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‘4 Didžiųjų’ Užsienių Ministrai Sueis Tartis
Eisenhower Sako Amerika Turi imti 

18 Metu Jaunuolius Karinei Tarnybai
WASHINGTON, bal. 8.— j trūkumų ir sakė nepratęsi- 

Gen. Dwight D. Eisenhovver mas drafto akto reikštų ri-
sutiko su klausinėjančiais 
senatoriais, jog 18 metų jau
nuoliai nėra patys geriausie
ji kariai okupacijai, bet tei
gė, kad armijai trūks vyru 
jeigu vyrų ėmimo aktas ne
bus pratęstas po geg. 15 d.

Generolas sakė armijos 
užduotis yra pasakyti kon
gresui kiek reikės vyrų ir 
pinigų, ir jeigu kongresas 
“ras kitų būdų be 18 metų 
jaunuolių ėmimo,’’ jis taip 
pat džiaugsis. Jis pabrėžė, 
tačiau, kad visi senesnio am
žiaus vyrai buvo kelis kar
tus pereiti vietinių draft 
boardų.

Balsuos Pratęsimui
Senato militarinių reika- jusios karius nuo by kokių 

lų komitetas sutiko ryt die- i vokiečių dujų, o U.S. dujos 
ną balsuoti dėl administra- į būtų padariusios japonų dū- 
cijoa prašymo vieniems me-Į jokaukes bevertėmis. Pat- 
tams pratęsti Selective Ser- Į terson pranešė, kad U.S. tu- 
vice po išsibaigimo gegužės i rėjo pagaminus tokios pade-
15 d.

Eisenhovver pasakė kiek 
kuris viršininkas numatė

Apstumdė Premjerą K. Shideharą
TOKYO, bal. 8. — Įpykę , montuoti.” 

japonų amatninkų unijų, ir j 10.000 Kėlė Riaušes
komunistų ir socialdemokra
tų partijų delegatai šiandien 
apstumdė premjerą Kujuro 
Shidehara po audringos 
vienpusiškos konferencijos 
premjero rezidencijoje.

Sekretoriai ir ginkluoti 
sargybiniaį buvo priversti 
prastumti kelią premjerui 
išeiti iš kambario. Kairieji 
politikieriai buvo pastatę 
penkis reikalavimus prem
jerui, kuris išklausė juos ir 
sakė “Aš neesu čia argu-

Rusai Sako Ekvadoras 
Iškviečia Amerikiečius

MASKVA, bal. 8.—Sovie
tų spauda ir radijas šian
dien skelbė Tass raportą iš 
New Yorko sakantį Ekvado- įvas buvo sunkiai apdegin- 
ras prašė Ameriką atimti 1 tas bebandant jį išgelbėti
savo kariuomenę iš Galapa- 
gos salų Pacifike.

šis raportas, kartu su 
ankstyvesniais sovietų ra
portais apie tai, kaip Ame
rika toliau palaiko savo ba
zes Kuboje ir Icelandijoje, 
sudaro Rusijos žmonėse įs
pūdį, kad Amerika drovisi 
paleisti savo bazių visame 
pasaulyje.

Amerikiečiai Suėmė 
Hitlerio Sekretorę

FRANKFURTAS, bal. 8. 
—U.S. valdoma Dana žinių 
agentūra raportavo, kad 
frau Marie-Thekla Weichelt, 
neva Hitlerio privati sekre
torė, buvo suareštuota Wu- 
erzberge.

Pasak raporto, ji nuolat 
padėdavuaį Hitleriui paruoš
ti kalbas.

PIRMOJI BALTA DUONA JAPONAMS

zikavimą, kuris, jo nuomo
nėje, bus rizikavimas ne vien 
Amerikos apsauga, bet ir 
pasaulio taika ir apsauga.

Turim Būti Pasiruošę
Duju Karui: Patterson
ATLANTIC CITY, N. J., 

bal. 8.—Karo s.ekr. Patter
son šiandien pareiškė, kad 
Amerika turi visuomet būti 
pasiruošusi kovoti prieš ne
tikėtus karus, kurie gali
prasidėti su dujų ar akteri Japonai Tokijoje susirikiuoja prie išdalinimo punkto, gauti pirmą padarytą iš baltų

,jų ata omis. . 'miltų duoną, kurią jie ragaus per šešis metus. Japonai kareiviai išdalina duonos ke-Jis sake amenkiecių kanų palug krūvog ant žem-g (Acme Telephoto.)
dujokaukės būtų apsaugo------------------------ ---- --- —------------------——

gančiąsias bombas, jog Ja
ponija nieku būdu nebūtų 
galėjusi atsilaikyti.

Kuomet jis bandė išeiti iš 
kambario, Shidehara buvo 
delegatų stumdomas nuo vie reikmenis ten kur reikės 
no prie kito.

Reikalavimai buvo patiek
ti sekant prižadą po 10,000 
kairiųjų japonų riaušių, ku
rias turėjo numalšinti ame
rikiečiai policininkai. Tas į- 
vykis nurodo sąjūdį naujai 
įsisteigusių grupių, kurios

Ledu Lietus Pridarė
Nuostoliu Alabamoje

ANNISTON, Ala., bal. 8. 
—Tonai ledų pasiliko gatvė
se čia šiandien, gyvento- 

viliasi laimėti vietas valdžio- i jams dirbant, kad apvalyti 
je pirmuose pokariniuose griuvėsius, kuriuos paliko 

audra pridariusi milijoni
nius nuostolius.

Pusvalandžio ledų lietus 
sužeidė 18 asmenų. Ledai, 
maždaug pusdolerio didu
mo, krito taip tankiai, kad

Dviejų metų James Allen j kar° veteranai sakė garsas
o .j T i. - . buvo panašus artilerijosReid, Jr. užtroško ir jo te- , . j ...J bombardavimui.

rinkimuose bal. 10 d.

2 Metu Amž. Berniukas 
Žuvo Gaisre Namuose

Numato Atidėjimą 
Rinkimu Lenkijoje

. d i u ■ u. ...■ i VARŠUVA, bal. 8.—Su- netoh Palos Heigbts. Moti- - . . .... • „«• . . ... . saukus Lenkijos seimą uz-"a.lr‘7S klti _vaikuC,a, vos j referendum0 da da.
issigelbejo. Tėvas užpylė bartjnio litikos, at.
benzino ant anglių pečiuje, rodQ bendri rinkimai
pečius sprogo ir padegė na- Lenkijįje gahltinai atideda- 

mi iki ateinančio rudens.

šiandien, kuomet gaisras su
naikino jų namuką 6600 W. 
127th st., Worth Township,

Vėliausių Žinių Santrauka
—Taikos vykdymo komanda, išvykus iš Mukdeno j Sze- 

pingkai, Mandžurijojc, turėjo sugrįžti, kadangi dėl iš
sprogdintų vieškelių tiltų nebuvo galima toliau važiuoti.

—Valstybės sekr. Byrnes sakė jis negali pasisakyti dėl 
lenkų piano iškelti Ispanijos klausimą, kol nežinos ką Len
kija mano pasiūlyti. U.S. nenori to klausimo kelti.

—Rodosi vis daugiau žymių, kad Irano premjeras Gha- 
vam gali paremti Rusijos reikalavimą UN apsaugos ta
rybai skaityti Irano bylą prieš Rusiją visiškai baigta.

—Aukštas valdžios pareigūnas pranašavo, kad Prez. 
Trumanas uždės veto ant OPA priatęsimo byliaus, jeigu 
kongresas prie jo prikergs ginčytiną ūkininkų mokesčių 
priedą.

—Milžiniškas sprogimas didelio prancūzų amunicijos 
krovinio šiaurinėj daly Saigono padarė daug nuostolių. 
Prancūzai užharakadavo tą sritį ir evakuavo civilius.

UNRRA Nuveš Maistą 
į Kiniją Lėktuvais

ŠANGHAJUS, bal. 8. — 
UNRRA skubiai paruošia 
planus lėktuvais nuvežti 
maisto į Kiniją, kur, anot 
raportų, keli milijonai ba
daujančių žmonių jau valgo 
žolę, šaknis, ir net molį.

Maj. gen. Claire I. Chen- 
nault, buvęa Flying Tigers 
viršininkas ir 14-tojo avia
cijos dalinio komandierius, 
sakė jis sudaro oro trans
porto dalinį nuvežti UNRRA

Atidėjo Cincinnati POPIEŽIUS RAGINA 
Elektros Streiką i PLATINTI TIKYBA

CINCINNATI, bal. 8. —
Cincinnnati apylinkė ir jos 
beveik 1,000,000 gyventojų 
buvo šiandien išgelbėti nuo 
elektros streiko, kuomet 
AFL elektros darbininkų 
unija atidėjo 1,400 darbinin
kų streiką Cincinnati Gas <f; 
Electric Co. stotyse, numa
tytą 7 vai. rytui šiandien.

IŠVENGTA STREIKO 
SCRANTON, Pa., bal. 8.

—Streikas apie 400 trans
porto bendrovės darbininkų 
buvo išvengtas šiandien, 
kuomet darbininkai 118 
prieš 62 nubalsavo priimti 
bendrovės pasiūlymą 10 cen
tų valandai algų pakėlimui.

HARVESTER GINČAS
VVASHINGTON, bal. 8.— 

Valdžios tarpininkai sakė 
jie tikisi, jog International 
Harvester Co. 78 dienų ilgj- 
mo streikas bus užbaigtas 
šiandien ar ryt dieną.

JAU NERIMAUJA
VVASHINGTON, bal. 8.— 

Valdžios pareigūnai prade
da nerimauti dėl nevykstan
čių John L. Lewis ir kasyk
lų savininkų derybų užbai
gti 400,000 angliakasių strei
ką. Susirūpinta, kad anglies 
streikas gali greitu laiku 
paveikti plieno liejyklas ir 
tuo viso krašto industriją.

Raportuoja Ekonominę
Betvarkę U.S. Zonoje
BERLYNAS, bal. 8.—Sa

vo periodiniame raporte apie 
Vokietijos valdymą, gen. 
Joseph T. McNarney sakė 
neturėjimas centralizuotos 
vyriausybės Vokietijoje yra 
priežastis bendram ekono
miniam chaosui U.S. zonoje, 
net iki tokio laipsnio, kad 
žmonių pasiryžimas yra nai
kinamas.

Raportas smalkiai išdėstė 
Amerikos okupacijos laimė
jimus, bet pripažino, jog 
Potsdamo konferencijos tik
slai nebuvo atsiekti, nes Vo
kietija nebuvo skaitoma eko
nominiu vienetu.

VATIKANAS, bal. 8. — ! 
Sakydamas nežinojimas tiky ' 
bos yra pagrindinė kaltė 
pasaulyje “kenčiančiam nuo j 
daugelio bėdą,’’ Popiežius j 
Pijus XII vakar transliavo į , 
Katetikos Kongresą Barce- 
lonoje raginimą energingai 
platinti Romos Katalikų ti- į 
kybą.

Tėvai, mokytojai ir kuni- Į 
gai visame pasaulyje, sakė 
Šv. Tėvas, turi įskiepyti 
krikščioniškąją dvasią į nau
jąsias kartas, taip kad “už
sidegusios Kristaus meile, 
ateities taika galėtų ant jų 
būti pastatyta — vienintelė 
taika verta to vardo, tai 
yra krikščioniška taika,’’

'Primary’ Rinkimai 
Šiandien Chicago je

Tik keliomis išimtimis, 
kandidatai šios dienos rin
kimams vakar ilsėjosi ir 
laukė rinkimo rezultatų.

