr. J. Pruns- nurodė, kad reikia visiems
V ienutė Pakeltis, Namavičienė, Si- i k*°> arba kun. K. Barausko būtinai organizuotis po Fe-

monaitis, Namavičienė, Sta- paskaita, todėl visų draugi- deracijos vėliava, ją nuošir-

nė, Meištininkienė, Dišius, l\
Pakačinskas, Steponavičia, panešimai 
J. Paukštis, Ra.ndis, Meišti-]

Nors visi mūsų dv. vadai nykus munšaino gadynė. Vy- REMKITE IR PLATINKITE 
pilni iškalbingumo, tačiau riausybės agentai surado 

didelę munšaino virtuvę. Su
naikinta iki 4,000 galionų 
brogos ir daug pagaminto iš 
kornų spirito.

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

nešimas iš Federacijos aps 
kričio patiekė pirm. N. Šir- 
vinskas, papildė J. Brazaus
kas. Dabartinis darbas — 
rengiamas bankietas pager-

liausko salėj.

Prakalbose kovo 24 d. au-, niulis, y. Paukštis, J. Pau- > atstovai ir pavieniai Fe-į džiai remti ir bendrai dirbti
liūs.

bimui vyskupo Bučio, MIC., 
ir kartu vajaus pradžia stei 
gimui aukštesnės mokyklos ! romskis 
berniukams. Kad darbas bū- po 00 
tų sklandesnis, komisijon iš-i Kazlauskas

kojo:
$3.00 — Urban.
Po $2.00: J. Kniburis, At- 

roškienė, Aektis ir K. Za- j dai ir pinigTl priduoti sek- tos ir šių' dienų aktualiais

Keliolika prisirašė prie atsilankyti. Atsilankykite vi 
BALF 6 skyriaus. Jų var- S1- kurie domites mūs tau-

deracijos nariai kviečiami Katal. Akcijoje, ypač šių die 
nų Bažnyčios ir tautos rei
kaluose.

B. A. L A C H A VV I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. Papelis, J. i 
C. Kupris, A. j

: retoriui Simanavičiui.

rinkta po du atstovus iš Kukams, E. Paulius* V. Mi- Vieša Padėka 
kiekvienos kolonijos. Iš mū- kalūnienė, H. Čepas, A Ka
sų kolonijos N. Širvinskas. sįnskas, A. Shurna, Mary 
ir J. Brazauskas. I Pakeltis, O. Kaminskas, S.

Iš konferencijos padarė, Mikušienė, L. Zakarienė, J. 
pranešimą D. Varnas, papil- Brazauskas, O. Vyšniauskie-

Aš atvažiavus į Los An- Kovo 17 d. visi matėm 
gėlės visai nesitikėjau rasti i dvasios vadų nuoširdų prie- 
tiek draugų, kurie mane taip lakumą ir pritarimą Fede- 
maloniai priėmė ir išleido. racijai Katal. Vak. Valst.

Išbuvus du mėnesius tik- konferencijos proga ir pa

klausimais Tad Federacijai į talką
P. S. - Pažinkime, bridge1 Sinti Bažnyčią ir tautą te- 

portiečiai, savo dvasios va- i s^°Ja visi- Teremia Federa- 
dus ir Federaciją. ci^ lankant jos susirinki

mus ir parengimus.
Valdyba

dė E. Enčeris. Brazauskas,i nė, L. Rokevičienė, T. Nor-į rai jaučiausi kaip namie. jčios konferencijos nepapras- 
Zaromskis. Buvę kalbėtojai būt, S. Yutsis, A. Žilis, Siaus Į Pirmiausia labai ačiū W. il4 nusisekimą. 
visiems patikę. Žmonių gau- į tas, B. Ustela., Aglėnas, Na- į ir E. Mitkams, kurie taip
singas atsilankymas ir au-J sukaitienė, Zakaraitė, Yu- | gražiai priėmė ir visą laiką

Munšainas verda
Norfolk, Va. — Kur ne 

kur, bet šioj apielinkėj neiš-

kos manoma pralenkė kelių 
metų ruoštas konferencijas. 
Tik pasigesta, kad lietuvių 
tautos dirbami darbai ne
buvo svarstomi.

