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PREZIDENTAS TRUMAI* KALBA CHICAGOJE
MacArthur Pasakė Alijantų Tarybai, 

Kad Ji Tik Patars, o Jis Vadovaus
TOKYO, bal. 5. — G e n. 

MacArthur šiandien davė 
pradžią keturių valstybių 
alijantų tarybai Japonijai, 
pasakydamas, kad jos už
duotis bus jam patarti, o 
jis pasilieka neginčytinoj 
komandoj.

Rusijos atstovas lt. gen. 
Kuzma Derevjanko tuoj įs
pėjo MacArthurą apie “di
dėjančią reakcionierių veik
lą japonų tarpe,” ir davė 
keturis patarimus: nepri
leisti spaudos; išegzaminuo
ti MacArthur’o dekretus 
septynias dienas ir impera
toriaus įsakymus 10 dienų 
pirm paskelbimo japonams; 
sutarptautinti tarybos sek-

čio trečiadienio rinkimuose 
laimėtų “netinkami” seimo 
atstovai.

Davė Pasiūlymą
Savo kalboje MacArthur 

sakė yra patartina visus 
tarybos posėdžius atidaryti 
visuomenei ir spaudai, kad 
išvengti by kokių “slapty
bės” užmetimų.

Atsišaukdamas į visas 
tautas atsisakyti teisės vesti i 
karą, vyriausias komandie- i 
rius nurodė Japonijos atsi
sakymą nuo karo siūlomoj 
naujoj konstitucijoj ir reko
mendavo “visiems pasaulio 
žmonėms rimtai apsvarsty
ti” tą mintį. MacArthur sa
kė tai yra vienintelis tikras

retoriatą (U.S. brig. gen. B. kelias į pastovią taiką, bet 
F. Felles yra generalinis kad visos tautos turi tai pa- 
sekretorius); ir laikyti nau-, daryti, o ne tik viena ar 
jus rinkimus jeigu ateinan- kita.

KARIETA IŠTIRIA STRATOSFERA

Tito Atsisakė Leisti Amerikiečiams 
Padėti Gen. Mihailovičiui Jo Teisime
BELGRADAS, bal. 5. — , šymo ir baigėsi pareiškimu,

jog “teisme bus vykdoma 
pilnas teisingumas.”

. Svarsto PraAymą 
(Amerikos Serbų Tautinė 

Taryba vakar svarstė gali
mybę prašyti Prez. Truma- 
ną atsišaukti tiesiog į mar 
šąlą Tito išgelbėjimui gen. 
Mihailovičiaus gyvybės. Sa 
kyta U.S. lakūnai dabar gal
voja apie kitas priemones 
padėti četnikų vadui.)

Pepper Sako Priedas

Jugoslavija šiandien atmetė 
Amerikos prašymą leisti 
amerikiečius karininkus liū- 

• dyti už gen. Draja Mihailo- 
vičių, kuomet jis bus teisia
mas už “išdavystę.” Mihai- 
lovičius buvo vienas pirmų
jų partizanų vadų Europoje, 
kuris buvo nesenai Tito jė 
gų suimtas.

Ilgas Jugoslavijos atsaky 
mas prasidėjo atmetimu pra

Lansingas Irgi Bijo 
Transporto Streiko

DETROIT, bal. 5.—Mili 
jonui detroitiečių belaukiant į Autorius administracijos by
užbaigimo gatvėkarių ir au 
tobusų vairuotojų streiko, 
derybininkai Lansing, Mich- 
igane, bandė išvengti pana 
šaus streiko. Inter City 
Coach Co. darbininkai tame 
mieste gręsia balandžio 10 
d. sustreikuoti už aukštes
nes algas.

Nuo streiko pradžios pir 
madieny, Detroito mayoras 
Jeffries teigia derybos ne
bus užvedamos kol miesto 
nuosavybėje autobusai ir 
gatvėkariai nevažinėja. Strei 
keriai vakar nubalsavo strei 
kuoti kol gaus naują su 
tartį.

“Mac Corporal,” 16 pėdų dujų varomas rakieta paruošiama iššovimui (kairėje) 
su instrumentais užrekordavimui žinių apie stratosferą, vykdant išbandymą White 
Sands išbandymo bazėje, New Mexico. Varomas skysto hydro-carbon kuro, rakieta 
iššaunama iš platformos iki 235,000 pėdų aukščio, skubesnio negu balso greitumu. 
_____ _____ _____ __ (Acme Telephoto.)

Taikos Konferencija |ranas Susitarė Su Rusais Dėl Visų
Gali Būti Atidėta r. x , .... „ ..

Ginčų, Jų Tarpe Aliejaus KoncesijųLONDONAS, bal. 5. — 
Anglijos užsienių ministeri
ja šiandien sakė taikos kon
ferencija, numatyta pradėti 
gegužės 1 d. Paryžiuje, vei
kiausiai turės, būti atidėta 
vėlesniam laikui.

Rusai Sumažino Savo 
Reikalavimus Austrijoj
VIENA, bal. 5.—Sušvel

nindama savo politiką Aus
trijos link, Rusija atšaukė 
didžiumą savo reikalavimų

TEHRANAS, bal. 5. — 
Iranas oficialiai šiandien 
pranešė, kad visi ginčai tar
pe Irano ir Rusijos buvo iš
aiškinti oficialiu susitarimu 
tarpe tų dviejų kraštų, kurį 
pasirašė premjeras Ghavam 
ir sovietų pasiuntinys Ivan 
Sadchikov.

Sutartis numato visišką

Rusai Pasitraukia 
Einant naująja sutartimi,

raudonoji armija regulia
riai evakuos Iraną ir už
baigs išėjimą pirm gegužės 
6 d. Tai yra UN apsaugos 
tarybos nustatyta diena to 
Ūmesniam svarstymui Rusi 
jos-Irano problemos.

(Maskvos radijas trans-

Šimtai Tūkstančių Žmonių Sveikins
Prezidentą 'Army Day' Paminėjime

Prez. Trumanas vakar iš- | Field’e. Stadione gali sutilp- 
i važiavo iš Washingtono spe ti 26,000 žiūrovų, o Soldier 
I cialiu traukiniu, kuris pa- Field’o iškilmėms išdalinta 
sieks Chicagą 9:30 vai. * šį , 110,000 bilietų rezervuotoms 
rytą Union stoty. Krašto J vietoms.
vyriausias vadas lydės Ar 

1 my Day minėjimą Chicago- 
je ir pasakys svarbią kalbą 
Soldier Field’e.

Chicaga sveikins p. Tru- 
maną kaipo Prezidentą ir 
karinių jėgų vyriausią ko- 
mandierių, nes tai bus pir
mas didelis Army Day mi 
nėjimas nuo 1941 m. balan
džio 6 d., ir 15,000 kareivių 
paraduos per Michigan ave- 
nue pirm Prezidento kalbos.

Bus ir Karo Vadai
Drauge su Prezidentu at

vyksta karo sekr. Patter- 
son, iždo sekr. Vinson, gen.
Eisenhower, adm. Leahy, 
gen. Spaatz ir kiti aukšti 
karininkai, iš viso maždaug 
100 asmenų.

Mayoras Kelly ir nariai 
Army Day komiteto sutiks 
Prezidento partiją stotyje 
ir atdaruose automobiliuose 
pervažiuos per miestą iki 
Black stone viešbučio. Para
do kelias bus: nuo Union 
station Jackson bulvaru iki 
La Šalie st., šiaurėn iki Ran- 
dolph st., rytuosna iki State 
st., atgal įi pietus iki Jack
son blvd., tuomet į Michi
gan av., ir pietuosna iki 
Balbo drive ir viešbučio.

Jeigu būtų nepatogus oras 
tai programas įvyks Chica
go Stadione vietoj Soldier

ŠTAI ŠIOS DIENOS 
PROGRAMAS MIESTE

Čia seka dienotvarkė 
Prezidento Trumano ap
silankymui Army Day 
paminėjimui Chicagoje 
šiandien:

9:30 ryte — Preziden
tas atvažiuoja į Union 
stotį.

11:30 ryte — Prezi
dento partija pasiekia 
tribūną Congress str. 
Plazoje, stebėti armijos 
paradą.

1 po pietų — Pietūs 
Prezidentui Blackstone 
viešbuty.

2:30 po pietų—Prezi
dentas atvyks i Soldier 
Field.

3:01 po pietų — Pre
zidentas kalba.

3:30 po pietų — Pre
zidento partija apleidžia 
Soldier Field ir vyksta 
atgal į Washingtoną.

Armijos progr amas 
Soldier Field’e prasidės 
11 vai. ryte. Preziden
tas savo kalboje reika
laus karinių jėgų suvie
nijimą, pravedimą kari
nės prievolės akto jr pa
laikymą stiprios milita- 
nės jėgos.

Užmuša Algų Byliu dėl žemes rusų zonoje, ir 
WASHINGTON, bal. 5.— I pareiškė pageidavimą susi-

liaus minimalėms algoms 
pramonėje šiandien apleido 
ją kaipo žuvusią dėlto, kad 
senatas stojo už jo praplė
timą pakelti ir ūkininkų at
lyginimą.

“Aš skaitau bylių visiš
kai žuvusiu,” šen. Pepper 
(Dem., Fla.) pasakė rapor- 
teriams pirm negu išvyko iš 
sostinės kalbų maršrutui.

rusų kariuomenės pasitrau- liavo valdžios komunikatą 
kimą iš Irano 45 dienų bė- pranešantį visišką susitari 
gyje, įsteigimą bendros ru- mą su Iranu, paskelbiant 
sų-iraniečių aliejaus bendro- tas pačias sąlygas kokios 
vės išnaudojimui aliejaus praneštos Tehrane.)
laukų šiaurės Irane, ir tai
kingą išaiškinimą Azerbai- 
džiano problemos kaipo iš

Rado $153,150 Vogtų 
Pinigu Užkastų Žemėje

VVASHINGTON, bal. 5.— 
Pašto departamentas šian-

imtinai Irano vidaus reik,a bus sudaryta bėgyje septy- 
lą. nių mėnesių nuo kovo 24 d.

tarti dėl kitų ginčytinų rei
kalų.

Vietoj 125,000 akerių (195 
kv. mylių) išsklaidytų ūkių 
žemių reikalautų neva ūki
ninkavimui, raudonoji armi-1
ja dabar reikalauja tik 50,- ! |||]iaica Kalėti UŽ 
000 akerių plotą, kurį vo- ;
kiečiai vartojo militariniam V6t6r8ll0 11111111511113 
lavinimuisi. Austrija pareiš- John Gotowti 59 2014
ke apsiimanti tą plotą pa- g Canal t „ sar. 
skolinti rusų kariuomenei. gybjnjs veteranų ligoninSje

Downey, III., vakar buvo fe 
deralinio teisėjo • Sullivan 
nuteistas, šešis mėnesius ka 
lėti už mušimą veterano 
Paul Lillie, 51, su diržu.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Grįžęs į VVashingtoną, valstybės sekr. Byrnes sakė 

jis prašęs Keturių Didžiųjų užsienių ministrus susirinkti 
Paryžiuje bal. 25 d., aptarti taikos konferenciją.

—Rusijos UN delegatas Gromyko kartu su devyniais 
kitais vakar vyko apžiūrėti naujas patalpas UN-ai.

—Rumunija nutraukė ryšius su Ispanija ir atšaukia 
savo misiją iš Madrido. Lenkijos vyriausybė sakė ji pri-

Atleis US Samdinius,
I) b I I *L " Al 1 !M*vo m,s,J4 ,s maur»uo. ten rijos vynausyoe saae j 
r ?K6lS LIKUSIŲ AlCjdS I pažinsianti ispanų respublikonų rėžimą ištrėmime.

Atstovų rūmai davė valdžios 
samdiniams ko nors džiaug 
tis, bet kliūtis tam yra bai
mė, kas bus atleistas, kad 
kiti galėtų gauti maždaug

—Vienuolika lavonų išimta iš sudužusio laivyno lėk
tuvo nukritusio netoli Albuquerque, New Mexico. Puerto 
Rico saloje per klaidą numesta bomba ant obzervatorijos 
bokšto užmušė devynis ten buvusius asmenis.

—Progressive Mine Workers unija sakė ji kovos jeigu
$400 metams pakėlimus At-( TJMW nariai |k|etux>ti j dirbamas kasyklas,
stovai užgyrė ats. Dirksen
(Rep., III.) pasiūlymą nuo —Senatas vakar vėl pakeitė mintį dėl minimalių algų

Pasiruošę Streikuoti
SCRANTON, Pa., bal. 5.— 

Scranton Transit bendrovės 
400 darbininkų ruošėsi sus
treikuoti 1 vai-, ryte (Chica 
gos laiku) šeštadieny. Unija 
reikalauja algų pakėlimo iš 
dabartinio 82 centų iki $1.25 
valandai vairuotojams ir 25 
nuošimčių pakėlimą kitiems 
transporto darbininkams.

Įsteigimas Rusijos-Irano dien pranešg kad trya ina 
aliejaus bendroves buvo į- 
vykdytas sutartimi, kuri

Papasakojo Gyvenimą 
Japonu Stovykloje

TOKYO, bal. 5.—Laivyno 
kapt. S. A. Newman iš Pitts 
burgh, Pa. šiandien atpasa
kojo- karo kriminalų teis 
mui, kad žiurkės ir katės 
taip smarkiai piaudavosi, 
kad plonos Kawasaki be
laisvių stovyklos sienos dre 
bėdavo. Devyni japonai yra i 
teisiami už brutališkumą 
belaisviams.

Pasak liudininko, alkani 
belaisviai bandydavo sugau
ti kates maistui, bet jos 
“buvo perdaug laukinės.”

Komitetas Užgyrė OPA
Pratęsimi 1 Metams

WASHINGTON, bal. 5.—
Atstovų bankininkavimo ko
mitetas šiandien užgyrė kai
nų kontrolės akto pratęsi 
mą vieniems metams, kaip

pektoriai seką pašto vogimo 
bylą surado $153,150 pini
gais, kurie buvo užkasti de 
vynių pėdų gilumoje žemėje menduota, 13 prieš 9 atmes- 
vienamę kieme Jacksonville, damas republikonų pasiūly- 
Fla. mą aprubežiuotį pratęsimą

Departamentas sakė pini- devyniems mėnesiams, 
gai buvo dalis $180,000 su Tačiau, komitetas 15 prieš 
mos, kurią buvęs pašto dar- 6 uždraudė agentūrai reika-
bininkas J. D. Marshall pa
vogė. Marshall mirė 1904 m. 
rugpjūčio 10 d., ir prisipa
žino pinigus užkasęs bet ne
pasakė kur.