Balsavimo vietos atsidaro 
6 vai. ryte ir užsidarys 5 
vai. vakare. Išrinkimas re- ' 
guliarių partijų kandidatų' 
atrodo beveik tikras. Nesi- I 
tikima, jog balsuotojai šian- į 
dien rūpinsis rinkimais, ir 
spėjama tik apie 27 nuošim
čiai užsiregistravusių bal
suotojų eis balsuoti.

Amerika Pripažino 
Haiti Vyriausybę

VVASHINGTON, bal. 8.— 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės šiandien atsteigė diplo
matinius santykius su Haiti, 
pripažindamos militarinę vy
riausybę, kuri sausio 11 d. 
nuvertė prezidento Elie Les- 
cot rėžimą.

KALENDORIUS
Balandžio 9 d.: Šv. Mari

ja Kleopą, senovės: Dalė ir 
Rasa.

Balandžio 10 d.: šv. Ma- 
kariju.s ir Šv. Ezekiejus; se
novės: Mintautas ir Vilman
tė.

ORAS
Giedra ir vėsu.

Anglijos, Rusijos Užsienių Ministrai 
Sutiko, Prancūzija Dar Nepasisakė

VVASHINGTON, bal. 8.—Valstybės sekr. Byrnes šian
dien pranešė korespondentams, kad Anglijos ir Rusijos 
užsienių ministrai sutiko su jo pasiūlymu sušaukti “ke
turių didžiųjų” ministrų posėdį Paryžiuje, ir sakė būsią 
ten konferencijai, kuri prasidės bal. 25 d.

Byrnes sakė Prancūzija dar neatsakė į jo pasiūlymą, 
bet jis manąs, kad jos užsienių ministras sutiks dalyvauti 
pasitarime apie taikos konferenciją.

BYRNES NENORI KONFERENCIJOS ATIDĖJIMOi
Byrnes padarė pasiūlymą kitų kraštų užsienių minis

trams praeitos savaitės gale. Jis rodo didelio susirūpini
mo dėl raportų būk Rusija norinti atidėti taikos konfe
renciją iš gegužės 1 d. iki vėlesnio laiko. Rusai teigia, kad 
taikos sutartys su įvairiais Europos kraštais dar nėra 
tinkamai paruoštos.

Byrnes priešinasi konferencijos atidėjimui, bet prisipa
žino nesąs tikras, jog jis galės pravesti savo mintį, kad 
konferencija turi prasidėti numatytuoju laiku.

Užmirškite! Rusija įspėja Apsaugos
Tarybą Dėl Irano Skundo Svarstymo
WASHINGTON, bal. 8.—Valstybės sekr. Byrnes sakė 

jis nemanąs, jog Irano skundas turėtų būti skaitomas 
i baigtu, bet jis apsiimąs pastudijuoti Rusijos reikalavimą. 

NEW YORKAS, bal. 8.— priešingas UN čarteriui.”
Rusija žada iš naujo boiko
tuoti UN apsaugos tarybą 
jeigu tas organas nemes 
Irano skundo svarstymą ir 
nepriims sovietų teigimą, 
kad reikalas buvo tinkamai 
išaiškintas susitarimu tarpe 
Irano ir Rusijos.

Maskva vakar naktį trans-1 
liavo reikalavimą, kad tary
ba išimtų Irano skundą iš
dienotvarkės ir telegramą ,. ,
. „ T ’ . I i atidarė savo paskutini po-įs Irano premjero Ahmed 1 r
Ghavam Stalinui, kurioje
Ghavam pareiškė pasitenki
nimą dėl naujos tarpusavi
nės sutarties.

Pasako Priežastį
Anot Maskvos, rusų am

basadorius Gromyko laišku 
gen. sekretoriui Trygve Lie 
pasakė, kad Irano byla turi 1 
tuoj būti mesta, kadangi pa
laikymas bylos patikrinimui kelti Ispanijos klausimą, o 
gegužės mėnesyje yra “ne- Rusija bandė įrodyti, kad ji 
teisingas ir nelegalus bei pilnai susitarė su Iranu.

Iranas Siunčia Kariuomenę Kovoti 
Prieš Sukilėlius Mazanderan Srity

LONDONAS, bal. 8.—Ra
portuota jog Irano premje
ras Ghavam įsakė iraniečių 
kariuomenei vykti į Mazan
deran provinciją po raportų 
sakančių ten buvo bandyta 
pravesti sukilimą. Praneši
mas iš Tehrano sakė ka
riams buvo įsakyta ieškoti 
ginklų.

Sukilimas spėjamai taiko
mas prieš premjero vyriau
sybę, kas iššaukė dešiniųjų 
pasipiktinimą dėl aliejaus 
koncesijų sutarties su Ru
sija.

Rusai Valdys Bendrovę
Sekant Irano-Rusijos 50 

metų sutartį dėl aliejaus 
bendrovės sudarymo, paaiš
kėjo, kad rusai valdys 51 
nuošimtį ir Iranas 49 nuo
šimčius akcijų organizuoti- 
noj aliejaus bendrovėje.

A v*

Manoma Gromyko laiškas 
iššauks naujus debatus kuo
met taryba ryt dieną susi
rinks po ilgos pertaukos, 
kurios metu Lenkija paskel
bė, kad ji mano taryboje iš-

TAUTŲ LYGA ATLAIKĖ 
PASKUTINĮ POSĖDĮ
ŽENEVA, balandžio 8. 

— Tautų Lyga šiandien

sėdį su prezidento C. J. 
Hambro kalba, kurioje 
jis pavedė visus apčiuo
piamuosius turtus Jung
tinėmis Tautoms. Penki 
šimtai delegatų susirinko 
uždaryti knygas organiza- 
cijos, sudarytos po pirmo 
pasaulinio karo tikslu iš
vengti tolimesnių pasauli
nių karti.

metų Rusija ir Iranas abie- 
ji valdys lygiai 50 nuošim
čių, bet Tehrano laikraštis 
sakė Iranas tuomet valdys 
51 nuošimtį akcijų.

Duoda Suprasti U.S. 
Gali Apleisti Korėja

SEOUL bal. 8, — Lt. gen. 
John R. Hodge, U. S. ko
mandierius pietinėj Korėjoj, 
lėktuvu išvyko į Tokyo pa
sitarti su gen. MacArthuru. 
Nepasakyta apie ką jie tar
sis.

Čia rapartuojama, jog 
Amerika gali pavesti pieti
nę Korėja jų pačių žmonėms 
valdyti, nelaukiant kol so- 
vietų-U. S. komisija studi
juojantį tą reikalą padarys 
nuosprendį dėl viso krašto 
savyvaldos.
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3ALF Atsišaukimas Neša Gerų Vaisių įie,uvos Generalinio
St. Casimir’s School, Phi- j KOIlSU jtC NCW YOtke

Paieškomi Asmenys:
Vasario 20 d. BALF va

dovybė išsiuntinėjo atsišau
kimus lietuvių mokykloms, 
parapijų klebonams ir spau
dai prašydama aukoti ir 
rinkti lietuvių tremtinių mo
kykloms Europoje mokyk
los reikmenų. Tą atsišauki- ; tosvn, Pa. 
mą pakartojome savo pra- Sisters 
eito mėn. Biuletenyje, ku-

ladelphia, Pa — 60 svarų. ,
St. Casimir’s School, Pro-

vidence, R. I. — 35 svarus. ......
c, , c. u__ i du; Stasys, Im i jiulvicju vaikui Auta-St. Georgės School, Phl-;n.ls į, į „vJ.nę N,.„. y,,,.,.,.

Andrulis Antanas ir Andruli

OiiAvint Amui. gyvenusi Uiecro, 
III.

Duvgiiila Bronislovas, gyv. či- 
!’iigojr.

i Gatės t l.šifiuiait is) .lohan, bro
lis Marijonos.

Gerdvilas Vladas, kil. iš Gerd- 
villii km.. Šėtos vai., Kėdainių ap.

Girjotas, kilęs ar turėjęs gimę i

Kubilienė Myli ūna it ė Teofilė, 
kil. iš Graužiniu km., Gražiškių 
vai., Vilkaviškio ap. ir jos vy
ras Kubilius An,imas.

Kuneaitis Vincas.
Lelienė Grasė. kil. iš Pumpėnų 

m., Panevėžio ap., gyvenusi Xe\\ 
Yorke.

Liogis Gustavas, spėjama gy-

Tel. YAKds 5557.

ladelphia. Pa. — 20 svarų. I Augaitis Amanas. <;yv 
Vilią Joseph Maria, New- ! g»je.

- 6 svarus. L Augaitytė Anielė, gyv
n „ • burghe.

OI St. Francis, j Aukštikalnis .Imtas ir Au- šti- 
Pa. — 53 svar. ikaiiis Antanas, kilę iš Riml-nau 

ris buvo išsiuntinėtas para- Ali Saints School, Chica- Panevėžio
pijoms, BALF skyriams irigo, III. —2 svarus. Austyiuiitė Veronika, kilusi
kitiems. Nežiūrint, kad lai- i St. George’s School, Chi-Į Molynų km., Pajfirioparap.,gyv 
kas buvo trumpas, per vieną cago, svarus. |PhiIa<lelphijoje.
menesį, nuo balandžio 20 d. | Providence of God School, ,es- kihlsius Vk,ri„illk„ kr1 
iki kovo 20 d. moKVKioms i Chicago, III. — 75 svarus, 
reikmenų j BALF sandėlį; Misa Mabel Zapėnas, Law- 
pristatyta iš viso 1,002 sva- j rence, Mass. — 43 svarus, 
rai, tame skaičiuje paišelių, į M. Gedvilai, Chicago, III 
kreidos, sąsiuvinių, popie-' — 5 svarus.
ros, plunksnakočių, plunks-j Sisters of St. Francis, Har 1SK!S 
nų ir kitų reikmenų. Be to, rison, N. J. — 113 svarų. , sios Br0„klyne 
mokykloms reikmenų užpir- . S. Jundul, Chicago, III. — Čeponis Adomas, kil. iš Pum 
ko dar šie: Thompsonville, 1 svarą.
Conn. BALF 97 skyrius už E. Bertcher, Chicago, III.
$76.00; Rochesterio ALT į— 4 svarus, 
skyrius už $100.00; Schenec- i St. Anthony’s School, Ci- į Andriulytė Ona. , v
tady, N. Y. Šv. Kryžiaus lie- ' cero, III. — 8 svarus. ' j ^'.nbrauskiH.ė-.lušėaitė, lS Erz"
tuvių parapija uz $47.20. , Josie Adomaitis, Chicago, j Dargi? Povilas, kilęs iš Viekš-

Mokykloms įvairių reik- i III.— 8 svarus. niu. Mažeikių ap
menų aukojo ir prisiuntė se- i St. Andrew s School, Phi-1 , r>at.eioni« nė Omi. kilusi iš
kantieji. j ladelphia, Pa. 20 svanj. Į Dnukintas Vaclovas, gyvenęs

Sisters of St. Casimir, Sil- ; Ona Balsis, Forest Hills, j Brooklyne.
ver Creek, New Philadel- i N. Y. — pusę svaro. ‘ *
phia, Pa — 99 svarus. i St. Anthony’s School, Ci- j se kraštuose, kur šie daik- 

Rev. S. J. Struckus, King- S cero, III. — 4 svarai. i tai daugiausiai reikalingi,
ston, Pa. — 1 svarą. • St. Francis School, Wilkes Savo aukojamus daiktus
---------------------_ ------------ - ; Barre, Pa. — 14 svarų. ' lietuvių mokykloms, prašo
ku G Knhftlit DAlfnil Immaculate Conception . mc siųsti į BALF sandėlį — 
Juj. U. I\UIIUUI 1/CnUJu School, Chicago, III. 85 sv. į Lithuanian Relief Ware- 
Piliečiams Už Paramai N. Stilson, Brooklyn, N. liouse, 101 Grand Street,

Čika-
nių Žyliškių km., Vabalninko vai., įvenęs Clevelande.