Lietuvių Tautinio Muzie
jaus reikalu kalbėjo J. En
čeris. Parapijos salė jau gau 
ta nuo 19 ligi 26 gegužės. 
Bus ne tik spaudos paroda, 
bet manoma turėt Lietuvos 
rankdarbių parodą ir Lietu
vos valgių parodą. Be to. 
bus pakviesti kas vakarą 
paskaitininkai ir suruošta 
kitokia programa, žinoma, 
tas reikalaus daug darbo. 
Taigi, kvietė visas draugi
jas į talką prisidėt! vieno
kiu ar kitokiu būdu.

Iš ruoštų prakalbų, kurios 
įvyks kovo 24 d., parapijos! 
salėj, padaryta toks prane
šimas: kalbėtojais buvo kle- i 
bonas kun. A. Briška, J. Sa- ' 
vaitis, konsulas P. Daužvar- j 
dis ir S. Pieža. žmonių pri- j 
sirinko pilna salė. Aukų su-į 
dėta $131.00.

Rengimo komisija, kuri j 
ant greitųjų suruošė šias į 
prakalbas, džiaugias gražio-) 
mis sėkmėmis. Atsilankusie- 
ji irgi dėkingi, kad turėjo j 
progos išgirsti iš kalbėtojų 
tiek įdomių žinių. 
DRAUGIJŲ VEIKIMAS

J. Brazauskas pranešė, 
kad L. Vyčių kuopa ruošė 
“sočiai” Petrulių namuose. 
Enčeris, — kad Susivienymo 
160 kuopa ruošia vajaus

kaitė, Mickienas, Pakarlis,J gyvenau kaip pas geriau- 
Vyšniauskienė, Metevičius,! sius gimines.
Vebell, Kamarauskas, Gre-J Dirgelam, su kuriais kar- 
gas, Banojus, Shilis, P. Ki-] tu gyvenom ir su savo ma

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

stelius, Mrs. Kisielius, Pi- 
variūnienė, Yurkevičienė, Gu 
davičienė, D. Gudavičius, K.

šina pavėžino po Kaliforni
ją-

Pralotui Maciejauskui, ku-
Puplauskas, Judgalvienė, Jo- ris savo maldomis palinkę 
naitis, Skirmuntas, N Šir- i jo laimingos kelionės, 
vinskas, Gurdinąs, J. Vals-j Visiems, kurie suruošė 
kis, J. Klimas, J. Simonaitis,: man išleistuvių vakarienę, 
V. Valantinas, Tamašauskie- j kurios aš visai nesitikėjau, 
nė, Butkus, Bilušis, Kalvai- Tikrai man buvo surpryzas.
tis, Tebelskienė, Kubilienė, 
Brazis, Šidlauskienė, Vyš-

Z. Markūnienei, U. Galec- 
kienei, P. ir V. Gražiams ir

niauskas, Galkus, Macijaus- j jų dukrelei Genovaitei, dr. 
kienė, Toleikienė, Žilienė, P. Baltrėr.ui ir M. Rimdžie- 
Angliskas, P. Vaičekauskie-' nei. M. Rumšas

A. A.
MAGDALENA ČEPAUSKIENĖ (po tėvais Jučaitė)

(iyveno 3311 S. bituanica Avė.
Kovo 31 (I., 1946 m., 9:34) vai. vakaro.

Gimus bietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Jurbarko para
pijos, Dainių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: brolį Antanų Jocaitį (Edvvards- 
ville, III ); sesers sūnus Antanų Bronislovą, ir Albinų Bagžius ii jų 
šeimas; 2 pusseseres Marijonų Danusevičienė ir Veronikų Baltres 
ir jų, šeimas; pusbrolį Jonų Ambrozaitį ir kitos gimines.