Dženitoriams Pakeltos
Algos: Kils ir Nuomos
Algų stabilizavimo komi

sija užgyrė 15 nuošimčių 
algų pakėlimą 8,000 narių 
AFL Chicago Fiat Janitors 

| unijos nuo gegužės 1 d.
Floyd G. Dana, Chicago

buvo Prez. Trumano reko-

lauti, kad pardavėjai per 
šešių mėnesių laikotarpį pa
tys apsiimtų padidėjusias 
karnas už gaminius kaip au
tomobilius, šaldytuvus ir ra 
dijo aparatus. Komitetas 
taip pat užgyrė laipsnišką 
baigimą valdžios $2,000,000, 
000 metinio subsidijų pro- 
gramo.

Nebeturima Vilčių
Anglies Streiką Baigti
VVASHINGTON, bal. 5.— 

Real Estete tarybos prezi- i Užsiuvusios minkštos ang- 
dentas, sakė jo organizaci- |lie* derybos šiandien atrodė

KALENDORIUS
Balandžio 6 d.: šv. Celes 

tinas; senovės: Zintė.
Balandžio. 7 d.: Kančios Ja tuoj prašys OPA leidimo 

Sekmadienis; Šv. Epifani- kelti nuomas išlyginti dže-
jus; senovės: Minvydas. 

Balandžio 8 d.: šv. Dio-dabar iki liepos 1 d. atleisti lr PriSm5 pasiūlymų, pakelti pagrindinį mokesti PARYŽIUS, bal. 5,-Dr. , .. . ..
20(1,000 U.S. darbininkų, kad i nl,n anks<'i»" priimto 60 centų iki 65 centų valandai. j Marce| Petjot siandien tav0 i senovės: Staugirdaa
būtų galima likusiems duoti —Graikijos regentas Arkivyskupas Damaskinas įteikė nuteistas mirti už nužudy
reikalingą algų pakėlimą be savo rezignaciją premjerui Puolitsas. Sakyta yra sąjūdis , mą 27 asmenų nacių okupa 
išlaidų didinimo. i valdžios narių tarpe nepriimti tą atsistatydinimą. | cijos metu Paryžiuje.

nitoriams duodamą algų pa
kėlimą.

ORAS
Apsiniaukus ir nešalta. 

Sekmadieny bus lietaus.

AKRON, O., bal. 5.—Ak- 
ronas šiandien pradėjo pen 
ktą dieną be viešos trans- 
portacijos 300,000 žmonių.

galinčios užsitraukti kitą 
10 dienų arba dvi savaites 
pirm negu bus padaryta pro
greso sudarymui naujos su 
tarties 400,000 streikuojan
čių angliakasių.

Šiandien vėl vyko pasikal
bėjimai tarpe John L. Le 
wis ir kasyklų atstovų.
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league Oi European 
Freedom

KAS GIRDĖT V/AUKEGANE t A ..... b a
hrpannm Kalbėtojų tarpe buvo du

fonuoti Pranui Bujanauskui lietuviai, vienas estas, vie
(Ont. <430) arba Antanui l> ‘i\iu IK augus Glas- nag |aįvįs du lenkai, ukrai 
Sutkui (Ont 5766). Jie mie- ro\v (Skuti'oj O leidžiamas nietįa ir j'UgOaiaVas. Daugu

tų piliečiai nenori grįžti na- pertraukiami garsiu ploji- Te!. — YARds 5537. 
mon- mu. S-usirinkimas priėmė re-

VISI KVIEČIAMI

Šv. Teresės Altoriaus Puo
šimo Draugijos metinis pa
rengimas (Bunco and Card 
Party) įvyks bal. 7 d., Lie-

zoliuciją iškelti viešumon 
dalykų padėtį rusų okupuo
tuose kraštuose ir išaiškin
ti priežastis verčiančias sve-

į noru atvažiuos automo- D. Britanijos l ietuvių R. K, mas jų buvo asmeniškai per- timšalius pasilikti užsieniuo
iliu fr paims tuos drabu- Darbininkų Sąjunga- ?avait- gyvenę po rusų okupacine se. Daugelis vokiečių buvo

♦įiviii svetainei Pradžia ly- **us’ įsiūkite ir savo vardą rastis praneša. valdžia, dalyvavę slaptose apkaltinti ir pasmerkti už
‘7 30 vakare. Komisija i ir adresą- Gal žmogus, _ga- Va-rio 11 čie valan- armijose prieš vokiečius ka- tai kad jie nenorėjo žinoti

k ilčia visus atsilankyti Vi-I v^s drak>u^i» atsiųs padėkos dą Londone, Cc" "v Hali. ro metu, paskui patyrę iš kas dėjosi koncentracijos
l' Draleisti smagiai žodelį. Labai daug girdėt to- Red Lion Sąuare įvyko or- j rusų NKVDistų rankų, vie- stovyklose. “Tegul nekrinta 

l1 ika ir* laimėti gerų dova- kių atsitikim4- ganizacijcs viešas susirinki-nas kitas pabuvoję?, ir ru- ant mūsų tautos pasmerki-
“ Komisija uoliai darbuo- PATENKINTAS P'rminjnka™ Duchess sij koncentracijos lageriuo- mas. Faktų dangstymas ir

?asi platindama tikietus. Ne KELIONE ■ °f Athlone._Susm.nk.mo.tiks se. net melas gal būt buvo rei-
J.. knmiRiia bet ir daug las buvo lssiaiskintl k°del Fublikos salėje buvo apie kalingas laimėti karui, bet
_ • tiviotu Pn Mykolas Rakauskas, pa- įvairių rusų okupuotų kraš- 500 žmonių. Kiekvienas iš jūs negalit pastatyti pašto-

“ bX u^dis. u « i £
ga 5OC' KŪ*° »“*«• tu‘ įgūžės 5f Lietuvių ’ sve- ^M su didele už- ' kalbėtoja. .

tainėj. Fu s atvaidinta vei- uoJauta ir supratimu. Iš tų , Susirinkimas praėjo su di- 
kalas ‘‘Valkata’’. Rolės, jau asmeniškų istorijų aiškėjo į dėlių pasisekimu, 
išdalintos. Visi prašomi ti- an&^ publikai baisi rusų

rėjęs labai malonias atosto- 
Šv. Vardo Draugijos ma- j gag -r jauįįagį daug geriau

gijos vakaras pavyko. Žmo- j negU prįe§ išvykdamas, 
nių buvo labaį daug, net ne- j 
buvo vietos atsisėsti. Dau- PALIUOSl OTAS 
geliui teko stovėti. Lawrence Sedar, sūnus

Artistai-magikai tikrai Felikso ir Ievos Sederavičių, 
stebino žmones savo špo- paliuos,uotas iš karo tarny- 
aais. j bos kovo 11 d., smagus par-

Kcmisija ir visa draugija Vykęs namo tarpe savųjų ir
dėkinga visiems už skaitlin 
gą atsilankymą.

Vakarui skanaus užkan-

DR. FRANK C. KWINN
I

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1651 YVest 47th Street
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki «:»0 vak.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime ūkinių, kurie prašalina 

vis* aklų jtenipinių.

Dr. John J. Smetana
I. rimdzus, d. c. Df. J. J. Smelana, Jr.
LICENSED CHIROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA
dome Calls In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO TireRAPY 

936 YVest 63rd St. 
HOURS: Daily •—» F. M.
Saturdays 9 A. M. to 8 F. M.

OI’TOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tclufouas: CASAL 0623, Cbicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasklen 0:80 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

SKELBKITES “DRAUGE’

kietus įsigyti iš anksto. Vei- . pavestųjų tautų tragedija. Tel.: Cicero 1484
kalas tikrai gražus. Vakaro Kolei aš nenoriu grįžti j sa- |Y- C D PrįlllRK
komisiją sudaro: Stanislo- v0 kra®^4- Todėl, kad mano
vas Žylius, Lawrence Būt- kraštas Yra ne laisvas kraš- ; gydytojas IR CHIRURGAS 

- - - - 'tas, bet žiauri koncentraci- Kamp. 15th St. ir 49th Ct. '

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel..........VIRginia 1886 , hD R ATKArlŪMAęDR. AL. RACKUS DR’ P‘ ATK0CIUNA5

kus ir Robert Rajūnas
DVASINĖ PUOTA

Šv. Vardo Draugijadraugų. Iš amato barberys 
jis vėl grįžo prie savo mė
giamo darbo. Vyrai nuėję į 

džio pagamino Marijona Ne- barbernę prie kampo 8th ir 
vardauskienė, Anelė Mickie- Lincoln, ras naują savinin- > 
nė ir Viktorija Petruškienė. ką _ Lawrence Sedar. METINIS ŠOKIŲ 

Pasisekimo!

jes stovykla, kurioje man 
bus uždrausta laisvai kal

ei® bėti, tikėtį net galvoti, ku- 
prie šv. Komunijos bal. 7 d., rioje aš turėsiu gyventi nuo- 
par 9 vai. šv. Mišias. Visi latinėj baimėj kiekvieną va- 
nariai kviečiami dalyvauti, landą laukdamas to pasibel-

Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien i>o 2 4 pp. ir 6-8 vak. 

.šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir S< kmad. uždaryta.

T.k-lu.s Tyrimas 
<_i.4’.optic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

dimo į duris, kuris ištrauks , DR. YVALTER J. SYVIATEK 
YZAKARAS mane iš mano namų;, kaip OPTEMETRISTAS

I Mergaičių Nekalto Prasi- įtraukė mano tėvus, bro- 2201 YY'EST CERMAK RD.
----------- dėlimn Draugia rengiasi ' lia®’ draUgUS, išveš mane į <Vir4 Metropolitan State Bankos)Povilas Karaliūnas ir Po- deJimo Draugija rengiasi 3 * Tek - CANAL 7329

karo Mykolas Shiaulis,, jam vlia« Ue-enski« vra nauii sa- Prie metimo šokių vakaro 4 . . 4.1S vie‘ ;**'•: - Kasdien - i<> ik. n. i nu s. -T. „ , , . J ' vllas ugensKis yra nauji sa lietuviu «vptai nas keleivis nesugrįžta... 1 ® - »e«ta,i. - to ryte iki g vak sek-pagelbejo: R. Petroshius, F. yininkai pirties (steambath > Dat a” Lietuvių svetai-! ° . i mad. - io ui Pu.tų. - Treeiad. » u-,,,.

Visi buvo pilnai patenkinti.
Sekantieji nariai daug pa

sidarbavo vakarui: pirm. va-

K izmickas. S. Kundrot, B. ant Cummings Avė. Bal. 6 nėJ Narės daug darbuojasi 
Jenkins, J. Butkus, J. Vira- d. bus ‘-grand opening". Kas ir žada turėti Ser4 orkestrą, 
kas, S. Urbonas, B. Kapter, norį gerai išsivanoti, lai nu- į
St. Pažereckis C. Rakaus-

Kalbėtojai buvo dažnai

eina į tą modernišką pirtį, 
kas, F. Aikus, A. Jankaus- pirties adresas 520 Cum- 
kas, F. Dapkus, R. Kibort, mingS Ave
J. Garrity, E. Lulis, C. Bak-

1 METINIS PARENGIMAS

DR. VAITUSH, OPT.
, LOCTUVEI

shis, J. Nevard, C. Nevard,’ iT. Pojūnas, J. Jackett, J. i 
Matulėnas, G. Zavaski, R. 
Sedar, G. Bukantis, J. Pet- 
ruška, J. Jr. Grigutis, J. Jr., 
Backys, W. Bukantis, M. 
Gust, T. Karas; taip pat ir 
draugijos valdyba: Larry 
Petroshius, pirm.; Vladas 
Skyrius, vice pirm.; Larry 
Butkus, rast.; Vladas Leo- 
naitis, ižd. ir kun. A. Valan- i 
čius. Negalima užmiršti ir ■ 
Vyto Rajūno, kurs su savo i 
prožektorium nušvietė visą 
sceną ir patarnavo artis
tams.
AUKOKIME NEDĖVI
MUS RŪBUS

. .. ...Atėjus pavasariui visi va
lo namus.

Pranas Bujanauskas. at- 
jauadamas vargšus, sumanė 
padaryti vajų rinkimo dra- j 
bužių lietuviams pabėgę- j 
liams. Kaip tik laiku tas va-1 
jus. Žmonės valydami savo 
namus, randa drabužių, ku
rių jau nedevės. Vietoj iš
mesti, prašomi atnešti Lie
tuvių svetainę ir ten kas 
nors priims juos, o jei kas 
labai daug turi, gali patele-

Šv. Baltramiejaus parapi-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deimanti 
nlus žiedus, rąžomas plunksnas į

1 r {vairius kitus 
auksinius ir si- 
labrinius daiktus
už Jums Prieina-

m - (%■ — K*toMl
Be to, turime 

didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
aiiėkų instrumen
tų, Muzikos Kny- 

Stygų, Re 
kordų ir kitų Mu 
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ii 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
r muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE

%

Palengvina aklų {tempimą, kuris 
mti prieiastiml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
t*. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė ityda 
atkreipiama { mokyklos vaikus.

Krstvea akys atitaisomos.
VALANDOS: aso 1S ryto iki ( v. 

aak. Sakino <1. pasai sotai-ų.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas YARDS 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (eolor 
blindnees), kreipkitės, prie ssaaga. 
Aptilmu lėgydytt.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS —

Tel. VTR 0930 foffice ir Namu.) •

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Ave.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Ave. 
(2-troe lubos)

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPubllc 00M 

Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
1 (Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434Dr. F. C. Winskunas

gydytojas ir chirurgas Dr. Peter J. Bartkus 
2420 YY. Marquette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 8150 

VALANDOS:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6165 So. Kedzie Avenue

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien 
Išskiriant trečiad. Ir aakm&d.

Nevartok 'Svaigalų'
Del pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
UEALTU KEiSOKl MINĖK AE 

BATH DRISKA
1 mai&ukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vletinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakomus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories Chicago, III.
Southsaldiečlal, kreipkitės | gHIM- 
KUS DRUOS. 3301 8. Halsted St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68(3 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: llerwyn 6200

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Ave.,
ROOM 5

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

! Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir SKATTVKTTE “DRAUGĄ’ 
Trečiadieniais pagaJ sutarti-

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.; nuo 7 iki 9 kas vakaru. 