Eomestead,

Pit,

IS

Biržų ap., ir jo ši uitos nariai. 
Grajauskas Antanas, sūnus Jo

kūbo, kil. iš Vilkijos vai.. Kauno 
jnp.

Grigas Napoleonas, kilęs iš 
Vaškonių km., Panevėžio ap.

Grinevičius Paulius, gyv. Bos- 
toue.

Gulbinienė Juzė.

Manikas, kilęs ar turėjęs gimi
nių Žyliškių km., Vabalninko vai.. 
Biržų ap., ir jo šeimos nariai.

Alareinkevičienė-Žeiinvtė Pet vo
nelė, kil. iš Ylakilų, Mažeikių ap., 
gyvenusi Brooklyne. 1939 metais 
lankėsi Lietuvoje, 1940 metais 
grįžo Amerikon.

Matulevičius Vincas Petras, iš-

DR. FRANK C. KW1NN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki < pp. Ir 7 Iki 8:«0 rak.

Būkit Malonu

Išganaitis (Gatės) Johan, bro- j Raišupiu km., ir jo sūnus.
lis Marijonos.

Ivanauskienė Stefanija, kil. iš 
Pumpėnų m., Panevėžio ap., gyv. 
New Vorke.

Jakubauskaitė Albertina, gyve
nusi Čikagoje.

•leskauskas Mikas, ki’.ęs iš Bal
bieriškio.

Judickas Kazys, sūnus Antano 
ir Juzės, gyvenęs Aston, ar pa
našiu pavad. mieste.

Kairys Leonas, iš Girelės km., 
Kavarsko vai., Ukmergės apskr., 

penu m., Panevėžio ap., gyvenęs gyvenęs Pittsburghe.
New Yorke. Kantvilas (Kantwill) Povilas,

česnauskaitė Juzė. 'kil. iš Skrodlių km., Pagėgių ap..
Česnauskienė - Andriulaitvtė ar Klaipėdos kr. Jo žmona Račkaus

kaitė yra gimusi Amerikoje. 
Karaeiejutė Elena.
Kazlas Mikas, kilęs iš Kazlų 

Rūdos. gyvenęs New Yorke.
Kazlausko Juozo, sūnaus Anta

no, kilusio iš Palaukiškių kaimo. 
Svedasių vai., Rokiškio ap.. šeima.

Kiveris Jeronimas ir Kiveris 
Jonas.

Ko'.osinskienė Marija, kilusi iš 
Seinų, jos vyras Julius, ir vai
kai Viktoras, Simonas ir Karoli
na.

Kritėkauskas Jonas, sūnus Sti- 
nislo*.o. kil. iš Eiginių km., Pae- 
žerėlių vai., Šakių ap.

Šimkaieiių vai., Raseinių apskr.
Bnukuvienė-Biirokaitė Petronė

lė, gyv. Bnooklyne.
Bertulio Juozo, giminės pra

šomi atsiliepti.
Brokaitės, Ona ir Adelė, kilu- 

i.š Vailtų km., Bartininkų 
vai.. Vilkaviškio apskr., gyvenu-

Mažeika Antanus, sūnus Anta
no, kilęs iš Pašiaušės km.

Mažuika Motiejus.
Miežlaiškis Alikas, kilęs iš A 

vikilų km., Liudvinavo vai., Ma
rijampolės ap.

Consulate Central of Litliuania 
ii IVfc.G 82nd Street

Ne iv 17. r k 21, N. Y.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALAKUOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sclunad. uždaryta.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA
lome Calb ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO TfireRAPY

936 West 63rd St.
HOURS: Daily • P. M. 

SAturdayi 8 A.. M. to 8 P. M.

SAVO AKIMS!
Tik vieną porą akią gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausią 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 MEIAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonus: CASAL 0523, Cliicago 

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tik-lūs Tyrimą* 
G-lLoptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaiijinam

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.) i

JOSEPH G. KOHOUT

Brooklyn 11, N. Y.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuve

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

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

I
Y. — 1 svarą.

‘Amerika’ — savaitraštis,
Brooklyn, N. Y. — 45 sv.

M. Mizeris, Elmira, N. Y. 
j — pusę svaro. i
į O. P. Rosmauskas, Utica, 
i N. Y. — 15 svarų, 
į St. Francis School, Mi-
nersville, Pa. — 168 svarus.

I St. George’s School, Ro-
1 chester, N. Y. — C svaras. 

Iš viso — 1,002 svarai.
Už prisiųstus mokykloms 

reikmenis, lietuvių tremtinių 
, vaikučių — moksleivių ir 
i mokytojų vardu BALF vi- 
i siems nuoširdžiai dėkoja ir 
i tikisi, kad kitų miestų ir a-

J0SEPH G. KOHOįrr, kandi-; pyiįnkių lietuviai nuo šio 
datas Demokratų partijos sąra- i \ ,
šan, j State Senatorius 15-tame I darbo neatsisakys ir taip 
distrikte, nuoširdžiai pareiškia : pat aukos gausiai. 1,002 sva-i
gilų įvertinimą ir padėką visiems , _  , , , ,
Lietuviams-piliečiams 15-tame dis-' mokykloms reikmenų dar 
trikta už didelį susidomėjimą kas Į neužtenka reikia daugiau, Į
SU ią ■ be‘dar tikimės sulaukti “O!

Kohout pareiškė kad visi ž«nk- Į kykloms aukų iš mūsų sky-1
lai r5 lo.kad jis bus laimėtojas ;rių ir kooperuojančių BAL 
nominacijos dideliu balsų skaičiuj — . ?.
Primary rinkimuose šiandien, j - UI draugijų.
Bal. 9 d. Atsiliepimas distrikte j
balsuotojų j Kohout reikalavimą Šios aukos lietuvių trem- 
Geros Valdžios ir Politinės Laisvės i tįnių mokykloms Europoje, 
buvo stebėtinai didelis ir eiles jo . ... , . .J. !
rėmėjų per praeitą savaitę padi- I lau įssiųstos ir tikimasi, ; 
dėjo tūkstantį kartų. Prie to jis kad apie Velykas pasieks di- 
gavo endorsementus pareinant jo Į *. i i -n
kandidatūrą nuo dau£ įvairių e r- ! ^Žiumą lietuvių stovyklų Eu 
ganizacijų — Kliūbų, civikos ra- į ropos valstybėse, ypač tuo-1 
telių, skyrių ir draugijų.

1 r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

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

Nevaliok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEAL111 RESORT M1NEKAL 

BATH DRLSKĄ
maišukas užtenka 

maudymams.
10

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksuas.- 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

iEWELRY — MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE

Pboae: LAFAYETTE 8617

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite Joe vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakinius su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chfrago, III.

Southsaldlečlal, kreipkitės | 8HIM- 
KUS DRUO8, stot S. Halstsd St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. V. P. SLEPIKAS

DR. WALTEIl J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

DR. CHAR1 ES SF6AI
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4729 So. Anhla-nd Avė. 

(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880 j

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

DR. J. W. KADZEW1CK

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 

Rez. Tel. REPublle 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

D. C f Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
l/f. r. V. VYinSKUnflS Jei neatsiliepia, šauk SEEJey 0484

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Res. Tel.: HEMlock 8150 

VALANDOS:

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 

VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. ir sakmad. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
6254 S. Ashland Avė.,

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
Ir

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. * 

Dienomis tik pagal sutartį.

Trečiadienio vakare, Bal. 
d. aktyvūs Konout precinct dar
bininkai,’ atstovaujant C. I. O., , 
kimšte užkimšė Kohout head- 
ųuarters adresu 1803 Blue Is’and 
Avė. ir entuziastiškai išdavė į 
džiugar.čius raportus kas link jų į 
veikldis ir pasekmių. Penktadie- j 
nio vakare, tol. 5 d . Kohout j 
kalbėjo dideliame susirinkime lie
tuvių parapijoje, Dievo Apvaiz
dos salėje, latli ir Union Avė., I 
kur gavo trukšmingą ovaciją.

Kohout pareiškė, kad ši Pri- į 
mary diena bus ilgai atminta 15- | 
tame distrikte nes šiandie žmo- ( 
nės kalbės per jėgą rinkimų bala- 
to ir r astiorins iėgas ir reikalą- j 
vimą dėl Geros Valdžios. Jis yra1 
uznhrii.tas kad bus nominuotas ir 
išrinktas State Senatorium ir jis Į 
atkartoją pažadą kad “tarnaus 
visuma žmonėms visados, neklau
sydamas jokių politikos bosų ar 
mašinų.“
VDar kartą paraginimas. Visi j 
piliečiai kurie trokšta ir nori ge- j 
ros valdžios, jų pačių norų atsto-1 
vvbės valdžioje, ir siekia atsikra- ; 
lyti nuo pančiu politinių bosų ir | 
mašinų, KIEKVIENO PAREIGA ‘ 
YRA BALSUOTI ŠIANDIE. PRI
MARY RINKIMUOSE, IR BAL-i 
SUOTI U2 JOSEPH G. KOHOUT. 
KANDIDATĄ I STATE SENA-1 
TORIUS, 15-TAME DISTRIKTE. 
šiandie tai tik vienatinė proga 
žmonėms išreikšti savo norą kū
rinos jie nori kad būtų jų atsto
vai valdžioje! (Skelb.)

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMG MAŠINAS —

| DIENĄ

TIKTAI

$150

Me« Klime MiE\T M l»ėl 
1»EX.IA.M1\ MOORK MALIUI 

IK \ \lt\IM. inlpal — 
■MARTIN SIAIIIR MM.IAVI 

1.11 VARNlfti , Ir — 
KK.M-TONL VALSIUR.

Tiu4ine (.rnžų l’aKiriiikliną 
IIIIHiii. MF.MNf.K POPIERns 

llmidiiiiie 21K4 AuolaUlą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — lIEMIock 8262

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

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

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS HADIO 
WCFL. 100(1 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

» ♦ •

68C3 W. Cermak Road
BERWYN, ILLINOIS

Ofise Tel. — Berwyn 8828 

Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

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

H

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo. 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERYVYN 6200

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

reL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

TeL REPnblic 7868

TeL CANal 0287
Rez. TeL: PROspect 6680

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 

VALANDOS: 11 v. ryto.iki 3p.p.

6 iki 0 vai. vakare.

Cm. 0068 Be. Talman Ava 
Bea TeL GROreblU 0617 
Office TeL KEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

mARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC ‘ 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EKTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas;
6755 So. Western Avė.. Chicago. III.

Telefonas — GROvehill 2242

■;

rel. YARds 8146

į DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

rel. YARds 5921 

Rea: KENwood 6167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

DR. STRIKOLIS
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 

IsL 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.

Žmogus be tikėjimo, 
arklvs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Ofiso Tel. VIRginia 0036

BeddencŲos TšL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel: PULLMAN 1193 
Kama 7V*.» PTTT.I.MAN MTIt

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

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

USŠISAKYKIT “DRAUGĄ" Nu0 , lkl 3^^?^ 8 vlkar.



Antradienis, balaud. 9 1946 DrETNTt A5TT3 DRAUGAS, CTTTC’AGO, TTTTNOTS n

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HRI.P WANTED 
ADVFRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-94S9

HELP WANTED — VYRAI

HELP \VANTED — MOTERYS j 

I* R O G A
Jaunom Merginom

Uždirbt i 60 c. j valandą laike 
mokinimo.