Priklausė prie šv. Onos, Apašt. Maldos. Tretininkų, Gyvojo 
Rožančiaus draugijų, TT. Marijonų bendradarbių, šv. Kazimiero ir 
Šv. Pranciškaus rėmėjų, b. R. K. S. A.ir Labdarių 5-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje — 3307 So. 
Lituaniea Avi-.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. — Bal., 4 d.. 1946 m. Iš koplyčios 
8:00 vai., ryto. Ims atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Sesers Sūnai, Pusseserės, Pusbrolis ir Visos 
Kitos Giminės.

baidot., direktorius., Antanas M. Phillips. Tel., YARds 4908.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenėiantlejl nuo senu. atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
bEGUbO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelb«s Išgydyt 
senas, atda- y-ys 
ras Ir akau- b/Z 
džlas žals- *■ 

das. Vartokite J| irgi skaudlems 
nudegimams, šųšų tr nutrūkimų 
praftallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. AtvSdlna va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėtimus!, 
sulaiko nuo odos sudžlflvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos nležėji 
mul, nuo darbo išbėrimams ir kl 
toms odos negalėms iš lauko pu

bEGUbO O1NTMENT parsi
duoda po fl.OO, 1.76, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog ii—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III-

y
»«

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pflr.ai 
patenkint? tais mena ledevrais 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

A. A.
ONA LAURINAITIENE 
(po tėvais Ambrozaitė)

Gyveno Allegon, Mich.
Mirė Bal., 1 d., 1946 m., 7... 

vai., vak., sulaukus 6 4 m. amž.
Gimus bietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio, Jurbarko para
pijos, Kuterų kaimo. Ameriko
je išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Jonų; 4 sūnus Anthony ir 
marčių Sophie, Joseph ir mar
čių Jean, Peter ir marčių Ruth 
ir Roy; dukterį Bernice Sim- 
kins ir žentų Fenn; 7 anūkus; 
4 seseris Barbarų Juškaitienę, 
Marijonų Nagle ir jos vyrų Jo
seph, Veronikų Juknis ir vyrų 
Juozapų, Kotrinų Račkienę ir 
jos vyrų Dr. Al. M. Račkų,; 
švogerkų Marcelų Aniorozaitie- 
nę jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 So. 
50th Avė., Cicero.

baidotuvės įvyks Penktad., 
— Bal. 5 d., 1946 m. Iš koply
čios 8:30 vai., ryto,, bus atlydė
ta į šv. Antano parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai; Mar
čios, Dukterys, Seserys, ir Anū
kai ir Visos Kitos G minės.

Baidot., direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. Townhall 2109.

:20

A. A.
JUOZAPAS MAŽEIKA
Gyveno 4157 S. ArtcsianAve.
Mirė Bal., 1 d., 1946 m.,

9:30 vai., ryte, sulaukęs 2 7 m., 
amžiaus. Gimęs Chicago, J ii.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinėlę Elenų (po tėvais Ga- 
braitė); sesei) Adelę Wolk 
švogerj Theodore ir jų šeimų; 3 
brolius Walter jo žmonų Julia. 
James jo žmonų Anne jų šei
mas ir Krank; 2 dėdienes Ma
rijonų Mažeikienę ir Sofija Ma
žeikienę jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje — 4330 S. 
California Avė.

baidotuvės įvyks Penktad. — 
Bal., 5 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas į Nekalto Prasiil., 
šv. Pan., Marijos parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų l»us nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieč ame visus 
gimines, draugus ir. pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Motii ą, Se no, Bro
liai. švogei is, Brolio ės. Dė
dienes ir Visos K tos Giminės.

baidot., direkt.. .John P. 
Eudeikis. Tel.. YAKDS 1711.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

NULIŪDIMO
O'« p VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės! Telefonas; cedarcrest 6 3 35

f

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ATIDARĖ
Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Weslern Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

... v 
J

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NARIAI:

G h I o a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnau jam 
dieną ir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