Dienomis tik pagal sutartį.

rel. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
TeL REPablle 7868

Km. 8958 So. Talonui Ava 
Bes. TeL GROvehill 0617 
OfflM TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 YVest Marąuette Koad
OFISO VALANDOS:

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

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

rNKSTŲ. PftSLfiS, SOCIALUS 
LIGOS PASEKMINGAI

IŠGYDOMOS.
Mm Jau pARelbėJome tfikRtančmrrui, 
kurie kenMJo NKRVTflKUMO. OD-
OR. KRAUJO. ETAUKV. IR PRIVATI
NIŲ ETOIJ. Gydome Alaplnlmo kanale 
giinpiralH v|m ne THPekėUrnio nononkų 
vertimų turtinti pūslę, nuolatinį kėlim%- 
hi nak<Ma iA 1«»\
FIZINft IK Fl.l OROSROP1SKA
MIKROSKOPIŠKAS KRAI’JO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroklai)
1M1TOOMA MISV SArOIV MKTOOU 

IIR OrRRACIJOM
X-RAY EGZAMINACIJA

n B SKAUSMO
hf: uiovtmo, BE DKOINIMO, 

l»d*1ntnoi» ntvAlų pnl«n<vlnM nuo S
ikt « lipnų laikotarpyjo.

Gydymo kolitai prlalnaml k lak v lenn.ru
darbininkui.

patenkinim \s gar antug.i am as 
KIKKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DirtBANi ll H. PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

I)R. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

KauipMB A daina —me AuR-JK** 
VALANJKiA: Nul W ryto iki 8 Vakar© 

Hakmadlenlala nuo 10 Iki 1

TIKTAI

$150
Į DIENĄ.

Mv» L-niin- KiEM’ll l>čl 
BF.\.I\MI> M \LIAVI.

Iii VAItMšV, l»lp«l —
KE\OI lt M t MAY V 

IK t 1KMM . ir — 
KLM-TONE t ALSI’Alt.

Tiiiinic Gružu Pn^irinkiiuit 
Ifl-Hini. slK\l\F:s l’OI’IF.ItOS 

lluothinti* 2fKi Nuolaidi)!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 YVest 63rd Street
Tel.: — lIEMliuk 8262

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 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 
W*terproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite Įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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 Ifi Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
lj Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERVVYN 6200

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

TeL OANal 0257
Bet. TeL: PROspect 0659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ave. 
VALANDOS: 11 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 TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RAD1O 
WCFL. 1000 k. Nedčlios vak. 9:30 
WHFC 1480 k. Ketverge rak. 7:00

IPARCUTIJ'
VIENINTELIS 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.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

KVIEČIAMĄ
KLAUSYTIS

MTTZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Tol. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Cel. YARds 502l 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 Ofįiso vaL; T_3 ir

756 West 35th Street Trečiadieniais pagal sutartį.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.
žmogus be tikėjimo,
arklys be žaboklių.

kaip

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namo Tel. t PT1I IJMAN »«T»

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Ave.) 

CHICAGO 32, ILL.

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

West Town Bldg.
2400 YVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnsvrick 0507

U2SISAKYKIT -------------- 7”7 VALANDOS:
DRAUGĄ nuo j įijį 3 popiet; 6 iki 8 vakare

lenn.ru


*

Šeštadienis, baland O, 1940 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

HELP WANTED WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS Sheboygan
S “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HĘLI* AVANTED 
ATI V ERTI8I N G TIE PAR T.M E N T 

127 N<». Dcnrboin Stns-t 
Tel. R.VNdolph DI88-IH89

HELP WANTED — VYRAI»»»■—»»» ■ O O ■» » »«»»»» * *-
BRICKLAYERS
18 VAI,. | SAVAITE • 
PASTOMS I> MIKAI 

S. N. NIELSKN CO.
Atsišaukite prie

RET.T, A- IKHVEI.I, STATYROS
KIMBM.I. III TIM'HV

PARr.Jfi.IO III PORTERIO
Kepykloje dienomis darbas

1822 W. HKIhI ST.
C EI > A lt( lt ĖST Iii SI________

PAGELBININKAS
IR ŠLAVĖJAS

Kaipo padėjėjas iraktiniam 
sargui. Darbas naktimis.

PASTOVUS DARBAS 
LIGONINĖS APDRAUDA 

MALONIOS APLINKYBĖS

Reliable Beit Co.
3127 W. CHICAGO AVĖ. 

SACramento 2200

BRICKLAYERS
UMJISTŲ

ATSIŠAUKITE

1118-1150 YV. PERSHING RD. 
YARds 1919 KEDzie 1620

Reikia Molderio

mokas bus leista priimti Su
tvirtinimo Sakramentą.

vavo ir vienas lietuvis, Do- 
gontas. Nužudę vietoj užka- 

Kovo 31 d. mūsų parapi- sė ir dūmė lauk iš Lietuvos- 
nyčiai. Tai bus didelis dar- joj atgaivinta Bendro Ame
bas ir padarys mūsų baž- rikos Lietuvių šalpos Fon- 
nyčia viena gražiausių ma- do kuopa, ši draugija buvo 

Praeitą savaitę prasidėjo žų bažnyčių šioj apylinkėj. įkurta 1944 metais. Bet ne
didelis remontas Šv. Gabrie- APLINK MUS, buvo pilnai prigijus. Tiesa, nes ir‘ Palaidotas- Suėmimo
liaus parapijos klebonijoj.1 MILWAUKEJE mūsų parapija neatsilikė ™
Suėjo nemažas būrys darbi- Labdarybės rinkliava bus nuo kitų kolonijų drabužių,

Milwaukee
PLATUS REMONTAI

AVANTED — MOTERYS

P K O G A

Jaunom Merginom
. Uždirbti 60 c. į valandą laike 

mokinimo.
POYVER MACHINE SIUVIMO

INSPEKTAVIMO ARBA . , ,. , . .. .
rankomis SIUVIMO DARBAI j ninku griauti, taisyti, pla-

Kcleta merginų užsidirbo ; tinti dabartinę kleboniją. 
$1.00 i vai. po 4 sav. pamokų.

DORALL SPORTSWEAR CO.
115 S. Market St.

Miss Pizza 6tli Fl.

II EI

Bus padidinta klebonija ir 
kai kuriais atžvilgiais pa
daryta patogesnė.

Praeitą sekmadienį para- 
TYKUS ĮVAIRUS DARBAS pi.ios susirinkime nutarta

sekmadienį mūsų parapijos 
bažnyčioje. Mūsų diecezija 
tikrai daug labdarybės dar
bų veda kiekvieną dieną ir 
jai reik suvirs 300 tūkstan
čių dolerių kiekvieną metą 
vesti tuos darbus. Reik vi-

priimti statybos komiteto siems būti duosniais.
! Greitiems pirštams klejuoU au- p| bažnyčios pagerinimui Newman Klubo nariai ei-
dekia prie jewelry dmplay. Jautu bu|jnimui na prie iv. Komunijos šj

lar seni. 5 dienos, maža dirbtuve. k#wMuuuuuui. ,
1 Bažnyčia bus apdengta sekmadienį per antrąsias Mi 
plytomis, ir iš priešakio. Se- šias.
nieji laiptai bus nugriauti Šv. Vardo Draugija eina 
ir jų vietoje bus pridengti Prie šv. Komunijos ateinan- 
laiptai su visiškai nauja tį sekmadienį; bus svečias 
prieanga bažnyčiai. Iš šonų kalbėtojas ir pusryčiai.

, bus vartojama ‘‘Chicago
pink brick”. Prieangai bus

Tapti Padėjėjas-Formanui Chica- 
gos foundrėje.

Turi būt patyręs prie 
rūšių Pilkos Geležies kastingų.

Gera proga. Paduokite vardą 
adresą ir telefono numerį ir bū
site pakviesti pasitarimui..

Malonėkite rašyti pasimatymui |

ROY MFG. CO.

420 N. RUSH ST.

Girls and Women
PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS 

SPOT WELDERS

And miscellaneous workers. 
Steady \vork, good wages.

2235 S. WESTERN
GANAI. 2849

PARDAVĖJŲ K El’A'Ii LOJĘ
j Pilno ar dalinio laiko. Gera mokestis.

1822 AV. 103r«l St.
< 'EDAIK RĘST <1181

PAIEŠKOJIMAS
ATANAS PI 1 DOKAS, iš Salantu pa
rapijos. paniško saio parapijom, Sa-

visokių lantlšklų iš Tūzų kaimo. Kreipkitės 
j MAKIAN FARM, Hinsdale, III.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie single needle. Labai reikia. 
Gera mokestis, pastovus darbas, 
gera transportacija.

913 YV. ROOSEVELT RD. 
CANal 8952 — Mr. Koraeh

vartojamas pilkas “lannon 
stone” akmuo. Greitu laiku 
tikimės gauti leidimą dary
ti reikalingas pataisas baž- 

HEI.P AVANTED — VYRAI

Rašykite — Box 1225, DRAUGAS 

ITT N. DEARBORN, CHICAGO 2 

REMKiTE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ PLATINKITE “DRAUGĄ"

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

lst. CLASS TRUCK BODY BUILDERS 
IR BLACKSMITH FINISHERS

PURIOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės prie Mr. Bryant

KO Y AL TRUCK BODY BUILDERS 
51 EAST 71 st. STREET

STASYS LITYVINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insoluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

maisto rinkime ir mezgimo 
darbe naudai lietuvių pabė
gėlių Europoj, šį kartą į Tas pats tremtinis rašo, 
kuopą įsirašė 23 nariai ir kad nuo karo labai nuken- 
užsimokėjo po $1 mokesčio. į tėjo Raseinių, Šiaulių ir 
Nutarta visą narių mokestį I Tauragės apskritys, 
siųsti ji centrą. | Belgijoj ištremtieji padė-

t u v ■ . timi perdaug nesiskundžia.Į valdybą išrinkti: Augus- Tik nuolat isibijo bolSe. 
tas Jtiknialis pirm.. Manio-, vikų agentų. kurie db 
na Girdauskiene vice pirm. , tremtiniU3> kad grąžinti į

ndnus -mėlis rast., Kaži-1 icom-unistų vergiją, T. P.
mieras Karkazas ižd. Tiki- ■_____________
masi, kad su laiku kuopa |# i n* •
išaugs iki 100 narių, nes po (\6I1OS MOS ZlflBOS 
pirmojo pasaulinio karo She- Parapijos komįtetas susi-

Užėjus vokiečiams su di- i Dauš žmonil* Jau Vra itei’ 

džiausiomis iškilmėmis bu- !k? savo auką Katalikų Pa- 
vo perkeltas kūnas į kapi- ’ šalpos rinkliavai. Sekmadie

nį pasiimkite korteles. Jas 
gausite nuo Šv. Vardo Dr- 

aiški. Pas bolševikus teismo ! Jos nar^4| parapijos salėje 
nebūdavo. Įtardavo, kas
nors įskųsdavo ir baigta”.

Jie patarnaus per visas Mi
šias. Galite tuo pačiu laiku 
įteikti savo auką.

Juozapų ir Kazimierų var
dadienio šventė parapijai 
davė pelno $137.85.

Tikietai veteranų pagerbi
mo dienai jau gatavi. Kaina 
tikietų — suaugusiems $1.50 
ir vaikams 50c.

Kenoshos ligoninėje gydo
si Stanislovas Šareika. Ten 
pat randasi Ričardas Ba-

Maldos Apaštalystės Dr- boygano lietuviai daug pri _______ __ ____
ja eina. prie šv. Komunijos sidejo prie Lietuvos atsta-1 piet aptarti bėgamuosius 
šį sekmadienį per pirmąsias tyT"° darbo- kaip tai aukų reįkalus. Visi komitetninkai 
šv. Mišias. Ši draugija pra rinkime, paskolos bonų pir- pragomį atsilankyti į šį svar 
dėio mezsrimo vaiu Lietu- Ikime lr t-t- bų susirinkimą.

rinks sekmadienį, 1 vai. po- rauskas’ neseniai grįžęs iš
kariuomenės.

dėjo mezgimo vajų Lietu 
vos pabėgėliams ir kviečia 
visus prisidėti prie šio dar
bo.

Pirmoji šv. Komunija bus
birž. 2 d., Šv. Gabrieliaus 
parapijos bažnyčioje. Bus a

Neseniai vienas sheboyga- 
niečių gavo laišką nuo gi
minaičio vokiečių išvežto Į 
Belgiją. Minėtas tremtinis 
yra kilęs iš Kuršėnų mies-

PRIŽIURfiTOJO IR 
PADĖJĖJO

Del didelės bažnyčios Ciceroje.
Darbas dienomis, pastovus. Gera 1 pie 40 vaikučių prieinančių telio. Laiške rašo:

prie pirmos Komunijos. Tie ‘‘Jūs klausiate apie pre- 
ir kiti vaikučiai rengia pro- latą Dambrauską, Kuršėnų 
gramą sekančiam sekmadie- klebono nužudymą. Turiu 
niui, kuriame bus mokslo daug smulkmenų apie jo nu- 

XXX žudymą, nes tuo laiku vie
šėjau pas švogeri K iršėnuo-

ęfifioo Se' Buvo taiP; Prasidėjus 
c>-,nĄ karui tarp vokiečių ir bol-

mokėstis. Pašaukite:
MR. GIBBS CICERO 4070

Collect

REIK ALINGA
MERGINA MAISTA LEKUOTI 

IR KASIERKA
Gera mokestis ir valgis. Labai 

malonios darbo sąlygos.
THE BARCLAY CLUB 

906 N. lluguelet PI.
(Arti Deletvare ir Michigan) 

SUPERIOR 7281

VEDUSI PORA 
VIRTI IR PATARNAUTI

Pilną laiką ir apžiūrėti namus. 
Jūs turėsite savo gyvenimui vieta 
— 3 modemiški kambariai, mau
dyklė, atskiras įėjimas, garadžius 
karui jai reikalas.

MISS SERPLESS 
PAŠAUKITE — SUPERIOR 8900

SKALBĖJA reikalinga dirbti nuo 
Pirmad, ištisai Penktad. kas savai
tę. Klebonijoje. Valgis duodamas. At
sišaukite — 6312 S: Oakley Avė.,
Tel. — PROS. 3015.

metų užbaigą.

HELP AVANTED — MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ 
PATRAUKLUS DARBAI

Mūsų vyniojimo ir finishing de
partamentuose. Didelė maisto ga
mybos įsteiga. 17 metų ar suvirs. 
Pradinėms mokestis 50 c. į vai. 
Viršlaikis laikas ir pusė virš 40 
vai. Atostogos. Puikūs pietai že
ma kaina. Patogios ir malonios 
aplinkybės.

jGRENNAN BAKERIES, INC. 
118 S. Oakley Blvd.

G I R L
For general Office work. Exper- 

i ience not necessary. 5i/2 day 
i week.
Į NORMAI, TOYVEL SERVICE 

2812 S. YVabash

TV- ---- -'"-į ■ -

10.000
• DEGTINES
• BKANUfiS
• R L M O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

mathan
KANTER

“Lietuviška.
Žydukna"

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Viešos mokyklos vaikams 
norintiems ruoštis prie Su
tvirtinimo Sakramento — i 
pamokos 4 vai. popiet tre
čiadieniais ir ketvirtadie- 1 
niais. Tik lankantiems pa-

R E ND U O J A S I
CICEROJE RENDUOJASI ŠTORAK, 
Tinkamas visokiam bizniui kaip tai 
barberiui, batų šapai ir kitokioms 
pramonėms. Atsišaukite antram au
kšte iš užpakalio — 4934 West 15th 
St., CICERO, ILL.