POWER MACHINE SIUVIMO 
INSPEKTAVIMO ARBA 

RANKOMIS SIUVIMO DARBAI
Keletą merginų užsidirbo

$1.00 j vai. po 4 sav. pamokų.
DORALL SPORTSWEAR CO. 

115 S. Market St.
Miss Pizza 6th FI.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. BACKDI

4X04 Archer Avenue, Chlcage

Iš Norvegijos Atvyko UNO Ir Tarptautinis Mažiau maisto 
350 Lietuviu ' Saugumas * kenuose

Vakarų Europoje'leidžia-:. N™. V"r,‘ ~ Tik | Washington, D. C. — IS
mas Eltos Biuletenis No 4 ką lseJua,ame The I'iew L“- Agrikultūros Department’o 
praneša, kad praeitų metl) Pirmajame puslapyje D. pranešama, kad vaisių ir 
lapkričio mėn. j amerikiečių ! J' Dal ino rašytame straips- daržovių kenavimo Įmonėse
valdomą sritį atgabenti Nor i nyįe s Bet-Ween ^ignation 
vegijoje buvę lietuviai. Jie and Appeaseme.nl skaito-

BBICKLAYERS 
18 VAU. | S\\ M I’U 
PASTOVCS DARBAI 

S. N. NIELSEN CO.
Atsišaukite prie

BFUU A HOYVEI.l, STATYBOS 
KlMRAUIi IR TOl’HV_______

BRICKLAYERS 
UNI.HSTŲ 

ATSIŠAUKITE

1118-1150 W. PERSHING RD.
YARds. 191!) KEDzie 1620
—■ 1 ..... - 1 ' i ■

Reikia Molderio
Tapti Padėjėjas-Formanui Chica- 
gos foundrėje.

Turi būt patyręs prie visokių 
rūšių Pilkos Geležies kartingų.

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

Rašykite — Box 1225, DRAUGAS 
127 N. DEARBORN, CHICAGO 2

Marshall Field 86 Co.
Ištisai Metus Darbai 

Mūsų Arbatinėse

PUODŲ IR BLICDŲ PLOVĖJŲ

DISHROOM DARBININKŲ 

PASIUNTINIŲ 

PORTERIŲ

BUS BOY VIRŠININKO

ATSIŠAUKITE

Samdymo Ofisan
______ 3-čiam Aukšte

Cabinet Makers 
Reikia

Aukščiausia Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio 

DEARBORN INDUSTRIES I Chicagoj. Iowa ir Minnesota 
1160 N. HOWE i universitetai liko antroj

Patyrusių prie mažu radio kabi- , vietoj, O Indiana trečioj. De 
netų pageidaujami.

TYKUS ĮVAIRUS DARBAS

VITAMINO
VEIKME

■A”
-n . apgyvendinti Kassolio lietu-! ”e.’ P“??įai kaip Tau,‘ų 

Nagai taipgi pasidaro tra- Bt klose ir kibur E Sąjunga 1939 meta,s jos da- 
pus. ! t; kartine įpėdinė UNO savoNorvegijos išvykti jiems pa- i ,. . ,

3. Kas turi per žemą krau- | dėjQ Norvegų ir vakarų są-' dienotvarkėj PradeJ°Vitaminas “A’’ yra labai:
naudingas ir reikalingas 1 jo spaudimą, tai yra pavo- jungininkų valdžia.
žmogaus sveikatai. Sis vita- jinga vartoti perdaug Vi- Reeensbur^o tarotauti-minas pagelbsti kūno celėms lamino “A” Nuo to kran. I _ Regensbrr.o tarptaut.Nuo to, krau- . . .5 - - į . ,. , , t nes pereinamos stovyklos

Greitiems pirštams klejuoti au- sunaudoti maistą ir augti. JO spaudimas aar taoiau nu- komendanlu UNRRA pasky- 
dekla prie jewelry display. Jauni jei vaikui pristinga Vita- smunka, ir visokie nemalo- r_ betuv- Ąd jodka 
ar seni. 5 dienos, maža dirbtuvė, j mjno “A” tai jis pradeda nūs simptomai atsiranda, ir' t • ■ 4-

i j skursti, gerai neauga. Kai sveikata pakrinka. kimim pS ir11 6 ® 1 kunigų rūpesčiu Regensbur-Malnnėkite rašyti pupiniai y nuil 

ROY MFG. CO.

420 N. RUSH ST.
PARDAVĖJU KEPYKLOJE

Pilno ar dalinio laiko. Gera mokestis.
1822 YV. lOSrd St.

CEDARCREST 6181

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

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

SKALBĖJA reikalinga dirbti nuo 
Pirinad, ištisai Penkt'ad. kas savai- 

: tę. Klebonijoje. Valgis duodamas. At
sišaukite — C312 S. Oakley Avė.,
Tel. -— PROS. 3015.----- —-------------------------------

MERGINŲ — MOTERŲ 
PATRAUKLUS DARBAI 

Mūsų vyniojimo ir finishing de
partamentuose. Didelė maisto ga
mybos įsteiga. 17 metų ar suvirs. o----- —- „ - I Vitaminu “A
Pradinėms mokestis 50 c. į vaL bai retai kada gali pristigti! _/ ™ "
Viršlaikis laikas ir pusė virš 40 žmogaus kūnui Vitamino ‘A’, 
vai. Atostogos. Puikūs pietai že- Tad neapsimoka, o kartais 
ma kaina. Patogios ir malonios net gali ir sveikatai pakenk- 
aplinkybės. ti, jei be daktaro patarimo
GRENNAN BAKERIES, INC. gersi Cod Liver Oil, ar Ha-

118 S. Oakley Blvd.

Vėl NU laimėjo
Western Conference su

ruoštuose debatuose laimėjo 
Northwestern Universitetas,

batams tema buvo: “Nutar
ta, kad U. S. imtų vadovybę 
įsteigimui laisvos prekybos 
tarpe pasaulio tautų”. Pa
žymėtina, kad NU yra lai
mėjęs aštuonis iš eilės deba-

Prie single ir double needle ma- I tus. 
šinų, siuvant galvoms apdsngalus

MATYKITE MR. MITCHELL 
SUPERIOR 6657 

HELP AVANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

didelėje šviesioje dirbtuvėje kur 
randasi nepaprastos darbo sąly- 
sąlygos.

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI

šįmet bus pagaminta 45 mi- 
lionai dėžių mažiau, negu ki
tais metais. Delko tas įvyks, 
neaiškinama.

nuo
rusų agresijos svarstymo. Ir 
vėl Sovietų Rusija nesiduo
da perkalbama. Ir vėl Sta
linas, pasaulinės viešosios 
nuomonės nepaisydamas, ei
na savo keliu. Ir vėl visi 
bandymai agresijai sustab
dyti pasirodo bergždi. “Andpristinga to vitamino, tai 4. Kraujas pasidaro per . .

žmoeus Driebiandoie akimis skystas N-3 menkiausio! S lletuv‘amn Syv- Siedlun- the UNO is bemg degraded žmogus prieblandoje akimis skystas, iv-^ menKiausio leista įsist j „ kop,ytaę i to a [)owerless, confused bo- 
nemato, vistakį gauna, kar- stuktelėjimo ant odos atsi- . . . * . 5 Utais į akis įsimeta liga va- randa mėlynės, kartais akys kuri Jau K«rtnerstr.! dy tom between .nd.gna.tion
dinama “xerophthalmia”, o- krauju pasriūva, kartais a- 14 ir atidaryta praeitų me- and appeasement”. Gromyko 

tų lapkričio 19 d. | iš UNO posėdžio išėjo, bet
— Kalėdų švenčių pro&a1 Rusija iš Persijos neišėjo... 

Regensburgo Liet. Raud. baigia savo straipsnį Dallin.

Pagerbs velionį 
Roosevelt

Mexico City. — Vyriausy
bė pagerbs mirusį prez. Roo
sevelt pastatydama jam pa
minklą. Balandžio 12 bus 
paminklo atidengimas. Į iš
kilmes bus pakviesti prez. 
Truman, velionio žmona ir 
buvęs ambasadorius J. Da
niels.

da pasidaro sausa, kūnas kys iššoksto-išsistumia prie- 
netenka atsparumo limpan- kyn (exophthalmus). Be to, 
čioms ligoms ir t.t. atsiranda anemija ir viso-

Žmogus pakankamai gau-i k^Os kraujo ligos, 
na Vitamino ‘A’, jei valgo se 5. Širdžiai pakenkia, — 
kančius valgius: pieno, svie- dažnai prisimeta endocardi- 
sto, grietinės, kiaušinių, sū- tis, ar pericarditis. Profe-
rio, čielų grūdų duonos (bal- «« Vedder‘paTyr,“uos? burgo Liet’ Raud' Kryžius Singleton Park, Anglija 
toje Lenoje vitamino nėra), teiSia; Kaa 34 patyrimuose patyrė> kad Nuernber be. 
visokias daržoves, kepenų, nemažai žmonių miršta nuo laigyių stovykloj- yra‘7 he_ 
riebios žuvies, žirnių, pupų, ^rdies dekompensacijos u tuyiaį belaisviaį įr Straubin. 
morkų. Čia suminėti valgiai širdies sutinimo todėl, kaa gQ ligoninėj j. keH gij_ už S96
privalo būti šviežus, čieli, o 3U kūne buvo perdaug Vi- ž j lietuviai Kadangi to
L kokie konservuoti ar tamino “A”’ kuris sukrikdo . lietuvl_ai- Kadangi tone KOKie Konservuoti, ar se vietose nėra Lietuviu R.
dirbtini, ar falšuoti. kalciumo metabolizmą. Kryžiaus skyrių, tai Regens

Su normaliu apetitu vai- DauS daktarų raportuoja burgQ Lįet R&ud R žįug
gant tinkamus valgius, la- savo įvairius patyrimus su d , pastangų kad minimus - - ...................... - - -'Vitaminu “A”, vis naujės- aeQa pastangų, Kad minimus

nių žinių bei davinių suran
dama apie Vitamino “A” 
veikimą, bet visiems gydyto
jams paaiškėjo jogei per
daug Vitamino “A’’ kenkia 
žmogaus sveikatai.

Valgyk tinkamus valgius, . .
kaip aukščiau minėjau kad &ena urS° ie uvių RaudA •* J K T*X7,7i a .ii cs dlziTmin v»/\vU PCA i*
kūnas pakankamai gautų

Kryžius įteikė po pakietėlį 
dovanų visiems lietuviams tiduotų Lietuvių Raud. Kry- 
belaisviams, dabar esan- žiaus skyrių ir tautinių ko- 
tiems Regensburge belaisvių mitetų globon.
stovykloje. Be to, Regens---------------------

Čia rasta gerai uždarytas 
galionas degtinės 376 metų 
senumo. Degtinė parduota

—

Yokohama. — U. S. Karo 
Teismas nuteisė keturis ja
ponus dešimčiai metų į sun
kiųjų darbų kalėjimą už ka
ro metu nužudymą vieno 
Amerikos kareivio

šiaip kaulai yra gan tra
pūs, o nuo Vitamino “A” 
jie dar trapesni patampa. 
Tada nuo menkiausio su- 

„ „ . trenkimo ar griuvimo, kau-
^nUL°1SC!r,E-P5a- las lyg stiklas sutrūksta.