P. J. RIDIKAS
3354 S. UALSTED ST. 710 VV. 18th STREET

Teiephone YAKds 1419

I. I. ZOLP
1646 VVEST 46th St. Phone YAKds 0781

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

Phones: YAKds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
, COMmodore 5765

PULIman 1270

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 966 L
L. L. BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L1TUANICA AVĖ. Phono YAKds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572
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Forest Preserve District

Supažindina mus su gyvatėmis
KOKIOS RŪŠIES GYVAČIŲ RANDASI MCS APIELIN- 

KEJE IR AR JOS PAVOJINGOS ŽMONĖMS.

Viking Press šiomis die-į 
nomis išleido Clifford H.1 
Pope parašytą knygą ant- Į 
galviu “Snakes Ali ve”. Kny-j 
ga yra įdomi ir rekomenduo
tina ne tik vaikams, bet ir 
avgusiems, ypatingai tiems, 
kuriuos išgirdus ką nors 
apie gyvates šiurpas nukre-I 
čia, o pamačius gyvą gyvatę, 
žado netenka. Susipažinus’ 
su gyvatėmis, kurios rūšys 
yra nuodingos, o kurios ne, 
daugeliui toji baimė ne tik 
sumažės, bet ir visai išnyks.
FOREST PRESERVE 
DISTRICT BIULETINIS

Ryšium su pasirodžiusia 
šia knyga ir su artėjančiu 
pavasariu, kuomet gamtoje 
viskas atgija, o sykiu ir gy
vatės iš savo urvų išlenda, 
Forest Preserve District of 
Cook County paruošė biule- 
tiną, kuriame aprašoma, ko
kios rūšies gyvačių randasi 
aplink mus, tai yra Cook ap
skrities parkuose ir miškuo
se.
TIK VIENA RŪŠIS 
NUODINGA

Biuletine rašoma, kad ap
linkui Chicago tik viena gy
vačių rūšis nuodinga. Tai 
vadinama maža massasauga 
barškuolė (rattlesnake). To
ji rūšis čia yra reta ir nesi- 
veisia Cook apskrityje. Nors 
ji nuodinga, tačiau jos įkan

dimas nėra fatališkas, ne
bent įkąstų mažą vakią, ar
ba augusį su silpna širdimi. 
Ne tik Cook apskrityje, bet 
visoje Illinois valstybėje per 
pastarąjį 100 metų nėra au
tentiškų rekordų, kad tos rū
šies barškuolės įkandimo 
žmogus būtų miręs. Taigi, 
net massasauga—barškuolė 
neturėtų būti užmušama, jei 
pasitaikytų kur nors ją rast.
PAPRASTOS
GYVATES

Aplink mus — tuščiuose 
lotuose, parkuose, miškuose 
randasi daug paprastų gy
vačių, vadinamų Garter 
Snase, Little Green Snake, 
Blue Racer, Pilot Black- 
snake, Fox Snake. Bull 
Snake ir Water Snake. Jos 
nėra nuodingos ir mums 
naudingos. Jos minta kirmi
nais. vabždžiais, varlėmis, 
pelėmis ir žuvimis. Black- 
snake kai kada išgeria pauk
ščių kiaušinius ir suėda iš
perėtus paukščiukus, tačiau 
ir tos gyvatės naudingumas 
atsveria paukščiams daromą 
žalą. Daugelis farmerių apie 
savo tvartus ir kluonus lai
ko Blacksnake ir Bullsnake. 
kurios sunaikina visas žiur
kes ir peles. Kur randasi 
Blacksnake ar Bullsnake, 
ten žiurkių ar pelių nema
tysi. Karvių tos gyvatės ne-

STREIKO VADAI MITINGUOJA ) Du kunigai mayoro komitete

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

CIIOPS Mfsy SPF.CIAT/YBF: 
- Vištiena ir Žuvies Valgiai

AMBROSE, Savininkai

BROIFEB STEAKS IR
Ravioli — Spaghetti
E. 4. STATKUS ir B.

