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KRAUTUVĖSE TRŪKSTA MĖSOS IR DUONOS
Besiklausant Vilniaus Radiofono; 

Protestavo Prievartą Rinkimuose
Mėsinės Nori Panaikinti OPA Kontrolę 
Pieno Kaina Pakils 1 Centą Už Kvortą;

(LAIC Žinios)

—Retkarčiais iš Vilniaus 
radiofono girdisi transliuo
jant operos solisto Butėno 
įdainuotos plokštelės, nors 
jis pats randasi benamių 
lietuvių tarpe Vakarų Eu-Į 
ropoję.

—Radiofono programą žy 
mioje dalyje užpildo prane
šimai apie dabartinėje Lie
tuvoje tolydžiai organizuo
jamų įvairių muzikalių bei 
literatūrinių konkursų iš
davas. Iš viso, sovietų Ru
sijoje ir jos okupuotuose 
kraštuose skatinama viskas 
kas tik atitraukia dėmesį 
nuo karčios buities.

—Lygiai daug . dėmesio 
kreipiama į vadinamųjų j 
“spartuolių” reklamavimą. 
Spartuoliais - spartuolėmis 
vadinami tie, kurie įmonės 
darbe atliko daugiau nei 
buvo plano numatyta. Mas
kvoje juos vadina ‘‘stacha- 
novcais. ”

—Pavasario sėjai besiar
tinant, vis dažniau primena
mas reikalas tvarkyti žemės 
ūkio padargus. Suprantama, 
Sovietų Rusijoje jų pirktis 
negausi.

—Kovo 15 buvo susirinkę 
Vilniaus universiteto profe
soriai, kad aptarus būdus 
ir kelius Stalino kalboje 
prieš kapitalistinį pasaulį 
mestam šūkiui apie moks
lus įvykdyti. Kaip atsimena
me, vasario mėn. kalboje 
Stalinas nustatė ne tik kad 
“buržuazinius mokslus” pri
sivyti, bet juos ir pralenkti. 
Pasitarimui pirmininkavo 
prorektorius Jankauskas, in
struktavo prof. Molkoff.

(Apie tikrąją mokslų pa
dėtį Sovietų Rusijoje kiek 
šviesos, tarp kitko, davė 
Wm. L. White, savo objek
tyviai parašytoje knygoje 
“Report on the Russians.” 
Iš jo pranešimo sprendžiant, 
neatrodo, kad tų sovietų 
mokslų konkurenciją pasau
lis greitai pajustų.)

Rinkimų Metu Siautė NKVD
New Yorkas. — Vasario 

10, kai vyko okupantų orga
nizuota rinkimų komedija, 
Lietuvoje gausiai paradavo 
raudonieji pulkai ir siautė 
NKVD-NKGB (Vidaus Rei
kalų ir Valstybės Saugumo 
liaudies komisariato) išlai
komi istrebitelių (naikinto
jų) būriai. Lietuvos žmonės 
negavo jokios laisvės parei
kšti savo valią. Protestą 
pareiškė tik tuo, kad dauge
lis nebalsavo arba padavė 
sugadintas balsavimo korte
les.

“Izviestija” Nr. 40 ir so
vietų ambasados Washing- 
tone leidžiamas ‘‘informaci
jų biuletenis” Nr. 24 pas
kelbė rinkimų davinius. Iš

jų matyti, kad mažiausias 
balsuotojų skaičius iš visų 
SSSR sričių ar jų okupuotų 
kraštų buvo Lietuvoje. Kai 
kitose respublikose (sovietų 
duomenimis) balsavo 99.90 
nuošimčiai, ar bent 98.71 
(Estijoje), Lietuvoje balsa
vusiųjų nuošimtis parody
tas mažiausias iš visų — 
91.78.

Atsimenant ankstybesnių 
“rinkimų” faktus, yra rimto 
pagrindo abejoti tais sovie
tų paduotais daviniais. Tik
riausiai, kad ir šituose rin
kimuose balsuotojų skaičius 
tesiekė 16-18 procentų, bet 
ir tie neturėjo pasirinkimo 
laisvės, nes turėjo balsuoti 
už vienos partijos sąrašą.

Bostono ugniagesiai kovoja prieš gaisrą Back Bay apartmentuose, kur astuoni 
asmenys, trys jų vaikučiai, buvo sudeginti; ir penki kiti buvo sužeisti. Daugiau negu 
75 gyventojai turėjo bėgti į gatvę naktiniais drabužiais, kuomet gaisrai tuoj po to pra
sidėjo trijuose kituose apartmentiniuose namuose. Manoma gaisrus pradėjo padegė- 
3as- (Acme Telephoto.)

Senato Komitetas Nori
Bus Taip Kaip Tarė 

Draugas Stalin 
Šitokia antrašte Maskvos 

laikraštis “Izviestija” Nr.
38 įsidėjo telefoninį prane- pra,ęS|j Draft? MelSIUS
Šimą iš Vilniaus. Čia apra
šoma rinkiminės nuotaikos 
Lietuvoje ir datuojama vie
no Lietuvos gelžkelių maši
nisto posakis: “My znajem 
čto kak skazal naš vožd, tak 
į budėt” (mes Žinome, kad 
kaip pasakė mūsų vadas 
taip ir bus).

Šiuo posakiu labai teisin
gai apibudinama dabartinė 
padėtis Lietuvoje. Lietuvos 
žmonių balsas, jų nusistaty
mas, jų valia nieko nereiš
kia. Raudonarmiečių okupuo
toje Lietuvoje visas daroma , qqq tam pačiam laikui 1947 
taip, kaip Stalinas įsako, metuose, reikalaujant, kad 
“Kak skazal tovarišč Sta- pastovus skaičius vyrų bū- 
lin, tak budėt.” tų atleidžiamas kas mėnesį

--------  per tuos metus.
Sibire Sutinusiomis Kojo

mis, Be Dantų 
Kadangi dabar į Aziją ga

benami nauji tremtinių-vo- 
kiečių, ukrainiečių, lenkų ir 
kitų tautų kontingentai, tai 
kaikuriuos darbui nebetin-

WASHINGTON, bal. 11.— 
Lady Nancy Astor, Ameri
koje gimusi Anglijos parte

kamus 1941 m. iš Lietuvos | mento narė, pasikalbėjime 
išvežtuosius žmones pradėjo ! su laikraštininkais patarė 
iš stovyklų išleidinėti. Vie- f Amerikos ir Anglijos komu-
nok, grįžti į Lietuvą jiems 
neleidžia.

Gavome žinių, kad kaiku- 
rie iš tremtinių gavo susitik
ti su savo šeimom, gyvenu- 
siom taipgi ištrėmime. Gy
vais likę tremtiniai, nuo ne
pakenčiamų gyvenimo sąly
gų — siutinusiomis kojomis 
ir rankomis, nors ir jauni 
būdami, bet su iškritusiais 
dantimis.

Ir Druska Gaunama su 
Kortelėmis

Sovietų informacijų šąlti- 
:niai neslepia, kad Lietuvoje 
jaučiamas trūkumas kasdie
niniam gyvenimui reikalin
giausių dalykų. Net ir drus
kai gauti reikia kortelių. 
Taipgi labai trūksta autu
vo; padoresnės avalynės gy
ventojai negauna net ir juo
dą j ame turguje. _______

ORAS
Apsiniaukus. Šaltoka.

ASTUONI ASMENYS ŽUVO GAISRE BOSTONE

WASHINGTON, bal. 11.— 
Po uždaraus posėdžio, ku
riame priešintasi atstovų 
militarinio komiteto reko
mendacijai pratęsti karinės 
prievolės aktą devyniems 
mėnesiams nuo gegužės 15 
d., senato militarinis komi
tetas šiandien rekomenda
vo pratęsti tą aktą metams.

Buvo tik vienas didelis 
pakeitimas Gurney byliuje, 
nustatant kariuomenės jėgą 
1,550,000 vyrų skaičiuje atei 
nantį liepos mėnesį, ir 1,070,

Sako Komunistai W N8ktos0_ Slreitaos 
Važiuoti Padėti Rusijai

nistams važiuoti į Rusiją ir 
padėti sovietams išvystyti 
komunistinį eksperimentą, 
jeigu jie tikrai į tai tiki.

20 Ekspertų Ruošia Planus UN Armijai
NEW YORKAS, bal. 11.— 

Tykumoje namuko virš vi- 
durmiesčio viešbučio, apie 
20 vyrų paruošia planus su
organizavimui militarinės jė 
gos, kuri ilgainiui gali iš
sivystyti į stipriausią kari
nę jėgą, kurią pasaulis yra 
kada matęs. Šie ekspertai 
sudaro Jungtinių Tautų mi
litarinio štabo komitetą.

Kaipo apsaugos tarybos
KALENDORIUS 

Balandžio 12 d.: šv. Juli 
jus Popiežius; senovės: Gi- Sperry Gyroscope fabri-! Eisenhower tvirtino, kad 
ralis ir Jūratė. kas prie Success ežero, Long Raudonasis Kryžius yra la-

Balandžio 13 d.: ftv. Teo-įlsland, buvo parinktas įs- bai reikalingas karių ir 
dora ir ftv. Hermenegild&s;' teigimui Jungtinių Tautų 
senovės: Strutis, ir Aga. raštinės štabo.

Reikalaujama, Kad Užvestų 'Tikras 
Derybas' Baigimui Anglies Streiko

WASHINGTON, bal. 11.— tam tikslui turėsiančios gau- 
Darbo sekr. Schwellenbach Į ti leidimą kelti kainas už 
šiandien įsikišo į pakriku- fcukrų.
sias minkštos anglies strei-į . ___
ko derybas, ragindamas ^PL?r UCI°, kalbln,lnk,al 
John L. Lewis ir kasyklų aak,e darb.iunka. nelauks 

„„ darbo sekr. Schwellenbachosavininkus užvesti “tikras 
derybas” sudarymui naujos 
sutarties.

Streikas 400,000 angliaka
sių vyksta jau 11 dienų. 
Schvvellenbach yra pasiruo
šęs sueiti su abiem pusėm 
ir raginti atstovus “sueiti 
ir derėtis dėl tų pačių da
lykų tuo pat laiku.”

Cukraus Darbininkai

PHILADELPHIA, bal. 11. 
—Unijos viršininkai šian
dien paskelbė 8,000 darbi
ninkų trijuose Philadelphia 
cukraus fabrikuose ir ketu
riuose rytinėse valstybėse 
planą sustreikuoti šeštadie
nio naktį, nežiūrint valdžios 
įsikišimo. Unijos reikalauja 
18>/2 centų valandai algų pa
kėlimo, o cukrinės sako jos

militarinis organas,. komite
tas sudaro štabą tarptauti
nei policijos jėgai, kurios 
užduotis bus, jeigu pasiro
dytų reikalinga, užgniaužti 
agresiją.

UN Pasirinko Parodos 
Parką Būstinei

Mayoras William O’Dwy- 
er pranešė, kad Jungtinės i dai labai jį paveikia,
Tautos pasirinko Flushing 
Meadovv, kur įvyko pasauli
nė paroda, kaipo laikiną su
sirinkimo vietą.

faktų tyrimo komisijos, ku
ri turi susirinkti antradieny.

•
Transporto Streikas 

Ištiko Birrringham'a
BIRMINGHAM, Ala., bal. 

10. — Tūkstančiai Birming- 
hamo gyventojų ėjo pėsti 
arba prašėsi į pravažiuojan
čius automobilius šiandien, 
po to kai vidurnaktyje sus- 
treikavo apie 1,000 Birming- 
ham Electric Co. transpor
to darbininkų, kurie reika
lauja 18i/2 centų valandai 
algų pakėlimo. Bendrovė 
yra padariusi jiems llce n- 
tų valandai pasiūlymą.