Kas sulaiko darbusK
Viešųjų darbų komisio-

belaisvius ir sužeistuosius 
paimtų globoti artimiausi 
lietuvių komitetai ir Raud. 
Kryžiaus skyriai. Be to, dar 
patirta, kad Belgijoj, vieno
je belaisvių stovykloj, yra 
2,000 lietuvių belaisvių. Re-liver Oil, ar Vitamin “A” 

kapsiules.
Tiesa, Vitaminas “A” nė

ra tokis stiprus nuodas, nuo 
kurio žmogus tuojau mirtų. .
Bet kas perdaug, tai jau ža- J vRammus, kurie yra reika- vad bė k d belaisviu
linga, pavojinga; ot pana- lin^ normahos sveikatos uz- _____y_ ’
šiai taip kaio su šnapsu — laikYmui. Bet pasisaugok, 
jei perdaug, tai žalinga. Nuo neprilioduok savo sistemą
perdidelic kiekio suvartoji- 8U dirbtinais vitaminais, kū
mo Vitamino “A”, žmogaus ri€ Palengva tik tave nuo- 
gauna hypervitaminozą. O dins ir galutinai suardys ta- 
pasekmės hypervitamiriozo vo sveikat4«
“A” yra šitokios. ' Daktaro atsakymai į

1. Kaulai pasidaro trapūs, klausimus 
Senesnio amžiaus žmogui ir

Kryžiaus skyrius nori 50 iš
g^maktą“'beT'nataraliūsp'1 ?ajmti “vogįobon. Yra i 

prasyta amerikiečių karinė Į

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.

AMERICAN
NEE®EF\& ,y()VFLTY C0- 211"'! Taigi suaugusieji neprivalo

gerti Cod Liver Oil ar imti
arti K„ii,.rton Avenue.) |Tqty, kokias Vitamin “A” kap-

siules.
2. Dažnai pasitaiko, kad 

plaukai nuslenka nuo per- 
didelio kiekio Vitamino ‘A’.

2331 N. Washtenaw ko statymą naujo tilto State 
(1 blokas j rytus nuo Callfornia, '— Roosevelt gatvių kryžke

lėje. Tam reikalui paskirta 
___ _ yvRA! ir moterys _  virš du milionai dolerių.

PROS 1 TOJO --------;----------------
Pataisytojo moterų dresea, 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Motertj Specialty Krautuvėje.

KRF.IPKITftS 7 AUKŠTE —
SAMDYMO OFISE

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

Atsakymas J.VV.S. — Ar
bata, ypač stipri arbata ken
kia vaikų sveikatai lygiai 
taip pat kaip ir kava. Sriu
ba ir pienas, — tai svei
kiausi vaikams gėrimai. 
“Pop soda” ir “rūtbyris” 
taipgi nėra labai sveika, nes 
nuo tokių pasaldintų gėrimų 
apetitas sugenda.

Atsakymas M.A. — Saulė 
plaukų neželdina, tik balti
na ir šiurkština.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAV7MAS 
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikom Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

J}

ATYDA
Taisome

REFR1GERAT0RIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

VISŲ SPAT.VŲ

GERIAUSIA 
Išorine Maliava

TJnitized Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klijonkės (Oil Clothl, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Naar Draka Ava.

Oppoalta Lurla Broa. Stora 
Lawndal. 0104

Mea Galim Rekomenduoti Ataakomln- 
gua 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

CHAS. A. STEVENS & CO. 
19 N. State St. PLATINKITE “DRAUGĄ’

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINI)

Tortas VIrS $17,500,000. — Atsargos Fondas Virt $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 houra dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdaya: 9 A. M, to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

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

šią pinigų sumų, KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują, arba seną. namą., statyti naują, arba remontuo
ti dabartinj savo namą. be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir 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

Appeaseme.nl
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

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

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC 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.

Advertising in “Draugas” brings 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 negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago,' UI. 
Under the Act of March 3, 1879.
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Taika Pareis Nuo Amerikos Stiprumo
PREZ. TRUMANO KALBA

Dėl Prezidento Trumano kalbos, pasakytos U. S. ar
mijos dieną Chicagoj, reiškiama [vairių nuomonių. Bet 
dauguma pripažįsta, kad tai buvo labai svarbi kalba, 
liečianti kiek tarptautinę, tiek krašto vidaus politiką.

Prez. Truman konstatavo labai svarbų faktą, kurio 
nieks negalės užginčyti, kad Sovietų Rusijos ir Didžio
sios Britanijos lenktyniavimas Artimuose ir Viduri
niuose Rytuose gali privesti pasaulį prie karo. Dėl to 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms reikia būti militari- 
niai stiprioms, kad ta militarine galybe paremti Jung
tinių Tautų Organizaciją, jos pastangose apsaugoti tų 
kraštų nepriklausomybę ir integriteto. nuo prievartos, 
ir įsiveržimo. o M

Prezidentas mano, kad pasaulis supras, kodėl Jung
tinės Valstybės nusistatė pasilikti militariniai stiprio
mis. Pasaulis supras, kad tai yra reikalinga taikai pa
laikyti ir atstatyti susiklausymą tautų tarpe.

Dėl to Prezidentas ragino U. S. Kongresą, kad pra
tęsti vyrų ėmimą kariuomenėn (draft) įstatymą., įvestų 
priverstiną kareiviavimą ir sujungtų krūvon visų A- 
merikos ginkluotųjų jėgų vadovybę.
AMERIKOS UŽSIENIŲ POLITIKA NEPASIKEITUS

Prezidentas pabrėžė ir tą faktą, kad Jungtinių Val
stybių užsienių politinė linija nėra pasikeitusi. Kaip 
buvo siekiama, taip ir dabar tebesiekiama taikos ir 
laisvės. Politikos su užsieniu dėsnius Prezidentas iš
dėstęs pernai Laivyno Dienos kalboje. Tad, ta proga 
nebus pro šalį tuos dėsnius, kurie liečia mažųjų tautų 
klausimą, čia pakartoti:

“Mes pasitikime, kad laiku bėgant bus grąžintos ne
priklausomybės teisės ir savivalda visoms tautoms, 
kurioms jos buvo paveržtos jėga.

“Mes neužgiriame jokių teritorinių pakeitimų nė vie
noje draugingoje pasaulio dalyje, jeigu jie nesutinka 
su laisvai pareikštais norais žmonių, kuriuos jie palie
čia.

“Mes tikime, kad visoms tautoms, kurios yra pasi
ruošusios pačios save valdyti, turi būti leista pasi
rinkti savo valdžios formą savo laisvai pareikštu pa
sirinkimu be kokio nors svetimo įsikišimo. Tai yra 
taikytina Europai, Azijai, Afrikai, lygiai kaip ir Vaka
riniam Pusrutuliui.”
ŽODŽIAI TURĖS BŪTI PAREMTI DARBU

Taigi, Laivyno Dienos kalboj Prezidentas labai aiš
kiai ir stipriai pareiškė, kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė stovės už visų tautų, didelių ir1 mažų, teises 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Armijos Dieną 
jisai to nebekartojo, tačiau pabrėžė, kad vyriausybės 
nusistatymas nėra pakeistas. Tai, žinoma, reiškia tą 
patį.

Kuomet Prezidentas Truman kalba apie taiką, lais
vę, teises ir mažųjų kraštų suverenumo ir integriteto 
apsaugojimą ir tuo pačiu proponuoja palaikyti Ame
rikos militarinę jėgą stipria, iš to išvada turėtų būti 
labai aiški: Atlanto Čarterio dėsniai dar nėra palai
doti. Jų laikantis visos taiką mylinčios tautos turi 
būti atsteigtos laisvomis ir nepriklausomomis. Tokiu 
pat būdu ir Lietuva turį būti atstatyta.

Jei Amerika laikosi tokio nusistatymo, kokį pernai 
pareiškė ir šiemet pakartojo, ji, turėdama savo ran
kose militarinę jėgą ir taikos ir tautų laisvės atsta-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tymo ir palaikymo vadovybę, tuoj turi įsakyti Sovietų 
Rusijai pasitraukti iš Lietuvos ir visų kitų teritorijų, 
kurias turi pasigrobusi ir planuoja jas sau pasilaikyti.

★
Naujas Stalino Reikalavimas

Jungtinių Tautų Organizacijos saugumo tarybos su
važiavimo dalyviai džiaugėsi, kad jiems “pavyko” iš
spręsti Irano klausimą ir tuo išgelbėti organizaciją 
nuo gėdos ir susmukimo.

Irano klausimas buvo “išspręstas”, kaip mes aiškiai 
pasakėm, naujomis Stalinui nuolaidomis. Jam duotas 
laikas (net iki gegužės mėn. 6 d.) ištraukti rusų ka
riuomenę iš to krašto ir tuo laikotarpiu sutvarkyti vi
sus kitus dalykus.

Bet diktatorius Stalinas matyt, JTO Saugumo ta
rybos nuolaidumu nesusijaudino. Savo agentui Gromy- 
kai jis įsakė pareikalauti iš JTO visai pamiršti Irano 
klausimą ir jo niekuomet nebekelti nei saugumo ta
ryboj nei kur kitur. Vadinas, davėt Stalinui arklį, tai 
pridėkit ir balną.

Diktatorius Stalinas dar kartą pajuto, Kad jis gali 
išnaudoti sąjungininkų nuolaidumą komunistinio im
perializmo siekimams, todėl jis ir daro vis naujus rei
kalavimus. Jis taip sau įsivaizdavo, kad Jungtinių Tau
tų Organizacija yra specialiai įsteigta Sovietų Rusi
jos naudai, jos agresijos žygiams legalizuoti.

Rimtai svarstantieji tarptautinę politiką, dabar gal
voja, jei ir šiuo kartu bus išpildytos Stalino užgaidos 
ir Iranas bus paliktas išimtinai jo malonėje, tai JTO 
atsiradimas ir jos ekzistavimas visiškai nebuvo reika
lingas. Legalizuoti Maskvos sutarčių sulaužymą, visus 
jos užgrobimus, visus jos smurtus galėjo ir be tokios 
organizacijos.

★
Šiandien Balsuojame

Bet kokio demokratinio krašto sąmoningi piliečiai 
gerai žino, kad balsuoti yra jų svarbi pareiga. Kai 
šiandien pasaulyje tebesiaučia chaosas ir kai eina ko
va tarp demokratijų ir totalitarinių jėgų, toji pareiga 
pasidaro dar svarbesnė.

Bet neužtenka balsuoti, reikia žinoti kaip ir už ką bal 
suoti. Reikia turėti savo nusistatymą ir sulyg jo nau
doti savo politinę jėgą — balsavimą.

Visos vietos valdžioje yra svarbios. Bet šiais lai
kais ypatingai yra svarbu, kad į U. S. Kongresą pa
tektų žmonės, kurie stovėtų už socialinį teisingumą 
mūsų krašto rekonversijoj ir už pastovios ir teisingos 
pasaulio taikos atsteigimą.

Nėra paslaptis, kad kongresmonų tarpe yra tokių, 
kurie sąmoningai remia Sovietų Rusijos totalitarinį 
imperializmą, kurie laimina Stalino biaurų smurtą Bal
tijos valstybėse ir kitur. Piliečiai, stovį už teisingos 
ir pastovios taikos atsteigimą, turėtų balsuoti prieš to
kius kongresmanus ar kandidatus į: kongresą.

Gerų patriotų piliečių grupė Chicagos 5-tame kon
gresiniame distrikte pataria demokratams arba tiems, 
kurie ims demokratų partijos balotą, balsuoti už Jo- 
seph J. £trnad.

Ukrainų Memorandumas

nos, kaip tveriasi lietuvių 
bataljonai.

— Kerenskis vakar vie
nam susivažiavime tiek daug 
kalbėjęs, tiek dėjęs sielos, 
norėdamas įtikinti revoliu- 
cijonierių visuomenę, jog 
reikia išlaikyti draugingi 
santykiai su sąjungininkais 
ligi galo, -- kad po trijų 
valandų kalbos vargšas, sa
ko, apalpo ir buvo nuneštas 
nuo tribūnos, — pasakojo 
valgydamas Vytautas.