Thomas Kennedy, sekretorius-iždininkas United Minės 
Workers; John O’Learry, UMW vice prezidentas; ir John 
L. Lewia, UMW prezidentas. Kairėje vyriausybės konci- 
liatorius Paul Fuller. (Acme-Draugas telephoto)

žinda. Jei kas sako priešin
gai, jis nieko nežino.
PRASIMANYMAI

Daugelis kalbų apie gyva
tes yra grynas prasimany
mas. Nėra gyvatės, kuri, įsi
kandus savo uodegą, lanku 
ristusi nuo kalno į pakalnę. 
Nėra gyvatęs, kurios uodega 
būtų pavojinga kaip skor
piono. Nėra “stiklinės” gyva
tės, kuri gali sudužti į gaba
lėlius.

Daugelis bijo gyvačių dėl 
pramanytų apie jas kalbų ir 
savo įsivaizdavimo.

Chicago ir apielinkės gy
ventojai biuletinis sako, ne
turi bijoti parkuose, miškuo
se gyvačių, nes kurios aplink 
veisias, nėra nuodingos.

Nauja radio stotis
Evanston miesto taryba 

nubalsavo įsteigti radio sto
tį, kuri bus žinoma raidėmis 
WEAW. Stoti^bus operuoja
ma North Shore Broadcast- 
ing Co. Nauja stotis bus į- 
rengta adresu 2301 Oakton 
St.

North Central Association 
of Colleges and Secondary 
Schools suvažiavimui, kuris 
šiomis dienomis buvo Chica- 
goj, pakritikavus Chicago 
mokyklų sistemą ir pagrą- 
sinus nuimti akreditavimą 
nuo visų vidurinių viešųjų 
mokyklų (high schools), jei 
nebus sudarytas Board of 
Education laisvas nuo bet 
kokios politinės įtakos, ma- 
yoras Ed. J. Kelly išrinko 
septynių asmenų komitetą, 
kuris paruoš metodus to
kiems Chicago Board of 
Education nariams išrinkti.

Komitetan įeina sekantieji: 
dr. Ernest Cadman Cowell, 
prezidentas Chicago Univer
siteto; dr. Franklin Bliis 
Snyder, prezid. Northvves- 
tern Universiteto; kun. Co- 
meford J. O’Malley, prez. De 
Paul Universiteto: dr. Henry 
T. Heald, prez. Illinois Ins

titute of Technology; Arthur 
Cutts Willard, prez. Illinois 
Universiteto; kun. James T. 
Hussey, prez. Lcvola Univer
siteto; ir aukščiau minėtos 
mokyklų sąjungos sekr. F. H. 
Henzlik, dekanas mokytojų 
kolegijos Nebraska Univer
sitete.

Minėtos sąjungos žinioje 
yra visos vidurinės mokyk
los. Ji teikia joms akredita
vimus (pripažinimus). Be tos 
sąjungos akreditavimo, bai
gę vidurines mokyklas stu
dentai, norėdami stoti į 
aukštesnes — universitetus, 
privalo laikyti specialius kvo 
timus. Akredituotų mokyklų 
studentams to nereikia.

Šia proga reikia pažymėti, 
kad Chicago lietuvių viduri
nė mokykla — Šv. Kazimie
ro Akademija — mergaitėms 
irgi yra pilnai akreduota 
minėtos sąjungos.

Iškirtę grindis, 
išvogė krautuvę

Suimta sena

Lawrence Clothing Store,! 
1142 N. Ashland Avė., plė
šikai iš rūsio iškirtę grindis 
išvogė krautuvę. Krautuvės 
savininkas praneša, kad pa
vogta 130 vyriškų kostiumų, 
kurių vertė siekia $3,750.