VISŲ SPALVŲ

L. KONGRESUI 
MILYVAUKEE
LRKSA 289 kuopa $10.00 
Petras Vaivada 10.00 
Vincentas Stakas 10.00 
Šv. Kazimiero Dr-ja 10.0C 
Frank Markūnas 5.00 
J. Mitka ir B Pūkis 5.00 
Leonas Staskūnas 
BALF skyrius 
Antanas Staskūnas 
William Vaitkus 
J. Adomski
Antanas Edzelis 
Mrs. Gigas 
Helen Staskūnaitė 

VYRAI IR MOTERYS 

PROSYTOJO
Pataisytojo moterų dreses, siūtus 
Ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Specialty Krautuvėje.

RRElPKITfiS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

GERA PROGAI
BARBER SHOP PARSIDUODA PI
GIAI. Labai geroj vietoj Brighton 
Parke. Biznis gerai išdirbtas. Pašau
kite SAVININKĄ — STEVVART 9857

5.00

ševikų, 1941 m., birželio, be
rods, 23-24 dienomis. NKVD 
agentai atvyko klebonijom 
suėmė seną prelatą ir nusi
vedė į Grušausko dvaro par
ką (ant kalno). Varydami 
nužudymo vieton smarkiai 
mušė. Smarkiai apdaužė, iš
juokė tame kalne ir nužudė !

; — nušovė. Nužudyme daly-

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 VV. 25th St.

Cicero, III

NORI PIRKTI
NORI PIRKTI OKI — nedidelę, prie 
kelio su namais ir budinkais. Pra
neškite tuojuus kas tokių, ūkj turi, 
nes pirkėjai atvyks apžiūrėti. Rašy
kite — JONAS GERULIS, 812 W. 
33rd St., Chicago 8, III.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

ATYDA
Taisome

REFRI6ERAT0RIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTTJOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 5. Ashland Avė.

GAL.'
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

GRO, 1983 — TRI. 0073

Unltlzed Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klijoiikėa (Oil Clothj, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.____________

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Ava.

O p po* i ta Luria Bros. Stora 
Lawndala 0104

Mea Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojua.

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 Oils, Range & Fuel Oils

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 SUPERVISION

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

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

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

Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams (atgyti 
naujų arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus lr patarnavimą.

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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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertteing in “Drangas” bringa best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................... $7.00
Pusei metų ...............................•.......................................... 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1-50
Vienam mėnesiui ................................................................ .75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Rusijos Imperializmo Pavojai
REGULIARIĄ ARMIJĄ IŠTRAUKS, BET 
PALIKS POLITINĘ ARMIJĄ

Vakar rašėme, kad Jungtinių Tautų Organizacijos 
saugumo taryba, sekdama pirmesnę Churchillio ir Roose 
velto liniją, ir toliau veda nuolaidumo ir pataikavimo 
politiką. Tai rodo atsisakymas svarstyti Irano klau
simą ir leidimas Maskvai laikyti savo kariuomenę ta
me krašte net iki gegužės mėn. 6 d.

Visi dabar supranta, kad ko Maskva norėjo, tą ji 
ir laimėjo. Turėdama daugiau laiko Irane, raudonoji 
armija geriau galės suorganizuoti savo penktąją ko
loną.

Tik labai naivus žmogus gaii manyti, kad rusai vi
sai pasitrauks iš Irano. Reguliarinė rusų armija, tie
sa, gali pasitraukti kad ir iki gegužės mėnesio 6 d., 
bet jos vietą ten užims politiškoji komunistų armija, 
kuri turės puikią progą tą kraštą pasiglemžti, nes šiuo 
metu Irane nebėra nei Jungtinių Valstybių nei Didžio
sios Britanijos armijų.
TURKIJA IR DAR DAUGIAU

Taip pat būtų naivu manyti, kad ir Irane Sovietų 
Rusija sustos. Kitas jos žingsnis bus link Turkijos. 
Maskva jau seniai kalba (per savo spaudą), kad jai 
reikalinga yra atkirsti Turkijos dalį ir ją pasisavinti. 
Toji Turkijos dalis, tai apie 200 mailių į rytus Juodųjų 
jūrų pakraščiais.

Turkija viena, be amerikiečių ir britų laivyno pa
galbos, negalėtų atlaikyti šito Rusijos spaudimo. Tur
kai, aišku, kariautų iki paskutinių savo jėgų, bet be 
pasalinės pagalbos jų pastangos būtų tuščios.

Nėra abejonės ir apie tai, kad rusai siekia pasigrobti 
savo kontrolėn Dardanelius, kas Didžiajai Britanijai 
užduotų tokį smūgį, nuo kurio pati imperija pradėtų 
byrėti.

Pagaliau yra ir tokių teigimų, kad rasai gali įsi
veržti net į Graikiją, kurios rinkimais jie yra labai 
nepatenkinti.

Tik aklas gali nematyti, ko siekia Stalinas. Jo va
dovaujamas komunistihis imperializmas eina į priekį 
greitesniu ir sėkmingesnių tempu, negu Hitlerio impe
rializmas ėjo 1938, 1939 ir 1940 metais. Ir jei ir dabar 
dar nebus imtasi griežtesnių priemonių pastoti kelią 
rusiškojo bolševizmo agresijai, bus susilaukta tokios 
katastrofos, kokios pasaulis dar nėra ligšiol matęs.

★
Armijos Diena < A

ŠAUNUS REKORDAS
Šiandien Jungtinių Valstybių armijos diena. Visur 

įvyks atitinkamos iškilmės, bet jos ypatingai bus reikš
mingos Chicagoj, neg jose dalyvaus pats Prezidentas 
Truman ir pasakys svarbią kalbą ir krašto ir tarp
tautiniais reikalais.

Jungtinių Valstybių armija, laivyno ir aviacijos pa-' 
dedama, ligšiol dar nėra pralaimėjusi nė vieno karo. 
Ji nulėmė karo laimėjimo pergalę Pirmojo Pasaulio 
Karo metu, to paties ji pasiekė ir per Antrąjį Pasaulio 
Karą.

Armijos vadų gabumai, sumanumai, geri tekniški 
prisirengimai, karių inteligentiškumas ir drąsa padaro 
Amerikos armiją nenugalima. Ją tenka giliai vertinti 
ir atitinkamą pagarbą ir padėką jai reikšti.

Armija savo pareigas šauniai atliko ir, jei reikės, 
atliks ir ateityje. Apie tai abejonių nėra ir negali būti. 
Svarbu, kad atsakomingas vietas užimą politikai ir 
diplomatai savo pareigose nešlubuotų, kad jie įgyven
dintų tai, dėl ko mūsų kariai liejo savo kraują ir gal
vas guldė.
TIKSLAI, DEL KURIĘ KARIAUTA

Kiek per pirmąjį pasaulio karą, tiek per antrąjį, ka
riams buvo sakyta, kad jie kariavo dėl visų tautų 
išlaisvinimo, dėl visų žmonių gerovės. Ir jie savo dalį 
šauniai atliko. Po pirmojo pasaulio karo jų lūkesčius 
politikai užvylė, nes nepajėgė atstatyti pasaulyje pas
tovią ir teisingą taiką. Politikų nesugebėjimai, tuš
čios asmeninės ambicijos, stoka stiprių krikščioniškų 
principų ir artime meilės privedė prie antrojo baisaus 
pasaulio karo, į kurį buvo įtraukta milijonai Ameri
kos vyrų.

Aiškiai matome, kad ir dabar jau musų politikai 
sušlubuoja ir savo nedovanotinomis nuolaidomis, pa
taikavimu agresoriams ir imperialistams ir vėl veda 
pasaulį į naujas klampynes, iš kurių vargu bus galima 
išbristi be karo.

Todėl, minėdami armijos dieną, statykime reikala
vimus, kad mūsų vyriausybė visu griežtumu laikytus 
Atlanto Čarterio ir skrupulingai vykdytų į gyvenimą 
jo dėsnius, kurie davė inspiraciją armijai milžiniškas 
priešų galybes nugalėti.

Tik tada pasaulyje bus pastovi taika, jei ji bus tei
singa. Ji teisinga bus tik tada, kada visos taiką my
linčios tautos, didelės ir mažos, bus laisvomis, nepri
klausomomis ir demokratinėmis valstybėmis. Dėl šių 
idealų armija kariavo, todėl jie ir turi būti įgyven
dinti visa pilnuma.

★
Būkime Duosnūs

Rytoj visose Chicagos arkidiecezijos katalikų bažny
čiose bus daroma rinkliava nuo karo nukentėjugieras 
žmonėms šelpti. Surinkti pinigai bus įteikti Vyskupų 
Karo Šalpos Fondo komitetui, per kurį jie bus išdalinti 
reikalingiausių pašalpos Europos ir Tolimųjų Rytų 
kraštų žmonėms.

Chicagos arkidiecezijoj yra 1,652,567 katalikai. To
dėl, tikimasi, kad kiekvienas iš jų mažesne ir didesne 
auka prisidės prie kilnaus krikščioniškosios artimo 
meilės darbo.

Neabejojame, kad ir lietuviai katalikai, atsilankę ry
toj į savo bažnyčias, bus duosnūs, nes Vyskupų Karo 
Šalpos Fondo komitetas yra gausiaį sušelpęs ir lietu
vius, kurie tos pašalpos buvo labai reikalingi. Dar ir 
dabar šimtai tūkstančių išblaškytų po viso pasaulio 
kraštus lietuviai tremtiniai yra reikalingi skubios pa
galbos. Jiems reikalinga pastogė, maistas, drabužiai, 
medikamentai. Aukodami rytoj daromoj bažnyčiose 
rinkliavoj, žinokime, kad tų aukų dalis eis ir mūsų 
tautiečių pašalpai.

J. Em. Kardinolas Samuel A. Stritch maldauja visų 
tikinčiųjų, kad pasigailėtų milijonų badaujančių ir bū
tų duosnūs jų šelpimui.

★

Gen. MacArthur Kalba
Gen. MacArthur pasakė reikšmingą kalbą sąjungi

ninkų tarybai Japonijoj. Jis padarė tikrai rimtą per
spėjimą, kad jei valstybės nepadarys žygių panaikinti 
karų, kaipo priemonę tarpvalstybiniams ginčams rišti, 
pasaulis susilauks labai skaudaus ir liūdno likimo. Ka
ro pasmerkimas turi būti visuotinas. Tai turi būti pa
daryta ne žodžiais, bet darbais, ne paslėptais darbais, 
bet atvirais, kurie iššauktų visų žmonių pasitikėjimą 
ir būtų pastovios taikos įrankiu.

Gen. MacArthur, užkariautosios Japonijos dabartinio 
valdovo, kalba visur pasaulyje padarė gilaus įspūdžio 
Daugiau tokių kalbų.

APŽVALGA
Lenkų Spauda Ir Kongr. Sabath

Du dideli Chicagos lenkų dienraščiai labai griežtai 
išėjo prieš kongresmaną Sabathą ir pasisakė remsią 
jo oponentą į kongresmanus Joseph Strnad.

Abu dienraščiai reiškia didelį nepasitenkinimą Sa- 
bathu dėl to, kad jis remia Sovietų Rusijos agresinius 
žygius ir taip pat remia Maskvos pastatytą Lenkijos 
vyriausybę, kuri lenkų tautoje neturį nei pritarimo nei 
pasitikėjimo.

★
Krikščionių demokratų partija Italijoj dabar esanti 

stipriausia politinė partija visame krašte. Manoma, kad 
po busimųjų rinkimų ji dar labiau sustiprėsianti. Taip 
teigia tie, kurie iš arčiau paėįsta Italijos politinį gy
venimą.

Rimties
* ra 

&

=*3*9
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VALANDĖLEI

Dievas Vykdo
Savo Planus

Gamta vistiek žmogui ne
paklusni. Jūros vilnys smar
kiau sujudėjo, keletą mylių 
žemės pakraščių užliejo, neš 
damos su savimi visus žmo
gaus įrengtus prietaisus. 
Bangos skirtumo nedarė tar
pe žmogaus, namų, medžių, 
uolų; kas pastojo kelią, bu
vo gražiai nuvalyta.

Kai Pacifiko pakraščiais 
audros virė, čia Jungtinėse 
Valstybėse vasaros karščiai 
atgaivino užmigusią gamtą, 
pradėjo vienur kitur medžiai 
žydėti, visa pagreitinta be
veik tris arba keturias sa
vaites. Atslenka šaltas o- 
ras, atmaina gali viską pa
kirsti.

★ ★ ★
žmogus turi labai gražių 

sumanymų, Dievas vykdo 
savo planus. Sutvėrimas be
galo norėtų, kad pats Sutvė
rėjas būtų daugiau linkęs 
atsižvelgti ir vykdyti sutvė
rimo išgalvotus šedevrus. 
Kyla nesusipratimas — žmo 
gus nebenori nusileisti; Die
vas nepaprastais įvykiais 
žmogui primena, kad per to
li nužengęs.

★
Pasaulio istorija pilna to

kių įvykių. \Romos imperija 
kokia didelė buvo — kur gi 
ji dabar? Ispanijos valdo
vas, Karolius V savo laikais 
didžiausius žemės plotus vai 
de, dabar pati Ispanija ba
dauja, prašosi pagalbos. Tau 
tos, rodos, tartum kupetos 
šieno; padegti, smarkiai 
liepsnoja, daug šviesos ir 
šilumos, bet lieka tik pele
nai. Vien Dievas pasilieka 
neatmainomas.

★ ★ ★
Buvo vienas turtingas ū- 

kininkas. Norėjo, kad abu 
sūnūs užsiimtų ūkio dar
bais, duktė išeitų mokslus 
ir mieste susirastų lengves
nį darbą. Vaikai išardė tėvo 
planus. Nė vienas nepasiliko 
padėti jiems senatvėje. Vai
kam ūkis, rodos, buvo iš
trėmimo vieta. Duktė iške
liavo už tūkstančio mylių 
gyventi su savo vyru šiltes- 
niame krašte. To ūkininko 
istorija randa atgarsį kitų 
asmenų gyvenime. Tėvai vie
naip tvarko, vaikai kitais 
keliais žengia.

★ ★ ★
Visi tie skirtumai aiškiai 

mums primena, kad kiek
vienas žmogus turi laisvą 
valią, renka kas jam labiau 
patinka, nors galėtų būti 
priešinga Dievo valiai. Pik
toji dvasia nesigaili patari
mų tais atvejais. Jog pata
liniai veda prie to, kad žmo
gus nebenori skaitytis su 
Dievo valia. Gamtos reiški
niai primena — yra galin
gesnis už žmogų; Jo klauso 
patį gamta, kodėl patsai 
žmogus prieštarauja; reikės 
anksčiau ar vėliau pasiduo
ti Jo Šventai Valiai.

A.B.C.J.

l'sed l ai Mukęs Soup

ne pounrt of nalvaged fat makos 
bars of laundry soap Turo uaed

iate in for 4< per pound.

^aLcLUui£.ni-^ui.taitLįt&-

Laiko Laiptais
romanas

★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Kartą, susitikęs kažkur 

Zosę, palydėjo namo. Jis jau 
pats pasisiūlė užeiti. Nors 
dvieja su ja jis laikėsi vis 
dar kiek atsargiai, bet kai 
Zosė, viso to nepaisydama, 
kartą jį pabučiavo, Grigas 
visai nustojo būti savimi. 
Pirmutinis kūniško prie Zo
sės patraukimo jausmas jį 
visai nugalėjo. Grigas sugrie 
bė ją į glėbį ir ėmė aistrin
gai bučiuoti...

Baigėsi tuo, kad jis nu
sileido prie jos kelių ir pa
sisakė esąs jos vergu ir ne
galįs be jos gyventi. Zosė 
.vis juokės, vis juokės...

3.
Parėjęs namo, Grikša tuoj 

atsigulė į lovą. Aukštienin- 
,kas peržiūrėjo laikraščius ir 
laukė ateinant žmonos. Ma
rytė pervystė sūnų, parengė 
jam vystyklus nakčiai, ir 
valgydino.

— Ko tu taip ūmai išbė
gai, dūšele, iš vakaro? Kas 
tau ten nepatiko?

— Tas bjaurus žmogus.
— Koks bjaurus žmogus? 

— susirūpinęs pertraukė Vy 
tautas.

— Zinai, Juozanavičius. 
Pakvietė mane šokti. Ma
čiau, kad išgėręs — bijojau, 
kad vėl kas neatsitiktų ir 
pasiskubinau.

— Taigi. Tas žmogus, tur 
būt, nešvarus, Kaį tik jis 
pasirodė salėje, visi pasiju
to, kaip prie žandaro.

— Kas tai kad Danutė

tartum nelinksma? — kalbi
no vėl Vytautas tebetriū- 
siančią apie vaiką žmoną.

— Ar nepastebi tu Motie
jaus atsimainymo? Supran
tama, tat pergyventi, netu
rint jokių kitų gyvenimo in
teresų, nelengva. Gerai dar, 
kad jos toks temperamen
tas ir būdas charakterizuo
jamas keturiais žodžiais 
“Ar ne vis vien”. Kada tu 
manim atsidžiaugsi, kaip 
Motiejus savo žmona, Vy
tai? — klausė, nešdama ba
tus į virtuvę Marytė.

— Niekuomet tavim ne
atsidžiaugsiu, mano turte, 
— atsakė Vytautas, Mary
tei sugrįžus. .

Apie popierį, kurį susi
mąstęs skaitė salėje, Vytau
tas Marytei nieko neminėjo. 
Nenorėjo nakčiai gadinti 
žmonos nuotaikos ir truk
dyti miego. Paskutinei nak
čiai prieš išvažiavimą.

— Kada bus paskutinė 
naktis? — perbėgo Vytau
tui per galvą, tik tai jam 
nutraukė Marytė.

Tik iš ryto, papusryčia
vęs, Vytautas pareiškė savo 
žmonai, kad jis, štai, turi 
komandiruotę į Uralo kal
nus frims savaitėms ir šian
dien po pietų šešiomis turi 
išvažiuoti. Vytautas padavė 
Marytei popierį.

— Vytuli, dabar toki ne
ramūs laikai. Aš kažkodėl 
bijausi. Ar negalėtum tu ne
važiuoti i

t Bus daugiau)

NELAUKITE- 1
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Sifl Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IVIPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANYV— ........ ........ .........
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Dangaus Duktė - Literatūra
APIE TOLSTOJAUS BATSIUVĮ. — CHESTERTONAS 
APIE KUNIGO BROVVN NUOTYKIUS. — PIRMOJI 
MOTERIS, LAIMĖJUSI NOBELIO PREMIJĄ UŽ RAŠ
TUS. — APIE DVI MOKSLEIVES, KURIOS ĮSIMY
LĖJO Į... SESERĮ MOKYTOJI.

panoro savo dailiosios rašti
jos kūriniais, apysakaitėmis ;

_ . , tą Linksmią Naujieną per-— Gera knyga yra bran- , . . . , ,j _ duoti minioms; ir skaityda-

LAUKIANT
TRANSFCZIJOS

gus didžiadvasės asmenybės mi Jūs stebėsitės, kaip gra-kraujas, uzbakamuotas ir .įai Tolstojaus aprašyt9s ! 
saugojamas kad gyventų naa bataiuvis kura is gven. į 
naują gyvenimą, - yra pa- Rašto jšskaitęs mei)S9 i
sakęs didysis rašytojas Mil- į . saVQ apgyventą rŪ9į į
tonas. pasikvietė sušalusį gatvės

Vasaris, katalikiškos spau šiaveją ir išbadėjusią našlę 
dos mėnuo, jau praėjo. Ar jr kaip jam širdis sušilo, 
jau mes padarėme pasiry- juos atgaivino karšta
žimą savo dienotvarkėje ir arkata
savo biudžete būtinai rasti
vietos gerai knygai? Dauge- NOBELIO LAUREATE 
liui iš mūsų pasilieka dide
lė pagunda pasitenkinti dvie Seimą Lagerloef, yra pir- 
jų rūšių “literatūra”: laik- m°ji moteris, gavusi Nobe- 
raščiu ir maldaknyge. Kad Premiją už literatūrą, ji 
ir labai tiedu dalykai ver- kaipgi švedų mokslo akade- 
tingi, bet šviesos ieškantis, mijos narė. Ar jau esate 
inteligentiškas žmogus, bran skaitę M nors iš jos veika- 
gindamas juos, vis dar ilgė- šiame rinkiny — “Our 
sis puošnaus žodžio, nauju Father s House yra verti
klių minčių ir šalia aukš- mas 3°s jautraus aprašymo 
čiau suminėtųjų dalykų dai- aP’e an^ pasenusį muziką, 
rysis geros knygos. kuriam visų namų durys jau j

Su širdgėla turime atsi- buvo uždaros ir kaip jo gr j- 
dusti kad lietuviškos dai- žimas atnešė džiaugsmą šai- 
liosios literatūros ar giles- mai- kuri Pirma B išstūmė, 
nio mintyjimo knygos be- manydama, kad budimas 
veik nebeišleidžiama. Mes svetimo žmogaus jiems su-, 
tikimės, kad išeivija gaus &a(ūns kūčių vakarą... 
naują lietuviško kraujo Ar jau pažįstate didįjį 
transfūziją atvykus gabiems Gilbert Keith Chesterton. 
literatams ir organizato- anglų rašytoją-konvertitą? 
riams iš Europos ir lietu- Nepaprastai įdomios yra jo 
viškos knygos reikalas at- tos kriminalinių nuotykių a- 
gis. pysakos, kuriose jis pavaiz-

Tuo gi tarpu šio laikotar- duoja gudraus, dvasininko ti- 
pio tylą galime sunaudoti pą. Jo tėvynėje šimtmečiais 
pasaulinio garso literatūros kunigai buvo persekiojami, 
skaitymui. niekinami. Lyg atsiteisda-
AP!E K4 GALVOJO ' m&S ft9isybei jiSai

i Per savo talentingas apysa-GARSENYBES kaitės minioms perdUoda la-
Knygų rinkoje neseniai pa bai gudraus ir sąžiningo dva 

sirodė įdomus apsakymų rin sininko tipą. Ir jam pasise- 
kinys “Our Father’s House” kė taip gabiai planą įvyk;
(redagavo sesuo Mariella dyti, kad “Father Brown 
Gable, O.S.B., išleido Sheed stories” yra net dabar pla- 
and Ward, 340 pusi., $3.00). čiai skaitomos, net ir pro- 

Su šia knyga rankose ga- testonų Amerikoje. Viena iš 
Įima praleisti daug mielų tos rūšies apysakaičių, “Mė- 
valandų. Čia rasite garsio- lynasis Kryžius”, telpa aukš 
jo prancūzų konvertito Fra- čiau minėtame veikale, 
ncois Coppel aprašymą apie Rinkiny yra ir norvegų 
mažąjį, gerutį našlaitį, kurs garsenybės — Bjornsono vie 
susilaukė neįprastų dovanų nas labai gilus vaizdelis “Tė- 
Kalėdose; čia yra garsiojo vas”, kur aprašoma tėvo vil- 
USA poeto Stephen Vihcent tys auginant vienturtėlį ir 
Benet nuotaikingas apsaky- įo tragingoji, bet gili, pa- 
mas apie vyskupo elgetą; čia moka sūnui ežere nuskendus 
rasite Leo Tolstojaus jaut- — ieškoti gilesnės prasmės 
rią istoriją apie neteisingai gyvenime.
apkaltintąjį, daug kentėjusį AMER,KOS BA8yTOJA1 - 
vyrą. Kai genialusis Tolsto
jus atrado naujus gyvybė Be šių, pasaulinio masto 
nius šaltinius Evangelijoje, rašytojų, yra surinkta šia-

MIRGA - MARGA 15 ROCKFORD, ILL.

BAISUS KAPINYNAS : pasl 
me 
ką : 
errc

f•’j

aityti, o literatūra turi- duktė, kuri nužengė ant že- 
domėtis visi, atmindami mės sušvelninti ir paguodos 
:>ako Bernardin St. Pi- burtus įnešti į visas žmo

nių negandas (negeroves). 
Literatūra yra dangaus Dr. J.Prunskis

Bendras vaizdas Varšuvos ghetto, kur, sakoma, naciaį yra nužudę 50,000 žydų. Na
mas, prie kurio stovi mergaitė, buvus nacių raštinė, kurioj klasifikuota nelaimingieji 
— nužudymui vietoj, išsiuntimuį sunkiems darbams ir 1.1. (Acme-Draugas telephoto)

11 I

ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa
rapijos mokyklos vaikai ruo
šias Velykų šventėms. Ypa
tingai choras praktikuojąs 
ir gražiai gieda per pirmas 
šv- Mišias. Seserų Kazimie- 
riečių vadovystėje vaikai 
tikraį gražiai lavinami. Jie 
teikia vilties, kad anksčiau, 
ar vėliau mūs parapijoj vėl 
atgis lietuviškas veikimas, 
koks buvo pirmiau.

★

Mykolas ir Petronėlė Pa
žėrai džiaugias, kad jų sū
nus Antanas garbingai pa 
liuosuotas iš karo laivyno, 
kur ištarnavo tris metus MP 
pareigose. Prieš išvykdamas 
j kariuomenę jis buvo poli
cininku Beloit, Wis. Paliuo- 
suotas iš karinės tarnybos 
vėl gavo tą patį darbą. Vi
si Beloit lietuviai džiaugias.

me apysakų rinkinyje — vi
sa eilė kūrinių žymiųjų USA 
katalikų, ar kitų, rašiusių, 
religinėmis - dorovinėmis te
momis. Taip premijuotoji 
Clnra Laidlavv rašo apie du 
negrų vaikučiu, R. Coleman 
apie du Washingtono ber
niuku, kurie atidarę slaptą 
‘‘prašymų” dėžutę bažnyčioj 
suseka apie vyrą, kurs nori 
pavogtį jų šeimos laimę; tas 
pats autorius spalvingai pa
vaizduoja ir vagio išpažintį. 
M. Foley nupasakoja apie 
mergytės maldą, artėjant 
sporto rungtynėms, kad lai
mėtų... negras, nes ji — 
prieš rasinę neapykantą. Čia 
yra ir airių rašytojo Soan 
OFaolain kūrinėlis beį nuo
taikingas Elizabeth Jordan 
rašinys apie dvi moksleives, 
kurios... įsimylėjo seserį mo
kytoją, kiek jos ‘‘kentėjo’’ 
ir kaip išdrįso paklausti, ku
rią iš jų sesuo myli...

Tėvams bus įdomu paskai
tyti R. Sullivan apysakaitė 
apie plepias moteris, kurios 
pačios būdamos “tuščiais į- 
sčiais’ ’ pūtė vėjus į galvą 
laukiančios motinos ir kaip 
jas tėvas išvaikė. Neužmirš
tamą įspūdį palieka ir E. M.

Delafield apysakaitė “Repa- 
ration” — apie mergaitę — 
apkalbėtoją, kuri pildė nuo
dėmklausio atgailą — at
šaukti šmeižtus.
28 MUSŲ TĖVO
NAMUOSE..

Iš viso šiame rinkinyje y-
------- į-——-

Gyrė Zeman Balsavimu 
Mokyklų Bilu Reikale

ra 28 apysakaitės pasaulinio 
mąsto ir Amerikos garsių
jų rašytojų kurie sutilpo į 
Mūsų Tėvo (Dievo) namą 
(“Our Father’s House”).

Kas domisi lit e r a t ū r a 
(raštais), verta tą knygą
--J-—-'4—==

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
YVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

SUDUOKITE SMŪGI 
UŽ POLITINĘ LAISVĘ!

Remkite:

• Darbininkų Draugą

• Veteranų Draugą 

•Žmonių Teisių Gynėją

PRAŠYKITE DEMOKRATŲ BALATO

Ir Balsuokite tož

JOSEPH G.

JOSEPII O. KOHOUT

® K O H O U T
Ištremtųjų Lietuvių Spau

dos Fondan aukojo po $1; 
Teofilė Škėmienė, Andrius 
Šarkius.

Broliai, seserys, rockfor- 
diečiai, nepasilikim mes nuo 
kitų aukomis, kad davus 
progos ir išvietintiems lie-1 
tuviams skaityti “Draugą”. 
Nepagailėkime dolerio, kito 
paaukoti tam fondui. Gau
dami “Draugą” jie matys, 
kaip Amerikos lietuviai ko
voja atgavimui Lietuvai lais 
vės ir darbuojasi sulelpimui 

I ištremtųjų bei pabėgusių 
nuo komunistų žiaurumo.

★i
Rašant šiuos žodžius ser- 

| ’a: Misiūnas, J. Vasiles ir 
įo žmona. Pirmiai minėti 
rsmenys dar tebeserga.

Koresp.

edward J. Zeman

Jo rekordas kaslink buas lie- į L;, 
•iančias viešą auklėjimą buvo 
išgirtas kaipo žymiai palankus 
per Chicagos Illinois Education 
asociacijos skyrių, praneša 
Rep. Edward J. Zeman, kandi
datas į valstybės senatorius.

Zeman, siekiąs Demokratų 
nominacijos po ištarnavimo 
vieno termino žemesniuose rū
muose, viešai paskelbė laišką 
apturėtą iš tos organizacijos 
prezdentės Marian Smith, kuri 
rašo:

“Mes siunčiame visiems na
riams raportą kuris parodo 
kaip balsavo Ccok County ista- 
timdaviai, laike 64-tos General 
^sscmblv bilose liečiančios vie
šą auklėjimą.

“Tamstos rekordas yra žy
miai palankus. Jis patrauks 
mok/tojus ir piliečius kuriems 
rūpi nuolatinis pagerinimas 
mūsų viešų mokyklų”.

(Skelb.)

-I-

State Senatorius
15tame Distrikte

I

ENDORSUOTAS:

• FARM EUUIPMENT VVORKERS UNION OF INTERNATIONAL HARVESTER CO.

• THE ILLINOIS STATE POLITICAL AUT ION COMMITTEE, C. I . O.

• URANE LOCAL, UNITED STEEL VVORKERS OF AMERICA

• AMALGAMATED CLOTIIING VVORKERS OF AMERICA

• INDEPENDENT VOTERS OF ILLINOIS, INU.

PRIMARY: BAL 9 D. POLLS ATDARA: 6 RYTO IKI 5 PP.

BĮ
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CHICAGO IR APYLINKĖS ŽINIOS
Džiaugiasi
So-Cikagiečiai

Šv. Juozapo parapijonai 
begalo džiaugiasi, kad mūsų 
bažnyčioje jau yra nauji 
vargonai.

Bal. 7 d., 3 vai. popiet į- 
vyks vargonų pašventinimas. 
Ceremonijas atliks kun. J. 
Paškauskas, asistuojant sve 
čiams kunigams ir mūsų 
klebonui.

Choras, vadovystėj gabios 
muzikės varg. L. Sabonie- 
nės yra pasirengęs išpildyti 
bažnytinį; koncertą. Chorui j 
pagalbą atvyksta choristai 
iš Roioelando, vadovaujant 
muz. K. Saboniui.

Visi parapijonai ir svečiai 
iš kitų kolonijų esate kvie
čiami atvykti ir pasiklau
syti gražaus giedojimo ir bū 
ti liudininkais so-čikagiečių 
džiaugsmo.

Po pamaldų parapijos sve
tainėje bus užkandžio vi
siems, kurie prisidėjo prie 
vargonų fondo. Programą 
išpildys vietos choras ir sve 
čiai iš Roselando, vadovau
jant muz. K. L. Saboniams.

So. Chicago parapija nuo
širdžiai sveikina savo gerb. 
kleb. kun. V. Černauską už 
jo neišsemiamą energiją pa
rapijos reikaluose. Parapi
jos skola tirpsta. Netrukus 
ir mes deginsime morgičius. 
Atlikta begalo daug patai
symų parapijos trobesiuose, 
mokykloje ir 1.1. Dabar tu
rime ir naujus vargonus.

Valio, klebonui ir gerašir
džiams parapijonams, kurie 
gausiai aukojo tam fondui; 
taipgi mūsų muzikei vargo
nininkei L. Sabonienei, kuri 
puikiai lavina chorą, Be a- 
bejo mūs choras ateityj bus 
pažiba, nes galės išpildyti 
ir gana sunkius veikalus, 
ii ItoP-

Ar Būsi Tam Vakarei
Kristaus Kančia judamuo
se paveiksluose. Tremtinio 
pergyvenimai patirti Bra
zilijoj ir graži programa.
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų Chicago Apskri
tis vieną syk rengia vakarą, 
kad ištiesus paramos ranką 
sesutėms Pranciškietėms Pie 
tų Amerikoj — Brazilijoj,

ku? jos dirba misijų darbą 
mokykloje ir padeda ten gy
venantiems lietuviams, tau
tiniam veikime.

Vakaras bus bal. 7 d., Šv. 
Kryžiaus parap. salėj, 7 vai. 
vak. Bus rodomi judamieji 
paveikslai iš Kristaus kan
čios. Veikalas puikus ir y- 
patingai gavėnios metui. 
Visiems patartina pamatyti. 
Be to, bus plačiai nupiešta 
kun. K. Barausko gyvu žo
džiu iš tremtinių gyvenimo 

Į ir ką matė ir patyrė Bra
zilijoj ; lietuvių ten dvasinį į 
ir medžiaginį stovį.

Programą paįvairins Mo- Į 
terų Sąjungos 21 kp. cho- 

1 ras ir nauja solistė E. Ta- 
randaitė. Bus, ir kitokių pa- 
marginimų.

Daug gelbsti vakaro pa
sisekimui kun. J. Vyšniaus
kas ir komisija: B. Cicienas, 1 

1 J. Pukelienė, M. Paukštienė, 
M. Kondrotienė, V. Radavi- 

' čienė, A. Snarskienė.
Kviečiame seselių priete- 

lius, rėmėjus, geradarius at
vykti į šį vakarą ir tuo pa
remti seselių misiją Brazi
lijoj. Bilietų kaina 50c.

i
Rėmėja

Kodėl Jūs Alkani 
Esate!

Visada didelį apetitą tu
rite, daug valgote, bet pa
valgius vėl tuojau alkani 
jaučiatės; perdaug sveriate, 
nutukę, pasenę ir nesimpa- 

• tingai atrodote už tai, kad 
vienpusiškai maitinatės. Al
kio išraiška jūsų organizmas, 
ko tai prašo. Rasit jam 
trūksta mineralų, vitaminų 

i ar baltimų. Vienokios kryp
ties maistu, kaip: bulvėmis, 
blynais, kugeliu, koše, py
ragais, lašiniais jūs kūno 
reikalavimų pilnai nepaten- 

' kinat, tik tunkat ir alkstat. 
Nuo to jums gresia aukšto 

' kraujo spaudimo, mažakrau
jystės, širdies, cukraus, ke
penų, nervų ir k. ligų pavo- 

| jai.

Jei norj gražiai atrodyti, 
būti sveikas, energingas ir 
sotus, paklausyk, ką pasa
kys maitinimo specialistė 
dr. Marian Kirn ir širdies 
žinovas dr. J. Simonaitis ba
landžio 7 d. 6 vai. Dariaus- 
Girėno salėj. S. S.

Madų Paroda Ir ! 
Cocktail Party

Visi, kurie atsilankys ba- j 
landžio 7 d. į Dariaus-Girė
no svetainę (44th ir We,?t- 
ern Avė.) tikrai pamatys 
“something new and some- 
thing different”, nes Chica- 
gos Lietuvių Moterų Klubas 
rengia madų parodą (Fa- 
shion Show) ir pasivaišini- 
mą.

Parodoje profesi o n a 1 ė s 
“models” pademonstruos vė
liausias ir gražiausias mo
teriškų rūbų madas, o pro
tarpiais programą paįvairins 
jaunųjų muzikahtų grupė ir 
kiti programos dalyviai.

Darbščiosios klūbietės pa
vaišins visus specialiai pa
gamintais gėrimėliais ir ska 
niais lietuviškais pyragai
čiais.

Be to, prie įžangos tikie- 
to kiekvienas gaus vieną

Ropa Kalba Moterims 
Apie Vietinę Valdžia

Daugiau negu 3,000 moterų 
susirinko American ir Falcon 
auditorijose prieš kelias dienas, 
21-ojo Wardo surengtame su
sirinkime, kuriame jie pasisakė 
remsią Edward Zeman į State 
senatorius ,ir Matt Franz su 
Frank Krasniewski i valstybės 
reprezentatyvus.

Apart minėtų kandidatų, dar 
kalbėjo Elizabeth Conkey, naci- 
onaJės Demokratų partijos ko- 

[ miteto, narė iš Illinois, Sanita- 
ry Distrikto trustisas James 
Polodna ir Frank Kocarek, 
kandidatas j panašią vietą.

Aid. Joseph Ropa, Demokra- 
; tų wardo komitetninkas, ragino 
1 moteris remti reguliari sąrašą, 
sakydamas: “Kovokite už vie
tinę naminę valdžią; išrinkite 
kandidatus kurie visuomet gy
veno jūsų tarpe ir dėl to žino 
kaip geriau patarnauti publikai.

(Skelb.)

*10 Saugos Tarybą 
'"vą

Washington, D. C., kovo 
26 d., 1946. — LAIC patyrė, 
kad Lietuvos Pasiuntinys 
Vašingtone per Valstybės 
Departamentą pareiškęs Sau 
gos Tarybai pasisekimo lin
kėjimus.

Ministras Žadeikis, ta pro 
ga, plačiai išdėstė Lietuvos 
aspiracijas.

“cocktail” dykai ir dar daug 
vertingų dovanų, kurios kam 
nors teks.

Trumpai sakant, šis Mo
terų Klubo parengimas bus 
pilnas įvairumo ir malonaus 
pabuvojimo gražioje lietu
viškoje sueigoje. Kviečiami 
vyrai ir moterys. Programa 
prasidės 3 vai. popiet.

Kaip visų klubo parengi
mų, taip ir šio pelnas ski

riamas labdaringiems reika
lams. Klubo reporteris

Perspėja Dėl Ūkių 
Kainų Susmukimo

WASHINGTON, bal. 5.— 
Komentuodamas apie žemės 
ūkio ekonomijos biuro ra
porto, kad ūkiui kainos te
bekyla aukštyn, žemės ūkio 
sekr. Anderson šiandien pa

reiškė, jog tas kainų kili
mas gręaia sudaryti pavojin
gą pokarinį žemės verčių 
kilimą su sekančiu susmu
kimu.

Hooveris Vyks į Indiją
LONDONAS, bal. 5. _ 

(J.S. ambasados kalbininkas 
šiandien sakė Herbert Hoo- 
ver aplankys Indiją, betir- 
damas maisto padėtį pasau

I

<ss

lyje. Jis sakė Hooveris ryt 
išvyks iš Londono į Briuse 
lį ir iš ten į Vokietiją, Aus
triją, Jugoslaviją, Graikiją 
ir Indiją.

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Teorfist’as.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

A GOOD HOME
it the beit legaey *vtr laft onl’l 
family? Why not own your 
home? Thoutandi are enjoying 
the privilege. It it no longer * 
luitury, būt an economy. A home 
of your own is a conitent fortifi- 
cation Igaintt adveriity, and a 
enmfort in old age. Everything 
rome, to him who waita—on him- 
telf.

Chicago Bargains
2118 S. FA1RFIELD AVĖ.

2 story br. bus. pty.__ $ 6,200

552 W. 43rd ST.
2 story fr. bus. pty. _-$ 2,750

1539 S. PULASkl RD.
Br. store and 2 flats _.$ 6,100

2838 S. HAMLIN AVĖ.
4 and 4 rooms_____ $ 7,200

4458 1OWA ST.
Cor. 4 flat briek_____$17,200

24 N. MASON AVĖ.
3 flat briek..................$21,500

2755 W. 22nd PL.
Corner 13 apartment $39,500

3735 S. DAMEN AVĖ.
6 and 6 rms., briek ____ $12.500

2741 N. RIDGEWAY AVĖ.
3 four room flats____ $ 9,800

6045 S. MENARD AVĖ.
Income br. residence..$ll,500

4037 W. CERMAK RD.
4 and 4 rms., frame__ $ 5,300

1908 S. RIDGEWAY AVĖ.
3 six-rm. flats, briek.__ $7,600

2334 S. MARSHALL BLVD.
3 flat. briek .............. $12,950

1949 S. DRAKE AVĖ.
6-flat, briek—_.Price is right!

4631 W. HARR1SON ST.
4-flat briek._________ $10,200
(Continued in Next Column)

Rent Receiptt Bring 
No Dividendi!

PROPERTY OWNERS 
ATTENTION!

If vou have real estate for sale, 
eitner Improved or vaeant, in 
Cicero. Berwyn, Riverside and 
other Westem suburbs or in 
the Lawndale-Crawford distriet. 
and want quick action. then 
nhone. write or visit our office 
at once and vou will receive 
prompt, courteous and effici- 
ent Service.

WHERE CAN YOU DUPLICATE 
THESE BARGAINS?

SUNDAYS OPEN 1 P.M. TO 5 P.M.
Berwyn Bargains

6705-7-9 W. 26th ST.
3 briek stores _____ $16,900

HARVEY AVĖ. NR. 37tb ST,

Cicero Bargains
OCDEN AVĖ. NR. 53rd AVĖ.

Bus. lot. 60 ft. frontage $ 1,800

-
Buy U. S. Victory 
Bonda and Štampą

4 lota ........... „..............$ 4,000
6309 W. ROOSEVELT RD.

Briek busindsa property $21,500
įsoo s. eaSt avė.

Cor. br. bua. pty..__ -.$16,000
S. C. COR. CERMAlt A llOME

Business lot_94xll8..$16.000
N. E. COR CERMAK A CLINTON

Business lot 6O»126...$12,900
N. E. COR. HARUCM 4 3l.t

Butinei* lot 52x135...$ 7,200
S W. COR. OCDEN. CLARENCF 

Lt. 71 ft. on Ogden avė. $ 6,900

Chicago Bargains

(Chicago Bargains Continued)

1835 S. FAIRFIELD AVĖ.
6-flat briek. ________ $13,500

2543 S. ALBANY AVĖ.
4 flat briek___ ______.$8,200

4024 W. CERMAK RD.
3 flat briek................. J17.5OO

2508 S. WHIPPLE ST.
4 and 4 rms_________ .$4,450

•25 W. GARFIELD BLVD.
Cor. 9 flat briek......$24,000

2630-2 N. FAIRFIELD AVĖ.
6 rm. br. residence and 
Two 2-flat bldgs. ..__ $18,500

2512 S. HOMAN AVĖ.
Br. stora and 2 flats....$6,900

AUTO DEALERS. 
ATTENTION!

Cicero** Automobile rov it located 
on Cermak Rd. betvreen 50th and 
56th Avet. — Buy your lot now 
while pricet are low. Don’t deley! 

SEE US TODAY!

PRESTIGE
Thii it a tocial benefit of home 
owning. ‘‘He ownt' hit home. He 
mušt be getting ahead,” - .

1408 S. Slit AVĖ.
4 flat frame_________ $10,600

N. E. COR. CERMAK 4 50th AV.
Business lot 300x120..$72,000

2634 S. CICERO AVĖ.
Store and 2 flats____ $ 6,600

3202 $2nd AVĖ.
Stora and 2 flats____ $ 7,700

1235 S. 50th CT.
Br. store and 2 flats..$11,900

1442 S. CICERO AVĖ.
Br. store and 2 flats__ $10,950

5242 W. CERMAK RD.
Br. bua. pty. 4 tavern $27,000

1435 S. 49 th CT.
Br. store and 2 flats.-$ 8,300

4908 W. 29th ST.
4 and 5 rms., frame__ $ 5,150

1316 S. CICERO AVĖ.
Fr- atore and 2 flats.__ $7.600

CERMAK RD. NR. 53rd AVĖ.
Business lot 52x120 __ $ 9.500

3625 S. 53rd CT.
4 and 5 rooms ______ $ 4,950

1905 S. S6th AVĖ.
Briek business property $15,600

1410 S. 58th AVĖ.
6-flat briek................... $19,500

Suburban Bargains
FISHERMAN’S TERRACE, 
LYONS

3 room briek _______ $3.500
SU S. llth AVĖ.. MAYWOOD

8 rm. frame residence._$ 6,900
S6th ST. NR. 5th AVĖ..
LA GRANGE

4 rm. frame and 5 aeres $ 9,900
GARFIELD AVĖ . HINSDALE 

6 aerps, pricę enly____ $ 5,200

Where caa yoa beat eur bargaini?

Subiect te Prlor Sale end Cbange 
Iit Friee Wl»hoet Not>ce

JOHN O. SYKORA
REALTOR

JOHN O. SYKORA, vridely 
knevrn in the real eitate butinei* 
fer 31 yeart, ha* officet at 2411 
S. 52nd Avenue, Cicero, Illinoit, 
fcnd it a former pretident of the 
Bėrwy n-Cieero Real Eitate Board.

Preitige and ircurity are two of 
tbe big factort which impel people 
to inveit in homet. The remarlc 
MHe ownt bi* home, he mutt be 
getting ahead” deteribet the pret- 
tige whlch home ownerthip give* 
te tbe Investor. The practice of 
«y*tematieally butlding an eąuity 
<■ a berno, meeting payment* liko 
rėnt, givet a feeling of teeurity 
whlch renters can never have. A 
word te the wt*e it tufficient— 
EconoanizeI Buy your home now, 
wbilo pricet and interett rate* aro 
low t

2411 
S. 52nd 

AVĖ.

PHONE
OLYMPIC

453

A LIVE W1RE ORGANIZATION — WE LtAD IN QUICK SALES 
OFFICE HOURS—OPEN 9 A M TO • P M. EXCEPT MONDAY 

AND FRIDAY TO S P M.~WEDNESDAY • A.M. TO I F.M.
SUNDAYS OPEN | F M TO S F.M.

MONEY TO LOAN 
$800 to $10.000 

ON FIRST MORTGAGES 
Cet Our FREE Ettimata 

At Three Per Cent Interett 
and Up

A T Y D A ! 15-tam SENATORIAL DISTRIKTUI (21-st WARDE)

(i) BALSUOKITE už patikrintus ir atsakomingus draugus Demokratijos, kurie žino kaip atlikti jiems pavestus reikalus su prityrimu ir dėl gerovės visų žmonių !| - .

0

iii

II

I 0 KRASNIMSKI

j
TJ« STATE 

REPRESENTAT1VE 
Patyręs Visuomenės Ofloinln-

★ ★ ★
Prašykite Demokratų Partijos Baloto

Primary: Antradieni, Bal. (April) 9,1946
★ ★ ★

21st Ward Regular Democratic Organization
1854 SOUTH ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

ALDERMAN JOS. F. ROPA, WARD COMMITTEEMAN

★ ★ ★
MATT

S F R A N Z
U4 STATE 

R EPRESENT ATI V E
Veteranas. /.Inęs Jų Reikalus

•••

EDWARD I.
I ENDORSUOTAS A. F. L. kaipo stiprus rėmėjas darbi

ninku ir biznierių reikalų mūsų I^gislatflroje.

P

ZEMAN
Už STATE SENATORIŲ

f
1

i
8
•jį
1

PASIŽADĖJĘS visomis savo išgalėmis kuosąžiningiau- 
sia remti visas veteranų pageidaujamas bitas.
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Pranešimai
Rytoj, balandžio 7 d., 

parapijos salėj, Marąuette 
Parke, įvyks Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Gildos vajaus 
vakarienė. Pradžia 6 vai. va
kare. Programai vadovaus 
klebonas kun. J. Paškaus- 
kas. Joje dalyvaus broliai 
Giedraičiai — Antanas ir 
Edvardas ir kiti. Komisija 
ir šeimininkės pilnai prisi
rengę lauks ne vien tik vie
tinių parapijiečių, bet ir 
svečių iš kitų kolonijų, ku
rių tikimasi atvyks daug.

kuo skaitlingiausiai susirink, 
ti ir galutinai pasitarti sei
mo reikalu, kuris įvyks ba
landžio 28 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, West Side.

Valdyba

Town of Lake. — Moterų | 
Są-gos 21 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 7 d.( 1 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Narės prašomos 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba

Marąuette Park. — ARD 
8 skyr. susirinkimas įvyks 
balandžio 7 d., 2 vai. popiet, 
parapijos salėje. Kviečiame 
visas nares ir norime pri
minti naujoms 36 narėms, i 
kurios įsirašė per ARD 8 
sk. metinę vakarienę, kad 
malonėtų dalyvauti susirin
kime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

E. Andreliūnas, pirm.

' , Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos Marijos Kongre
gacijos Gildos pramoga 
(bingo party) bus sekmadie
nį, balandžio 7 d., 3 vai. po
piet, Petkų namuose, 4343

S. Rockvvell Avė. Kurie tu
rį įsigiję tikietus lai nepa
miršta atsilankyti, o kurie 
neturi tįkietų, galės gauti 
vietoje. R. K.

Budriko radio

Transliuojama vėliausios ži
nios, juokai, pranešimai ir 
smagi muzikalė programa. 
Leidėjai šių programų kvie
čia visus pasiklausyti, o ka
da reikalinga rakandų — at
silankyti į Juozo Budriko 
rakandų ir auksinių daiktų 
krautuvę, adresu 3241 So. 
Halsted St. Pranešėjasprograma

Bal. 7 d. bus leidžiama __________ __
nuolatinė Juozo Budriko . , . . . . ,
krautuvės radio programa S1CICJIČ1 KOiCCJIJt}
per didžiąją WCFL-1000-k.
stotį, kaip 9:30 vai. vakaro 
Chicagos laiku (vieną va
landą vėliau rytų valstijo
se). Programoj dalyvauja 
geri daininkai ir didžiulė 
Budriko radio orkestrą.

Kas ketvirtadienį, kaip 7 
vai. vakaro, girdisi kita pui
ki Budriko radio programa.

Paminklas moteriai
Illinois moterų advokačių 

sąjunga dovanojo $300 
Northvvestern Universitetui, 
įsteigimui Catherine Waugh 
McCulIoch vardo stipendijos 
teisių fakultete.

Ši moteris buvo dekanas 
Chicago moterų advokačių 
Mirė bal. 20, 1945.

Ku Klux Klan 
įaino kailį

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigų 1

Nekalta Prasidėjimo Se
serų Gildos susirinkimas į- 
vyks balandžio 9 d., Anta
ninos Linkevičienės, 2535 W. 
45th Place, Brighton Parke, 
7 vai. vakare. Malonėkite

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

Dauųelū Vrn ftvro-
patenkinti tait ot«n« iedevrait 
kuriuo f met padirbome jiame.

Kairėje matosi vienas iš
daugelio mūsų atliktų darbų.

Board of Jevvieh Educa- 
tion ir Coliege of Jevvish 
Studies paskelbė vajų sukė
limui $325,000 fondo įsteigi
mui kolegijos, rūmuose adre
su 72 E. 11 St., kurie nese
nai buvo tam tikslui nupirk
ti.

Del nesilaikymą OPA re- 
gulacijų, mėnesiui suspen
duota nuo biznio Harry E. 
Lisberg Co., moteriškųjų 
bliuskelių siuvykla. Po mė
nesio ji da turės išbūti vie- 
nuoliką mėnesių probacijoj, 
tai yra kas mėnuo raportuo
ti valdžiai savo biznį.

Atlanta, Ga. — Žinoma 
slaptoji fanatikų ir teroristų 
organizacija Ku Klux Klan. 
Georgia valstybės sekreto
riaus pranešimu, pasidaro 
“fraternalė organizacija”.

Tur būt, niekas jau jon ne- j 
sirašo, kad prireikė mainyti 
savo kailį.

B. A. LACI1AW1CZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

• A. A.
JUSTINA SHIMKUS 
(po tėvais Gedvilaitė)

PADfiKONfi

Gvveno 4529 S 
Mirė Bal. 3 d. 

vai., vak., sulaukus 
Gimęs Lietuvoje.

Honore St. 
1946 m., 10 

55 ui. amž. 
Kaltinėnų

Bangas Aukų Skaičius
Pacifike Pasiekė 166

HONOLULU, bal. 5.—Vė 
liausį raportai šiandien pa
kėlė pirmadienio bangos au
kų skaičių iki maždaug 166, 
ir padidino padarytų nuo 
stolių vertę iki $50,000,000 
vien tik Ha vajaus saloms. 
Raportai sakė penki vyrai— 
vietoj 10—žuvo Scotch Cap’e 
ant Unimkk salos" Aleutlans 
salyne.

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

VENET1AN MONUMENT COMPANY
RM NO WKSTERN *VE. TEL.: SEELEY 610S

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

parapijos. Amerikoje išgyveno 
35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Stella Kaivaleski žentą. 
Edwand ir anūkę Sylvia; du 
sūnus Juozapą ii- marčią Marie 
ir anūkę Henrletta ir sūnų Wil- 
liam; brolį Stanislovą ir jo šei
mą ir daug kitų giminių, ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje — 4 605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmdd — 
Bal. 8 d.. 1 946 m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto. bus atlydėta į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

'Nuliūdę: Duktė Sūnai, 'Zcn- 
tas, Marti, Anūkai, Brolis ir 
Visos Kitos Gimines.

Baidot., direkt.. John F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

A. A
ELENA MAŽEIKIENĖ

Kuri mirė Kovo 28ta d.. 1946 
m,, ir tapo palaidota Balandžio 
1-ina, o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse amž nal nutilus ir 
negalėdama atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami jos prasišall- 
nimą iš mūsų tarpo, dėkojame 
kun. Juliui Griniui, kuris at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą ir dalyvavo kapuose.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame laidotu
vių direktoriui Antanui M. 
Phillips, už tvarkingą laidotu
vių surengimą. Dėko.ame grab- 
ncšiams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojime visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylima žmona Ir 
motinėlė, ilsėkis ramiai.

IGNACAS JASILIONIS
Gyveno 1 0406 S. Indiana Avė.
Mirė netikėtai Bal. 3 d., 1946 

m. 9 vai., vak.. sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Panevėžio apskričio, Smilgių 
parapijos, Medeniškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Kassie (po tėvais Wi- 
sher); seserį Veroniką Gužins- 
kienę ir šeimą; du brolius Do
mininką jo šeimą tr Pranciškų 
ir daug kitų, giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Iaiehawicz 
koplyčioje — 10756 S. Michi
gan Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmad. — 
Bal. 8 d.. 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas j Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žirora, Sesuo, Bro
liai ir Visos Kitos Giminios. . .

Laidot., direkt.. Laehaiviez ir 
Sūnai. Tel. PULlman 1270.

A. A.

GLEN DORA SHIMKUS
Gyveno 1758 VVilmot St. Tol.

— Humboldt 1307.

Mirė Bal. 3 d., 1946 m. 12:30 
vai., p. p., sulaukus 24 m., am
žiaus. Gimus VVichita, Kansas.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Joną; sūnų Joną Jr.; tė
vus Lyle C. Cook ir seserį 
Ruth (Albuąuerųue, N. M.), 
seserį Blanche ir šeimą (Wichi- 
ta, Kan.); uošvienę Petronėlę 
Shimkienė; švogerka Anne 
Shimkus ir Švogerį Victor ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje
— 1850 N. Wood St.

Laidotuvės įvyks Pirmad. —
Bal. 8 d., 1946 m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėta į 
šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldi} bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, sūnus. Tė
vai, Seserys ir Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius, La- 
chatMicz ir Sūnai. Telefonas 
t'ANAL 2515.

Nuliūdę Vyrus, Sūnus 
ti, Anūkai, IToauūkai.

Jtur-

NULIŪDIMO
A V11*,,’
/V

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONV B.

Vagonas nušoko,
15 sužeista

Penkiolika asmenų sužeis
ta, kuomet Erie geležinkelio 
linijos vagonas nušoko nuo 
bėgių ir atsimušė į vagonų 
išskirstymo (switch) inži- 
ną. kurį nuvertė nuo bėgių 
į grabę. Kiti dešimt vago- j| 
nų irgi buvo numesti nuo 
bėgių, tačiau nei vienas ne
apvirto. Tas atsitiko Ham- 
mond, Ind,

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ

A.-- »* A. - — -t

KAZIMIERAS SHIMKUS
Gyveno 6925 S. MaplewOod Avė.
Mirė Bal. 4 d., 1946 m. 12:10 vai., ryte, sulaukęs 78 m. 

amžiaus, Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės 
parapijos, ir miestelio. Amerikoje išgyveno 55 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris: Seserį vienuolę 
M. Ludmilla B. V. M,., Veroniką ir Jieva O’Donnell ir jos šei
mą; 4 sūnus Antaną, Charles, Lavvrence jų šeimas ir Joną, 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Kaz. Karalaičio, Simano Daukanto ir 
Šv. Anitano draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje — 6812 
S. Westem Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmad. — Bal. 8 d., 1946 m. Iš koply
čios 9:00 vai., ryto, bus atlydėtas į Gimimo Šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai ir Kitos Giminės.
juaidot., direkt., Antanas B. Petkus. Tel. GROvehill 0142

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNĖRAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantiejl 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 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
•enų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y* 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbgs išgydyt 

senas, atda- 
ras Ir skau- gg 
džlas žaiz

das. Vartokite Ji irgi akaudlema 
nudegimams, šąšų ir sutrūkimų 
praš&Hnimui, Ir kad palengvinti 
Paoriasla niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trflkstančlos odos niežėji
mui. nuo darbo išbšrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3V~

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ (STAIOOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

• AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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 
jfisų flnansttkam stovini prieinamas t

NARIAI:

0 h 1 o a g o a 

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU 
P a ta r n a n jam 
dieną ir nakt| 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po SI.OO, 1.18, Ir 8.OO.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tla- 
■log 1:—

LEGULO
1941 No. Pnlaski Rd. 

Dept. D. Chicago 59, Iii.

Naują Koplyčią
Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

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.

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.

Telephone
710 W. 18th STREET 

YARds 1419

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

MAŽEIKA - ir -- EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones: YARds 1138-39
6845 S. WESTERN AVĖ. PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 ĮVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

, * v* ■
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Raupsuotojų kolonijoj

Maldų vajus už pavergtų Lietuvą
KVIEČIAMI VISI TIKINTIEJI PRISIDĖTI PRIE BEN

DRO PRAŠYMO MARIJAI.

Kolumbija, Pietų Ameri
ka. — Contratacion Marijos 
Krikščionių Pagelbos Prie
glaudos raupsais sergančios 
jaunuolės ir mergaitės, pa
prašytos tenai dirbusio lie
tuvio K. M. Tamošiūno, ir 
a t jausdamos sunkią Lietuvių 
tautos padėtį, pradėjo su di
deliu pasišventimu “Sveika 
Marija” maldelės vajų, pra
šydamos Dangaus Karalie
nės išklausyti kenčiančios 
Lietuvos prašymą. Vaju vyg- 
dė vasario, ir kovos mėne
siuose. Vėliau pranešiu, kiek 
tos sergančios taip sunkia 
liga mergaitės, paaukojo 
“Sveika Marija” maldų už

Lietuva. Būtų gera, jei visų 
mokyklų, kur tik yra lietu
vių vaikučiai, prisidėtų savo 
“Sveika Marija” maldele 
prie taip kilnios krusados už 
Tėvynę.

Sukeikime bent milijoną 
“Sveika Marija” maldų, kai
po lietuvių vaikučių prašy
mą į Mariją, kad Ji pagelbė
tų mūsų kovoje už laisvę. Jei 
kurio nori prisidėti, gali pra
nešti skaičių sekančiu adre
su:

K. M. M. Tamošiūnas,
Colegio Salesiano

ei sufragio,
Medellin (Boston),
Colombia, S. A.

KATASTROFOS ATGARSIAI

Netoli Manning, Iowa, Great Western keleivipiam trau
kiniui nušokus nuo bėgių, keli vagonai net apvirto, ta
čiau sužeista tiktai penki keleiviai. Katastrofos vietoj net 
per 400 pėdų buvo išardyti bėgiai. (Acme-Draugas teleph.)

Raudonieji fašistai siaučia ir žudo
SISTEMATINĮ TIKINČIŲJŲ PERSEKIOJIMĄ SKELBIA 

PASAULIUI VATIKANO RADIO. JUGOSLAVIJOJ 
TRIUŠKINAMA VISOKIA TITO OPOZICIJA.

KAIP JIS PADARYDA
VUS MEDINĘ BOMBĄ

Bombas jis padarydavęs 
taip. Paėmęs nedidelę me
džio kaladėlę vidurį išgręž- 
davo ir įpildavo tam tikro 
chemiško mišinio. Skylę už
kaldavo mediniu koleliu, ku
rio vidurį išgręždavo ir į- 
kišdavo poperį pamirkytą į 
potassium nitrate skystį. 
Uždegus poperį, ugnis pasi
ekdavo viduj cheminį miši
nį ir kaladėlė sprogdavo.

Policija sako, kad nors 
tos rūšies bombos negali na
mų sugriauti, bet galvą nuo 
pečių nutraukti gali ir vai
kui ir augusiam.

Kai vaikai gatvėse žaidžia 
mediniais žaisliniais šautu
vais ir kitokiais tos rūšies 
“karo pabūklais”, tai nieko 
tokio. Bet kai pietinėj mies
to daly vienur ir kitur pra
dėjo sprogti bombos, gyven
tojams pasidarė baisu ir jie 
pranešė policijai, kuri nuo 
vaikų susekė, kas tas bom
bas gamina. Pasirodė, kad 
tai buvęs Chicago Universi
teto studentas. Dalias Dela- 
ney, sūnus dr. Patrick Dela- 
ney, patologisto Evangeli- 
cal Hospital. Bombas gamin
davęs savo tėvo laboratori
joj, 8112 Euclid Avė., ir da
lindavęs vaikams vyresnio 
amžiaus.

Policija suėmė

Mediniu (ne atomo) bombų dirbėja
BOMBAS GAMINDAVO SAVO TĖVO LABORATORI

JOJ IR DALINDAVO VAIKAMS ŽAISTI.

Vatikanas. — Vatikano ra- 
dio šiomis dienomis paskel
bė šiurpių žinių iš Jugosla
vijos, kur kraštą valdo ko
munistų diktatorius Tito. Šis 
raudonasis fašistas eina sa
vo saulės Stalino pėdomis: 
tikinčiųjų persekiojimą vyk-: 
do visu smarkumu. Išardo
mos katalikiškų laikraščių 
leidyklos, uždaromos katali
kiškos mokyklos, kunigai ir 
pasauliečiai tikintieji žudo
mi ir kemšami į kalėjimą.

Ir ne vien tik katalikai. 
Tas pats yra nukreiptas

prieš kiekvieną diktatoriaus 
Tito opoziciją.

Bosnijoj, kurioj taipgi vei 
kia Tito rėžimas, padėtis ir 
gi ne kitokia. Pavyzdžiui, 
Bosnijos sostinėj Sarajeve iš 
28 kunigų belikę tiktai 6. 
Visus kitus raudonieji fašis
tai nužudė arba į kalėjimus 
sukimšo.

Komunistų skelbiamoji 
“laisvė” jų užimtuose kraš
tuose virto baisiausiomis žu
dynėmis visų, kurie neina 
keliais prieš Staliną ir jo 
pakalikus.

Inspektorius nepa
žįsta mėsos

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

^rn Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROILED STEAKS IR CHOPS MCSŲ SPECIALYBE 
Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai
E. J. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

.......

Kas Girdėt? 

Chicagoje>

Paliuosuotas iš kariuo
menės žuvo ant kelio Į

I
James F. Reigal, čikagie- 

! tis, paliuosuotas iš kariuo- 
I merės su savo žmona grįžo 
namo, kad išvykus povestu- 
vinen kelionėn. Netoli Dės 
Plaines važiuodamas naktį 
nepastebėjo, kad prekinis 
traukinys yra sustojęs sker
sai kelio, Reigel automobi
lius susiplojo į vieną vago
nų. Reikėjo acetelyno, kad 
pradeginus automobilio šoną 
ir ištraukus katastrofos au
kas. Reiąal buvo žuvęs vie-

Buvusi federalį mėses ins
pektorių, kurs dabar turi 
koncesiją bučernės A and P 
Food Stores, 2109 Milvvaukee 
Avė., Wm. Messersmith, 
OPA apkaltino dėl pardavi
nėjimą kostiumeriams ark
lienos mėsos. OPA investi- 
gatoriams jis aiškinos ma
nęs, jog mėsa, kurią pirko 
Hammond, Ind., skerdykloj, 
buvus buliaus steikas.

toj, o jo žmona sunkiai su
žeista.

Pavojaus šviesos ant kelio 
neveikė dei ankščiau įvyku
sios toi vietoj kito automo
bilio nelaimės.

I

Kiekvienas lieptas 
turi galį

J. P. Marcuci. Ritz Cab 
Co., Cicero, šoferis uždarytas 
į Bridewell iki atidirbs -teis
mo paskirtą bausmę.

Chicago Municipal aero
drome jis į savo taksi paėmė 
parvesti namo tris asmenis: 
knygU pirklį, daktarą ir lai
vyno karininką.

Pirmiausiai išlipo karinin
kas. Užsimokėjo $1. Sekan
tis išlipo daktaras. Užsimo
kėjo $4.45 (inimant ir pir
mojo pasažero dolerį). Pas
kutiniam išlipus miteris rolė 
$5.45, bet šoferis pi reikala
vo visos sumos ir šis turėjo 
užmokėti viso $10.90.

Neužilgo Marcuci pašauk- 
-tas į teismą ir už “nemokė
jimą miterio skaityti” nu
baustas $110. O kadangi jis 
priklauso Cicero ir Chicagos 
ribose imdamas pasažerus 
nusižengę ordinansui, prie 
anos bausmės jam da pridė
ta $35.

P.-T. A. už kainu 
kontrolę

The National Congress of 
Parents • and Teachers savo 
3,500,000 narių paragino ko
voti su inflacija palaikant 
dabartinę kainų kontrolę da 
vieniems metams.

Panaikinus kainų kontro
lę, P. T. A. sako, namų nuo
mos ir kainos ant įvairių 
daiktų šautų aukštyn, kaip 
raketa ir dolerio vertė visai 
susmuktų. Ką šiandie gali
ma nupirkti už 25c., panai
kinus kainų kontrolę nega
lima būtų nupirkti už 50c.

Automobiliam?
APDRAUDA

Pradedant nuo
<9 A Ifl METAMS

$500.00 GYDYM0
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

f
Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

U Mūsų Dirbtuves

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, mūšy 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Fatenldnty PlrkSjy Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jql

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SIJITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
Ik- _____________ =-

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

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

) SS.COUNTY OF COOK ) "

Pildant provizijas Sekeiios 34 
Illinois Primary Rinkimų Statuto, 
aš šiuomi liudiju, kad spalva po- 
pienos ypatingoms partijoms, kuri 
bus vartojama Primary Rinkimams 
kurie įvyks Connty of Cook. už 
rubežiaus Melstu Bervvyn, Chica
go, Chicago Heights ir Harvev, Ci
cero Miestelio ir Villaee mieste
liu Elmwood Park, Morton Grove, 
Sknkie. Rummit ir Stickney, Ant
radieni. Balandžio 9 d., 1946 m
bus sekančiai;
Demokratų Partijos .......... Ttužava
Bepublikonų Partijos .... Mėlyna

LIUDIJANT TAME, aš štai 
pasirašau ir pridedu County of 
Cook antspaudų, šių 30 d. Ko
vo, 1946 A. D.

MICHAEL J. FLYNN
- County Clerk of 

(SEAL) Cook County, Illinois

Sučiupo porą sukčių
Saliune 841 Wilson Avė. 

policija sučiupo Lillian Sny- 
der (dice giri) ir Alex Ori, 
saliuno vidaus menedžerių. 
Susekta, kad jiedu Portlan- 
de, Ore., laivų statybas fir
moj — ji dirbdama už karo 
bonų pardavėją, o jis prie 
laivų statymo — susitarę 
nusuko kompanijai karo bo
nų certifikatų ir juos iš
mainė įvairiais vardais. Pas
kui pabėgo. Federaliai agen
tai juos susekė Chicagoj.

Moterys, cheer uo! |
Iš Washington, D. C., pra

nešama, kad vyriausybė 
imasi žygių uždrausti nylon 
kojinių eksportą į kitus 
kraštus, ypatingai į Meksi
ką, kur nėra lubų kainų ir 
šmugelninkai pelnosi. Ko
mercijos Department’as sa
ko, kad nylons eksportą ga
lės vykdyti tik tie, kurie tu
rės tam leidimus.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

---- h-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

I PLATINKITE “DRAUGĄ”

Gavo ko troško

Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Carol Williams, 9 m. mer
gaitė, kurią turtuolio sūnus 
James F. Lincoln, iš River 
Forest, kovo 20 d. sumušė ir 
pašovė dėl to, kad ji pasi
priešino jo norams, visuo
met troško dviračio. Vakar į

ligoninę, kurioj ji sveiksta, 
atgabenta siuntinys. Pasiro
dė naujutėlis, gražus, mote
riškas, net su jos vardu, dvi
ratis. Tą dviratį jai dovano
jo Monark Silver King Ine., 
Chicago.

X Šv. Antano bažnyčioje 
misijos lietuvių kalba bai
gias rytoj. Pirmadienį pra
sidės misijos anglų kalba. 
Misijas veda kun. dr. A. 
Bružas, M.S.

X Dievo Apvaizdos baž
nyčioj rytoj per sumą 10 
valandą prasideda 40 vai.

! atlaidai, kurie baigsis ant
radienio vakare. Sekmadie
nio vakare pamokslą sakys 
kun. dr. J. Prunskis.

X Jurgis Pūkelis, vyras 
žinomos Bridgeport veikėjos 
Julės Pukelienės, šiomis die
nomis sunkiai susirgo ir iš- 

i vežtas į Englevvood Hospi
tal.

X Aurorą lietuvių dėme
siui. Sekmadienį, balandžio 
7 dieną, vienas TT. Marijo
nų kunigų atvažiuos aprū
pinti lietuvių dvasinius rei
kalus. Perskaitę šį praneši
mą prašomi vienų pranešti 
kitiems, kad visi pasinaudo
tų proga.

X LRKSA 163-ji kuopa
tikisi sėkmingo vakaro, kurį 

1 rengia verbų sekmadienį, pa
rapijos salėj. Be judamųjų 

i paveikslų ir dainų progra
mos, keliems laimingiems 
nusišypsos didelė laimė, nes 
įžangos tikietais ir knygu
tėmis bus duodama dovanų 
net kelios poros nylons.

X Prof. Juodeika lankėsi
: redakcijoj ir daug žinių su
teikė iš tremtinių gyvenimo 
ir veikimo Europoj. Vieši 
pas savo gimines Chicagoj. 
Iš Paryžiaus su šeima (žmo- 

’ na, sūnum ir dukterim) at
vyko prieš keletą savaičių, 

j Dr. Juodeika Lietuvos uni
versitete dėstė ekonominius
mokslus.

X Albinai Poškienei pa
gerbti ir priduoti daugiau 
energijos naujose Moterų 
Sąjungos centro sekretorės 
pareigose, Chicago sąjungie- 
tės rengia bankietą balan
džio 14 d., Evergreen Count- 

1 ry Club, 9340 S. Western 
{ Avė. Vietas galima užsisa
kyti kuopose. Bilieto kaina 
$2.

X Vytautas Rimkūnas, iš 
Bridgeport, Conn., po ketu
rių metų karo tarnybos Eu
ropoje, garbingai paliuosuo
tas dabar vieši pas savo dė
dę Stanley Linauską, kurs, 
neseniai pardavęs taverną 
West Side išsikėlė gyventi 
į nuosavą bungalow Mar- 
ouette Parke.

X Immigrants’ Protective 
Leagu«, Chicagoj, prašo re
dakcijos paskelbti šį prane
šimą. Kurie dėl imigracijos 
ar natūralizacijos turi rei
kalų su ta organizacija ir 
yra persikėlę kitur gyventi, 
prašomi pranešti jai naują 
savo adresą. Kitaip pradė
tos rišti problemos gali bū
tį nutrauktos.

X Ateinančią savaitę Chi
cago Symphony Orchestra 

Į išpildys keturis koncertus 
į Orchestra Hali. Koncertai 
1 bus antradienį popiet, ket- 
i virtadienį vakare, penkta
dienį popiet ir šeštadienį va
kare, būtent balandžio 9, 11, 
12 ir 13. Pirmus tris kon
certus diriguos Desire De- 
fa.uw, o solistu bus Claudio 
Arrau, pianistas iš Chile 
valstybės.