— Per anksti paleistos va
džios iš rankų, — tarė Ma
rytė.

— Vadžios rankose, eik 
jos labai silpnai laikomos. 
Yra arklių, kuriuos galima 
visai laisvai laikyti, ir yra 
tokių, kuriuos reikia valdy
ti, stipriai vadžias įtempus.

— O ypatingai tokiais lai
kais, kaip dabar — nubaigė 
žmona.

— Drausmės tiek nėra, 
kad kareiviai fronte daro 
sueigas ir patys aptaria puo 
limo ar traukimosi reikalą. 
Armija pilna šnipų, vokie
čių ir kairiųjų partijų agen
tų, kurie įkalbinėja karei
vius mesti frontą ir eiti at
imti žemes iš dvarininkų. 
Kerenskis stengiasi sulaiky
ti “broliavimąsi” fronte. Ne-

Prieš porą savaičių Pittsburgh, Pa., įvyko Ukrainų seniai Kerenskis buvo nu- 
Tautinio Susivienymo seimas, kuriame dalyvavo 405 vykęs įt frontą ir norėjo įsą- 
atstovai. Si organizacija turi 46,000 narių. LAIC ži- moninti kareivius, kad nesą
niomis ukrainų Susivienymo seimas pasiuntė Preziden- Pamato nutraukti santyk.us 

’ . * su sąjungininkais, kurie, ga
lui Tnimanui memoran urną.* i,ratv lima sPr?sti iš jų karo jė-Memarandumas pasisakė uz tikėjimo ir demokraty- aiškU( laim-g Rarą t<TuQ
bėg idealus, ir prieš piktąsias jėgas. Valdžia buvo pa- j-Qs sugrįšite’’, sako,
girta, kad atskiri laivai buvo pavadinti US karžygių- “namo įr gausite žemės”. — 
ukrainiečių kilmės vardais. Memorandumas pasmerkė “Kuriem velniam man že-
agresiją ir pasisakė už Atlanto Čarterio dėsnių vyk- mė, jeigu manęs gyvo ne-
dymą. “Jėgą tegalima nugalėti jėga”, pabrėžė memo- bus”, atsakė sėdėdamas vie-
randumas, konstatuodamas vėliausiąjį JAV politikos toj kareivis. Kerenskis, sa-
posukįi atvirumo ir griežtumo linkme. Memorandumas ko, neišlaikė Kirto kumš-
išdėstė Ukrainos tremtinių būklę Europoje, jų emigra- čiu į stalą ir riktelėjo: “Ty-
vimo iš tėvynės priežastis ir pasmerkė sąmoningą ti- ^ti, kada karo mimsteris
kėjimo naikinimą Sovietų okupuotose srityse. a a '* „

“Tamsta patsai, p. Prezidente, ir Tamstos paskirti . u U° aS Pasi a. e" jaunai, H . _ - , \ - siu, Vytukui nesant— ding-
valdininkai pakartotinai teige savo kalbose, kad musų tejgj0 Marytei, bet vėl ra- 
kraštas yra pasiryžęs kovoti prieš bet kokią tironiją minosi kad t’okios nuobo.
ir totalitarizmą, nepaisant, kur tas pasireikštų... Mes <jžios bus tik trys savaitės, 
kreipiamės į Tamstą, p. Prezidente, prašydami sustab- q paskui — jie vėl visi trys
dyti priverstiną ukrainiečių repatriaciją. Mes apeliuo- kartu.
jame į Tamstą, prašant užstoti ukrainiečių tautą jos Kai atėjo laikas važiuoti 
tėvynėje, Ukrainoje, ir t.t.” į traukinį, Marytė užsime-

tė apsiaustą jį palydėti. Tė-
Gegužės mėn. jau bus trys metai, kai V. F. Beliajus vas dar vieną kartą pabu- 

leidžia anglų kalba laikraštuką “Viltis” (Hops).. At* čiavo sūnų, apsidairė, ar ko 
šventęs trijų metų sukaktį, laikraštis mano pasirodyti
turiningesnių ir dar gražesniu. Redakcijos adresas 
V. F, Bieliajus, 1028 E. 63rd St., Chicago 37, UI. Kai
na metams $2.00.

“Vilties” redaktorius p. Beliajus yra pasižymėjęs ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių tarpe kaipo tautinių (liau- atsisveikinusi, į, šoko paskui 
dies) šokių žinovas. Jo šokėjų grupė yra apvažiavusi jį ir pripuolė dar kartą jam 
plačiai po visą kraštą. prie lūpų.
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ralių jėgų smukimo laipsnis, 
Kerenskiui ir mažai rusų in
teligentų saujelei pasisekė 
suorganizuoti Galicijoj dar 
vieną paskutinį puolimą, 
Brusilovo vadovaujamą.

Iš karto rusai puolė, kaip 
liūtai. Manyta, kad revoliu
cijos obalsiai pakėlė rusų 
kariuomenės moralę ir aus
trams bus striuka, tačiau 
reikė tik pasirodyti atvyku
sių vokiečių nedideliems pa-

ciuvL&nį-^ uitaltyti'
’ t*“-?3

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Tiesa, Vytūlis citrinos 

riekutę ant šnicelio mėgsta, 
o aš jos neturiu. Reikia gau
ti. Subėgioti į miestą dėl jo 
— tik malonumas. Tuo la
biau, kad aš galiu pasiųsti 
Dūnią, tegul tik išmuša kre
mą, — patį plakė kiaušinį, 
stropiai išvėlė jame šnice
lius, paskui gausiai apvėlė 
juos sausainiuose ir įdėjo į 
sušilusį sviestą kepamaja
me...

Pietavo Grikšai beveik pa
prasta nuotaika. Juokavo. 
Vytautas pasakojo politikos 
naujienas: kaip dievinamas 
Kerenskis, kaip įra kariuo

— Vytuli, kodėl man taip 
baisu? — kuštėjo ji, glaus
damos prie vyro.

— Tai tik dėl to, Maryte, sipriešittimams, ir rusai nu-
kad tu pirmąkart skiriesi tūpė, kaip rausės. Dar blo- 
su savo vyru, — priversti- S^au- Ji® ėmė bėgti plėšdami, 
nai pajuokavo Vytautas, ^as galima, ir keldami maiš- 
pats labai susijaudinęs. tą prieš savo viršininkus.

’ Visos gaubicos ir kiti gink-
Kad ne sūnus, Marytė da- kuriuos Anglija teikė

bar neliptų iš traukimo — rusams, pateko į vokiečių 
važiuotų su vyru kartu, kar- rankag įr buvQ nukreipti 
tu su juo dalytis ir džiaugs- prįe§ pačius Jų savininkus, 
mą ir skausmą, jeigu reiktų Dabar vigai ^^0, kad 
ir mirti kartu. _. tai ne kariuomenė, o pavo-

Ji šoko iš jau pradėjusio jinga savo valstybei gink- 
judėti traukinio. Gyvai ji luotą gauja. Kareiviai par- 
mosavo skepetaite jau visai davinėjo valdiškus daiktus, 
išnykstančiam langeliui, kur plėšė privačių žmonių tur- 
stovėjo jos gyvenimo pusė. tą, draskė visur karinin-

menė be tinkamos discipli- Ilgai dar mosavo, atsisuku- karna antpečius.

nepaliko ir, išleidęs žmoną 
pirma savęs, išėjo pro du
ris.

Vyrui lipant į traukinį, 
Marytę suėmė keistas nera
mumas. Ji, nors jau buvo

si į tą pusę, kur išnyko 
traukinys.

Visi jau iš stoties išvaikš
čiojo, tik nešėjai vėžinėjo 
gautus bagažus. Marytė vis 
dar žiūrėjo į tolį, o per vei
dą nusirito dvi didelės aša
ros. Tik pajutusi, kad ji 
kreipia į save praeinančių 
dėmesį, apsisuko eiti namo.

Namie Marytei nebuvo ra
mu. Ji, kaip visuomet, tvar
kėsi bute, dar labiau, kaip 
visuomet, žiūrėjo savo sū
nų, dar daugiau, negu vi
suomet, ruošėsi egzaminų.

Vakare Marytė pakloda
vo sau lovą, o vyro guolį 
palikdavo neliestą ir eidavo 
prie kalendoriaus. Nuplėš- 
dama tos dienos lapuką, vis 
skaitydavo, kiek dar jų liko 
ligi lapkričio 10 dienos.

4.
Nors 1917 metais buvo 

pats aukščiausias rusų mo-

(Bus daugiau)

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLĖS, SOCIALŪS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.

Mes Jau pa&elbėjonte tOkst&nėlams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD- 
08. KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome Slaplntmo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertenku 
vertimą, tuėtlntl pflslę, nuolatini kėlimą* 
si nakėla lt lovoa
FIZINE m FIiUOROSKOPISKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Remoruidai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METODU 

BB OPERACIJOS
X-RAY EGZAMlNACIJA

BE SKAUSMO
BE PIOVTMO, BE DEGINIMO, 

Didžiumoje atvėji) palengvina nuo 1
Iki t> dienų laikotarpyje.

Gydymo kaltai prieinami kiekvienam
darbininkui.

PATBNKINIMA8 GARANTUOJAMA B- 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM" GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAM

DR. E. E. CULP

202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—Seitame Auktte 
VALANDOS: Nul 8 ryto Iki t Vakare

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1. .

STASYS LITVVINAS SAKO:
"DARAU Tai Geriausias Laikas Pirkti 

vrsnKins nfranra vamimuVISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS: t

REIKMENIS”.
Stogams Reikmenys — Insotaotų Plytų Išvalsdos SMlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelfeterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insullacijos Materiolo — Štormo LaEgų — • Kom
binacijos Durį — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3639 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1818 

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

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 
UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ ' “

Mutual Federal Sariugs
AND LOAN ASSOCIATION OF CWICAOO

t MII.-,R U. S. GOVm'MKMT HVPEItVlHION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAW 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President A Mannger

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

Ur

z
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Iš Choro Veiklos

Susirinkimai
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 10 d.,, 
8 vai., Aušros Vartų para-

Talka surado lavoną Padėka
| Motinų Dienoj, geg. 12 d.,
6 vai. vak., parapijos salėj.

Brighton Park. — Parap. Kviečiame visus atsivesti 
choro mėnesiniame susirin-i brangias mamytes, kurioms pijos salėj. Visų skyrių or 
kime pasirodė, kad kur vie- bus pritaikinta programa, ganizacijų atstovai ir kata- 
ningai dirbama, daug gali-

Daugiau kai 100 asmenų 
laiveliais Fox upėje, tarpe 
Elgin ir St. Charles ieškojo i 
vasario 11 d. nuskendusio

ma nuveikti.
Metinio šokio raportą iš

davė kom. pirm. J. Lindžius. 
Džiugu buvo išgirsti, kad šį 
metą labai gražaus pelno pa 
daryta.Tai vis dėka komi
sijai ir nariams, kurie koo
peravo.

V. Gedminas ir P. Reka
šius raportavo iš išleistuvių 
“sočiai”, kurį choras suren
gė nariui Martynui Gestau- 
tui. Didelę padėką reiškiame 
jo tėveliui, A. Gestautui, ku- j 
ris užleido savo namą ir 
prisidėjo stambia auka prie 
vaišių. Taipgi dėkojame ir 
kitiems aukotojams. Tikrai 
gaila, kad iš mūsų tarpo iš
eina jauni darbštūs choris
tai. Bet turime vilties, jog 
neužilgo sugrįš ir vėl papil
dys mūsų eiles.