Eisenhower Apgina 
Raudonąjį Kryžių

WASHINGTON, bal. 11.— 
Armijos viršininkas gen. 
Eisenhower šiandien gynė 
Raudonąjį Kryžių nuo grįž
tančių kareivių kritikos. Ka
riai peikia organizaciją už 
tai, kad iš kareivių užjūry
je imama “nominale mokes
tis” už maistą ir nakvynę 
Raudonojo Kryžiaus įstai
gose. Kareiviai mano tas 
turėtų būti teikiama nemo
kamai.

Generolas sakė tie skun-
nes

pati armija prašiusi kaip 
tik tokios tvarkas kad už
tikrinti lygų padalinimą da
lykų tarpe visų kareivių.

veteranų ir yra ‘‘užsipelnęs 
mūsų nuolatinės paramos.”

Chicaga, iki šiol buvusi 
mėsos parūpintoja visam 
pasauliui, pati tampa mies
tas be mėsos. Tuo pat metu 
miestuį gręsia vis didesnis 
trūkumas ir kainų kilimas 
dviejų reikalingų valgių — 
pieno ir duonos.

Mėsos krautuvių savinin
kams reiškiant susirūpinimą 
dėl didėjančių mėsų trūku
mų, pieno pardavėjai ruošė
si pakelti kainas už pirmos 
rūšies pieną 1 centu už kvor
tą ateinančią savaitę, ir at
rodė jog duonos kiekis su
mažės apie 40 nuošimčių.

Neuždarys Krautuvių
Chicagos mėsinių savinin

kai savo susirinkime sakė 
jų bėdos paeina nuo juodų
jų biržų operatorių, kurie 
moka ūkininkams aukštas 
kainas už gyvulius — ir šio 
krašto pasižadėjimus ba
daujančiai Europai. Jie nu
tarė, tačiau, neuždaryti sa
vo krautuvių kelias dienas 
į savaitę, kaip buvo anks
čiau raportuota.

Jų pirmininkas Walter A. 
Pauli sakė krautuvės bus

Daug Japonų Davė Žemės Drebėjimas Vėl 
Balsus už MacArthur Ištiko Aleutians Sritį

TOKYO, bal. 11.—Dauge
lis japonų vakar dienos rin
kimuose davė balsus už gen. 
MacArthurą, bet rinkimų 
viršininkai atsisakė pasisa
kyti kiek tokių balsų buvo. 
Vienas balsuotojas įrašė, 
“Aš rimtai reiškiu tai.”

Lėtas skaitymas balsų 
nurodė didelę konkurenciją 
tarpe trijų partijų užvaldy
mui Japonijos 468 atstovų 
rūmų, ir daug ko žadėjo ste
bėtinam skaičiui moterų 
kandidačių.

WASHINGTON, bal. 11.— 
Senatas šiandien pasiuntė 
nepaprastą namų statybos 
bylių atgal į atstovų rūmus 
ir ėmė svarstyti susijusią 
rezoliuciją, kurios tikslas 
yra prižiūrėti, kad iki 1956 
metų būtų pastatyta kitas 
12,500,000 naujų namų.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Adm. Har'pld R. Stark sakė jis manąs pasitaręs su 

Prez. Roose veltu pirm negu davė olandams pasiūlymą 
įspėti įjaponus nepereiti per tam tikrą liniją Pacifike.

—Laivyno viršininkai tiria dviejų lėktuvų, susikūlimą 
ore ir sudužimą nakties metu. Nelaimė įvyko manevrų 
metu, tarpe Glenvievv ir Northbųook priemiesčių.

—U.S. delegatai rems išklausymą Lenkijos skundo prieš 
Ispaniją, bet nereikalaus UN veiksmo, krfi Lenkija nebus 
galutinai įrodžiusi tokio veiksmo reikalingumą.

—Britų sluoksnis Tehrane sakė nėra ženklų, kad rasai 
išeina iš Irano, bet atvirkščiai, Azerbaidžiano provincijo
je dabar yra daugiau rusų negu pirmiau.

—Alijantų komisija stebėjusi rinkimus Graikijoje sakė 
rinkimai buvo “laisvi Ir teisingi” ir išreiškė Graikijos 
žmonių “tikrą ir galiojantį nuosprendį'*.

—Prez. Trumanas stipriai pareiškė, kad jis davęs lai
vyno viršininkams progos pasisakyti ir jie todėl neturė
tų dabar užsispyrusiai priešintis jėgų suvienijimui.

—FBI vakar suėmė EarI MacFarland, jauną žmogžudį, 
kuris praeitą savaitę pabėgo iš sostinės kalėjimo.

—Kinijoje rastas nužudytas ir supiaustytas U.S. jūrei
vis. Tai antras amerikietis nužudytas per 2 dienas.

įtdaros, “ kol tik bus ko 
nors parduoti.” Jis pareiš
kė organizacijos nuomonę, 
reikalaudamas, kad OPA 
kontrolė būtų nuimta nuo 
maisto.

Duonos Kaina Pakils
Pieninės žiūri ką darys 

Dean Milk Co., kuri šiandien 
nutars ar pasinaudoti OPA 
leidimu pakelti pieno kainą 
centu už kvortą. Jeigu Dean 
bendrovė pakels kainas, ki
tos tuoj paseks jos pavyzdį.

Žemės ūkio sekretorius 
Anderson pakartojo savo 
priešingumą duonos racijo- 
navimui, teigdamas mašine
rija tam tikslui nebūtų su
tvarkyta laiku- reikalui pa
dėti. Tas skaitomas jo atsa
kymu britams, kurie sakė 
įves racijonavimą duonos, 
jeigu Amerika padarys tą 
patį.

Duonkepių atstovas sakė 
duonos kaina turės pakilti 
du centus už kepalą, kad 
mažosios kepyklos galėtų 
toliau tęsti biznį, kadangi 
reikmenų kainų pakėlimas 
paveikė ir jas.

SAN FRANCISCO, bal.
! 11.—Globė Wireless rapor- 
! tas iš Honolulu sakė dide
lis žemės drebėjimas įvyko 
Aleutians salų srityje. Nėra 
ženklų, tačiau, kad drebėji
mas sukrėtė jūros dugną 

I kaip nesenai įvyko ir iš ko 
i kilo milžiniškos bangos pri
dariusios daug nuostolių.

Sako Pasaulis Girdės 
Mihailovičiaus Teisimą

LONDONAS, bal. 11. — 
Belgrado radijas šiandien 
sakė generolo Draja Mihai- 
lovičiaus teisimas bus vie
šai laikomas, “visam pasau
liui girdėti jo kaltinimą ir 
gynimąsi.” Diena četnikų 

i vado teisimo pradžiai nepa
skelbta. Tito rėžimas teis 
Mihailovičių už “išdavystę”.
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PITTSBURGH O LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Dangun Žengimo parapi
jos ilgametė narė Ona Raz- 
minienė šiomis dienomis ga
vo laišką iš Vokietijos nuo 
tūlos mokytojos pabėgėlės. 
Laiško turinys yra gana į- 
domus taigi bus manding 
naudinga supažindinti su 
juo plačiąją visuomenę. Štai 
jis:

Brangi nepažįstama Po
nia: Nuoširdžiai dėkoju už 
medžiaginę paramą. Jūsų 
adresą sužinojau iš rašte
lio. kurį ?&dau, Jūsų lie
tuviams paaukotose kelnėse. 
Jos atateko mūsų 
Dar kartą ačiū. Patarkite 
visiems aukoj antiems įdėti 
savo adresą. Labai įdomu 
kai randi ir žinai tos širdies 
pavardę, kuri mūsų sunkio
se dienose mus remia. Mes 
didžiuojamės tokiais mūsų 
broliais ir seserimis!.. Tai 
įgimtas lietuvio duosnumas.

pavydėtina. Labai trūksta 
butų ir kojinių.

“Gal galėtumėte paskelb
ti paieškojimą šių asmenų, 
kuriuos aš pažinojau, bet 
dabar nežinau jų adresų. Jie 
visi prieš karą gyveno Šiau
rinėj Amerikoj. Štai: Ona 
Užupytė ir Julija Užupytė 
iš Katelių kaimo. Abi ište
kėjusios. Vyrų pavardžių ne
žinau. Toliau: Ona, Nelė ir 
Vytautas Kainauskai. Visi 
trys kilę nuo Vilkaviškio. Be 
to Marcelė Jakštytė-Drauge- 
lienė. Aš noriu su jais su
sirašinėti. Už visa Poniai 
būsiu labai labai dėkinga, 

šeimai. Lauksiu laiško. Mano adre
sas: K. Užupytė-Keblinskie- 
nė. Detmold (Lippe) Leo- 
pold str. 14. Germany.”

Balandžio 7 d. pasimirė 
Kostas Stasevičia 65 metų 
amžiaus. Tikėjimo pareigo
se velionis buvo gana apsi
leidęs ir krikščioniškas pa- 

Lai gerasis Dievulis Jums laidojimas tik iš pasigailė- 
atlygįna- Padėkokite ir ki- jimobuvo jam suteiktas. Ba 
tiems aukojusiems lietu- landžio 10 d. tapo palaido- 
viams, nes ir aaugiau ką! tas Šv. Kazimiero kapuose, 
gavome, bet adresų nebuvo1
prie daiktų ir asmeniškai ; Mūsų sodalietės, nors dar 
negalime padėkoti. Labai į-1 jaunutės, užsimojo surengti 
domu būtų Ponia ir toliau jubiliejinį bankietą tuojau 
su Jumis susirašinėti. Tada ; P° Velykų, baland. 28 d. Mat 
daugiau dar v-iena .kitai at-' s:met mūsų parapijai sukan

PIRMININKAVUS UNO

Kovo mėn, 31 d., Hart- 
į forde įvyko Tėvų Marijonų 
Rėmėjų skyriaus susirinki
mas. Žmonių susirinko ga
na daug. Tėvų Marijonų Rė
mėjų organizatorius ir dva
sios vadas, kun. dr. Vincas 
Andriuška, MIC., pasakė 

i tam tikslui pritaikiutą kal
bą ir išalkino e’ lauš tiks
lą ir užduotį.

Hartforde įsteigtas Tėvų 
, Marijonų Rėmėjų skyrius. 
Nariais užsirašė 46 asme
nys ir išsirinko valdybą, ku
rios pirmininkas yra Hart
fordo lietuvių parapijos baž- į 
nyčios vargonininkas J. Bal
sys, vice pirmininkas Apo
lonija Kadienė, sekretorius 
Josephina Mačiuskaitė, iždi
ninkas, Petraitienė ir dva
sios vadas kun. Ben. Gau- 
ronskis. Skyriaus valdyba 

’Mahmoud Hassau Pasha, Įnutarė ruošti parengimą ge- 
Egipto delegatas United Na- 26 d.
tions Security Council pir- Naujai susikūrusį TT. Ma- 
mininkavęs tos tarybos po- Rėmėjų skyrių ir jo
sėdžiuose, Hunter College, valdyb^ .Hartforde nu°šir- 
New York. (Acme-Draugas ^ziai sveikina centro valdy

ba ir linki geriausios ir sėk
mingiausios kloties.

M

telephoto)

Victory Bond; trečia — $50 
Victory Bond; ketvirta, pen
kta, šešta ir septinta po $25 
Victory Bond. Visi} prašoma 
padėti platinti tikietus, o 
ypač tinkamai prisiruošti ir 
padirbėti per pikniką Ma- 
rianapolyje, liepos 4 d. Lauk 
sime visų! F.

Tel. — YARils 5557.

DR. FRANK C. KWINH
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

vertume širdį. O toj lietu
viškoj širdyj yra dabar daug 
ko susikaupę!... Taip rodos; 
norėtum, kad tą visą skaus- Į 
mą, kurį mes nešiojame su- i 
prastų kiekvienas lietuvis 
gyvenąs ten toli, toli! —i 
svetimoje šalelėj ne savo tė
viškėj !...

“Yra materijalių nedatek- į 
lių. ,Cia trūksta vieno, čia ■

ka 40 metų. Visi mūsų mer
gaitėms padėkime, kad ban- 
kietas pavyktų visais atžvil
giais.

Mūsų seserys Pranciškie- 
tės rengiasi su vaikučiais 
prie 40 valandų atlaidų, ku
rie mūsų bažnyčioj įvyksta 
šio mėnesio 13, 14 ir 15 die-

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ

Tel. VIR 0980 <office ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti-

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

T:k.-luh Tyrimą* 
G/thoptic Gydymą*

Contact Stiklui 
Stiklus Atliuli,jiniini

DR. VVALTER J. SVVIATEK
OPTEMETRISTASPrašo atsiusti žmonas Balandžio 12 d., kun. dr

Tokvo _  672 Amerikos Vincas Andriuška vyksta į ; 2201 VVEST CERMAK RD.
kareiviai-okupantai kreipėsi orcesterį aplankyti rėmė- • 
į aliantų karo vyriausį šta-i pasitarti dėl įvyks-,
bą prašydami, kad į Japoni- tančio pikniko liepos 4 d.; o 
ją jiems atsiųstų iš Ameri- balandžio 14 d., tuo pat tiks
lios žmonas ir vaikus, kad,
būdami okupacinėj tarnyboj, 
galėti) sykiu su žmonomis ir 
vaikais gyventi.

I, RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tome Calls In Indiana—

Ptaone WENtworth 2627

PHYSIO TH^RAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOUR8: Daily •—» P. M.

Haturdays 9 A. U. to S P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETR1STAI 

1801 So. Ashland Avenue
Kampai 18-tos

Telefonas: CASAL 0623, Chicago
OFISO VALANDOS: 

Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. tu.

iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

nomis. Parapijiečiai ir lau- 
kito. Kartais su maistu blo- ^ia atlaidų, kad prisirengus 
ga. O ką jau bekalbėti apie į &erai dvasiniai prie šv. Ve-1 
dvasines kančias! Jos dau-
giausia žmoguj ramybės ne- 
duoda. Gal Ponia galėtumė
te atsiųsti mums lietuviškų 
laikraščių ir knygų. Su lite
ratūra ypač bloga. Nu, lie
tuviškų laikraščių ir pas 
mus dar išeina, bet jau su 
lietuviška knyga bloga. Mo
kykloms vadovėliai irgi lė
tai spausdinami. Būtų labai 
liūdna dėl padėties, bet vi
sa pamiršti bedirbdama. Aš 
gimnazijos mokytoja, kai 
prieš save turi jaunuolių bū
rį amžinai besidomintį visu 
tuo, tai šiek tiek beatsaki- 
nėdama į klausimus užmirš
ti tikrovę, o toji tikrovė ne-

Lietuvos liaudies 
meno paroda '

Vakarų Europa (LAIC)— Į 
Išvietintieji lietuviai Wuerz-! 
burge suruošė lietuviškojo! 
meno parodą. Buvo išstaty- i 
ta juostų, ranksluoščių, ki
limų, tautinių drabužių, gni- 
taro, medžio raižinių, ir ki
tokių lietuvių liaudies meno 
darinių. Parodą lankė apy
linkėje esantieji USA kariai 
ir kiti pareigūnai.

Būsi “Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

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

Be to, turtint 
didelį ir gerą pa 
sirinkimą Muzik 

■Ališkų instrumen 
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu 
zikalių daiktą.

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

IOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

lu aplankys rėmėjus S. Bos
tone, Šv. Petro parap., po 
sumos, o Cambridge 1 vai. 
popiet.

Ta pat proga norime dar 
priminti TT. Marijonų Rė
mėjų skyriams, kad ruoštų
si prie pikniko. Dovanos y- 
ra šios: pirma — $100.00 
Victory Bond; antra — $50

(Virš Metropolitan State Bankos)
Tel: — CANAL 7329

Vai.; — Kasdien — 10 Iki 12. 1 Iki 5, 7 
Iki 9 — šeštad. — 10 ryte iki 6 vaje. Sek- ) 
mad. — 10 iki pietų. — Trječiad. uždaryta. !

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashlnnd Avė. 
(2-troe luboti)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 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.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAJFayette 3219 

Rez. Tel. REPubUe 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.: GROvehiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Jarais
(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)

a
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Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDULIAI APDRAUSTI IKI $5.000.00 PER 

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

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

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PHOOKAMŲ VALANDOS:

Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 
Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFG 1450 k. Ketvnrgo vak. 7:00

Nevartok 'Svaigalų’
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH RESUK1 MINĖK AL 

BATH DRUSKA

1 maifiukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Jog vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.

Southsaldlef lai, kreipkitės | 8HI14-
DRUOS, 8801 8. Halrtėd

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. TeL: HEMlocb 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedde Avenue 

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

KUS St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

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

68d 3 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki S kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

rel. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS LR 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 REPnblio 7868

Ras. 6958 So. Talman Avo.

Bes. TeL GROvehin 90.7 
Office TeL HKMlock 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

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymg Naujo 
j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200

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

TeL CANal 0257
Res. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

šventadieniais—11-12.

FARGLTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC- U5B kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PItOGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehiil 2242

reL YARds 5921

Bes.: KENwood 5167.

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.
žmogus be tikėjimo, 
arklvs be žabnklfh.

kaip

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Tel. — LAFAYETTE 36.5O

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
464fi 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 

Tel. YARds 2246

DR. C. YEZELIS
1 DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 

Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L0758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofise Tek: PULLMAN 1198 

Namo Tel.; PVn.I.MAN R277

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

VVest Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 

Bes. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
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“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTIS1NG DEPARTMENT 

127 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph »488-»l8»

H ET, P WANTED V'VRAl

RANKOMIS IšPIAUSTYTOJUI — 
siūlom pastovų dirbu ištisai melus 
geram vyrui. Rašykite — I.ORENZ 
WOOI) CAItVING CO., 3201 Oak 
Grove, Dalias, Texas.

HF1.P WAXTFD — MOTERYS

MERGINŲ — MOTERŲ
PATRAUKIĄS DARBAI

Mūsų vyniojimo ir finishing de
partamentuose. Didelė maisto ga
mybos jsteiga. 17 metų ar suvirš. 
Pradinėms mokestis 50 c. j vai. 
Viršlaikis laikas ir pusė virš 40 
vai. Atostogos. Puikūs pietai že
ma kaina. Patogios ir malonios 
aplinkybės.
GRENNAN BAKERIES, INC. 

118 S. Oakley Blvd.
PATYRUSIU MERGINŲ prie CHS- ’ 

toru made Lempoms Apdengalų. Ge
ro mokestis, malonios darbo sąlygos. 
— BALL-MEKKO. 740 N. Rusi).

GIRL OR WOMAN
Por genaral light housework in 
fine apartment home. Own room 
if desired. l'/2 days off weekly. 
very good pay, meals. No children 
two people in family.

Telephone up to 12 noon only.

BITTERSWEET 3322

REIKIA

JAUNŲ MERGINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

Patyrimo nereikia. Malonios dar
bo sąlygos. Lengvas darbas, 70 c. 
j vai. Laikas ir pusė už viršlaikį.

Spear Novelty Co.
212 S. Market-MMMMMB

PATYRUSIŲ MOTERŲ
Skirstyti skudurius. Pastovūs darbai, 
gera mokestis. Pašaukit arba atei
kit prie darbo.

ADVANCE IRON & METAI. 
SALVAGE CO.
1144 S. Fairfield

KEDzie 4608

HF.I.P WANTFD — MOTERYS

PROGA
Jaunom Merginom

Uždirbti 60c. j valandą laike 
mokinimo.

PO4VER MACHINE SIUVIMO 
INSPEKTAVIMO ARBA 

RANKOMIS SIUVIMO DARBAI
Keletą merginų užsidirbo 

$1.00 j vai. jx) 4 sav. pamokų.
DORAM. SPORTSWEAR CO. 

115 S. Market St.
Mlss Pizza (>lh Fl.

PRANĖS IMAS

NORI REN DUOTI M
REIKIA 4, 5 ar 6 kambarių apšil
dyto buto Bilghton, Guge ar Mar
ti net te Purk apylinkėje. Jauna pora 
ir 2 metų berniukas. DRAUGAS, 
Box 720.

PU JAUNI Žmonės nori 4 kamba
rių, pečiais šildom.'), butą- DRAU
GAS, Hox 721.

Veteranai vandalai
Roma. — Iš Brendisi, pie

tinio Italijos uosto, prane
šama, kad pastarojo karo 
veteranai bedarbiai sudegi
mo teismo rūmus, taksų ofi
są ir apiplėšė visus turtin
gesnius namus.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

—•A

ATYDA
_____ . ' 1Taisome

REFRIGERAT0R1US
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

Kg Rašo Pabėgėliai

Gavę Amerikiečių Aukotus Rūbus
DAUGELIO AKYSE SUŽIBO AŠAROS, KAI) GA
LĖJO NUMESTI SKARMALUS.

LIETUVIAI TREM
TINIAI DĖKOJA

Daugelis Amerikos lietu
vių, aukojusių drabužių lie
tuviams tremtiniams, gauna 
padėkos laiškus. Šiomis die
nomis vienas Chicagos lie
tuvis veikėjas gavo iš Han- 
nau lietuvių stovyklos laiš
ką, kuriame tremtinis sako: 
“Širdingiausiai dėkoju Tams 
tai už auką. Sunki gyveni
mo būklė, be namų, be sa
vos pastogės, be savojo kraš 
to. Tokiose sunkiose gyve
nimo sąlygose auka ar adre
sas lietuvio iš tolimo kraš
to, neša džiaugsmą. Aš šį 
džiaugsmą nuo Jūsų turiu, 
tai yra, turiu Jūsų švarką 
ir adresą, kurį radau pri
segtą prie švarko’ ’.

. . T VYRAI IR MOTERYS 

PROSYTOJO
Pa.taisytojo moterų dreses, siūtus 
Ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Specialty Krautuvėje.

KREIPKITE* 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.

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

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

BUK “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

* ’ * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam Iš namų ir prlstatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikini Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CTCF.RO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

IŠ ITALIJOS
Kitas lietuvis tremtinis 

rašo lietuviui Rochesteryje: 
“Pasibaigęs karas, laimės 
mums irgi neatnešė; mes 
patekome dar į didesnį skur 
dą... Kaip gelbėtis, išeities 
jau nėra, galvojome. Bet 
štai, dabar mums ištiesia 
pagalbos ranką broliai ame
rikiečiai lietuviai, už ką mes 
Tamstoms, turbūt, niekuo
met neatsilyginsime. Taip 
kartu su kitais lietuviais bu
vau ir aš sušelptas”.

★
IŠ ŠVEDIJOS

F. Abramavičienė, 11 Mit- 
chell Street, Pittston, Pa., 
gavo laišką iš Švedijos: “Iš 
BALF per lietuvių komitetą 
Švedijoje turėjome laimės 
gauti Jūsų aukotų rūbų su 
pridėtu Jūsų adresu.

“Mes labai džiaugiamės, 
kad amerikiečiai mus šelpia. 
Jau senas laikas, kai mes 
apleidome namus ir ten vis
ką palikome. Jūsų dovana 
ir kiekvienag geras žodis y- 
ra mums brangus.

“Siunčiame nuoširdžiau
sius linkėjimus!

Dičių šeima”.
Sodertalje C.
Švedija

★
Lietuvių tremtinių padė

kos laiškus gavo daugelis 
Amerikos lietuvių, bet jų vi
sų surinkti ir paskelbti nė
ra galimybės. Dažnai jie pa
sirodo Amerikos lietuvių 
spaudoj. Kiekvienas toks 
laiškas yra įrodymas, kad 
lietuvių suaukoti rūbai ei
na lietuviams tremtiniams.

BRANGUS BROLIAI
Mes begaliniai esame Jums 

dėkingi už suteiktą pagalbą. 
Galite ąau įsivaizduoti, kad 
mes per 6 metus svetimųjų 
okupantų valdymo nieko ne
same įsigiję: kas buvo Lie
tuvoje pagaminama, pasiim
davo okupantai karo reika
lams. Už tat mes neturim 
nei rūbų, nei avalynės, nei 
skalbinių. Jūs suteikėt 
mums pirmą pagalbą ir ačiū 
Jums už tai. Tiesa, dar ne
visi gavo ir ne visiems už
teko. Ypač trūksta batų. 
Mes visi daugumoje vaikš- ' 
tom su medinėm klumpėm.

Kiek tik išgalit, broliai, ir 
toliau mums padėkite. Jūs 
esate laimingesni negu mes: 
Jūs nematėt karo baisybių, 
griūvančių miestų, lavonų 
krūvas. Už tat mes turime 
teisių prašyti Jūsų pagal
bos, o Jūsų gyslose dar te
beteka lietuviškas kraujas.

Pasirašome visa šeima: 
Jonas Balsys, Marijona Bal
sienė, Vitas Balsys, Aldona 
Balsytė ir Zigmas Balsys.

★
MIELI TAUTIEČIAI!
Nelengva dalia mūsų, trem

tinių svetimoje padangėje. 
Svetimam ir dargi sunkiai 
nuteriotam krašte negali ti
kėtis pagalbos. Mes pinigų 
neturim, — ir iš kur jų gali 
turėti, kai esi tremtinis ir 
dargi be darbo. Pagaliau, 
čia ir už pinigus nieko ne
gausi. Mes buvom nuskurę 
ir apiplyšę. Ir va, štai, Jūs 
brangūs broliai ir seserys, 
ištiesėte mums vėl pagalbos 
ranką. Jūs atsiuntėt mums 
rūbų, avalinės, skalbinių. 
Pridengėm savo kūną Jūsų 
drabužiais, vaikus aprengėm 
rūbeliais.

Gavom taip pat iš Jūsų 
truputį maisto. Labiausiai 
mums trūksta, tai vitaminų. 
Dėl vitaminų stokos kai ku
riose lietuvių stovyklose pa
sirodė skorbutas: tai liga, 
kai iš dantų smegenų pra
deda bėgti kraujas. Kai ku
riems jau pradėjo byrėti 
dantys. Trūksta mums taip 
pat ir riebalų.

Vaikučiai mūsų mokosi. 
Bet koks vargas jiems. Koks 
mokslas gali būti, kaį nėr 
paišelių, plunksnų, popieros, 
rankvedžių? Tikimės, kad ir 
čia padėsite.

Per šį laišką mes siunčia
me Jums savo padėką. — 
Antanas Juodelis, Barbora

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Atkočius Anton, gyven. bene 
Brooklyne.

Bacevičius, vedęs Rimkevičiūtę, 
gyv. Pittstone.

Bajerčius, vedęs Rimkevičiūtę, 
pyv. Pittstone.

Bajorūnas Jurgis, iš Šilučių 
km., Naujamiesčio vai., Panevė
žio ap, ir jo šeima.

Baranauskienė - Vainauskaitė 
Uršulė.

Bart tiška Vincas, kil. iš Luko- 
šilų km., Skriaudžių parap., ir jo 
šeimos nariai.

Benešiūnas Antanas, iš Mau
ručių km., Garliavos parnp. ir 
jo vaikai.

Bieliukas Jonas, iš Kirkaviznos 
km., Pilviškių parap.

Blonskienė-Stelmokaitė Ona, iš 
Skrynupių km., Šakių ap., ir jos 
vaikai: Jonas, Vincas, Vladas ir 
Teresė.

Bud-Lazauskaitė Selina, iš Bir
žų, gyvenusi 4715-7 Avė., ar pa
našiu adresu, Brooklyne.

Bu ka usk ienė-Ma 1 u ka i tė Liuda, 
iš Kalcių km., Židikų vai., Ma

žeikių ap.
Butkus Stanley, dirbęs C. E. T. 

Railway Co., gyvenęs Dolton, III.
Čuplis (Čuplinskas) Stanley 

(Stasys), iš Puodžių km., Biržų 
ap., gyv. Čikagoje.

Degutis Vytautas, sūnus Igno.
Dunea Stanislovas, Lietuvoje 

gyvenęs Kovarske-Punkėnuose.
Duneaitė Ulia, Lietuvoje gyve

nusi Kovarske-Fardantavoje.
Dvariškis Antanas, sūnus Pra

no, iš Suginčių km., Vegerių vai., 
Mažeikių ap., gyv. Brooklyne.

Giedra Kazimieras, iš Juod ti
pentų km., Salantų parap., gyv. 
Baltimorėje.

Gudienė AL, gyv. Jamaiea, N.
Y.

Jonuškaitė Stanislava, kil. iš 
Gelažių km., Subačiaus valse., 
Panevėžio a p.

Juodvalkiai, Ignas ir Jonas, iš 
Kalandiškio km., Degučių valse., 
Zarasų ap.

Kalvelis .Tonas, sūnus Antano 
ir Domicėlės, iš Salų, Panevėžio 
vai.

Karpavičienė - Benešiūnaitė ti
na, iš Mauručiu km.. Veiverių 
parap., ir jos vaikai.

Kedainis Antanas, nuo Kupiš
kio, ir jo žmona Emilija Kukc- 
nytė-česnakavičienė, iš Triubų 
vienk., Smilgių vai., Panevėžio 
ap.. gyv. Čikagoje.

Klemas Jenas, gyv. Pliilndcl- 
pbijoje.

Kukenis 
iš Triūbų 
Panevėžio 
Con n.

Kuršviečiai, Ona 
gyv. Baltimorėje.

Laskauskas Bronius. Lietuvoje 
gyvenęs Pilioniki km., Želvos vai.

Latakas Tadeušas, iš Plungės 
valsčiaus, gyv. Čikagoje.

Laukaitis Antanas ir Laukai
tytė Ona. vaikai Stasio, iš Mo- 
zūriškių km.. Veiverių vai.

LazauskoItė-Bud Seimą, iš Bir
žų, gyvenusi 4715-7 Avė., ar pa
našiu adresu, Brooklyne.

Leonavičius ar Lcvanavieitis Si
monas, sūnus Simono, iš Mari
ja mpolės-Kal va r i j os op.

Liutkevičius Bronius,-iš Medi
niškių km., Smilgių vai.. Pane
vėžio ap.. ir šeima.

Jonas, sūnus Juozo, 
vienk., Smilgių valse., 
ap., gyv. Hartford, 

ir Vincas,

10,000 BONKŲ
DEGTINES

• BRANDES
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

HATHAN
KANTER

‘'LietuviškasŽydukas”

Į Lukavieius Stanislovas, gyven. 
i ('liester.

Matulevičius Petras, sūri. Jo- 
įkūbo. kilusio iš įvažiavo km., Liu
bavo vai., Marijampolės ap.

M isiukevičius Jonas, kilęs iš 
! Alni ijampolės-Kalvarijos np.

Mulevičius Juozas, gyv. C'hes- 
ter.

Murauskas Antanas ir Muraus
kas Juozas, sftnūs Juozo, iš Kal-
varijos-AIarijampolės a.p. gyven. 
Baltimorėje. »

Navikas . Antanas, iš Vžuože- 
rių km., Anykščių vai., Utenos 
ap., gyv. Brooklyne.

Norkus Anlhony, gyv. Fair- 
mount. Avė., Broekton, Mass.

Pakalniškis, iš Užlieknio km., 
Plungės vai., ir jo šeimos nariai.

Paliulis, iš Dumblinėlių km., 
Pumpėnlų vai., Panevėžio ap.

Paliulis Jonas, iš Dumblinėlių 
ikm., Pumpėnų vai., Panevėžio ap., 
anksčiau gyvenęs Kanadoje, vė
liau J. A. V., tarnavęs policijoje.

| Plioplienė-Siaurusevičiene - Bu
lotaitė Marė, iš Lukošių km., 

j Skriaudžių parap.
! Pociūnas Anton, gyv. bene
New Yorke.

Priek- Put ryte Marija, duktė
Jokūbo.

Radski Pete, dirbęs angliju ka

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOHISINO

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 dally; 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Janulytė, Ona Kairienė, Si
mas Vaitys, S. Žilvytis, Jo
nas Gelažius. — 1946 m. va
sario 7 d.

sykloje, gyvenęs 918 South 3rd 
Avė., ar panašiu adresu, Canton, 
III.

Radžiūnaitė Marija, Lietuvoje 
gyvenusi Seštokiškių km., Ko- 
varsko vai.

Rakauskienė-Koly t a it ė Uršulė, 
duktė Jono, gyvenusi Kaliforni
joje, kur turėjo vištų ūkį.

Raudonikis Antanas, Vitas ir 
Viktoras, gyvenę Mauručių km., 
Veiverių vai.

Rinkevičiūtės, dukterys Vinco 
Rickevičiaus, iŠ Marijampolės 
apskričio.

Rczm&n-Kiškytė Helena.
Ruplėnas Jonas ir Darata, iš 

Biržų, gyv. Bostone.
Shapas Ted, dirbęs C and E. I 

Railvvay Co., gyvenęs Dolton, Ilk, 
ir jo vaikai Ted, Al, ir Mary, 
kurie gal gyvena Minneapolis, 
Minn.

Siaurusevieienė - Plioplienė - 
Bulotaitė Marė, iš Lukošių km., 
Skriaudžių parap.

Skirias Antanas, iš Batakių v., 
Tauragės ap.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

STASYS LITWINAS SAKO:
3S

11R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UMDMIV — VISOKIOS RftSIF.S NAMAMS

REIKMENIS’
VISOKIOS RŪSIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnisio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
’ Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materlolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTVVINAS, Vedėjas

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

4 "S”
VALANDOS: Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 vai. popiet. 1

Cicero Taksus
Dabar Reikia 
Užsimokėti

PASKUTINE DIENA Užsimokėti Taksus Ciceroje:

Balandžio (April) 25 d., 1946 m.
Taksus galima mokėti Town Colilector’io Ofise, 

Town Hali, arba bet kurioj Bankoj Ciceroje.

JERRY DOLEZAL 
Town Collector, Cicero

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

H
Šią pinigų sum» KETSTUTO TAUPYMO BENDRO. 

VB yra paalryJuat ifidallntl VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naują, arba aeną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartini savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rlghta patvarkymua.

šioa bendrovėa vedėjaa, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręa Ir kvalifikuota* vialema Veteranama 
šiame reikale autelkti patarimus ir patarnavimą.

KMJfimKMM
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

CTCF.RO
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, niinols
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.

Advertising in “Draugas** brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ..................................................................................
Pusei metų ...........................................................................
Trims mėnesiams ..............................................................
Dviem mėnesiams ..............................................................
Vienam mėnesiui .................... . ..........................................

$7.00
4.00
2.00
1.50

.75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams ............................................i.......... ......................... $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .......................... .................................... 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................................... .75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų ...............    4.60
Trims mėnesiams ................................................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raStų negrąžiname, 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 nu-ožlūros. 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, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Atsargiai Su Parako Statine!
— GEN. MICHAILOVIČ TITO BELAISVĖJE. — AK 
PASLAPTINGI ‘ TURISTAI” PERSIJOJE — TUR
KIJA TURI PUSANTRO MILIJONO KARIŲ SUMO
BILIZAVUSI. — “PASIKEITIMAS” SOVIETŲ DIP
LOMATIJOJE. — RUSAMS NEPATINKA JEI PRI
MENA JIEMS BIČIULIAVIMĄSI SU VOKIEČIAIS. 
PASISEKS EUROPĄ IŠGELBĖTI NUO BADO?

(“Draugo’’ specialaus korespondento Europoje 
pranešimas)

(Tęsinys)
TITAS NUSIKRATĖ SAVO PAVOJINGO
KONKURENTO

Ilgą laiką slapstęsis Bosnijos kalnuose, gen. Michai- 
lovič jugoslavų sukilėlių vadas, 'kuris buvo karaliaus 
šalininkas ir didžiausias Tito priešininkas, pagaliau 
buvo suimtas ir dabar sėdi Belgrado kalėjime.

Pradžioje jį anglai rėmė, bet vėliau, iškilus Titui, 
vyriausybę pripažino paskutiniajam.

— Karas lieka karu ir nėra vietos sentimentams. 
Reikia palaikyti tą, kas turi daugiau laimės laimėti, — 
pasakė Londonas ir nuo 1943 metų Tito pripažįsta
mas visų jugoslavų ginkluotų jėgų vadu.

Bet šį kartą Londonas kreipėsi į UNO, telegrafuo
damas :

“Michailovič neturi būti paliktas Tito rankose. Jo 
anketa turi būti pavesta tarptautinei komisijai”.

Michailovič, kuris dabar turi 52 metus, nešioja dide
lę barzdą, nes jis davė priesaiką, kad nesiskųs tol, kol 
Jugoslavijos karalius Petras neatsisės į sostą.

Kadangi dalykai pakrypo visai kiton pusėn, tai ga
limas dalykas, kad Michailovičui teks visą amžių pa
silikti su barzda.

Tito žino, kad sąjungininkai dėl Michailovičiaus karo 
neskelbs, tuo labiau, kad yra aktualesnių daiktų, kaip 
Triestas...
TRIESTAS NORI AUTONOMIJOS

Trieste kasdien vyksta didelės manifestacijos. Vieną 
dieną gatvėmis manifestuoja italai, kitą dieną jugo
slavai. Triesto padėtis primena prieškarinį Lemberg, 
kur vienas viešbučio savininkas turėjo didelį paveiks
lą, kurio vienoj pusėj buvo Pranciškus, o kitoj pusėj 
caras Nikolajus. Kiekvienu momentu jis galėjo prisi
taikinti, kas neužimtų miestą, rusai ar austrai.

Bet šį kartą Trieste atsiranda dar ir trečioji grupė, 
kuri reikalauja miestui autonomijos. Ji nenori nei ju
goslavų, nei italų valdžios. Triestas nori būti laisvu 
miestu, toks yra jų obalsis. Gal tai būtų geriausia 
išeitis.
AR PASISEKS IŠGELBĖTI EUROPĄ NUO BADO

Šią savaitę Londone atsirado tarptautinė konferen
cija, kurios tikslas yra išgelbėti badaujančius kraštus.

Busimieji keturi mėnesiai žada Europai badą, nes 
javų, bulvių ir daržovių trūksta, kiekviename Europos 
krašte.

Prieš karą Europa išaugindavo iki 40 milijonų tonų 
javų, tuo tarpu pereitais metais derlius siekė vos tik 
23 milijonus. Gi šiaurės Amerikoje, Australijoje ir 
Pietų Afrikoje derlius buvo žymiai geresnis. Visai ki
taip Pietų Amerikoje ir Indijoje. Rezultate Europos 
reikalavimai negalės būti patenkinti ir tik dalį gaus

‘sulopymui” savo deficito.
Geriausiai už visus šiuo metu dar maitinasi anglai,

kurie gauna per dieną iki 2800 kolorijų, tuo tarpu 
prancūzai gauna per dieną vos 1900 kolorijų. Gi Len
kijoje ir Italijoje jau žiūrima badui į akis, nes ten 
gyventojai vidutiniai per dieną suvartoja ne daugiau 
kaip 1200 kolorijų. Vyt. Arūnas

★
Nuoširdus Lietuvos Prietelis

Vasario mėnesyje, šių metų, “Catholic Digest” per
spausdino straipsnį apie Lietuvą, “Three Crosses in 
Lithuania”, kuris buvo įdėtas gruodžio mėnesio “A- 
postle” žurnale. Šio straipsnio autorius, kapt. Alek
sandras Richards, tikrai yra įdomus asmuo.

Teko man susirašinėti su juo ir sužinota apie jį keli 
įdomūs faktai. Kitas jojo straipsnis apie Lietuvą tilpo 
“Catholic Mirror” praeitų metų gruodžio mėnesio nu
meryje.

Kapt. Richards rašo, kad susilaukė nemažai laiškų 
ir gražių pagyrimų nuo lietuvių iš visų J. V. kraštų. 
Jis rašo, kad nežinojo, jog galėtų būti tiek žmonių su
sidomėjusių Lietuvos likimu.

Jis toliau rašo, kad kelis sykius yra peržiūrėjęs 
dienraščio “Draugo” puslapius, bet mažai suprantą 
lietuvių kalbą.

Jis yra tikras amerikietis savo prigimtimi. Jo tėvas 
ir tėvų tėvai buvo jūrininkai iš Massachusetts valsty
bės. Per ilgus metus jis pats buvo jūrininkas, bet prieš 
keletą metų jam teko “praryti inkarą”, t. y. apleido 
jūrininkystę ir užsiėmė pirklyba. Jo didžiausias biznis 
buvo importai iš įvairių pasaulio kraštų.
PAMATĖ IR PAMYLĖJO

Keletą kartų jam teko aplankyti Lietuvą taikos lai
ke ir tie apsilankymai tikrai buvo dideli malonumai. 
Pats kraštas buvo labai gražus ir malonus. O žmonės 
tikrai nuoširdūs visais atžvilgiais. Sulyg jo rašto, “nieks 
negali pabūti Lietuvoje ir nemylėti jos kalbą ir žmo
nes.”

Jam buvo mažai progos išmokti lietuviškai, nes su 
juo beveik visi kalbėjo angliškai. Bet kraštas taip jį 
suįdomino, kad jis “menkai” susipažino su Lietuvos 
istorija ir padavimais, ir t.t.

Iš jojo straipsnių matosi, kad jis gerai susipažino su 
Lietuvos istorija ir gamta.

Kapitono Richards nuomonėje, Lietuvos, Latvijos ir 
Estonijos pavergimas yra Antro Pasaulio Karo didžiau
sias nusikaltimas. Jis rašo, kad visi, kurie myli ir pa
žįsta Lietuvą, turėtų kalbėti ir rašyti apie šį nusikal
timą taip ilgai ir garsiai, iki kol Rusija iš ten nepa
sitrauks.

Galutinai, kapitonas rašo, “mano nuomonėje visi pa
saulio įvykiai neperstojančiai krypsta prie Trečio Pa
saulinio Karo su Sovietais?’

Mes turime nuoširdų prietelį kapitono Richards as
menyje ir mūsų svarbiosios organizacijos turėtų tokius 
kokiu nors būdu palaikyti prie savęs. Jei kitataučiai 
taip nuoširdžiai žiūri į mus, mums didelė garbė. Ska- 
tinkim juos laiškais ir kitais prieinamais būdais. P.P.Č.

★
Lietuvis "Osservatore Romano” 
Administratorius

Vienu iš Vatikano dienraščio “Osservatore Romano” 
administratorių, kaip praneša LAIC, yra pakviestas 
lietuvis kun. Petraitis, salezietis. Tas dienraštis nere
tai duoda informacijų ir apie Lietuvos vargus, iš kur 
žinios patenka ir į kitus didžiuosius pasaulio laikraš
čius; pavyzdžiui, kovo mėn. pabaigoje ir Chicago Tri
būne persispausdino “Osservatore Romano” tilpusią ži
nią apie 15, pirmosios bolševikų okupacijos metu, Lie 
tuvoje nužudytų kunigų.

★
Iš spaudos išėjo jungtinis 2-as ir 3-ias Baltic Revieu 

numeris. Prie šio numerio straipsniais prisidėjo Dr. A. 
Bilmanis, Ph., Dr. J. Survel, rašytojas Ignas Jurkūnas, 
Šeinius, V. Ginters, Ph., Dr. Doc. H. Ronomois, M. 
Ziverts, a. a. prof. A. Tallgren, G. Martinoff, D. M. A. 
Kaelas, A. Pallo, K. R. Pusta, vyskupas J. Koepp, prof. 
F. Raenk ir kiti.

Kaip žinoma, The Baltic Review leidžia Švedijoje 
susikūrusį Baltic Humanitarian Association.

Tiek draugijos, tiek Baltic Review reikalas kreiptis 
į Bokbindarevaegen 80, Stockholm, Sweden.

Baltic Review galima užsiprenumeruoti per Infor
macijos Centrą. Metinė prenumerata $4.00.

★
LAIC Londone korespondentas praneša, kad tenai 

susiorganizavęs Centrinės Europos Tautų Federalinis 
klubas, įteikė memorandumą UNO. Memorandume rei
kalaujama, kad Didžiosios Valstybės iš pagrindų per
svarstytų suteiktą pripažinimą Maskvos spaudimu su
darytoms Centr. Europoj vyriausybėms, kad pavergę 
toms tautoms būtų grąžintos demokratinės laisvės, kad 
būtų ištraukta okupacinė kariuomenė ir policija, kad 
būtų pravesti laisvi, demokratiniai rinkimai, tarptau
tinės komisijos priežiūroje. Memorandume išvardintieji 
reikalavimai liečia ir Lietuvą.

Rašo P. P. Č.

KALBŲ VERTINGUMAS

Užtikau labai įdomią kny
gą, “Reading and Speaking 
Foreign Languages”. Tą 
knygą parašė H. R. Ruse ir 
atspausdino “The University 
of N. Carolina Press”, 1945 
m.

Knyga gvildena svetimų 
kalbų rankvedžius, būdu? 
išmokti svetimas kalbas ir 
mėgina išaiškinti, kodėl A- 
merikos jaunimas vengia 
svetimų kalbų pamokų. Įdo- 
miausis skyrius knygos yra 
tas, kuris gvildena klausimą,
‘ ‘Kodėl Reikėtų Mokintis 
Svetimų Kalbų”.
KODĖL REIK MOKINTIS 
KALBŲ

Autorius teikia keletą la
bai svarbių priežasčių, ko
dėl turėtumėm mokintis sve
timas kalbas. Tos pačios 
priežastys tampa dar svar
besnės, jei pritaikom prie to, 
kuris turėtų mokintis savo 
tėvų kalbą, jei toji nebūtų 
krašto kalba.

Klausima galima pastaty
ti taip; “Kodėl turėtumėm 
mokintis Lietuvių kalbą”.

Pirmiausia pati kalba yra 
svarbi priežastis, nes kiek
viena kalba yra raktas į 
naują pasaulį, įdėju minčių, 
pasakų, svajonių, ir kitų ne
išpasakytų naudingumų.

Kalbos mokinamąsis lavi
na žmogaus protą, duoda 
jam suprasti tautų prisiri
šimus ir neapykantas, ir tt.
VIENA KALBA 
MAŽAS MOKSLAS

Kiekvienas žymus pasau
lio rašytojas, kaip Ciceronas 
ir kiti, mokinosi mokykloje, 
kur svetimos kalbos buvo 
pagrindinis mokslas.

Nieks negali pažinti savo 
gimtos kalbos trūkumų ne
žinodamas svetimos kalbos. 
Nelyginus vieno dalyko prie 
kito nežinoma, kur randasi 
trukumai. Tiktai viena kal
ba, ir vien tik jos žinojimas, 
yra mažas mokslas.

Kaip mano mokytojai pa
sakodavo, kad žmogus su 
viena kalba yra kaip ir vie
nas, o žmogus su dviem kal
bom, kaip ir du, ir t.t. 
PROTO LAVINAMASIS

O kas svarbiausia, sveti
mų kalbų išmokimas lavina 
žmogaus protą, kas daugiau
sia atgrąsina jaunuosius stu
dentus.

Mokintis kalbą reik gero
kai lavinti atmintį. Sakoma, 
kad studentai ir mokytesni 
žino apie 25,000 žodžius arba 
užvardinimus vienoj kalboje. 
Tai reiškia, kitos kalbos ži
nojimas reikalauja beveik 
tiek pat pakartojimo sveti
moje kalboje Ir tame ran
dame priežastį, kodėl ne visi 
nori fhokintis kitos kalbos, 
kodėl daugelis mūsų jaunųjų 
nenori mokintis lietuvių kal
bos.

Taip reik lavinti protą ge
rokai, kad išmokus kitą kal
bą. Besilavinant atmintį, ne- 

' galime išvengti lavinimą 
proto, vienu ar kitu būdu.

Taip, H. R. Huse parašė 
labai įdomią knygą, bet reik 
pripažinti kad, ne visi jojo 
išsireiškimai yra įtikinantys.

Ne šykštuolis valdo tur
tą, bet turtas šykštuolį. —

Plinius.

rupP I c
^aLziuvizni.-^uitaityli-”"- • ■ •- ■

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
Kai susibeldė kalėjimo du

rys, visi sužiuro. Baisus 
jausmas perbėgo per visus. 
Ką žada šis durų atsidary
mas? Gal tai paskutinis gy
venimo akimirksnis...

Vytautas, intėjęs į šitų 
pasmerktųjų būrį, manda
giai nusilenkė savo nelaimės 
draugams.

Reginys baisus. Kas jau
tėsi labaį nuvargęs, sėdėjo 
ant žemės. Visi baisiai al
kani. Kas trečia, kas antra 
diena, o kas dar seniau čia 
atvaryti, o valgyti nedavė 
dar nė karto.

Kai išėjo sargybiniai, ka
lėjime pasidarė mirtina ty
la. Visiems iš karto lyg ir 
palengvėjo. Vytautas prisi
glaudė prie sienos ir stebė
jo nelaiminguosius: vienų 
veidai reiškė didžiausią nu
siminimą ; akyse spindėjo 
begalinė mirties baimė. Ki
tų — ilgesys artimųjų, lai
mingo gyvenimo ir be vil
ties nusiminimas. Kitų akys 
visai nieko nesakė. Jų vei
do bruožuose matyti apati
ja, kažkoks sustingimas, lyg 
būtų jų veidas suakmenėjęs. 
Daugumos vis dėlto akys 
kerštu blyksėjo. Kaip su
gautų liūtų, kurie tik ieško 
progos ištrūkti ir atsisteisti 
taip žiauriai, kaip kad stip
riai jie dabar sukanda pa- 
žiaunius ir sugniaužia kumš 
čius... Tokis karingas ir drą
sus dvasios stovis gali būti 
tik naujai atvestų vyrų. Pa
buvus toj baisioj atmosferoj 
alkio ir likusių artimųjų mei 
lės kankinamam, smunka e- 
nergija, drąsa ir neapykan
ta. Jie silpnėja kūnu ir dva
sia. Jų turtingos ir aistrin
gos prigimties savybės pa
sikeičia kartais nervų sui
rimu, ir jų akyse spindi kaž
kas beprotiško, mums ne vi
sai suprantamo, už tai bai
saus, baisaus...

Vytautas ilgai žiūrėjo į 
laiminguosius.

— Dieve, už ką tie žmo
nės kenčia? Kur teisybė! 
Pasaulis taip harmoningai 
tikslingai sutvarkytas — 
kodėl taip neteisingai su
tvarkytas visuomeninis gy
venimas. Ką jie, ką mes kal
ti, kad negerai buvo tvar
koma Rusijos politika! Kuo 
mes kalti kad vokiečiai, la

biau pasirengę karui, nulau
žė rusų jėgas? Kuo kalta 
mano skaisčioji Marytė, ku
ri dabar laukia ir nesulau
kia manęs. Ji dabar kanki
nas baisiu nežinojimu. Kaip 
ji gyvens, jeigu, iš tikrųjų, 
mane čia nužudys? Kas už
dirbs jiems duonos kąsnį, 
kai ji negalės atsitraukti 
nuo mūsų brangiausio sūne
lio? Dieve, nejaugi aš dau
giau nematysiu savo sū
naus! Nejau mano vaikas 
nepažins savo tėvo! Nema
tysiu aš jo... Nebučiuosiu 
jo mažųjų rankyčių, kurios 
dar neseniai nesąmoningai 
mosavo aplink mano veidą...
— baisios mintys kankino jį.

Vytautas išsitraukė iš ki-
šeniaus Marytės fotografiją. 
Pirm negu įsidėti ją giliau, 
nusisukęs pečiais į kitus, 
prispaudė ją karštai prie lū
pų.

— Ar pamatysiu?.. — kuš 
telėjo jis patylom.

— Už ką Jumi čia atvarė?
— paklausė greta stovėda
mas karininkas.

— Nežinau, visai nežinau. 
Aš parvažiavau iš Uralo, o 
jie pagavo ir atvarė čia, —• 
tyliai atsakė Vytautas.

— Mano dukters draugė!
— Gyvai nurodė šalia sto
vįs generolas į Marytės fo
tografiją Vytauto rankose. 
Mano dukters gimnazijos 
draugė. Jodvi kartu baigė 
gimnaziją ir dabar dar ret
karčiais susirašo, — krei
pėsi jis į Vytautą.

— Ar tik gerbiamasis ne
sat generolas Vatmanas, 
pie kurio dukterį ir visą šei
myną taip maloniai man pa- 

'sakodavo mano žmona? — 
klausė Vytautas.

— Taip. Tas pate. O, štai, 
ir dukters vyras, grovas A- 
nenkovas.

Vyrai nusilenkė ir pasi
sveikino, kaip geri pažįsta
mi, nes buvo tų jiems bran
gių draugių vyrai ir per jų 
artumą — artimi tapo kits 
kitam ir patys.

Pamatę Marytės fotogra
fiją, vyrai kiek užsimiršo 
nerimą. Linksmi praeities 
atsiminimai nušvietė jų vei
dus. Tik neilgam. Reikėjo 
tik atitraukti akis nuo fo
tografijos, kad prisimintų 
žiaurią, klaikią dabartį.

(Bus daugiau)

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INDEK U. S. GOVERNMENT 8VPERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS Presldent A Manager 

Office hours: Daily 9A. M.-5P. M.; Thursdays 9 A.M.-7 P.M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon
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CH1CAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Iš Vaizbos Buto Iš $v. Antano Dr-jos 

Bat0 Veikimo

VVe’re Sorry

No Sodality Page

6632, K. Sriubienę Cicero AUKOS PER C1UCAGOS 
6222. LIET. TARYBA — >117.70

Si suma susideda, iš seka-
Brighton Park. — Labda- mų aukų.:

Because of sudden compli- į rių Są-gos 8 kuopos susirin- St. George’s Holy 
cations with the paper situa- kimas įvyks šį sekmadienį, Name Society 
tion, the “Drangas” will tuoj po paskutinių šv. Mi-
have to appear as a 6-page šių. Visi nariai malonėkit 
issue for an indefinite time. susirinkti laiku, kad susirin- 

nariai For that reason \ the' kimų greit baigus, nes visi 
Komu- ENGLISH SECTION vvill not į žinom, jog 3 vai. popiet į

Pavergtųjų tautu 
kongresas

Kvepalai paliuosuoti

Lietuvių Vaizbos 
(Lithuanian Chamber of
Commerce of Illinois) prezi- Cicero. Šv. Antano Dr- 
dentas Stanley P. Balzekas f j°s diena buvo balamdžio 7- 
ir kiti valdybos nariai bei ji- Tai buvo draagijos me- 
direktoriai darbuojasi, kad tinė šventė. Rytą
šią organizaciją išauginus bendrai ėjo P™ Šjrau_ll-oa appear until the paper situa-, vyks kuopos pramoga (bin- 
didele nariais ir stipria fi- aklais o pirmą vai po- *^on hnproves and the 8-page go) Vengeliaueko salėj. Bus 
nansais. “ • . mok kloj bu. issuee begin appearing again. daug gerų dovanų. Knygų- '

vo 'susirinkimas sujauktas 'Ve' ' our best to.«et “ {uį skietais duodama trys 
biznieriaus Jono Bukausko “ so°" “s P«s8lble i vertingos dovanos. Kviečia-
vardu. Editor'

Pirmiausiai susirinkime iš
klausyta įvairūs raportai ir r-&^ kurįe vaišins susirin- 
išklausyta pranešimas apie kusįUg užkandžiu ir gėrimu, 
sergančius narius. Apie vie

$10.00

Vaizbos Butui priklauso 
didžiuma lietuvių biznierių 
ir profesionalų; narių skai
čius kasdien auga. Pasta
ruoju laiku į Vaizbos Butą 
įsirašė sekantieji: Edrnund 
E. Kutchins, Claude S. Mi- 
konas, Robert R. Treonis, 
John Banky, Al. Fritz, An- 
thony Janis, Jack Juozaitis, 
Victor Pocius, Walter Shur- 
nas ir Anthony Urban. Ga
lima tikėtis, kad iš jų tarpo 
atsiras ir labai gerų dar
buotojų.

Buto valdybos ir direk 
torių nusistatymas yra, kad 
metinis bankietas, kurs į- 
vyks balandžio 28 d., Ever

ną ligonį lankytojai prane 
ša, jog neradę namie. Sau 
kę ir telefonu, bet irgi nieks 
neatsiliepęs. Ligoniai, kurie

mi nariai ir svečiai skaitlin
gai atsilankyti į šią pramo
gą. Nut. rast,

Bridgeport. — TT. Mari- 
Draugijos piknikas šįmet ; jonų Bendradarbių 10 sky- 

bus gegužės 12 d., parapi- ! riaus mėn. susirinkimas į- 
jos svetainėj. Piknikui jau 1 vyks Šv. Jurgio parap. mo-

Lith. Chamber of 
Commerce of III. 10.00

Silvestras Vielis 10.00
John Vistarta 10i00
Dr. A. L. Yuška 10.00
M. Vaidyla 6.00
A. Budris 5.00
Mr. Norkus 5;00
K. P. 5.00
Stanley Stočkus 5.01
X. 5.00
Amelia Mikula 5.00
K. Baublienė 2.00
V. Bijunaitis 2.00
K. Stalmokas 2.00
Po. $1.00: M. Bartkus, Būt 

kūnas, Stephanie Janutis, U. 
Katauskas, A. Kriaunas, G.

Visokiems kvepalams, ku
riais moterys šlakštosi, OPA 
nuėmė lubas kainoms, bet 
tas kainų lubas da paliko 
ant įvairių kosmetinių daly-

Londonas (LAIC) — At
velykyje žada būti Edinbur
ge (Škotijoje) Europos pa
vergtų tautų, esančių Sovie- 7“ 
tų Rusijos okupacijoje, kon- 4 
gresas. Kongresą šaukia The ~~ g 7” ~
British League for European Bfjfflį TOlldU VSluVS 
Freedom, Scottish Section,
130 George Street, Edin- 
burgh, Scotland.

Kongresą

, ŽENEVA, bal. 9. —Vis- 
count Cecil šiandien pareiš- 

organizuoja ži-, kė Tautų Lygai, jog Angli-
nomas škotų veikėjas Sir 
George A. Waters, LLD. 
Jam į talką stoja Central 
European Federal Club. No
rima susisiekti su Amerikoje 
veikiančiomis tautinėmis 
gsupėmis, gauti iš jų pata
rimus ir sveikinimus. Kon
greso tikslas — pagyvinti 
veikimą siekiant išsilaisvini-

ruošiamasi. Iš anksto kvie-,kyklos kambary, penktadie- Lucas, Marozas, A. Mišči-irno iš Sovietų Rusijos oku
pacijos, atsikurti laisvas irilgumai, nui w čiame į tą pįknįką visas nį, balandžio 12 d., 8 v. vak., i kaitis, P. Pakalnis, S. A. Pe- 

nebuna namie, einant drau- draugijas kiūbus ir pavie- tuoj po pamaldų. Visi na- j leekis, P. Puitinaitė, P. Ta- 
Įstatais, negalį gauti nįus pįknįke bus ne tik už- ««.si_a= ---- —n- r\ t Voinniogijos

iš draugijos pašalpos ligoje. kandžio ir gėrimo, bet ir riai-ės malonėkite dalyvau- mulis, O. Ukienė, J. Valonis,
nepriklausomas valstybes ir 
sudaryti sąlygas saugiam

Susirinkimui perstatytas : dOvanų. 
ir priimtas naujas narys.' _
T. Kučius, jaunas vaikinas.
Draugija kviečia visus Ci-

A. Valančius

ja toliau valdys Palestiną ir 
savo Afrikos teritorijas man 
datais, kol bus padaryti nau
ji patvarkymai.

Ir druskai gaut reik 
kortelės

cero jaunus vyrus pnsira- 
green Park Country Klube, • gytį įr paimti draugijos va- 
prie 91st ir Western, būtų j dovavimą. Lietuvių katali- 
vienas geriausių. Pirm. St. j kų draugijos dabar yra ge- 
Balzokas, bankieto rengimo
pirmininkas -Anthony J. Ru
dis, vice pirm. John W. Pa-

Pranešimai

tį ir naujų narių atsivesti. J. Vespender, M. Vespender, Europos gyvenimui 
Taipgi pažvelgti mokesčių F. Zalagėnas, O. Zalatoris, 
knygutėn, ar r.epasilikę su M. Zolpienė, N. N., šešios 
mokesčiais. Valdyba aukos po $1.00.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

chankis, rast. dr. K. Dran-

Moterų Są-gos centro sek
retorei Albinai Poškienei pa
gerbti vakaras įvyksta šį

ram stovyje, turtingos. Se- sekmadienį, balandžio 14 d., j 
nieji nariai tas draugijas Evergreen Country Club. i 
paliks jaunimui, k.ad jis to- Į 9340 S. Western Avė. Ban- į 

liau jas vadovautų ir palai- kieto pradžia 6 vai. vakare,
gelis ir didžiuma direktorių kytų lietuvybę. , Bilietas $2.00 asmeniui. No-
deda visas pastangas, kad Baigiant susirinkimą bu- rintiems dalyvauti, užsaky- 
atsilankę būtų patenkinti. Vo laimėjimas biznieriaus J. mus prašome priduoti ne 
Tikietus, žinoma, reikia įsi- Bukauskio dovanos. Laimin-
gyti iš anksto. Jų galima gieji buvo šie: T. Kučius, 
gauti pas St.* Balzeką, A. j Mikoiainis, M. Dambraus- 
Rudį, J. Pachankį, 2548 W. kas, J. Gribauskas, Jr., ir 
63rd St., A. J. Valonį, Me- šikšnius.
tropolitan State Bank, J. M. Sekančiame susirinkime 
Mozerį, Keistuto Building bus apie penki nariai-biznie-1 Įima šaukti S. Sakalienę See.
and Loan Assn., ir kitus di- _________________ _______________________________
rektorius. W. B. Sebastian

vėliau ketvirtadienio vakare 
bei penktadienio ryte. Tele- 
fonuojant komisijos narėms: 
V. Galnaiteį Canal 1504, M. 
Paukštienei Laf. 1630, J. Če
pulienei Pros. 3655, arba ga-

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 Oila
r

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

NULIŪDIMO

Didžioji Rusija, patekus į 
komunistų rankas, baigia 
visiškai nusibankrutuoti. 
Kai karo metu stokoja dris
ko, tai natūralu. Bet po ka
ro tokio daikto, rods, netu
rėtų būt stoka. Tačiau, kaip 

į sovietų šaltiniai paduoda 
j Lietuvoj norint gauti drus- 
1 kos reikia paduoti tam tik
ras korteles.

Autuvo, padoresnės avaly
nės Lietuvos gyventojai ne
gauna net juodojoj biržoj 
(black market’e).

Tai šitokį komunistai “ro
jų” atneša kraštams, ku
riuos tiktai užima.

k

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

Lidice apsodinama 
medžiais

Čekoslovakijcj miestelis 
vardu Lidice pagarsėjo po 
visą pasaulį 1942 metais, 
kada naziai jo gyventojus 
išžudė, o miestelį taip sude
gino, kad tik krūvos griu
vėsių paliko.

Po to įvykio už dviejų 
mailių nuo Joliet, III., apie- 
linkėj gyveną čekai įsteigė 
miestelį pavadindami jį Li
dice. Dabar Chicago Čekų 
Moterų Klubas nutarė tą 
miesteli, apsodinti medžiais 
ir kr-umokšniais.

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

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

Daugeli? Lietum^ yra pilnai 
patenkinti tai? ortui i»det>rais 
kuriuo? me? padirbome jiem?.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 

| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Keačlantlejl nuo šonu, atdarų 
Ir skaudžių žalsdų. žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Iš
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
ienų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
praėallnančlos y- 
patybda sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbls išgydyt 
•snaa. atda- 
raa tr aka u- r, 
džtas žals- _ 

daa. Vartokite JJ irgi akaudlems 
nudegimams, Sųftų ir sutrūklmų 
prašai lnlmut, ir kad palengvinti 
Paorlasla nležSjimų. AtvSdlna va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo pirtlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiflvimo Ir 
sutra kimo tarp plržtų; geras Ir 
■aušo* trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo iAbžrtmams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu- 
sėa

LEOULO OINTM.ENT parsi
duoda po Sl.OO. 1.76. ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1841 No. PuluM Rd. 

Dept. D. Chicago 39, UI.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquef+e Park •

6845 S. Vfestern Avė. - Pro. 8099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1H9
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse pa r ū pinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galimo.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PETKŲ (L

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 Weat lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas T0WNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

lt&sų patarnavimu yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų flnnaslifcsia stovini prMnamuI

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. Califomia 

Avenue 
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NARIAI:
0 h I e a g o s
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANOU 
Patarnau jam 
dieną ir nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

P. J. RIDIKAS
S354 S. HALSTED ST. 11« W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419___________

I. J. ZOLP
1646 VVEST 4Sth St.________ Phone YARds 6781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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



DIENUASTT3 DRAUGAS, CHICAGO, TTTTTTOIS

Žiaurus komunistų
Penktadieniu, bal. 12, 1916

Persekiojimas unijofu Ukrainoj
TCKSTANCIUS KATALIKŲ VIETOJ NUŽUDft. Dft- 

SftTKUS TŪKSTANČIŲ | SIBIRĄ IŠVARft. ŠEI
MAS IŠARDĖ.

IŠSKLAIDO MELUS

Ukrainiečių katalikų (uni- 
jotų) Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse diecezijos vysku
pas Constantine Bohachews- 
ki, reziduojąs Philadelphia, 
Pa., atsakydamas j pastaruo
ju metu Sov. Rusijos paleis
tus melus, kad Ukrainos Ka
talikų (Unijotų) Bažnyčia 
nutraukė ryšius su Šv. Tėvu, 
ko niekuomet nėra buvę, iš-

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

Į DIENĄ

Mes I-Xnmc AGENTAI Dėl 
BF.N.IAMIN MOOHK MALIAVŲ 

IK VAR.NI.ŠŲ, taipgi —
MARTIN SFNOI'll MALIAVŲ 

1.R VAR.NIftŲ, ir — 
KEM-TONK VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
lVIflm. SIENINES POP1EROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tek: — IIEMlock 8262

kėlė pasibaisėtinus Rusijos 
komunistų darbus, atliktus 
Ukrainoj, ypatingai nukreip
tus prieš katalikus, krašto 
patriotus.
MASINIAI ŽUDYMAI * 
VIETOJE

Užplūdę Ukrainą iš Rusi
jos puslaukiniai komunistai, 
savo vadų instruktuoti, vi
sam krašte ruošė masines ti
kinčiųjų skerdynes. Žudomi 
buvo sykiu kunigai ir pa- 
saulionys.

Be tų, kurie vietoj praliejo 
kraują už savo tėvynę ir ti
kėjimą, šimtus tūkstančių 
komunistai išvarė j Sibirą. 
Didesniam skausmui, šeimos 

i tremiamųjų buvo išardomos:
1 vyrai varomi j vieną Sibiro 
kraštą, o moterys j kitą, di
džiumoje į Turkestano plyt- 
nyčias sunkiems darbams iki 
gyvos galvos. Gi jų vaikai 
buvo nuo tėvų kaklo atplėš
ti ir išgabenti j komunistines 
koncentracijos stovyk’as.

Šios žinios, vyskupas Bo- 
hacheuski sako, nėra iš pir
što išlaužtos. Jos yra surink
tos iš laiškų ir gyvų žodžių 
tų, kurie spėjo pabėgti į už
sienį, arba vietoje kaip nors 
pajėgė išsislapstyti.
ATEITIS TO 
NEPAMIRŠ

Po karo paliaubų Aliantų 
Karo Tribunolas rili ropoję

ŽYMUS VIENUOLIS

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROFLED STEAKS IR C1IOPS MTSŲ SPECIATjYBF! 
Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. .1. STATKUS ir H. AMBROSE, Savininkai

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 1 O METAMS

$500.00 GYDYM0
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Brolis Paul Sibbing, S. M., 
kuris, kaipo naujas šv. Ma
rijos Draugijos, Cincinnati, 
Ohio, provincinis inspekto
rius, bus vairuotoju ir vadu 
instrukcijų virš 500 religi
nių mokslo ir 32 švietimo į- 
staigų Amer. Jungt. Valsty
bėse, Hawaii, Puerto Rico, 
Kinijoj ir Japonijoj. Karo 
metu jis buvo prezidentu St. 
Louis Kolegijos, Honolulu, 
Hawaii salose. (NC-Drau- 
•gas)

dabar teisia nazius, kurie 
karo metu pasižymėjo negir
dėtais žiaurumais su karo 
belaisviais ir kitų kraštų ci
viliais suvarytais į koncen
tracijas stovyklas. Jiems 
pritaikoma taipat sunki, bet 
teisinga, bausmė — mirtis.

Komunistų siautėjimas 
Pabaltyjy, Lenkijoj ir kituo
se kraštuose yra lygus na- 
ziams. Ateitis to komunistų 
siautėjimo, to jų žiaurumo 
nepamirš. Ateis laikas, kad 
Teisingumo Tribunole klau
sys liudininkų ir ant galo iš
tarmės visi komunistai, ku
rie vadovavo skerdynėms ir 
ešalonams gyvulių vaguo- 
nuose į Sibirą, šalę aziato, į 
teisingumo suolą atsisės ne 
vienas ir lietuvis išgama.

Mokesčiu rinkėjas 
be cento

Du Oak Park policininkai 
bloką vijo3i kol sugavo 
Charles J. Kelliher, dirbantį 
vidaus mokesčių rinkimo o- 
fise, kuris buvo pagrobęs 
vienos moters rankiuką. Po
licijai jis pasisakė, kad e3ąs 
“broke”. Patirta, jog jis bu
vęs didelis "pokerio” mėgė
jas.

Nuo taksu nepabėgsi
Jau kelintas stambus Chi- 

cago pramonininkas eina į 
federalinį kalėjimą už nusu- 
kimą vyriausybei taksų nuo 
pajemų. Pastarasis Bert K. 
Naster, savininkas Superior 
Electrical Industries, kurio 
kelių metų taksai su baus
mėmis siekia virš $400,000 
sumą. Jis padėtas į kalėjimą 
penkiems metams, o tak
sams apmokėti konfiskuota 
jo nuosavybė.

Lazda turi du galus
Prieš kelias dienas miesto 

taryba nubalsavo uždaryti 
arti dviejų tūkstančių klubų, 
teatrų, šokių salių ir visą 
eilę kitokių biznių, kurie ne
turi miesto leidimo ir nepri
sitaiko prie ugnegesių bei 
sveikatos departmentų rei
kalavimų.

Dabar 35 ward aid. Orli- 
kowski, kaip pranešama, no
rįs šaukti specialų tarybos 
mitingą persvarstymui to 
nutarimo. Orlikowski tokią 
padėtį Chicagbj pateisina 
stoka įvairios statybai ir re
montui medžiagos.

3S

500.000 parašų peticija

Kad vyriausybė pratęstą nuomą 
kontrolę

BALANDŽIO 15 — "PETICIJOS DIENA”. VAJUI VA
DOVAUJA MOTERŲ ORGANIZACIJA. NUOMININ
KAMS RŪPESČIO DIENOS.

NUOMININKŲ SĄJŪDIS
Namų nuomininkai Chica- 

goj pradėjo sąjūdį, kad vy
riausybė pratęstų iki birže
lio 30, 1947 m., nuomų kon
trolę. Nuomininkai jaučia, ir 
tuo nei kiek neabejoja, kad, 

l panaikinus nuomų kontrolę,

riams ir kitiems vyriausybės 
nariams, kuomet eis tuo 
klausimu debatai abiejuose 
įstatymų rūmuose — kon
grese ir senate.

★

Tuo tarpu, John J. Ryan,

/

X Per 40 vai. atlaidus už
baigoje Dievo Apvaizdos baž 
nyčioje "Draugo” korespon
dento akį patraukė praeinąs 
procesijos vadas — maršal
ka. Pasiteiravus, pasirodė, 

'kad tai vienas seniausių tos 
parapijos lietuvių, vienas 
parapijos organizatorių ir 
ilgametis procesijų maršai-OPA Chicago regiono nuo- 

esant nepaprastai gyvena- ,imų kontrolės direktorius, pra ka Pranas Šmitas, virš 90 
mUjy namų krizei, nuomos j neša, jog paskutinė savaitė metų amžiaus. Stipraus, ma-

balandžio mėnesio bus kri-! tyt, būta lietuvio, nes ir da- 
tingiausia tūkstančiams šei-1 bar dar eina tiesiai, kaip 
mų. nes daugelis jų bus aky-, žvakė. Jo žmona taip pat 
vaizdoje išvarymo iš dabar sakoma, virš 80 metų amž. 
gyvenamųjų namų.

Balandžio mėnesio pabai- ( A x Darius-Girėnas postas, 
goję ir gegužės pradžiojeį Amerikos Legiono, vė1 ruo- 
OPA praneša kiekvienoje po- naujam remontui įren- 
licijos stotyje bus tam tikras gimui moderniško

tuojau iškiltų į padanges.
★

Kadangi moterys turi dau
giau laiko, tad jos daugiau
siai darbuojasi tuo reikalu.
Illinois Moterų Balsotojų 
Lygos sudarytame Chicago 
Committee for Extension of 
Price and Rent Control nu
tarta balandžio 15 pavadinti 
“Peticijos Diena”. Tą dieną 
krautuvėse, įstaigose ir gat
vėse moterys, pasivadinu
sios “Bread-board brigade” 
darbuosis, kad surinkus 
500,000 parašų po peticija, 
kurioj svarbiausiu paragra
fu bus:

“Tuojau pratęsti nuomų ir 
kainų kontrolės įstatymą iki 
birželio 30, 1947”.

Peticija bus pasiųsta 
Prez. Truman, Illinois vals. 
kongresmonams ir senato-' išvarymo procedūrą.

Gatvekaryje
apiplėštas

Prie 38 ir Campbell Avė. 
i dviejų negrų apiplėštas gat- 
vekario konduktorius. Vie
nas negrų laikė įrėmęs revol
verį, o kitas krėtė kišenius. 
Motormanas ir gatvekariu 
važiavę žmonės nei dėmesio 
neatkreipė į tai, kas dedasi 
jų užnugaryje.

1

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

Al. C. AILEH
(Alešauskas) 1,1

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

J. A. Shulmistras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFA YETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Ift Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZTKAITIS
už-

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Ręst 
salėje, 
pasta-

Room” žemutinėje 
Klubo kambariuose 
ruoju laiku įvesta keletas 
naujų pagerinimų. Darius- 
Girėnas postas yra vienati
nis, Amerikos Legiono pos
tas Cook apskrityje taip mo
derniškai įsikūręs.

C

X Lietuvos Vyčių Seniors 
ir Chicago apskrities žygį 
— įsigijimą nuosavų patal
pų, kurios bus žinomos kaip 
K of L Ycuth Center, re
mia Federacijos Chicago aps 
kritis. Numatoma, kad su 
laiku gali būti tame jauni
mo centre įsteigtas net Lie
tuvių Tautinis Muziejus.

i X Nekalto Prasidėjimo 
! Seserų Gildos narės Cicero- 

Nuo ateinančio sekmadie- je lauks visų — kaip vieti
nio Chicagon vadinamas nių, taip ir svečių iš kitų 
premium pienas, tai yra kolonijų atvykstant balan- 
"Hemoginized”, “Vitamin D” džio 14 d., į rengiamą “bun- 
ir "Hemoginizel vitamin D” co party” Elenos Motekai- 
pakils vienu centu už kvortą, t.ienės name, 1310 S. 49tb 
Į namus bus pristatoma • už et., 2 vai. popiet. Visų lau- 
17 ir pusę centų, o krautuvė- kia' gražios dovanos. Po žai- 
je bus parduodama dvi kvor- dimo rengėjos visus pavai

vyriausybės investigatorius, 
kuris priims ir ištirs skun
dus nuomininkų ir atstatys 
teisę jam gyventi, jei jo iš
varymas iš namų nebus le
galus.

OPA nuomų kontrolės di
rektorius pareiškia, jog 
duotas namo savininkui raš
tas išvaryti iš namų nuomi
ninką nėra įsakymas jį iš
mesti į gatvę, bet tiktai nu
statymas laiko, kuomet na
mų savininkas gali pradėti

Suimtas vagiu klubas
Policija suėmė Star Club, 

kurio nariais turėjo būti iš
imtinai vagys, plėšikai. To
kiam darbui jie turėjo pri
siekti per priėmimo į klubą 
ceremonijas. Klubą policijai 
išdavė R. Hite, 218 Justine 
St.. klubo lyderis, kurs pri-1 
sipažino atlikęs penkis api
plėšimus, davusius jam virš 
$1,500.

Aninlėšė pasiuntinę
Frances Lacny, pasiunti

nė Schultz Sausage and Pro- 
vision Co., nuvykus į Live- 
stock National Bank išėmė

tos už 31c.
“Grade A”, arba paprasto 

pieno, kaina pasilieka ta 
pati, tai yra 16 ir pu3ė cen
to pristatant į namus, ir 
29c už dvi kvortas perkant 
iš krautuvės.

{vedrios _ Įdomios
^.ŽINIOS

Plėšikai per telefoną

sins.

X Benetos Cicienas na
muose, 4945 S. Halsted St., 
šiandie, bal. 12. 11 vai. ry
to įvyks Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Draugi
jos Chicago apskrities po
sėdis, į kurį kviečiamos at
silankyti skyrių atstovės ir 
buvusios pramogos komisi
ja.

X Karolina Rimkienė, ki
lusi nuo Šiaulių ir, sakoma, 
gyvenanti Chicago j, ieško
ma Luivytės, kuri išvietinta 
šiuo metu gyvena Vokieti
joj. Ji pati, ar žinantieji a- 
pie jų, prašomi susisiekti su

Joliet, III. — Išmušę J.
Maichins grosernio krautu- 

$1,100. Prie pat kompanijos ,vės langą, plėšikai įėję į vidų ' Immigrants’ Protective Lea-
ofiso dūrų ją užpuolė plėši- rad0 tiktai $25. Po kiek lai- ------ ----
kas. Kol mergina atsipeikė-1 ko plėšikai savininką pašau- 
jo, plėšikas buvo nudūmęs su j kė telefonu ir iškoliojo. Gir- 
pinigais.

gue, 537 S. Dearborn St.
X Jurgiui Pūkeliui sun-

Atėmė šoferio leidimą !ka
George Ramirez neteko , 4-ja z\aa i .vi 

Yellow taksi šoferio leidimo į l/vrvvv luISKŲ 
ir da turės mėnesį kalėjime ,
išbūti už galvotrūkčio (reck- 
les) važiavimą. Netekęs kon
trolės jis užvažiavo ant stul
po sužeizdamas tris pasaže- 
rus.

di, turėjęs palikti daugiau kiai ser£ant Englewood li- 
pinigų; $25 jiems maža rizi.! goninej parvyko is Pitts- 

patekimui į kalėjimą. burgh, Pa. jo dukre e e- 
___________ resė, kuri lanko Šv. Pran-

Tvartas apvogtas
Balnai ir pakinktai, ver

tės arti $500, pavogti iš 
Stock Yards Livery and 
Boarding Stable.

Veterans Administration 
praneša, kad kovo mėnesi 
Illinois valstybėje 73,040 
pastarojo karo veteranų ga
vo “disability” pensijas.

ciškaus Akademiją. Visi 
draugai ir pažįstamieji lin
ki J. Pūkeliui pasveikti.

X Joe Baneck (Bancevi-
žius), greitai kyląs į čempi-

,T .. x.. , , . jonus ristikus, šį, vakarąsu Vokietija, pirmas laivas į, Auditoriume 1812 &
J? U09t° P Ashland Avė., žada “suplo

su 170,000 vienos uncijos^.,. turką A,. AdaH Rjais
ai _____________ i taip pat Big Bark Farmer
- . , i , , su Mike Shabo ir kiti.Žuvo keturi kadetai x Fred Abek lietuviSkų

Keturi jūrų lakūnai-kade- raudonfašistų dienr. "Vil
tai iš Navai Air Station njs” vietos žinių redakto- 
Glenview, žuvo, kuomet rįus mirė Evangelical Hos- 
dviem mokomaisiais lėktų- j pital. Praeitą antradienį jį 
vais buvo iškilę į orą, kur su-' sužeidė gatvėkaris prie 55 
sidurė Lėktuvai nukrito ant jr Halsted gatvių.

Vokietijon
Amer. Jungt. Valstybėms 

atsteigus paštu susisiekimą

Techny golfo lauko, netoli 
Waukegan ir Willow gatvių. PLATINKITE "DRAUGĄ”