Saugoja nuo moters
Pranešus, kad iš Illinois 

State Hospital pabėgo Mrs. 
Leoną Nielsen, policija pas
tatyta saugoti ofisą Rodney 
Brandon, kuris yra buvęs 
direktorium Illinois Viešo
sios Gerovės. 1942 metais 
sakomij moteris jį norėjusi 
nužudyti už tdi, kad jis ne- 
prileidęs jos prie valstybinės 
pašalpos.

vagiu gengė
Šiomis dienomis policijai 

pavyko suimti seną vagių 
gengę, kuri prisipažino pra
dėjus veikti 1938 metais. Per 
tą laiką vienas jų žuvo due- 
lyje su Indiana vai. policija.

Suimti sekantieji: Ed. 
Satchill, 570 E. 38 PI.; M. 
Guest, kurio namuose 6037 
S. State St. policija rado 
daug vogto audeklo; John 
Usher, 63 E. 45 St.; C. Hug- 
ley, iš Benson, III., ir J. 
Nickerson, 4226 Vincennes 
Avė.

Gaisras viešbutyje
Du Lac Hotel kilus gais

rui, šimtas negrų rezidentų 
buvo priversti viską palikus 
bėgti į lauką. Ugnegesiams 
pavyko gaisrą likviduoti be 
didelių nuostolių ir aukų.

18-ka sužeista 
eleveiferiuose

Vidurmiestyje. įvyko nelai
mė ant viršutinio geležinke
lio (eleveiterio). Prie Mer- 
chandise Mart stoties į sep
tynių vagonų Evanton Ex- 
press smogė lokalinis Ken- 
wood traukinys. Sutriuškin
ti keli mediniai vagonai ir 
sužeista aštuonioliką asme
nų, kurie išvežioti į tris ligo
nines: Henrotin, Passavant 
ir Wesley Memorial. Sunkiau 
šiai sužeista viena moteris, 
laukianti kūdikio.

įvairūs Įvykiai

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

#500.00 «ydymo 
polisas

#4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
n ooo.oo POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE G300 CHICAGO 32, ILL.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

Gyvuliu savaitė
Mayoras Kelly proklema- 

cija paskelbė balandžio 7-13 
dienas, kaipo “Be Kind to 
Artimais Week”.

Žiurkės uždarė
•'fvklą

Great Wheinetham, Angli
ja. — čia mokyklose priviso 
tiek žiurkių, kad vyriausvbė 
nutarė uždaryti iki jos bus 
išnaikintos.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

IS Mūhų Dirbtuvės

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, miisŲ 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tfikst&nčlal Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namds: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Oermak Road 

Telefoną* CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.
z?

Du plėšikai, išmušę Carl 
Fisher krautuvės, 306 Wa- 
bash Avė., langą pagrobė ei
lę muzikalų instrumentų.

★
Prie 20 ir Racine gatvių 

automobiliui smogus į gat- 
vekarį, sužeista vairuotojas 
John Keller iš Cicero ir kiti 
du asmenys.

★
Moteris apie 50 metų am

žiaus, kurios ridikulyje ras
ta Rockford’o banko knygu
tė ir $13 pinigais, mirė va

liuodama gatvekariu. Nuga- 
jbenta į apskrities lavoninę. 

★

Ray ir Marian Saunders, 
2147 W. Washington blvd., 
grįžusius iš pasivaikščiojimo 
prie namų pasitiko plėšikas, 
kurs atėmė pinigus ir nuo 
pirštų numaustė žiedus.

★
Laikraščiuos labai daug 

žinių apie pavogimą dvira
čių (bicycles). Visiems pa
tariama dviračius, kuomet 
jie nevartojami, laikyti sau
gioje vietoje.

★
Mrs. J. Butera, 842 Noble 

St., buvo susitaupius pinigų 
šaldytuvui nusipirkti. Pini
gus i laikė namie įvairiuose 
induose. Jai nesant namie 
vagis įsilaužė ir išgriozdęs 
indus susirinko visus pini
gus. Priedui da išnešė furko- 
tį ir laikrodėlį.

★
Keturios moterys, darbi

ninkės Tabin-Picker and 
Co., kurių viena, gal, lietuvė 
Stephanie Mikuckis, 2025 
Charleston St., sunkiai su
žeistos, kuomet ant jų užlė
kė automobilius. Vairuotojas 
H. Yaeger, ’746 N. New Eng- 
land Avė., policijai pasisakė 
buvo netekęs kontrolės.

X Kun. dr. J. Prunskis,
žinomas žurnalistas, sekma
dienio, balandžio 7 d., 8 vai. 
sakys pamokslą 40 vai. at
laiduose Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioj. Visiems 
yra proga pasiklausyti pa
mokslo gabaus rašytojo.

X Kun. M. Jodka, MIC.,
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, praeitą sekmadienį 
pranešė, kad metinė parapi
jos vakarienė davė pelno 
virš $600. Džiaugėsi ir dė
kojo savo parapijonams už 
tokią nuoširdžią paramą.

X Tony Balchon, gyven. 
3224 West 64 Place, po 38 
metų tarnybos Common- 
wealth Edison Co., šiomis 
dienomis paleistas į pensiją 
Jis dirbo Fisk Generatin? 
Station 1111 W. Cermak Rd

X Dr. J. Simonąitis ir dr 
H. M. Kim duos paskaitas 
apie sveikatą ir grožį sek
madienio, balandžio 7 d., 
vakare, Darius Girėnas sa
lėje. Paskaitų pradžia 6 vai. 
Paskaitas ruošia LRKSA 
160-ji kuopa iš Brighton 
Park.

X Donna Kaminskas, pir
mininkė Moterų Są-gos 67 
kuopos, savo gražioj reziden 
cijoj vaišino kuopos valdy
bos nares ir ta proga ap
svarstyta kuopos ruošiama 
kauliukais žaidimo pramoga, 
kuri įvyks balandžio 10 d.

X Adomas Bernadišius,
žinomas Cicero biznierius 
savininkas Crant Works 
Coal Yard, balandžio 4 d. 
su Chicago Merchants Asso
ciation ekskursija vyksta 
dešimčiai dienų atostogų į 

, Floridą. Tarpe apie 200 eks- 
i kursantų, Adomas yra tik 
vienas lietuvis.

X Kun. Kaz. Barauskas, 
žurn. S. Pieža bal. 14 d. 3 
vai. popiet kalbės ŠŠ. Petro 

1 ir Pauliaus parapijos salėj, 
West Pullman. Vestpulma- 
nieciams bus proga išgirsti 
daug naujų ir įdomių žinių. 
St. Pieža yra neseniai grį
žęs iš kelionės į Romą ir 
susėjęs su lietuviais pabė
gėliais.

X Šį vakarą, balandžio 3 
d., Chicago Stadium, vyks
ta tolimesni basketbolo žai
dimai, iš kurių išeis profe
sionalai basketbolo čempijo- 
nai. Bus du žaidimai: Chi
cago su Oshkosh ir Wayne 
su Baltimore. Chicago tyme 
žaidžia garsusis George Mi- 
kan. Sprendžiamieji žaidi
mai bus balandžio 5 ir 6. 
Tikietų galima gauti Bond's 
Store, 65 W. Madison St.

X Antanas Celkis, būda
mas Amerikos kariuomenė
je Europoje, daug pagelbėjo 
lietuviams pabėgėliams. Pa- 
liuosuotas iš kariuomenės 
praeitų metų rudenį buvo 
sugrįžęs į Chicagą ir sutei
kė daug žinių apie ištrem
tus lietuvius ir davė pata
rimų kaip jiems pagelbėti. 
Dabar gi Antanas jau atsi
dūrė tolimoje, šaltoje Alas- 
koje, kur temperatūra yra 
30 laipsnių žemiau zero ir 
sniegas 27 pėdų gylio. Ad
resas: A. Celkis, c o A. R. R. 
Anchorage, Alaska. Pirmie
ji jo įspūdžiai apie Alaską 
bus atspausdinti “Drauge”.
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