Kaip bitės nenustoja dar
buotis, taip ir mes, nespė
jom vieną parengimą pa
baigti, rengiamės prie kito; 
motinoms pagerbti — kon
certo ir teatro, kuris bus

. ..... , .... septynių metų vaiko. Vaiko
Brangiu Jaunime! Dabar “"*> “ž -i-

tas svarbių dalykų svarsty
mui. Valdyba

yra laikas prisirašyti prie 
parap. choro. Lietuvių tau
ta — dainų tauta. Bet pa
žvelgus į mūsų parapijinius 
chorus, tikrai skaudu kad 
šiais laikais taip mažai dė
mesio jaunimas kreipia, o 
tik rūpinasi kitataučiais. 
Kviečiame visus, kurie myli 
dainą, ateiti į repeticijas, 
kurios yra laikomos 
penktadienio vakarą, 8 vai., 
mokyklos kambaryje. Lauk
sime. VAL

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 10 d., 7 ;30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Vi
si nariai malonėkite atsilan- 

kas kyti. Reikės darbininkų Mar 
gučių Vakarui bal. 28 d.

Lucille S. Dagis, rast.

Irų.

Daug tavernų 
užsidarys

ANTANAS DRUGEIKA 
(DRAKE)

Gyveno 1239 S. 51st Court, 
Cicero je.

Mirė Bal. 7 d., 1946 m., 2 
vai., pp., sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ita- 
seinių apskričio. Kaltinėnų pa
rapijos, Gaučių kaimą.

Paliko dideliame jiuliūtUme: 
žmoną. Juliją (po tėvais Šat- 
kaitė); sūnų Bruno Drake ir 
marčią Josephine; 3 dukteris 
Sophie Žilius, žentą Ignacą ir 
anūką Bronis.ovą Plorence 
Boivman ir anūkus Dorothy ir 
Johnnie, Mary Lang ir žentą 
John, ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano B, 
Petkaus koplyčioje — 1410 S. 
50th Avė., Utlcero, III.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
— Bal. 11 d., 1946 m.

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

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

Nuliūdę: žmoną, Sūnus, Mar
ti, Dukterys. Anūkai ir Giminės.

Laidot.. direkt.. Antanas B. 
I’etkus. Tel. Totvnhall 2109.

Žvėryno lankytojų 
dėmesiui

R. Marlin Perkins, Lin
coln park žvėryno direkto
rius, sako, kad daugelis žmo
nių mėgsta žvėryną lankyti 
tuo metu, kuomet žvėrys yra 
maitinami. Tie žmonės turi 
įsidėmėti valandas.

Paukščių lesinimas prasi
deda popiet 1:30 vai. Be 
paukščių, tuo metu maitina
mi lapės, vilkai, kojotai ir 
meškos. Tas tęsias iki 2 v.al.

2 vai. duodama maistas 
drambliams.

2:30 vai. maitinami jūrų 
liūtai ir Indijos otters.

3:30 vai. liūtai.
Bushman vardo gorila, 

sverianti 550 svarų, 18 metų 
amžiaus, kuri daugiausiai 
patraukia žiūrovų, pietauja 
3 vai. popiet.

Cicero Lietuvių Improve- 
ment Politikos Klubas turės 
susirinkimą šį vakarą, ba
landžio 9 d., 8 vai., Liuosy- 
bės svetainėj. Bus svarsto
ma įvairūs reikalai. Be to, 
išgirsim komisijos raportą 
apie pramogą, buvusią kovo 
31. Bus ir kitų komisijų į-

Miesto taryboje debatuo
se dėl aid. Bertram Moss iš
kelto sumanymo sumažinti 
skaičių tavernų iki tūkstan
čiui gyventojų vienas taver
nas, aldermonas Joseph Ka- 
cena pareiškė, kad ir be įs
tatymo už savaitės, kitos 
daug tavernų pradės užisida- 
rinėti, nes nėra alaus.

Brighton Park — Kovo 
31-mą dieną įvykusi Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos pramoga Antaninos, 
Linkevičienės namuose, pui
kiai pavyko. Dalyvių buvo 
pilni namai.

Visų pirma nuoširdus ačiū 
A. Linkevičienei už leidimą 
savo namų pramogai; komi
sijai ir veikėjoms — pirm. 
E. Širvinskienei, A. Lifike- 
vičienei, T. Norbutienei, O. 
Jasparienei, A. Balsienei ir 
jos dukterims — Salomėjai

ir Adeline; V. Gečienei, kuri 
ne vien kad daug tikietų iš- ’ 
platino, bet daug dovanų au
kojo ir darbavosi; visoms ir 
visiems dalyviams, kurie 
taip skaitlingai dalyvavo ir 
parėmė; taip ir svečiams už 
dovanas ir kad nepatingėjo 
atvykti. Vienu žodžiu visos 
ir visi, kurie tik dalyvavo ar 
prisidėjo aukomis ir para
ma — Nekalto Prasidėjimo

Seserų Gildą nuoširdžiausia 
dėkoja. J. K.

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiantlejl nuo senu. atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, tr kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtapkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybša sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 

sanaa. atda
ras ir skau
džias žais

das. Vartokite jį irgi skaudlems 
nudegimams, ftąšų ir sutrūklmų 
prašalinimul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams tr ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po Sl.OO, 1.15, ir 8 .00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tle- 
slog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago S9, UI.

Visi norėtų tokios 
rištos

Aibany, N. Y. — šio mie
sto apielinkėje vienam ūky-

. _ i i e paprasto didumo Leg-domus raportai. Nariai, ne- ;eislSs balta višta
patingekit paaukoti porą va- da kiaušiniu3 sveriančius
landų grynai savo reika- 14.Rą uncijų.
lams. Paraginkit ir savo kai- ___________ _____________

priklausytimynus
klubo.

prie šio
Klūbietis

Šį vakarą, balandžio 9 d., 
7 vai. vak. įvyks Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 
susirinkimas Antaninos Lin
kevičienės name, 2535 W. 45 
Place, Brighton Parke. Pas
kutinis susirinkimas prieš

West Side. — Moterų Są
jungos 55-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
vakarą, parapijos salėj, 8 
vai. vakare. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti. Pra
šomos taipgi atsivesti naujų 
narių. Dabar vajaus metas. 
Yra keletas reikalų, kuriuos

seimą, už tai malonėkite kuo reikia būtinai šiame susi- 
skaitlingiausiai dalyvauti iš rinkime aptarti. Taigi, bū- 
visų Chicagos ir apylinkės kime visos susirinkime.
kolonijų ir galutinai apkal
bėti visus reikalus. V-ba Pirmin.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi i Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietumi* yra pilnai 
patenkinti tai? meno itdevrait 
kuriuo* mat padirbome jiem.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb

tuvę sekančių adresu:
VENETIAN MONUMENT COMPANY
521 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELET 8103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

MAZEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

VIKTORAS
BRAŽINSKAS

Gyveno 1228 S. Troy St.
Milė Bal. 8 d., 1946 m., 10:50 

vai., ryte sulaukęs 62 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Girkalnės pa
rapijos, Pavidauja kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Oną (po tėvais Mačai- 
tė); 2 sūnus William marčia 
Kmily ir Victor; anūkę Mary 
Ann; brolį Izidorių ir šeimą: 
švogerį Izidorių Jaugis ir šei
mą; švogerką Marijoną Zavec- 
kienę ir šeimą ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Mažeiko ir 
Evans koplyčioje — 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuves įvyks Ketvirtad. 
Bal. ,11 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto, 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio 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 Žmona, Kūnai. Marti. 
Anūkė, Brolis Ir Kįtos Giminės.

Laidot., direkt., Mažeika ir 
Evans. Tel. YARds 1138-1 139.

UARV. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L i •

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.

Teigia Vokietija Po 
1936 Neturėjo Valdžios

NUERNBERGAS, bal. 8.
Į —Buvęs Vokietijos kancelia
rijos viršininkas šiandien ■ 
atakavo kaipo be pagrindo 
prokurorų teoriją apie na
cių viršininkų sąmokslą už- j 
valdyti Vokietiją ir tuomet i 
įsibriauti į kaimynines val
stybes.

Tas teigimas yra pirmas 
kaltinimas 22 nacių karo 

i vadams dabar teisiamiemsI
kaipo karo kriminalistai.

Dr. Hans Lammers pa
reiškė tarptautiniam tribu
nolui, jog anglo-saksų su
pratimu valdžios, po 1936 
metų Vokietijoje nebuvo 
valdžios, kadangi neį minis
trai nei kiti nežinojo Hitle
rio planus.

Petronėlė Sharpkauskas
(po tėvais Lipskaitč)

Gyveno 2710 W. 159th Str., 
Harvoy, Illinois.

Mirė Balandžio 8 d., 19 46 m., 
8:30 vai., ryte., sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kuršienios 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:

3 sūnai: William ii- jo žmona 
Antonia, Jonas ir jo žmona 
Adeline, ir Antanas; 3 dukte
rys: Adele Joslin ir jos vyras 
Alexander, Sister Mary Louise 
(šv. Pranciškaus vienuolyne Pit- 
sburgh. Pa.) ir Helen: 11 anū
kų; Sesuo Bertha Yuskoįvitz ir 
jos šeima: ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 43 30 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį Balandžio 11 dieną. Iš kop
lyčios 8 vai., ryto, bus atlydėta 
į Nekalto Prasid. Panelės švč. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

. Marčios Žentai, Anūkai. Sesuo
Nuliūdę; Sūnai, Dukterys,, 

ir Didingai.
Laidot., direkt., John F. Eu

deikis, Tel. YAItds 1741PLATINKITE “DRAUGĄ”

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimu yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiikam stovini prieinamu 1

NARIAI:
U h I o a g o «

L I e t a v i q,

Laidotuvių

Direktorių

1 fu
i Ja/ i: ‘

b

AMBULANUU 
Patarnaajam 
dieną ir nak t j

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 

Mieste.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.

Telephone
710 W. 18th STREET 

YARds 1419

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

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

r
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Įdomus laiškas

Nuo Lietuvio Alaskos Sniegynuose
(Tęsinys)

DIDELI ANGLIES 
PLOTAI

Alaskoje anglies plotai y- 
ra tiek dideli, kad jeigu jie 
būtų naudojami visoje pilnu
moje, tai Alaskos anglies už
tektų Amerikai 5,000 metų.

Čia kas turi supratimo a- 
pie kasimą, gali Valdžiai į- 
mokėti už hektarą $25.00 ir 
tokias kasyklas atidaryti, 
bet yra visa bėda su prista
tymu. Kelių kol kas dar nėra 
išraižytų po Alaską, o be to 
vasaros sezonas yra trum
pas, gi žiemą su rogutėmis 
šunų traukiamomis neka- 
žinkiek gali nugabenti. Tai
gi kasyklų biznis dar turi 
palaukti, kol pagerės susisie
kimo galimybės šiame kraš
te.

Be anglių didelių plotų, 
Alaska yra turtinga ir kitų 
rūšių mineralais. Taip yra ir 
turtingų aliejaus laukų. 
Vienas alyvos šaltinis veikė 
karo metu ir dabar jis yra 
žinioje Karo Laivyno. Aukso 
mėgėjai dar ir dabar gali 
praleisti laiką besijodami 
aukso smėlį. Kai kurie aš jų 
į dieną prisijoja ligi $8.00 o 
kiti ir nieko neišsijoja, bet 
vis turi malonų užsiėmimą.
GALIMA UŽDIRBTI $8,000 
DOLERIŲ PER 1 MENESĮz

Daugiausia Alaskoje pasi
sekimo turi žuvininkavi- 
mas. Nes per taip vadinamą 
žuvų neršto 1 mėnesį galima

T?
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street 
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROUED STEAKS IR CHOPS MCSU SPECIAI.YBft 

Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiaį 
E. J. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 Ifl METAMS

#500.00 GYDYMO
POLISAS

#4.00 METAMS
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Ii Masu Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PlrkSjų Išgaretna Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

sugauti tiek žuvies, kad ga
li pelnyti nuo vieno ligi as
tuonių tūkstančių dolerių; 
Taigi kas tą žuvavimo dar
bą kartą pamėgina, tai ne
benori jo niekad mesti. Nes 
gerai uždirbęs vieną metą, 
tikisi kad kitą metą galės 
dar daugiau uždirbti. Pa
dirbęs į metus 3 mėnesius 
(maždaug tiek laiko reikia 
kad paruošus sugautas žuvis 
eksportui) žuvininkas gali 
likusius 9 mėnesius sau ilsė
tis arba ieškoti kitokio už
siėmimo.
ŪKININKAMS PERSPEK
TYVOS TAIPPAT LABAI 
GEROS

Ūkininkavimas čia dar nė
ra kaip reikiant išsivystęs, j 
Bet jo ateitis yra labai di- į 
dėlė. Tinkamos ūkininkavi
mui žemės yra apie 64 mili
jonai akerių. Bet dabar tiek 
mažai tos žemės yra apdir
bama, kad pati Alaska nega
li išmaitinti nei tų 70.000 
žmonių, kurie dabar joje gy
vena. Yra gi apskaičiuota, 
kad jeigu pilnai būtų žemė 
apdirbta, tai Alaska galėtų 
išmaitinti apie 8 milijonus 
gyventojų. Kainos ūkio pro
duktams yra gana aukštos: 
100 svarų bulvių kainuoja 
$7.00, kiaušinis 10 centų, 
pieno kvorta 30 centų, o 
kaip kuriose vietose ir 75 
centai yra mokama už pieno 
kvortą.

(Daugiau bus)

Ray

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

PREZIDENTAS TRUMAN KARIUOMENES DIENOJ 
3K"

Kariuomenės Diena Chicagoj praeitą šeštadienį praėjo 
tikrai dideliu triumfu. 15,000 sausžemio, laivyno, oro ir 
pakraščių kariuomenės paradas sutraukė tūkstančius žiū
rovų, kurie paskui užpildė Soldier Field. šioje nuotraukoj 
matome Prez. Truman kalbant, kad Amerika turi būti 
pajėgi, kad išlaikytų apsaugą ir taiką. (Acme-Draugas 
telephoto)

Švogeriai susišaudė
Walter Gorecki, 817 N. 

Campbell Avė., pašautas į 
dešinį šoną savo švogerio 
George Kuhl. Negalėdami 
žodžiais išspręsti argumen
to, panaudojo revolverį.

Major'ą apmušė
Keturi nepagauti asmenys 

prie Palmer House užpuolė 
ir apmušė kariuomenės ma
jorą Billy Kerr, iš Hunst- 
ville, Mo., kuris vadovavo

J

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

DIENRAŠTIS f>tntTQĄS, CmCAGO, rTTTNOTS Antradienis, baland. 9, 1918

Lietuviams buvo baimės

Del dvieju melu sūnaus pagrobimo
PENKIAS MYLIAS VIJOS “PAGROBIK|”. POLICIJĄ 

ŠUKELE ANT KOJŲ.
Mr. ir Mrs. Antbony Sim-1 Antanas Šimkus, su žmo-

Pranešama, kad iš Hull 
Hoūse, 800 S. Halsted St., 
dingo 211 metų senumo
smuikas, kurį prieš 20 metų Į bėgių susikryžiavo. Pirmasis 
nupirko už $1,000 muzikos
direktorė Miss Nešta Smith. 
Sykiu taipat dingo ir kitas 
muzikos instrumentas — 
french bow, vertės $200.

savo pulkui Kariuomenės 
Dienos parade Chicagoj pra
eitą šeštadienį'. Vyrai pabė
go automobiliu pirm negu 
policija atvyko. Priežasties 
nepasakoma.

PLATINKITE “DRAUGI”

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

★ ★ ★

kus, gyvenantieji Algon- 
quin, šiaurėje nuo Elgin, III., 
šiomis dienomis pergyveno 
didelį išgąstį, kuris pasirodė 
buvo visai nepagrįstas tik
renybe.

Jie turi dviejų ir pusės 
metų sūnų Doviduką, kurį 
užvakar senelis, tai yra Do- 
viduko grandfather, pasiėmė 
ir abu nuėjo prie Fox upės
pasižiūrėti, kaip didesni ir kyti kiekvieną automobliių. 
mažesni laiveliai plaukioja.
Kaip ten įvyko, kad seneliui 
pasirodė, jog vaikutis pa
grobtas. Sako, jis matęs net 
pagrobiką, kuris už 150 pė
dų vaiką įsisodinęs į auto
mobilių nudumė River Rd. 
Parbėgo uždusęs senelis na
mo ir papasakojo tėvams.

Automobilius nuvertė traukini
SUŽEISTA KETURIOLIKA JŪRININKŲ IR VIENA 

WAVE. KITI KELEIVIAI SUKRĖSTI.
Praeitą sekmadienį North 

Shore — Skokie Valley lini
jos — greitasis traukinys 
Old Elm Rd. kryžkelyje, 
ties Lake Forest, užlėkė ant
automobilio ir nušokęs nuo prjęž^STIS

keturių vagonų parvertė ant Katastrofos priežastis — 
šono plieno majaką, kuris sustojęs ant kryžkelio auto- 
palaiko 32,000 volt’ų elek- mobilius, kurį vairavo Mrs. 
tros jėgą traukiniams vary- William F. Robins, 4864 
ti. Magno’lia Avė., Chicago Au-

Keturioliką jūrininkų apie 
11 vai. grįštančių iš Chicago 
į Great Lakęs stovyklą, ir 
viena WAVE, sužeista ir visi

Miške negyvas 
brokeris

Cayuga, Ind. — Šion apie- 
linkėj tankaus miško grovy- 
je rasta negyvas Chicago 
brokeris Morgan T. Davis,
76 metų. Nustatyta, kai se pr^ūzų administruoja 
miręs natūralia mirtim. Ve
lionio žmona pasakoja, kad 
jis iš Floridos važiavęs trau 
kiniu namo. Kur jis išlipo iš 
traukinio ir kaip pateko į tą 
mišką da neišaiškinta. Ki- 
šeniuje rasta pinigų ir če
kių, bet viršutinis apsiaus
tas, skrybėlė ir čemodanas, 
kurį jis turėjęs traukinyje, 
dingę.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

na, sėdę į savo automobilių į X Kunigų Vienybės Chi- 
visu smarkumu pradėjo vy- cago Provincijos susirinki- 
tis nupasakotą, kaip atrodo, mas įvyks šiandie, 2 vai. po-
įtariamąjį automobilių; vijo
si penkias mailes iki Fox 
River Grove. Pametę pėdsa
kus, jie pilni išgąsčio prane
šė Fox River Grove polici
jai, gi ši tuojau alarmavo
vieškelių policijai. Įsakyta 1 iškilminga ir įspūdinga 40 
apstoti visus kelius ir sulai-!vai. atlaidų užbaiga. Mišpa

rus giedos parapijos choras 
padedamas Chicago lietuvių 
vargonininkų. Pamokslą sa
kys žinomas pamokslininkas 
kun. K. Barauskas.

Kai policijos pastangos 
hedavė rezultatų ir kai su
grįžęs namo Simkai nuėjo
pažiūrėti į tą vietą, kur se
neliui buvo vaikas dingęs, j y Leslie Markūnis, Kelly 
rado savo Doviduką links- High School studentų orkes- 
mą, bežaidžianti smėliu ant tro dirigentė, kuri per tris
upės kranto.

greit nugabenti į Great 
Lakęs ligonines. Apie 200 
kitų keleivių gerokai su
ręsta, bet nesužeista.
KATASTROFOS

tomobiliui sustojus, ji ir jos 
vyras, pamatę atlekiant 
traukinį, spėjo iššokti ir pa
bėgti, dėlto išliko gyvi.

Palengvinimas Lietu
vos studentams

Prancūzų karinė vadovybė 
pranešė, kad visi svetimša
liai studentai, kurie studi
juoja vokiečių universitetuo-

moję Vokietijos dalyje, nuo 
mokesčio už mokslą atlei- bažnyčioje. So. Chicago, pra-
džiami. Tubingeno ir Frey- 
burgo universitetuose šiuo 
metu studijuoja apie 350 lie
tuvių studentų tremtinių.

Washington, D. C. — Vy
riausybės apskaičiavimu, šį
met civiliai Amerikoj gaus 
šešis milionus ir penkis 
šimtus tūkstančių tonų cuk- 

1 raus.

piet, Dievo Apvaizdos para
ri jos klebonijoj. Bus svars
toma aktualūs klausimai.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje šį vakarą

metus puikiai kiekviena pro
ga pasirodė su savo orkest
ru, išėjo į naują paskyrimą. 
Mokyklos beno dirigentas 
Franklin Borger ir orkest
ras nariai savo vadei buvo 
suruošę atsisveikinimą.

X ‘ Laivo” skaitytojai la
bai patenkinančiai atsiliepia 
apie dabartinį jo redakto
rių ir administratorių kun. 

i V. Parulįi, MIC., kuris reda- 
i gavimu ir technika nei kiek 
nepasilieka nuo savo pirm- 
takūnų. Kun. V. Parulis, M. 
I.C., yra ne tik žurnalistas, 
bet ir. muzikas, lankęs De 
Paul universiteto muzikos 
fakultetą.

X Yeomen First CIass 
Maryanne Chase, duktė ži
nomų veikėjų legijonierių 
Darius-Girėnas post, John 
ir Mary Chase, prieš kiek 
laiko paliuosuota iš karines 
tarnybos ir gavus darbą 
Sears Roebuck and Co. šio
mis dienomis išvyksta į Ka
liforniją tos firmos reika
lais. Jei patiks žada ilges
niam laikui ten apsigyventi.

X Šv. Juozapo parapijos

eitą sekmadienį kun. J. Paš- 
kauskas pašventino naujus 
vargonus. Iškilmės baigtos 
gražiu bažnytiniu koncertu. 
Senus vargonus klebonas 
kun. V. černauskas paauko
jo TT. Marijonų Seminari
jos koplyčiai. Šią auką se
minarija labai vertina ir ge
radariui kun. Černauskui 
nuoširdžiai dėkoja.

X Sgt. Gaudentas Gudas, 
sūnus veikėjų ir spaudos 
bendradarbių Uršulės ir Pra 
no Gudų. iš Marąuette Park, 
grįžo namo paliuosuotas iš 
kariuomenės, kurioj ištar
navo keturis metus. Pasta
ruoju laiku buvo Indijoj. Pa
liuosuotas iš Calcuta, Indi
joj, išplaukė kovo 5; pro 
Singapūre, Manila ir Hawaii 
salas į Seattle, Wash., at
plaukė kovo 29 d. Kelionėje 
neteko 5 svarų svorio.

X Balandžio 14-tą dieną, 
5 vai. vakare įvyks Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 
narių rengiama “bingo par- 
ty”, Onos Jackienės name, 
5331 So. Racine Avė. Ren
gėjos lauks svečių iš visų 
Chicago kolonijų ir apylin
kės. Dalyvius žada maloniai 
priimti ir pavaišinti. Pelnas 
šios pramogos eis Nek. Pr. 
Šv. P. Marijos kongregaci
jos astuonių seselių tremti
nių’ kelionės lėšoms padeng
ti, iš Vokietijos atvykti į 
Ameriką.

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ




