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PRIEŠINASI PANAIKINIMUI IRANO SKUNDO
Rusų Spauda Dejuoja Dėl Kolchozų, 

Prisipažįsta Apie Išvežtus Vaikus
(LAIC Žinios)

NEW YORKAS. — Lietu
voje kaskart labiau plečia
ma komunistinių dvarų (kol
chozų ir sovchozų) sistema, 
nežiūrint, kad pačios Rusi
jos spauda pilna nusiskun
dimų dėl juose vyraujanuios 
betvarkės. Taip “Izviestija” 
Nr. 52 rašo, kad dėl nuola
tinių traktorių gedimo dide
li plotai lieka laiku neaparti.

Pereitais metais Čkalovs- 
ko apylinkėje daugelis trak
torių, apie 8,000 valandų 
išstovėjo de darbo, buvo 
sugedę. Kaikurie naujai at
gabenti traktoriai*sustojo ne 
išdirbę net dviejų dienų, o 
buvo kolchozų, kur trakto- 
riaį jau pirmą darbo dieną 
parodė vietoje nepataisomus 
trūkumus.

Sol-Ilecko mašinų ir trak- 
. torių stoties dirbtuvės be

Ar Alkanus žmones Galima 
Pasotinti Propaganda? 

Net ir iš Maskvos šalti
nių paeinančios informaci
jos patvirtina, kad Lietuvo
je yra didelis trūkumas mai
sto (ypatingai miestuose), 
drabužių, avalinės ir kitų 
kasdienio vartojimo reikme
nų. Neįstengdami to praša
linti, bolševikai stengiasi 
gyventojų mintis nukreipti 
į kitus dalykus. Taip, kovo 
mėn. pradžioje Lietuvos 
miestuose ir kaimuose pro
pagandistai kalbėjo apie 
Moterų Tarptautinę dieną.

Kovo 8 d. Lietuvos fabri
kuose, įmonėse buvo renka
mi moterų mitingai su pas
kaitomis: “Ką sovietų val
džia davė moterims.” Ta
kiau ir propagandistams sun

VETERANAI MARŠUOJA Į WISCONSINO SOSTINĘ Doolittle Lakūnų
Žudikai Nuleisti

ŠANGHAJUS, bal. 15. — 
Trys japonai karininkai kal
tinami karo kriminalais ry
šium su trijų Doolittle lakū
nų nužudymu čia 1942 me
tais, buvo šiandien nuteisti 
po penkis metus sunkiųjų 
darbų, kalėjimo. Ketvirtas 
japonas buvo nuteistas de
vyniems metams sunkaus 
darbo kalėjimam

Penkių vyrų militarinė 
komisija, aiškindama stebė
tinai lengvas bausmes, sakė 
buvo rasta, kad tie karinin
kai pildė savo vyresniųjų 
Įsakymus atlikdami tą ne
žmonišką darbą.

Atsteigs Karo Meto 
Skerdimo Kontroles

Bendrame pareiškime, OPA

Irano Valdžia Atšaukė Savo Skundą;
U. S., Kiti Priešinasi Rusų Prašymui

NEVV YORKAS, bal. 15. — Šios dienos UN apsaugos 
tarybos posėdis buvo baigtas be galutino nutarimo Irano 
skundo panaikinimo reikalu.

Iš šiandien pasirodžiusių Reiškinių atrodo, jog bent 
septyni delegatai—reikalinga didžiuma—parems Ameri
kos įnešimą neišbraukti Irano skundo iš tarybos dieno
tvarkės. r

Formalus balsavimas rusų prašymo reikalu įvyks ryt 
dienos posėdyje.

TEHRANAS, bal. 15. — 
Premjero Ghavam vadovau
jama Irano vyriausybė šian
dien pranešė, kad jį instruk
tavo savo delegatą Jungti
nių Tautų apsaugos tarybo
je atšaukti savo skundą 
prieš Rusiją.

NEW YORKAS. bal. 15.
, ir žemės ūkio departamen- Susirinkusi po penkių die- 

Antrojo pasaulinio karo veteranai lipa Wisconsino gu- tas vakar sakė skerdimo nų pertraukos, UN apsau-
ku įkalti į galvą laimėji- bernatūros laiptais, eidami į gubernatoriaus raštinę pa- kvotos sistema bus tuoj vyk- gos tarYba šiandien ėmė
mus. kada moterys kasdie- tiekti eilę protestų dėl gyvenamų vietų ir namų statybos, doma tam, kad pagerinti svarstyti Rusijos delegato
ną turi vargti susiieškant bonusų mokėjimo ir įvairių kitų reikalų. dabartiniu kraštn mpL iš

kaisto, medžiojant po “lais- (Acme Telephoto.) teklių išdalinimą per senai
langų, be durų. Nors'kiek i ™.3 avalinės, ar šie- :------------------------------- -

SS "S Atstovai Pravedė Dralto 'Pertrauką,
šildosi. O raportai apie at-į » ■ ■ ■ , j f* , « <- --
liktus darbus eina savo ks- COMMISSION OF THE DrdUūIITIc! llPlI 10 IF 17 MClU VVFIIS

ir

liais. Jie skamba įspūdingai 
ir gražiai. Sovietų laikraš
tis klausia, kam ta dviguba nai 
apyskaita vedama? Tas ir 
dar kartą parodo ko yra 
verta sovietų statistika bei 
viešieji raportai.

LITHUANIAN CARITAS
ŠVEICARIJA. — Galuti-

įsisteigė Traube am Atstovų rūmai šiandien pri
WASHINGTON, bal. 15.— .pradėti vyrų ėmimą po spa-

Zoll, Kreuzlingen, šwitzer-j ėmė ir pasiuntė į senatą 
land ir tęsia savo 
darbą Commission

Opozicija Rusijos Kaimuose

Grįžtantieji SSSR kariai, 
prisižiūrėję gyvenimą kituo
se kraštuose, atneša naujų

šalpos bylių pratęsimui karinės 
°f prievolės akto nuo gegužės 

Lithuanian Caritas for Ger- 15 jkį ateinančio vasario 15 
many and Austria. d., bet draudžiant imti vy-

Organizacijos. iki šiol, su- rJs pirm spalių 15 d 
šelpta apie 2.000 lietuvių Bylius taipgi neleidžia
studentų, suvirš 300 moky
tojų ir apie 1,000 šiaip in-

lių 15, jei būtų reikalinga. 
Jis buvo priimtas 290 balsų 
prieš 108.

Atmetė Įnešimą 
Pirm negu įvyko balsavi

mas, atstovai atmetė įneši
mą grąžinti bylių atgal rū
mų militariniam komitetui. 

Senato militarinis komite-

įsidirbusias krautuves 
nustatytom kainom.

Naujasis OPA patvarky
mas apims visą prekinį sker
dimą jaučių, veršių ir kiau
lių. Diena nenustatyta, bet 
pranešimas bus padarytas 
už kelių dienų.

Bowles Agituoja 
Už OPA Pratęsimą

WASHINGTON, bal. 15.— 
Ekonomijos stabilizatorius

imti 18 ir 19 metų amžiaus 
vyrus, aprubežiuoja karinių 
jėgų dydį, aprubežiuoja tar-

ros išvalytoms galvoms. Ne- dalinta 620 kg. (suvirš 1,500 nybos laiką iki 18 mėnesių metams, be jokių “atosto- 1946 metų pabaigos būsime 
pasitenkinimas dabartine svarų) knygų bei rašomo- įr leidžia. Prezidentui vėl'gų’’ vyrų ėmime. išėję iš kraštutinių infliaci-

minčių diktatoriškos cenzu- teligentų. Moksleiviams iš

Andrei Gromyko patiektą 
prašymą išbraukti iš dieno
tvarkės Irano skundą prieš 
Rusiją.

Gromyko savo paruoštoje 
kalboje teigė, kad UN pir
moje vietoje neturėjo juris-

sovietus, bet tas nepaveikė 
Amerikos ir Anglijos, kurios 
iš anksčiau buvo nusistačiu- 
sios nepaleisti reikalo iš UN 
rankų bent iki gegužės 6 d., 
kuomet visa rusų kariuome
nė turi būti išėjusi iš Irano.

Amerikos delegatas, kal
bėdamas po Gromyko, išaiš
kino, kad skundo panaikini
mas jau nebėra Irano ar 
Rusijos reikalas, bet UN ap
saugos komisijos reikalas, 
ir kaipo toks, turi būti lai
komas dienotvarkėj kol gin
čas bus galutinai išspręstas.

Didžiuma Remia U.S.
Lenkijos delegatas Lange 

sakė UN turėjusi jurisdikci
ją tame reikale, bet jis re
mi ąs - Gromyko prašymą. 
Anglijos, Olandijos ir Aus-dikcijos tame reikale, ka- 

adngi tai buvo išimtinai1 tralijos delegatai tuoj pasi-
Irano-Rusijos reikalas ir 
buvo taip aiškinamas, o ap
saugos taryba nė negirdėjo 
Rusijos pusės, kadangi jis 
pats nedalyvavęs tose sesi
jose.

Prieš Rusų Prašymą

sakė remią U.S. įnešimą ne
panaikinti skundo, ir tuoj 
susidarė reikalinga septynių 
delegatų didžiuma Amerikos 
įnešimą pravesti.

Apart šio Irano reikalo, 
taryba dabar išklausys Len-

Atidarant sesiją, kinietis kijos reikalavimo, kad Fran- 
Chester Bowles šiandien pa- pirmininkas perskaitė Irano co valdoma Ispanija būtų 
sakė senatoriams, kad jeigu ambasadoriaus Ala laišką boikotuojama. Šį lenkų įne- 

tas yra užgyręs bylių pra- bus palaikoma kainų kon- pareiškiant, kad Iranas ne- į Šimą remia Rusija, Prancū- 
tęsti karinės prievolės aktą trolė, galima viltis, jog “iki benori kelti skundą prieš zija ir Meksika.

santvarka kaimuose prade- sios medžiagos, vaikučiai
da didėti. Susirūpinę Mas- apdalinti žuvies taukais ir p p m v 1*11 (* l\ II II ■ i"

kvos miesto ir apylinkės apie 1,500 sv. rūbų. HaII UraČytl II \ UafG) hftf K3|A||
komunistų partijos komite-į Kalėdoms artinantis, or- VUU r ■ UyUIlJUJ UOIĮJII
tai, nutarė sustiprinti pro- ganizacija visoj eilėj kolo-
pagandą, nijų padėjo suruošti vaiku-

> 1 <7 i „ n v. . čiams eglutes. Be to, lietu-Lenkų Vaikai Grąžinami. fca bendrwmenės
Bet Kur Lietuvių? buy0 aprūpintO8 devociona-

“Izviestija” Nr. 54 pra-Jlįjomis ir lauko altorėliais, 
neša, kad esą grąžinami len-1 ------------- '

Lų„kXa‘ S°9^|Bijo Ispanijoje Gali
švietimo komisaro pavaduo

Žalingas Riaušes Montanos Mieste
BUTTE, Montana, bal. 15. 

—Gub. Sam Ford šiandien 
sakė jis svarsto ar prašyti 
federalinės valdžios pagal
bos sustabdyti riaušes But- 

; te mieste, kuriose dešimtys
luvHi Dovnliiiriia žmonių buvo sužeista ir 
ĮVVMI KCVUIIULIjn | daug nuogtolįų pridaryta

viais apkapojo namus, iš
daužė langus ir gatvėn iš
metė suskaldytus baldus.

Kitas 35.000 Nedirba

jos pavojų miško.”
Kalbėdamas už OPA akto 

pratęsimą vieniems metams, 
Bowles sakė jeigu tai pade 
tų gamybai, jis tuojau leis
tų pakelti kainas 10 nuoš.

Diamond T Streikas 
Po Nevykusių Derybų
Devyni šimtai Diamond 

T. Motor Co., 4401 W. 26th
PITTSBURGH, bal. 15.— I st., darbininkų vakar rytą

Komunistai Bando Užimti MandžOrijos 
Sostinę, Kovoja Valdžios Kariuomenę

tojas Novikov pranešė, kad 
specialiai lenkų vaikams per 
šį, karą įsteigtose mokyklo
se mokinosi virš 18 tūkstan
čių vaikų, o kiti 8 tūkstan
čiai buvo auklėjami vaikų 
namuose ir darželiuose.

Komisaras nepasakė, kiek 
vaikų buvo palikta prie tė
vų, tačiau jau ir iš suminė
tųjų skaičių matyti, kad į 
Rusiją ištremtųjų Lenkijos 
vaikų skaičius siekė daug 
dešimčių tūkstančių. Mato
mai, yra tai vaikai per 1939- 
1941 metus iš Lenkijos iš- 
deportuotų žmonių. Daugu
ma jų buvo atskirti nuo tė
vų ir jiems buvo duodamas 
komunistinis auklėjimas.

Taip pat ir iš Lietuvos 
buvo išvežta daug tūkstan
čių vaikų. Kodėl iki šiol dar 
jie vis negrąžinami į tėvų 
žemę?

NEW YORKAS, bal. 15.— I gyvenamiems namams.
Vysk. J. Francis A. Mcln- 
tyre, New Yorko katalikų 
arkidiocezijos vyskupo pa
vaduotojas, vakar įspėjo 
Jungtines Tautas? kad by 
koks bandymas nuversti 
Franco valdžią Ispanijoje 
baigsis revoliucija. Kalbėda
mas bendruose pusryčiuose, 
Vyskupas Mclntyre pavadi
no Rusiją “gobšei a Rytų

Gubernatorius Sakė 
pirm to dar pasikalbės 
Butte policija, kuri anksčiau 
sakė, kad ji jau suvaldo 
maištininkus.

Moterys ir Vaikai
Šiam vario iškasimo cen

trui apžiūrint nuostolius pa
darytus dviejų naktų maiš- 
tynėse, darbininkų vadai ir

Jis
su

akia” ir sakė rusai r.Ori, kad valdininkai prašė sustabdy- 
komunistai valdytų Ispaniją ti nuosavybių naikinimą, 
dėl jos strateginės pozicijos Gaujos koncentravo savo 
Viduržemio srityje. puolimus ant namų darbi-

_______________ ___  ninku, kurie atsisakė prisi
dėti prie kasėjų streiko, 

šeštadieny ir vakar naktį
Gudrius SauJ°8 moterų ir vai

kų, važinėdamos automobi-

KALENDORIUS
Balandžio 16 d.: ftv. Be

nediktas; senovės 
ir Sirvydas.

Balandžio 17 d. 
cetas Popiežius;
Trabus ir Vore.

ftv Ani baifl ir 8un^ve^m^a^s» kir~
senoves: ORAS

Giedra ir vėsu.

Bedarbė plieno liejyklose, 
geležinkeliuose ir kitose an
glį, vartoj a.nčiose įmonėse 
pakilo iki beveik 35.000 šian 
dien, minkštos anglies kasė
jų streikui pradėjus trečią 
savaitę.

išėjo iš fabriko po to kai ne
buvo susitarta su bendrove 
dėl naujos darbo sutarties. 
Darbininkai yra nariai ne
priklausomos automobilių 
darbininkų unijos, kuris ap
statė fabriką pikietininkais.

CHUNGKING, bal. 15. — 
Valdžios žinių agentūros ra
portas iš Mukdeno šiandien 
sakė valdžios kariuomenė 
atmušė didelę komunistų 
ataką 15 mylių nuo Szeping- 
kai miesto, kuris randasi 80 
mylių pietuose nuo Chang- 
chun. Mandžurijos sostinės.

Robert B. Rigg, Chicago, ir 
sgt. Clay Pond, Portland, 
Ore., atskrido čia šeštadie
ny.

CHANGCHUN, Mandžuri- 
ja, bal. 15.—Kova už šį mie-

Mirtis Sulaikė UAW 
Viršininkų Suėjima

Atidarymas CIO - UAW 
unijos poseiminės vykdomo
jo komiteto konferencijos

stą vyksta tarpe Kinijos buvo vakar atidėtas iki pie- 
valdzios ir komunistų ka- t šiandien, kad duoti pro- 
riuomenių. Komunistai pra- keliems unijos viršinin. 
dėjo savo puolimą vakar, dvi kamg dalyvauti Paul Ste. 
valandas pirm negu sovietų Marie ,jnijos tarptautinio 
kariai pasitraukė iš Man- atgtovQ) laidotuvėse Detroi- 

1 te.
Užėmė 3 Aerodromus Sesijos, kurios tęsias pil-

Komunistai jau užvaldė ną savaitę, leis Walter Reu-

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Rumunijos valdžios opozicija sakė to krašto komu- džurijos sostinės, 

nistai užgniaužia visą opoziciją ir tokiu būdu panaikina 
pažadą praplėsti Rumunijos vyriausybę.

—Iš Kinijos gausiai plaukia importai apie kautynes 
Mandžurijoje, panašiai kaip karo metu. , ... .... -

—Prez. Trumanas įspėjo 21 Amerikos tautą, kad ato-1 įsibriauna j pat; miestą. Va- dentas. 

minis amžius reikalauja palaikymą vakarinio pasaulio 
bloko Jungtinių Tautų rėmuose.

—Kinijoje suareštuota 20 vokiečių, italų ir japonų 
agentų, kuriems vadovavo Įeit. pulk. Ijudvvig Ehrhaidt, 
buvęs Vokietijos šnipų vadas visoje Azijoje

visus tris aerodromus šioje theriui išbandyti savo jėgą 
apylinkėje, ir iš priemiesčių kaipo naujasis UAW prezi-

kar naktį jie užėmė svarbų
jį aerodromą šiaurvakariuo
se, tuo atkirsdami

VIENA, bal. 15.—Herber- 
mažą tui Hooveriui šiandien pa

valdžios garnizoną nuo reik- sakyta, kad maisto padėtis 
menų pristatymo. Austrijoje yra * prastesnė

Šaudymas vyksta be pa- negu by kurioj kitoj šaly,
—CIO unijos National Community Service komitetas, iįOvos per suvirš 10 valan- kurią jam teko aplankyti 

sakė Amerikos Raudonasis Kryžius “perilgai atsiskyrė dų. Komunistai suėmė ame- darant apžvalgą maisto pa- 
nuo žmonių,” ir kad jis pasitraukia iš gelbėjimo. | rikiečių lėktuvą, kuriuo maj. ! dėties Europoje.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Didelis Drabužiu, Batu,
Maisto Ir Kilų Daiktu 
Siuntinys Temtiniams

LF'ui aukojo 527 drabužius, Baltijos universitetui būti- 
skiriamus lietuviams trem- nad reikalingi, 
tiniams Europoje. Drabu- Chicagos Lietuvių Univer Philadelphia, Pa. — Juo- 
žiai BALF sandely gauti ir siteto Klubas yra BALF’o zas Turauskas, LRKSA 20- 
aukotojams pasiųsta padėka narys. Į tos kuopos pirmininkas, ku

Sveiksta Veikėjas

kėtu vi ų tremtinių vardu. ★
V, aterbury, Conn., BALFo N ADAS RASTENIS LAN-

Kovo mėnesio pabaigoje 
B ALF sandėlyje būna tikra 
rugiapiūtė — paruošiama 
tūkstančiai r. i arų drabužių, 
avalinė0 idioto, knygų, mo
kykloms reikmenų ir kitų 
daiktų siuntiniai lietuviams 
tremtiniams įvairiose Euro- 
ropos valstybėse. Per tą lai
ką paruošta:

1,008 pundai (balęs) ir 15 
dėžių įvairių drabužių 84,- 
845 s v.

277 dėžės įvairios avalinės 
(22,318 porų) — 29,835 sv.

122 dėžės įvairių knygų — 
13,672 sv.

siuntinių, maisto, avalinės, 
mokykloms reikmenų, kny
gų, žaislų vaikams, sporto 
ir mankštos įrankių, meš
keriojimo įrankių ir kitų 
daiktų. Visus
daiktus prašome siųsti į 
Lithuanian Relief Ware 
bonse, 101 Grand St., Brook- 
lyn 11, N. Y.
B ALF STEBĖTOJAS 
UNRRA KONFERENCIJOJ

Kadangi Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fon-

ir kenčiančių lietuvių prie- 
aukojamus teliai išnaudoja visas pro

gas ir šaltinius gelbėti lie
tuviams.

★

“DARBININKAS” 
KO JO KNY3< Už 
$473.00

AU-

Kovo mėn. Bostono “Dar
bininkas“ BALFui prisiun-

do veikla ir darbas tamp- « M egz. vyskupo P. Bučio, 
MIC., “Liurdo“ knygų, 118riai jungias, su kitų Ame

rikos šalpos organizacijų 
veikla, todėl BALF’o parei
ga sekti ir stebėti kiekvie
nos reikšmingesnės šalpos 
organizacijos darbą Ameri
koje ir užsienyje, ypač sVar- 

10 dėžių chirurgijos ins-, jjQe tų organizacijų tarimai 
ir numatyta ateities dar-trumentų — 2,247 sv.

35 dėžės mėsos ekstrakjtų buotė
— 1,235 sv.

113 dėžių įvairių maisto 
produktų — 10,480 sv.

11 dėžių mokykloms reik
menų — 821 sv.

40 dėžių drabužių ir ava
linės — 5,041 sv.

$4,000.00 vertės maisto 
produktų siuntinys.

Šių daiktų ir maisto pro
duktų siuntinių bendroji ver 
tė siekia per $120,000.00.

Reikia pastebėti, kad iki 
šiol buvo didelis trūkumas 
batelių vaikučiams, kurie, 
kaip jau buvo skelbta anks
čiau, kai kur net basi vaikš
čiojo. Su šiais siuntiniais į 
Europą išėjo 8,000 porų ba
telių vaikučiams Vokietijo
je. Taip pat 821 svarai mo
kykloms reikmenų, kurių 
taip reikia lietuvių vaikams. 
Be naujų batelių vaikams, 
kartu išėjo apie $3,000.00 
vertės naujų drabužėlių vai
kučiams, naujų megstinukų, 
kuriuos numezgė darbščios 
BALF ’o veikėjos įvairiuose 
miestuose. Tarp išsiųstų dra 
bužių yra nemažai skrybė
lių. rankinukų, patalinės, 
lietpalčių, siūlų ir kitų rei
kalingų daiktų.

Didesnė šių siuntinių da
lis pakrauta ant laivo SS 
SEA NYMPH, o likusieji 
pakrauti ant kitų laivų, ku
rių dalis išplaukė, o kiti iš
plauks balandžio mėn. pra
džioj.

Šiuos siuntinius išsiuntus, 
BALF sandėlis gerokai pa
tuštėjo. Vadinasi, dabar yra 
daug vietog krauti ir paruoš
ti naujus siuntinius. Todėl, 
nuoširdžiai dar kartą dėko
dami už visą pagalbą ir au
kotus daiktus lietuviams 
tremtiniams, laukiam iš BA. 
LF skyrių, šalpai prijaučian 
čių draugijų, asmenų ir B A 
LF’ui kooperuojančių orga
nizacijų : naujų drabužių

Kovo mėn. įvykusioje UN 
RRA konferencijoje, Atlan 
tie City, N. J., ^alyvavo ir 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo atstovas ste
bėtojas Kazys Baltramaitis.

MAISTO IR DRABUŽIŲ 
RINKIMO VAJAI

Beveik visi BALF skyriai 
toliau tęsia maisto produk
tų ir drabužių rinkimo vajų. 
Chicagoje BALF Apskritis 
atidarė naują sandėlį 4714 
S. Marshfield Avė./kur dra
bužiai ir kiti aukojami daik
tai’ priimami vakarais nuo 6 
iki 9 vai. vakarais, pirma
dieniais, antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadie
niais.

★
BALF 34 skyrius, Akron, 

Ohio prašo drabužius ir ki
tus aAojamus daiktus nu
gabenti į Šv. Petro bažny
čios salę, arba palikti pas 
J. Sebestiną, 826 Biruta St.,- 
Akron, Ohio.

i ★
BALF 108 skyrius Chica

goje kovo 24 d. surengė žai
dimų pramogą Dariaus-Girė
no salėje, kurios pelnas ski
riamas lietuviams tremti
niams sušelpti.

★
SCOVILL DIRBTUVĖS 
AUKA LIETUVIAMS

Kun. J. Valantiejaus ir ki
tų BALF darbuotojų darbo 
ir rūpesčio dėka, Scovill dirb 
tuvė, Waterbury, Conn., B A

egz. “Jono Kmito Eilė®“. 
20 egz. “Vai Lėkit Dainos’’ 
ir 20 egz. angliškai-lietuviš- 
kų žodynų. Ir viso $473.00 
vertės. Knygose įrašyti au
koto jų vardai.

Europoje esantieji ' e ų- 
viai tremtiniai ypač įverti
na angliškai lietuviškus žo
dynus, nes jų pagalba gali 
pramokti angliškai kalbėti.

★
RŪPINASI BALTIC UNI
VERSITETU HAMBURGE

Lietuvių Universiteto Klū 
bas Chicagoj kovo 31 d. su
rengė Lietuvių Auditorijoje 
didelę pramogą, kurios pel
nas paskirtas Baltic Univer
sitetui Hamburge, Vokieti
joje, remti. Už gautą pra
mogos pelną bus užpirkta 
knygų, mokslo įrankių ir ki
tų mokslo reikmenų, kurie

KĖŠI BALF CENTRE
Bendrojo Amerikos Lietu

vių Čalpoš Fondo vicepirmi
ninkas, dabar einąs pirmi
ninko pareigas, Marylando 
valstybės seimelio narys, 
adv. Nadas Rastenis, kovo 
26-27 d. lankėsi BALF’o 
Centre New Yonke. Svar
bias lietuvių šalpos reika
lais kovo 25 d. jis lankėsi 
W ashingtone.

Išbuvęs New Yorke pora 
dienų, grįžo į Baltimore, Md.

$15,000 už arklio 
įkandimą

New Orieaas, La. — Char
les Savant iškėlė War Ship- i 
ping Administration bylą ’ 
reikalaudamas $15,000 atly
ginimo už laukinio arklio į- 
kandimą. Arkliai buvo siun
čiami iš Australijos į Indiją.

ris buvo susirgęs išvežtas į
I ligoninę, po operacijos jau 
tiek sustiprėjo, kad parvež
tas namo ir sveiksta.

Sergantį pareigose pava
davo vice pirm. V. Pečiuke- 
vičius, kurio sūnus, kun. Le
onas Psčiukevičius, prieš 
kiek laike paskirtas vikaru 
Šv. Andriejaus parapijon, 
No. Side.
RUOŠIAS VESTUVĖMS 

Juozas SaRnauskas, sūnus
Stasio ir Ievos Sasnauskų, 
paliuosuotas iš kariuomenės, 
kurioj būdamas dalyvavo 
kautynėse su vokiečiais, šio 
mėnesio 27 d. susituoks su 
Gertrude Ona Lovven. Šliū- 
bas bus 11 vai. per šv. Mi
šias Šv. Ambroziejaus baž- 

! nyčioje, o vestuviniai pus
ryčiai ir po to bankietas 
adresu 226 E. Fishers Avė.

Koresp,

Tel. — YARds 5551

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo X Iki 4 pp. Ir 7 tkl 8:10 rak.

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CIUROPRACTOF

IN STATE O F INDIANA
tirtue Calb In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOUR8: IMllj •—» P. M. 

-laturdaye 9 A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

\i>ą akių ,tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0623, Chicago 

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

TikhluH Tyri ra a* 
CJjthoptic Gydymą*

Contuct Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

't

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite .
HEALTH REriOKl MINĖK AL 

BATH DRISKA
1 maišu kaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Job vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog Į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, UI.
SouthaaldleSlai, kreipkitės | SHIlf- 
KUB DRUO8. JJ01 S. Halatsd Bt.

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 tkl 12. 1 Iki 5, 7 
Iki 9 — Šefitad. — 10 ryte Iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki plotų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vau. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną

Jūsų Rad» Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.

y

5244 W. 25th St
Cicero, III.

VISAS DARBAS O A R ANTOOT A8

Talsom Visų Išdlrbysčių 
Vtsoklus Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Mušiko* Rekordų.

TELEFDNUOKITE:
(K ERO 4118

Atdara Vakarais iki 8:00 vai.

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

I r {vairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnasl

Be to, turimi 
didelį ir gerą pa 
siriiikiram Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų- Stygų, Re 
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE
LAFAYETTE 8617

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE OORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSALk
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

■■
"■

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Šeštadieniais nuo 2-4 pp.
Trečiad. ir Sekmad. uždar

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
6803 W. Cermak Road 

BBRWTN, BAiEUOIS

Ofiso TeL—Sersvyn 8823 
Bes. Tek — Laf ayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

E

^5S

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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 IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3219 
Kez. Tel. REPubUo 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. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tek: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais 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:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzfe Avenae 
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-1 kasdien 

Išskiriant trečiad ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik 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 
Tek REPublio 7868

Esė. 8958 So. Talinas Ava 
Res. TeL GROvehin 0617 
Offioe TeL HEMook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Rcad
OFISO VALANDOS:

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

j SKAITYKITE “DRAUGĄ“

mARGUTI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - IfiOkilocycIes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242 
■jfr—B i ii ■ . _1 hi" ■111 ■

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenae

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.

TeL CANal 0«n
Res. TbL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija: 6600 S. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 Iki 9 vak vakare.

vakarais—tik pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787
Namų Tek PROspect 1930

Del. 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.

Tek YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

rel. YARds 5621 
■J Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
į GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
75G West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie- 
i tu va atgautų nepriklausomy

bę.
žmogus be tikėjimo, kaip 
srklvs be žaboklių

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
7AL\NDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tek: PULLMAN 1198 
w*mo rn,r«*K Rm

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ree. Tek: BRUnswick 0597

VALAND08:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakareU2SISAKYKIT “DRAUGĄ“
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HELP WANTED ŽINIOS 1$ NAUJOS ANGLIJOS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

AI) V KRUSI N G DEPARTMENT 
127 No, Dearbom Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

>• - ————— •••••••* ••••••
HELP WANTED — VYRAI

KREKIŲ KEPYKLOJE . 
REIKIA

ROLLER VYRŲ
Prie

DOUGH BRAKE MAŠINOS
Pastovus darbas, gera mokestis. 

Atsišaukite

1326 S. JEFFERSON AVĖ.

POPIERIAI PEILIŲ 
TEKINTOJO

Operuoti peiliu tekinimo mašina. 
Taipgi PADĖJĖJO. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

GEORGE HOFBAUER ,INC 
411 S. Wells St.

HELP NVANTED — MOTERYS

PATYRUSIŲ MERGINŲ prie eus- 
tom made Lempoms Apdengalų. Ge
ra mokestis, malonios darbo sąlygos. 
— BAEL-MESKO, 740 N. Rush.

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

ADVANCE IRON & METAL 
SALVAGE CO.

1144 S. Fairfield
KEDzie 4608

REIKIA 
Valymui Moteris

5:30 VAK. KII 1:30 RYTO
Priskaitant pietų laiką. Laikas ir 
pusė už kiek viršlaikio. 71 c. į vai. 
pradinė rata. Apmokamos atosto
gos.

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICHIGAN

G I R L S
Al Kinds 

Of Factory Work 
Available

PLEASE COME IN.

2235 S. WESTERN
OR CALL

CANAL 2349
REIKIA

PATYRUSIŲ
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
ASHLAND INDUSTRIES 

5419 S. Ashland

• CABINET ASSEMBLERS 
CABINET VALYTOJŲ 

BELT SANDERS 
MEDŽIO-IŠDIRBIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ

ROCK-OLA MFG. CORP.
PERSONNEL OFISAS

HELP WANTED —' VYRAI

Abelnų Darbininkų
MODERNIŠKOJE 

Gerai Tvarkomoj Dirbtuvėje 
Siūloma Sekantieji

PATOGUMAI
LIGONINES prie-mirA 
LIGOJE PAŠELPA 
PENSIJA 
CAEETERIJ A
N EOLAI DOS PRIVILEGIJOS 
GERAS ATOSTOGŲ PILĖNAS 
75c j Vai. Laikinis Pakėlimas

ATSIŠAUKITE

Valentine Laboratories
_______ 3501 W. 47th ST._______

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS f SAV.

5:80 RYTO IKI 2:30 PP. 
ATSIŠAUKITE 71am AIKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CIIAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

HELP VVANTED MOTERYS

RADIO COIL WINDERS, 
SANDERS, SOLDERERS, 

ASSEMBLERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKLIN 2488 
(Milwaukoe Avė. karas iki durių.)

MOTERYS
' UŽDIRBSITE 

$28.60 į Sav. Pradedant 
Lengvi Dirbtuvės Darbai

48 VAL. Į SAV. 
APMOKAMOS ŠVENTES 

Ir apmokamos atostogos po 
vienų metų su mumis 

ATSIŠAUKITE

MIDLAND MFG. CO.
3955 S. Lowe Avė.

Abelnų Darbininkių
MODERNIŠKOJE 

Gerai Tvarkomoj Dirbtuvėje 
Siūloma Sekantieji 

Patogumai
LIGONINES' PRIEŽIŪRA 

LIGOJE PAŠELPA
PENSIJA

CAEETERIJA
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS 
GERAS ATOSTOGŲ PLENAS 

70c Į VAL. PO VIENO MENESIO
ATSIŠAUKITE

Valentine Laboratories
3501 W. 47th ST.

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktj Darbas

4 iki 7 vai. kasdien 
7tani Aukšte 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 BLUE ISLAND AVĖ.

3240 W. CHICAGO AVĖ.

Marijonu Rėmėju 
Veikla

Waterbury, Conn. — Ba
landžio 7 d. įvyko metinis 
TT. Marijonų Rėmėjų susi
rinkimas, kurį atidarė Jad
vyga Stulginskaitė, buvusi 
pirmininkė. Maldą atkalbėjo 
kun. dr. Vincas Andriuška, 
MIC., centro dvasios vadas, 
kuris vedė susirinkimą ir at
pasakojo Marijonų reika
lus bei numatomus darbus. 
Į susirinkimą atsilankė apie 
50 žmonių. Daugelis įsirašė 
į rėmėjus.

1946 m. išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas — Pe
tras Jokubauskas, vice pir
mininkė — Magdalena Ka- 
rinauskienė, raštininkė — 
Marė Fortier, iždininkas — 
Jonas Girdžiauskas.

Naujai valdybai pavesta 
rūpintis teatru ir koncertu 
Motinų Dienoje. Bus vaidi
nama “Lietuvos Žemė”. Vei
kale dalyvaus: Marianapolio 
studentai, vadovystėj kun. 
Juozo Dambrausko, MIC.

Kaip ir kitais metais prieš 
karą, taipgi ir šįmet bus 
rengiama Lietuvių Diena 
liepos 4-tą, Marianapoly. 
Waterbury irgi turės savo 
stalą taip kaip ir kitos lie
tuvių kolonijos, šiam dar
bui išrinkta komisija iš se
kančių narių: Ona Stanke
vičienė, Elzbieta Morkevičie- 
nė, Magdalena Karinauskie- 
nė, Ona Gurklienė, Jonas ir 
Ona Girdžiauskai, Jonas 
Šambaris, Petras Jokubaus
kas, Elzbieta Mataliūnienė, 
Ieva ir Vincas Matusevičiai 
iš Oakville, Conn.

Šiame reikale Marianapo
ly įvyks visų kolonijų ko- 

, misijų narių susirinkimas,
gegužės 30 d.

Nuvažiuoti į. Lietuvių Die
ną bus samdomi busai. Kas 
norėsite važiuoti, galės už
siregistruoti pas Petrą Jo- 
kubauską. Pamaldos šįmet į-

Pere Marauette linija 
pradeda ką naujo

Pere Marąuette geležinke
lio linija sako yra pirmoji, 
kuri savo valgomuosiuose va
gonuose negrus patarnau
tojus pakeitė merginomis, 
kurioms mokama $1.14 į va
landą. Be to, patarnautojos 
gauna nemažai “tips”.

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

vyks prie Liurdo šventovės 
11 vai. ryto.

Per susirinkimą išdalinti 
Lietuvių Dienos laimėjimo 
bilietai, kurie bus išsiunti
nėti į Marianapolio priete- 
lius bei geradarius.

Sudėta keletas aukų šv. 
Mišioms ir Marianapolio ko
plyčiai. Stambiai aukojo 
Magdalena Karinauskienė, 
Petras Jokubauskas ir Pra
nas Kužminskas.

Kun. Andriuška pranešė, 
kad Vargonų Fonde yra jau 
suaukota apie $1,500 ir kad 
reikės daugiau. Jeigu kas 
dar norėtų prisidėti prie 
vargonų, prašome siųsti sa 
vo auką Vargonų Fondan, 
kun. dr. Vinco Andriuškos, 
MIC.., vardu.

Rėmėjų metinis seimas į- 
vyks šįmet per Labor Day, 
Marianapoly, kun. dr. Jono 
Navicko, MIC., mirimo su
kaktyje, kad nors tuomi pa
reikšti savo dėkingumą jo 
nenuilstančiam pasiaukavi- 
mui marijonams bei Mariai 
napolio Kolegijai.

• Susirinkimas baigės mal
da, kurią atkalbėjo kun. V. 
Andriuška.

Jadvyga Stulginskaitė, 
susirinkimo raštininkė

Spring Valley,
Illinois Žinios

Praeitą mėnesį mirė Ka
zys Kvedas ir Klemensas 
(Clarence) Teiberis. Palai
doti Šv. Onos kapuose. Tei
beris su militarėm apeigom. 

* » *
Nuo balandžio 1 d. užsi

darė anglių kasyklos. Taigi, 
padaugėjo skaičius bedar
bių, kurie gaus kompensa
ciją.

* * *
Krautuvėse negalima gau

ti kiaulienos mėsos. Ir jau
tienos gaunama labai ma
žai, negalima žinoti, kodėl 
taip yra. Juk karas baigtas. 
Kibą kitas tuojau bus, su 
maskoliais.

# * »
Iš laikraščių pareina dnr. 

“Draugas”, “Garsas”, “Tė
vynė”, “Saulė” ir kiti. Atei
na taipgi ir kacapiškų. Mat 
ir čia randas lietuvių, kurie 
tyčiojas iš savo tėvynės ne
laimės. ♦ ♦ *

Šiuo laiku oras labai gra
žus. Šilta, kaip vasarą. Žydi 
vaisiniai medžiai. Jei nebus
šalnų, tai bus daug vaisių. 

♦ * *
Alaus tavernai gauna la-

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Kuršas Eduardas, iš Svetlieos 
km.. Marijampolės np. jo žmona 
Lipcrkaitč ir vaikai: Artūras, E- 
leoiftrn, Lydija ir I),dores. gvv. 
Mihvaukee, Wis.

Kuršas Motiejus, iš Sveti iros 
km., Marijampolės ap.

Kvictkauskas Morta, gyv. Wor- 
eesler, Mhsn.

Laučienė-Abrait.vtė Magdp, iš 
Raišupiu km., Šunskų vai., Ma
rijampolės ap.

Liaukonis Stasys.
Lobikai. Vladas ir Bronė, gyv. 

Bostone.
Lobikienė Marijona, gyv. Bos

tone.
Maėiulaitis Antanas ir jo sū

nūs, kurio vyriausiojo vardas 
Pranas, gyv. Bayonne.

Maležon-Jonaitytė Teklė-Tittel.
Matulevičius Kostas, gyv. Ma- 

hanoy City. Pa.
Maurušaitienė-Kiulauskaitė Ma

rija. gyv. Fhiladelphijoje.
Moekeliūnas Antanas, 

Brooklyne.
Mykolaitis Antanas ir 

gyvenę Amsterdam, N. V
Orintas Antanas, gyv. 

ton, gal Mass. valst.
Petrevieius Petras, iš 

m.
Pivoriūnienė-Juškaitė Barbora, 

anksčiau gyvenusi Glastonbury.
Platanu Uršulė, gyv. Brookly

ne.
Pupa, Matas ir Pupa Petras, 

iŠ Daunoru km., Meškuičitų vai., 
Šiaulių ap. -

Račkovsky Franeišek, ir jo žmo 
na, bei jaunesnysis brolis, gyv. 
San Franeiseo.

Rungaitienė - Kavaliauskaitė 
Konstancija, duktė .Tono, iš Ož
kabaliai km., Bartininkų valse. 
Vilkaviškio ap.

Sabastijonienė - Kalkauskaitč 
Elzbieta, nuo Seirijų.

Sadauskas Adomas, 
banov City. Pa.

Sarneak Anna, gyv. 
nijos valst.

Saveikis Bernasius
Simanavičienė Salomėja. iš 

Daugineių km., Kovarsko valse., 
Ukmergės ap., gyv. Chester, Pa.

Simanavičius Edvardas ir Si
manavičius .Tonas, gvv. Chester.|r».

Siniauskaitė,Juzė ir Mikalė, iš 
Mižonių km.

Skliutas A. P., filatelistas, gyv. 
Nasbua, N. TT.

Skuodienė- A braitvtė Veronika, 
iš Balsupin km., Šunskų valse., 
Marijampolės ap.

Stan ionien ė-Ma rozvtė Vik t ori ja, 
gyv. Amsterdam, N. V.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

Consulate General of 
Lithuania,

41 West 82nd Street 
Nevv York 24. N. Y.

gyven.

.1 uozas, 

Broek- 

Šiaulių

Ma-gvv.

Pcnnšvlva-

ir .Tonas.

bai mažai. Sumažino stik
lus, bet ir negelbsti. Atrodo, 
kad prohibicija nori ateiti, 
tik iš kito galo.

Šv. Onos bažnyčioj sere- 
domis kalbama rožančius ir 
palaiminimas; penktadie
niais einama Kryžiaus ke
liai ir palaiminimas.

Laukiam metinių švenčių 
— Velykų. A. P.

Klausimai ir Atsakymai
KL. — Daug veteranų į 

klausia ar gali parsitraukti! 
merginas iš Anglijos, Pran
cūzijos ar Italijos tikslu ap
sivesti.

ATS. — Paprastai tokiuo
se atsitikimuose Amerikos 
pilietis turi būti “sponsor”. 
Tokis “sponsor” turi para
šyti laišką ir jame paduoti 
jo (jos) pilnas vardas ir ad
resas, kaip ilgai toje vietoje 
gyvena, kur dirba, kokį dar
bą dirba, kiek algos gauna 
ir vardą ir adresą darbda
vio. Privalo pranešti, kiek 
pinigų turi banke ir banko 
vardą ir po laišku pasira
šyti prie notaro. Reikia gau
ti pranešimą nuo darbdavio*1 
ir banko kas link kiek pini
gų uždirba ir kiek pinigų 
turi banke. Tie pranešimai 
turi būti notarizuoti. Reikia 
tą viską pasiųsti jaunajai, 
su patarimu, kad ji nuneštų 
į arčiausį Amerikos konsu
lą ir paduotų prašymą lei
dimui važiuoti į Su v. Valsti
jas. Paprastai, tik gavimas 
vietos ant laivo trukdo jau
nosios atvykimą. Kitaip nė
ra kliūčių.

KL. — Motina praneša, 
kad jos sūnus, kuris baigs 
mokslą birželio mėnesį, nori 
stoti į Jung. Valst. armiją. 
Jeigu jis įstotų į armiją, ar 
jį GI Bilius padengs?

ATS. — Pagal U. S. Ar-' 
my Circular 310, visi, kurie 

'tik įstojo prieš spalio 6 d., 
1946 m. bus rokuojami ve
teranais World War II, ir 
kaip toki GI Biliaus padeng
ti.

KL. — Motina praneša, 
kad jos sūnus žuvęs karėje, 
ją buvo įvardinęs “benefi- 
ciary” jo apdraudos ir jo 
Vyriausią seserį kaipo “con- 
tingent Beneficiary ”. Dabar 
motina klausia ar ji gali 
įvardinti kitą dukrelę gauti 
neišmokėtą balansą, kada ji 
mirs.

ATS. — Ne. Kada motina 
mirs vyresnė sesuo gaus vi
są neišmokėtą balansą, nes 
sūnus to norėjo.

KL. — Noriu lavinti savo 
balsą. Mano draugai prane
ša, kad negaliu taip daryti 
pagal BI Biliaus. Ar teisy
bė?

ATS. — Jeigu tik Vete- 
rans Administration užgirs 
pasirinktą mokyklą, GI Bi
lius padengs mokslą. Gali 
pasirinkti mokyklą kur tik 
nori, bet turėsi užsimokėti 
kelionės išlaidas.

KL. — Kodėl vyrai, kurie 
paliuosuoti iš tarnybos ka

da pasiekė 38 m. stoti į kitą 
apsaugos darbą negauna pa- 
liuosavimo mokesties?

ATS. — Tas paliuosavimo 
mokestis užlaiko vyrus ir 
moteris kol jie randa dar
bą. Įstatymas aiškiai sako, 
kad paliuosuoti vyrai, ku
rie stoja į kitą darbą, ne
gaus paliuosavimo mokes
čių. Gaus, tik jeigu ištarna
vo užsieny.

KL. — Ar galiu pakelti 
savo apdraudą nuo $2,000 
iki $5,000?

ATS. — Ne. Jeigu paliuo- 
suotas iš tarnybos, negali 
pakelti.

Visais veteranų reikalais 
atsako į klausimus:

Catholic War Veterans,
602 Empire State Bldg.,
New York City, N. Y.

AT YDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 

Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

I.R VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
194«m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų I

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDAS
• KŪMO

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsied St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“TdctuvtSkaų
žydukas”

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt 117,500,000. — Atsargos Fondas VW $1,500,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND 10AN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 0 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

b.................. ............. ....... ............. r;.......

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

/

Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartinj savo namų 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 patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

*
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, DUnob
Publiahed Daily, ezcept Sundays, 

by the
UTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOC1ETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertiaing in “Draugas** brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................... 37.00
Pusei merų .............i..................................................... .. 4.00
Trims mėnesiams .........................................;................... 2.00
Dviem mėnesiams ...............................................................  1.50
Vienam mėnesiui ............  .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago Je:
Metams .................................................................................. 30.00
Pusei metų ................................................    3.60
Trims mėnesiams ...........................   1.75
Dviem mėnesiams ............................»......................*..... 1.25
Vienam mėnesiui .....................................................*... .75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... 38.00
Pusei metų ........................................     4.50
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 neprisiunilama* tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę 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 lalkraštln nededamos.

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

A. A. Kun. Adomas C. Lopata
Balandžio 8 d. mirė Jėzaus Nukryžiuoto Seserų vie

nuolyno (Elmhurst, Pa.) kapelionas kun. Adomas C. 
Lopata, kuris buvo sulaukęs 86 metų amžiaus. Tuo 
būdu velionis buvo seniausias lietuvis kunigas Amerikoj.

A. a. kun. A. C. Lopata buvo gimęs spalių 20, 1859 
m,, Rozalimo parapijoje. Užbaigęs pradinę Rozalimo 
mokyklą įstojo Mintaujos gimnazijon. Užbaigęs 4 kla
ses įstojo į. Kauno dvasinę seminariją. 1884 m. baigė 
seminariją ir tų pačių metų lapkričio 25-tą Šv. Jurgio 
bažnyčioje, Kaune, vyskupo M. Paliulionio buvo įšvęs
tas kunigu.

Apie 7 metus darbavosi Panevėžio Telšių ir kitose 
parapijose. Atvykęs Amerikon, 1893 metais suorgani
zavo Šv. Kazimiero lietuvių parapiją Pittsburgh, Pa. 
Iš pradžių lietuviai naudojosi katedros koplyčia, o ne
trukus pasistatė savo bažnyčią. Užleidęs naujai įšvęs
tam kunigui J. Sutkaičiui vietą, kun. Lopatto išvyko į 
Wisconsin valstiją. Ten besidarbuojant pašlijo jo svei
kata ir gydytojų patariamas persikėlė Scrantų vysku
pijom Vyskupo pakviestas, 1914 m. Scrantuose suor
ganizavo Šv. Mykolo parapiją. Darbas buvo sunkus, 
bet jis nesigailėjo neį jėgų, nei savo sutaupų. Čia dar
bavosi apie septyniolika metų.

1931 metais persikėlė prie Nukryžiuoto Jėzaus Sese
rų Vienuolyno, Elmhurst, ir čia ėjo kapeliono pareigas.

'Prezidentas' Svetimos Valstybės Parlamente
Lietuvių komunistų “Laisvė”, kuri šiemet mini 35 

metų sukaktį kai skleidžia visokias melagystes ir dirba 
prieš lietuvių tautos laisvę ir gerovę, įdėjo “Tarybų” 
Lietuvos atstovų, “Išrinktų” į aukščiausį, SSRS Sovietą 
(“parlamentą”).

Pirmoje vietoje įdėtas Justo Paleckio atvaizdas ir po 
juo šitoks parašas: “Justas Paleckis, Tarybų Lietuvos 
prezidentas, išrinktas į SSRS parlamentą’’.

Kaip keiBtai ir biauriai skamba tasai sakinys!
Įsivaizduokime sau — Lietuvos “prezidentas” yra 

svetimos valstybės (Rusijos) parlamento atstovas! Ar 
bereikia didesnės ir liūdnesnės gyvenimo ironijos.

Tuo yra pasakoma, kad Paleckio prezidentystė nieko 
nereiškia, nes jis yra Rusijos sovieto atstovas. Tai pa
tvirtina mūsų pirmiau padarytus teigimus, kad Palec
kis yra Lietuvos "kvizlingas” ir aklas Maskvos pas
tumdėlis. Jisai ne Lietuvos gerove rūpinasi ir ne Lie
tuvos žmonių valią vykdo, bet kaip beteisis vergas ak
lai Stalino ukazus pildo.

Pažymėtina ir t?i, kad “išrinktųjų” tarpe “atsto
vauti” Lietuvą vyriausiame Rusijos soviete didelė da
lis yra rusų: Niunka, Kovalovas, Sokolovas, Grišinas, 
Suslovas ir kiti.

Vadinas, jei Maskva skyrė į Rusijos sovietą rusus 
Lietuvai “atstovauti”, jį nesurado Lietuvoje pakanka
mo skaičiaus ištikimų lietuvių komunistų.

Mes čia sakome, kad Maskva paskyrė atstovus į so
vietą, nes Sovietų Rusijoj daromi rinkimai nėra rin
kimai, bet šlykšti komedija.

nTTCNttASTTR DRAUGAS, CHTCAGO TLLTNGTS

Tautų Teisė Gyventi
Brooklyn, N. Y., diecezijos laikraštis “Tablet” yra 

vienas iš stipriausiųjų gynėjų mažųjų tautų teisių į 
laisvę.

“The Tablet” rašo: “Teisingumas yra pagrindinė 
žmonių ir valdžių dorybė, bet deja—taip pat ir meš
kerė nuvilioti žmonių dėmesiui. Apskritai amerikiečiai 
yra teisingi žmonės, ir jie nori, kad teisingumas būtų 
suteiktas visiems kitiems pasauly. Bet žmonės lygia 
dalia yra linkę užsimiršti, ir amerikiečiai nėra išimtis.

“Girtinas buvo susirūpinimas Irano kraštu; bet dar 
būtų girtinesnis, jeigu būtų buvę susirūpinta Lenkijos, 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybėmis.

“Jeigu ieškoma teisingumo Iranui, tai kur teisingu
mas tautoms, patekusioms į Sovietų diktatūrą?..

Kai tautos, kurias Washingtone atstovauja Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos pasiuntiniai, bus iš tikrųjų laisvos, 
tada, ir tik tada mes tarsime pilną savo pagyrimą 
mūsų, amerikiečių, diplomatams už jų pergalę prieš 
neteisingumo jėgas.”

Kitoje vietoje tas pat laikraštis rašo: “Rusija yra 
kalta kaip agresorė, užimdama ir pasilaikydama rytinę 
Lenkiją, taip pat ir Estija, Latviją ir Lietuvą.”

Nežiūrint, kad tos šalys yra agresijos aukos, kad jų 
žmcnės neturi laisvės ir yra tremiami iš savo šalies, 
nei Lietuva, nei Latvija, nei Estija negali pasiskųsti 
dėl jas ištikusios skriaudos ir neteisybės.

Jungtinių Tautų čarteris numato, kad kiekvienas tos 
organizacijos narys gali ateiti ir išdėstyti savo bylą. 
Bet ką gali daryti tos mažosios tautos, kurias UN 
(Jungt. Tautos) paliko už savo durų? Joms yra užčiaup
ta burna, joms atsakyta teisė pakelti tarptautiniam 
forume balsą savo gyvybei apginti.

Kada garsiai mušama būgnais apie teisingumą ir ma
žųjų tautų teises, kai kurie mažieji kraštai yra palikti 
karčia auka žiauriose moderniųjų laikų mėsininko ran
kose.

Laikraščiai nurodo, kad pati UN turi nemaža sunku
mų, ir tai daugiausia iš Rusijos pusės.

Pirmoj vietoj vis dar žymus Sovietų Sąjungos nepa
sitikėjimas.

Tai karikatūroje gražiai pavaizdavo Low, žymus an
glų meistras šioj srity: lovoj guli jaunutė UN, o iš 
po lovos kyšo įtaringas Stalino veidas.

Prie lovos pritūpę, susirūpinę Bevinas ir Byrnes klau
sia: “Ko ieškai ten, Juozai? Gal mes galėtume pagel
bėti surasti?”

Per paskutinius UN posėdžius išaiškėjo, kad Sovietų 
Sąjunga ėmėsi jėgos prieš politinę Irano nepriklauso
mybę, kad grasino suparaližiuoti Saugumo Tarybos 
darbą ir stengėsi paneigti Iranui teisę dalyvauti svars
tant klausimus, kurie aiškiai lietė tos šalies interesus.

Laikraščiai pažymi, kad paskutiniuos Jungt. Tautų 
posėdžiuos žymiai iškilo sekretoriaus Byrnes vardas: 
jis ėmėsi vadovaujamos rolės ir daug prisidėjo sustiprinT 
ti šios organizacijos prestižui. Be to, jis visai nesileido 
į jam taip įprastus kompromisus.

Reikia spėti, jog toks jo laikymasis yra susijęs su 
tvirtu Amerikos vyriausybės nusistatymu Jungtines 
Tautas padaryti lemiamu veiksniu tarptautinėje poli
tikoje.

★
Liet. Bolševikų Vadui Mirus

Žuvo Fred Abekas, kurio tikroji pavardė buvo Ake 
laitis. Jis mirė gatvėkario nelaimėj. Lietuviški raudon- 
fašistai verkia netekę savo “genijušo”. Maskolbemių 
laikraštis “Vilnis” ypatingai verkia ir rašo apie jį vi
sokias eulogijas, niūniuoja apie jį jautrias elegijas. Bet 
ne viską apie Abeką rašo...

Man nesuprantama, kodėl antibolševikiški laikraščiai 
taip mažai rašo apie mirusį Abeką. Jis negalėjo būti 
nepastebimas, nes jis sugebėjo padaryti daug drumbulo 
lietuvių tarpe. Abekas nebuvo jau toks menkas “fišas” 
tarpe lietuviškų bolševikų, kad vertėtų jį ignoruoti. Jis 
buvo fanatiškas lietuvių tautos priešas, ir jau vien tik 
dėl to negalima jo ignoruoti. Juk panašūs tautos prie
šai kartais išbudina knarkiančiuosius, išjudina ir su
stiprina tautą. Ne skaudūs priešų smūgiai tautą už
muša, bet saldusis migdymas...

Akelaitis jau seniai lietuviams buvo “miręs”, o iš
sigimęs į Abeką tik neperseniai mirė. Jis buvo talen
tingas sofistas, smarkus rėksnys, be tolerancijos bez- 
božninkas, fanatiškas raudonfašiBtas, lietuvybės ėdikas, 
dinamiškas maskolbernis, — žodžiu jis turėjo visas 
ypatybes kokias “istinnyj bolševik” privalo turėti. To
kiu jis ir mirė.

Abekui mirus, spraga špukBi.
Gaila, kad jis savo talentus svetimiems aukojo.
Gaila, kad jis garbino ir idealizavo “matušką” Rusi

ją ir “saulę” Staliną.
Gaila, kad jo širdyje buvo tiek daug neapykantos ir 

keršto saviesiems.
Gaila, kad būdamas lietuviu šaipėsi iš lietuvių skaus

mų, norėjo ir padėjo Rusijai pavergti Lietuvą.
N. Vidikas

Rašo Nolėčių Vidikas 
“Piatilietka”, vykdykim

Stalino paskelbtą “piatiliet
ką”! — sužviegė lietuviški 
bolševikai. Mat neperseniai 
jų “tatuška” Stalinas uždro
žė “vožną spyčių” apie so- 
vietską “piatilietką”. Jis sa
kė, pasakė ir įsakė Rusijai 
visais garais pagaminti plie
no, mašinų ir visokiausių so
vietiškų “mandrybių”, — 
pasivyti ir pralenkti Ameri
kos “kapitalističną” produk
ciją... ir tai turi būt pada
ryta per penkis metus.

Raudcnfašistai mano kad 
jų “tatuška” šiuo kai t iš
mintingiausią kalbą yra pa
sakęs. Bet dėl tokios Stali
no kalbos nei pasaulis nu
stebo, nei Amerika susijau
dino. Ne Stalinui nustebin
ti* pasaulį su savo rusiška 
“produkcija”. Ir ne Rusijos 
vergams pralenkti Ameriką. 
Rusija tegul pirma atsiekia 
bent vokiečių gyvenimo lyg
menį, tai tik tada tegul sa- 
palioja apie konkurenciją 
su Amerika.

★ ★ ★
Vasario 10 d. buvo sovie

tiški “balsavimai” Lietuvo
je ir visoje Rusijoje sulyg 
“pištalietiško” Stalino pla
no. O rytojaus dieną, tai 
yra vasario 11 dieną jau 
Maskva paskelbė per radi
jo, kad balsavimuose daly
vavo 99:- procentų balsuo
tojų...

Ale pamanyk tu man koki 
“poriadočna” yra toji so- 
vietska Rusija! Per 10 va
landų Maskva jau “pajėgė” 
suskaityti virš šimtą mili
jonų balsų... Tai bent ste
bėtini “makanikai” yra tie 
Stalino činovninkai. Ką čia, 
tokių “stebuklų” suskaity- 
me balsų nepajėgia net ka
pitalistiškoji Amerika, ar 
Britanija.

Kam dar tokius humbu- 
kus Maskva skelbia svietui? 
Turbūt maskoliai mano, kad 
ir laisvasis pasaulis yra 
toks “durnas” kaip kad Ru
sijos vergai, ir patiki kiek
vienai apmanstvai kokius 
tik Sovietų Rusija padaro.

★ ★ ★
Buvęs Britanijos premje

ras Vv-inston Churchill, tuo 
metu kai Lietuvoje buvo 
“užprovyti” sulyg pištalie
tiško Stalino plano balsavi
mai, tai jis “kaitinosi prieš 
saulę” Floridoje. Raudonfa- 
šistai smalsiai uostinėjo ką 
Churchillas veikia Ameriko
je. O paskui, kad jau pra
pliupo maskolberniai su sa
vo idijotaralais prieš Chur- 
chilą, kam jis nevažiavo kai
tintis prieš Stalino “saulę”, 
kad jau piktai prapliupo...

Nejaugi lietuviški komu- 
nistokai mano, kad Churchi 
las ir Trumanas privalo va
žiuoti tik į Sovietus pasi
kaitinti prieš “saulę” Sta
liną? To tai jau maskolber
niai nesulauks.

★ ★ ★
Nusikalto, labai nusikalto 

Rooseveltienė bolševikams. 
Neperseniai jinai smarkiais 
žodžiais pasmerkė Sovietus 
už tai, kam reikalauja iš A- 
merikos zonos išduoti lie
tuvius pabėgėlius į rusų ran
kas nugalabinimui. Ponia 
Rooseveltienė pati aplankė

Antradienis, baland. 16, 1943
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Tarkainiukai

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IS PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
Visą Maskvos ėmimo lai

ką Marytė maitinosi tik bul
vėmis ir kruopomis su džio
vintais grybais. Tik tokią 
atsargą ji turėjo netyčio
mis užsilikusią. Šią sriubą 
valgė iš ryto, pietums ir va
kare. O valgyti būtinai rei
kėjo, nes turėjo maitinti sū
nų, kuriam be krūties visai 
nebuvo kas duoti. Nuo visų 
tų baisių pergyvenimų ir 
skurdaus maisto Marytė pa
sijuto blogai. Pradėjo ba
dauti ir vaikas. Naktimis 
jis baisiai nerimavo. Ėmė 
sirguliuoti. Dieną Marytė 
jautėsi kiek geriau. Bet, kai 
ateina biauri ilga rudens 
naktis, kai liūdnai ritasi per 
lango stiklus lietaus ašaros, 
lauke nuolat dunksi įr sprog
sta šoviniai, o visas mies
tas tamsus, negyvas, lyg iš
miręs, nes niekur negalima 
apšviesti langus, — Marytė, 
baisių minčių kankinama, ė- 
jo iš proto. Niekas pas ją 
negalėjo ateiti. Niekur ne
galėjo išeiti ji.. Kaimynai 
turėjo savo vargus nelaimes. 
Nors ir susitikdavo su jais, 
paguodos maža.

Lapkričio 12 dieną mūšiai 
baigėsi. Maskvą, o kartu ir 
visą Rusiją, visiškai paėmė 
bolševikai. Visai kita publi
ka užpildė gatves. Dabar 
Marytė galėjo žiūrėti pro

langą, kur tikėjosi greit pa
matyti grįžtantį vyrą. Ta
čiau gatvėje ne tik jos vy
ro nesimatė, nesimatė nė 
panašiai į jį apsirengusių 
kitų žmonių.

Linksmai šūkaudami revo
liucijos himnus, švaistėsi 
krūvomis ir po vieną kaž
kokį, lig šioliai didelėse gat
vėse nematyti, neskusti, ap
augę, suraukšlėtais rūbais 
užmiesčių ir visokių landy
nių gyventojai. Inteligentija, 
vadinama buržujais, išsislap 
stė, arba pasistengė pakeis
ti išvaizdą, kad nebūtų gat
vėje koliojami ar net už
puolami. Nors tvėrėsi val
džia — darbininkų ir ka
reivių tarybos — tvarkos, 
nei ramių gyventojų apsau
gos, nebuvo jokios. Už tai, 
kiekvienas, kas nepasitikė
jo savo kumščiu, o nespėjo 
sulyginti savosios su gatvėj 
viešpataujančių tipų išvaiz
da, sėdėjo namie, kaip pelė 
po šluota, ir ko laukė — pa
tys nežinojo. Tie gi, kurie 
žinojo kad ir namie bus ras
ti, dūmė į užsienius, palik
dami visą turtą ir gėrybes.

Marytė irgi sėdėjo prie 
savo kūdikio, nors nebuvo 
kas valgyti. Norėtųsi nubė
gti pas seserį ar pažįstamus 
pasiguosti — nebuvo kaip 
vaiką vieną palikti.

{Bus daugiau)
įvairias pabėgėlių stovyklas 
ir įsitikino, kad tie vargšai 
pabėgėliai nėra jokie “fa
šistai” kaip kad Sovietų 
raudonfašistai juos pravar
džiuoja.

Ir man ponia Rooseveltie
nė dalinai “nusikalto”, kad 
perilgai delsė. Jai jau seniai 
reikėjo pamatyti, kad kaca- 
pai trokšta lietuviško krau
jo atsigerti... Gerai, kad 
Rooseveltienė bent dabar 
užtaria tuos vargšus pabė
gėlius.

Jos kalba UNO konferen
cijoj pabėgėlių reikale buvo 
lyg dieglys bolševikams. O 
lietuviški maskolberniai net 
aiktelėjo išgirdę ką Roose
veltienė kalbėjo apie pabė
gėlius UNO konferencijoje. 
Seniau maskolberniai Roose- 
veltienę didžiai aukštino, o 
dabar ją kolioja.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mos Jau pagelbėjome tūkstenčlams, 
kuria Kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD
OS, KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ėlaplntmo kanale 
sunegalavimus. nutekėjimus, pertankų 
vertimą tuitlntl pūslę, nuolAtinl kėlimo
si nakčia 18 lovos.
FIZINĖ IR FUCOROSKOPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00

PILĖS (Hemor (ūdai)
IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METODŲ 

BB OPERACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BB SKAUSMO
BB PIOVIMO. BB DEGINIMO. 

Didžiumoje atvėjų palengvina nuo I 
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Oydymo kaėtal prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—3eėtame Aukite
VALANDOS: Nul » ryto Iki I Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1.
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* CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Žinios iš Marouette 
Park

West Pullmano 
Naujienos

SĖKMINGA PRAMOGA Paėmus chorą ga’7iani
Moterų Sąjungos 67 kuopa chorvedžiui muz. S. Rakaus- 

turėjo labai sėkmingą pra- k^i praei o ovo men. pra
mogą balandžio 10. Daug d^ioje choras jau turi su
dirbo įdėjo valdybos narės: virš 30 narių ir puikiai gie- 
pirm. Donna Kaminskas, da. Chore randasi gražiais 
vice-pirm. Uršulė Kadzė- balsais solistų.čių, kaip tai. 
wick, rast. Kotrina Simonai- Jonas Perėdna, Juozas Sa- 
tis, Marijona šrupšas, ižd. vičius, Krank šiužąs, Mikas
Kotrina Yančius ir Agota Sinkevičius, Irena Raila, Cie 
Minelga. Pinigišką paramą siūnaitė, Helen Lustik, L. 
davė laidotuvių direk. Anta- Jurijonas, (buvusi vargoni-

POLICIJOS APMUŠAMAS AGITATORIUS ir biznierius, sužeistas. Juo
dukas važiuodamas troku 
sužeidė ir paliko. Kitas juo
dukas, vietoj gelbėti, apiplė
šė: atėmė pinigus ir rūbus.

Sužeistas rastas gero žmo 
gaus ir nuvežtas Šv. Mari
jos ligoninėn. Jis yra šios 
kolonijos veikėjas, priklau
so prie LRKSA 33 kuopos, 
turi pavyzdingą šeimyną ir 
pasižymėjusią veikime.

Varg. K. Sabonis smarkiai 
veikia ir lavina chorą. Tur 
būt, bus kas nors nepapras
to.

nas Petkus, 
Evans.

Mažeika ir

*
NAUJŲ NARIŲ VAJUS

Šv. Vardo Draugija bėgy
je dviejų sąvaičių padaugino 
savo narių* skaičių dviem 
šimtais narių
nebaigtas, tęsis savaitę.

ninkė) ir daug kitų.
Velykose choras giedos

naujas “Exultate Deo” mi
šias, parašytas F. X. Aren- 
so, ir kitas naujas Velykų 
giesmes. Mes didžiuojamės 
turėdami gabų chorvedį.

Paskelbus, kad į Gorzia miestą, Italijoj, atvyks Jung-i Velykos jau čia pat. Kle- 
tinių Tautų Organizacijos Komisija, priešingieji sluoks-; bonas ir vikaras dirba, kad 
niai sukėlė demonstracijas ir agitatyvines prakalbas. Po- dvasiniai priruošus, visus ti- 
licija įsakė demonstrantams išsiskirstyti. Vieną tų agi
tatorių neklausantį įsakymo. policija apmuša. (Acme- 
Draugas telephoto)

kinčiuosius Prisikėlimo šven 
tei.

Tuomi vaius Muz- s- (JimmY> Rakauskas
chorui vadovauja ir vargo- ir Van Buren Street. Tikietų Onos Draugija per 8 vai.
nininko pareigas atlieka tik kainos — $1-20, o rezervuo- šv. Mišias labai iškilmingai

TAPO BIZNIERIAIS sekmadieniais, nes papras- tos vietos — $1.80. ėjo prie šv. Komunijos. Gra-
Bernice Ambrose įsigijo tom dienom lanko De Paul Programa yra rengiama žus pavyzdys kitoms draugi

*

du biznius: puikią valgyklą universitetą, kur siekia aukš j ivain, 
ir užeigą ant 63čios gatvės, tesnio muzikoje moksle.

Paprastom dienom vargo
nininko pareigas atlieka se
selė mokytoja, kuri įrgį tu
ri gražų išlavintą balsą ir 
gerai vargonus valdo.

Ona ir Jonas Wesbarai su 
sūnum, valgyklą ant 95 ir 
May gatvių, Beverly Hills 
kolonijoje.

SMARKIAI VEIKIA
Mokyklos Motinų Draugi

jos įvykusi pramoga balan-
ŠŠ. Petro ir Povilo ; r. a- 

pijos pirmas ir pavasarinis 
džio 3, davė pelno arti $250. piknikas įvyks gegužės 5 d.,

Vytauto parke, šeiminin
kėms vadovauti ir valgyklo
je pasidarbuoti sutiko M. 
Pasco ir M. Kūkalis.

Tai veikliausia draugija mū
sų kolonijoje, bet narių su- 
siklausimo rezultatai stebė
tini.

*
SUSILAUKĖ ANŪKŲ ... r- .

Biznieriai Jacob ir Sofija AIIC8 JiepneilS 
Poczuipai sąvaitės bėgyje 
tapo ‘ ‘grandmother” ir
“grandfather” du kartus.

*
PIRMININKU ŠEINA

Donna Kaminskas pirmi
ninkauja dviems draugijo
mis: Mokyklos Motinų drau
gijai jau antrą metą, ir Mo
terų Sąjungos 67 kp. Anta
nas Kaminskas antrą kartą 
eina pirmininko pareigas di
džiulėje Šv. Vardo Draugi
joje, gi jų vienturis sūnus 
Dovydas parap. mokykloje 
išrinktas pirmininku 4 kla
sės ir kapitonu jų baseball 
tymo.

*
Šv. Teresės draugijos na

rės reiškia užuojatą Adelei 
Wolk liūdesio valandoje ne
tekus jauno brolelio.

Koresp.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senu. atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra rainiai s8dėtt. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu, atdaru Ir 
skaudžių žalsiiu.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prašalinančios y- 
patybša sutelks 
Jums tinkamu 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda- 
ras Ir skaų- ‘f"
džlas žala- 

das Vartokite jj irgi ekaudlems 
nudegimams, šašu Ir sutrūklmų 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psoriasls nležžjimu. Atvšdlna va
dinamu Athlete’s Foot degimu Ir 
niežėjimu, sustabdo Jo plštlrnusl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
autrflklmo tarp pirštų; aferas Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo ISbšrlmams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LBOUliO OINTMENT parsi
duoda po »1.OO, 1.75, Ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tla- 
slog J:—

LEGULO
1941 N.. Pulaski Rd. 

DepL D. Chicago 39, III.

kaip solistėms taip joms. 
visam chorui. Merginos la- 
viųasi kad tinkamai prisi
rengtį atsilankiusius pavai
šinti dainomis. V. D-tė

Roselando Žinios
Praeitą sekmadienį Švento 

Vardo Draugija šauniai pa
sirodė. Per 9 vai. šv. Mišias 
labai skaitlingai ėjo prie šv. 
Komunijos intencija kardi
nolo Stritch.

Po pamaldų buvo pusry
čiai ir susirinkimas.

Militarinės komisijos na
rys J. Meškis aiškino apie 
bankietą, kuris įvyks gegu- 

i žės 5 d. pagerbimui grįžu-

Japonai Veteranai 
Kurstė Priešmimąsi

SAPPORO, Japonija, bal. 
15. — Buvę japonų kariai 
Hokkaido saloje bandė su
kurstyti “ pasipriešinimo ”
sąjūdį, bet tas jiems nepa
vyko. Maj. Milton O. Lee, 
Boston, vyresnysis militari
nės valdžios karininkas, sa- 

BALF skyr., vadovystėje žmonės ‘ žiūri į ameri-

Labd. Są-gos 2 kp. smar
kiai rengiasi prie bankieto, 
kuris bus balandžio 28 d.

NEGRAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINI

Anksti pirmadienio rytą 
penkiolikos negrų banda už
puolė viršutinio geležinkelio 
Evanston Unijos traukinį, 
prie 63 ir Cottage Grove. 
Grobis buvo $95, $300 ver
tės deimantinis žiedas ir du 
laikrodėliai. Be to. sužeidė

laivyno karininką, kuris nu
gabentas į Woodlawn Hos- 
pital.

Mirė 'Kobra Moterisn

Long Bear h, Calif. — Miss 
Elsie Marka, 58, žinoma kai
po “Cobra Women” gyva
čių parodose, mirė nuo įkan 
dimo barškuolės per vieną 
parodą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mfisų Įstaigą!

Čia rasite suvirft 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti toki, kuris patiks.

Da«p«lu Matomą pra pamu 
patonfemti lotu bmm bdauroM, 
tortuos mm pafarbom* jin*.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
į mfisų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
427 NO. W1S8TEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

kiečių okupaciją kaipo į tam 
tikros rūšies išlaisvinimą” 
ir dėlto atmetė sąjūdį.

Japonai kareiviai iškabino 
plakatus “Atakuokime. Mū
sų ginklų draugai laukia 
kapuose.”

Komunistas Parlament 
Narys Sako Jis Nekaltas

MONTREAL, bal. 15. — 
Fred Rose, komunistas na
rys Kanados parlamento 
bus gegužės 20 d. teisiamas 
už perdavimą slaptų infor- 

Nelaimė ištiko Čiutrų šei macijų Rusijos šnipams, 
mą. Juozas Čiutra, pirmas Rose šiandien sakė jis nėra 
šios parapijos parapijonas Į kaltas.

pirm. P. Nedvaro, priima au
kojamus rūbus bažnytinėj 
salėj. Penktadienių vakarais 
nuo 7 iki 9 vai. Visi ragina
mi aukoti lietuviams.

Jau pradedama rengtis 
prie parapijos pikniko, ku
ris įvyks gegužės 12 d.

Pastaruoju laiku čia mi 
rė pirmoji parapijonka Pau 
liną Vaitkienė. Ji turėjo pir-Dainininkių Koncertas

Chicagos lietuviams nėra si4 iš kariuomenės vyrų n ,mą numerį parapijos knygo- 
jų šeimų. Sakė, bus labai je Buvo pavyzdinga para-reikalo perstatyti Merginų 

Chorą, kuriam vadovauja 
Alice Stephens. Per pasta
ruosius 6 metus savo gyva
vimo tas choras nekartą pa
sirodė scenoje su gerom pa
sekmėm; nekartą žavėjo 
klausytojus — ne tik lietu
vius, bet ir svetimtaučius — 
savo gražiu, išlavintu dai
navimu. Dabar Merginų Cho 
ras vėl rengiasi su koncer
tu, į kurį kviečia Chicagos 
visuomenę gegužės 5 d., 3:30 
valandą popiet, Civic The- 
ater patalpose, šalia Civic 
Operos rūmų.

Įžangos tikietų galima 
gauti pas choro nares arba 
Alice Stephens studijoj, 
suite 508, Fine Arts Build- 
ing, prie Michigan Avenue

šaunus bankietas, nes daug 
yra pastangų dedama jo pa
sisekimui.

St. Kernagis pranešė, kad 
prisirašė 25 nauji nariai, 
tarp tų ir veikėjų Misiūnų 
sūnus Povilas.

L. Meškis aiškino apie 
sportą.

Praeitą sekmadienį

B. A. LACHAWI.CZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

pijonka.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3?"

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STA1GOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

J?

NULIŪDIMO
TV

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Westem Avė., Chicago, IL.
Telefonas — GROVEHILL 0142

Ifpatarnavimui yra 
Jftsų

mandagus, Ir 
U

NARIAI:
O h I e a g o ■

L I e t a v i ų 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANGU 
Patarnau jam 
dienąirųaktl

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_____________Teiephoae YARds 1419_____________

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

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

Phones: YARds 1138-89 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 WEST 2Srd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
19321 S. MICHIGAN AVĖ. T«l. PULlman 9661

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

LACHAWI.CZ
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Angliškai kalbanti

Spalvuota Lietuvos apžvalgos filmą
FILMOJ PARODOMA 20-TIES METŲ LIETUVĄ SU 

PUIKIAIS PASTATAIS, GELEŽINKELIAIS, TIL
TAIS IR T. T.

Supažindinimui pasaulio su 
Lietuva, turime įvairių kny
gų ir kitokių leidinių. Nema
žesnės reikšmės šiandie turi 
filmos, nes jos didesnių ma
sių yra sekamos ir žiūrimos. 
Kiniečių senas priežodis sa
ko, kad vienas vaizdas ver
tas tūkstanties žodžių.

Lietuva savo nepriklau
somo gyvenimo metu tiktai 
planavo didelės filmas, o A- 
merikos lietuviai gamino, 
kad ir kuklias Lietuvos vaiz
dų filmas. J. Januškevičius 
ir broliai Motuzai prifilma- 
vo tiek apie Lietuvą, kad 
tokia didelė lenkų tauta, ku
ri prieš karą gamino dide
lės dramatiškas filmas, netu
ri paprastos apžvalginės fil
mos pavaizduojančios Len
kiją. Bando jie įvairiais bū- 
lais lipdyti apžvalginę filmą 
čionai, Amerikoj, bet tas ne 
taip lengvai pasidaro.
IŠGELBĖTA MŪS AP. 
ŽVALGINĖ FILMĄ

Užplidyti paskutinę spra
gą, po knygų ir įvairių lei

dinių. tiek reikalingų byloti 
dėl Lietuvos tragiško liki
mo, kelių asmenų ir organi
zacijų iniciatyva ir pagelba 
jau prieš kiek laiko paruoš
ta 500 pėdų ilgio spalvota 
apžvalginė filmą (travelo- 
gue) apie Lietuvą su pride
rinta muzika ir anglišku aiš
kinimu. Didžiausias darbas 
buvo atliktas kada originali- 
nė filmą buvo laboratorijose 
išgelbėta nuo galutino susi
dėvėjimo ir spalvų nubluki- 
mo. Daugelis rodymų paliko 
mažus įbrėžimus, kurie ekra
ne šimteriopai pasididinda
vo. Dabar originalas bus pre- 
zervuotas ilgiems laikams. 
Kopijų gaminimas jau pra
dėtas.
AMERIKIEČIAI PADĖJO 
PARUOŠTI

Filmos vaizdai yra brolių 
Motuzų, mums lietuviams 
daugelį kartų su malonumu 
matyti, iai angliškai filmai 
jie turėjo būti parinkti iš 
tūkstančių pėdų ir šimtų 
vaizdų ir suderinti. Ameriko-

KALBĖS SVARBIAM 
SUVAŽIAVIME Didelis Sprogimas

Lietuvio Vaistinei Archer Gatvėie
ŽUVO DU DARBININKAI, O TRYS SUŽEISTI.— 
IŠGRIAUTA VAISTINĖS VIDUS. VAIST. PETRAUS
KAS LENGVAI SUŽEISTAS.

Velykoms gausim

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

Dr. Hugh Scott Taylor, 
dekanas Princeton universi
teto, pakviestas kalbėti Na
tional Catholic EducationaJ 
Association suvažiavime, ku 
ris bus balandžio 23-25 die
nomis St. Louis, Mo. Nuo 
1937 metų jis yra narys 
Pontifikalinės Mokslų Aka
demijos. Vienas žymiausių 
Amerikos, katalikų moksli
ninkų. (NC-Draugas)

nai padėjo parinkti vaizdus 
pagal jų grožį, svarbą ir į- 
domumą, jie buvo vyriausi 
teisėjai. Filmos turinys ap
ima Lietuvą jos gamtos gro
žy, seną 14to ir 16to šimtme
čio Lietuvą ir naują moder
nišką Lietuvą su puikiais 
pastatais, geležinkeliais ir 
tiltais, tiktai 20-ties metų 
darbo! Filmos pabaigoj per 
Lietuvos vaikučius kreipia
masi į amerikiečius dėl Lie
tuvos ateities.
DAUGELIS GALĖS 
ĮSIGYTI

Įvairios kolonijos, jų or-

Vakar rytą įvyko didelis 
sprogimas Mid-West vaisti
nėj, 4143 Archer Avė., ku
rios savininku yra Antanas 
Tulys. Sprogimas įvyko vais 
tinės rūsyje, kur atvykę dar
bininkai litavo (veldino) ku
bilą aliejaus šildomajam pe
čiui. Manoma, kad acetely- 
no liepsnai (torch) palietus 
aliejų įvyko sprogimas, ku
riame žuvo du darbininkai, 
o trečias sužeistas. Vienas 
darbininkų tuo metu buvo 
viršuje, dėlto, pasigirdus 
sprogimui, spėjo pabėgti ir 
tokiu būdu išliko sveikas.
V. PETRAUSKAS TARP 
BONKŲ ŠUKIŲ

Nuostolių sprogimas vais
tinei padarė didelių. Išgriau
ta vidus, išvartyta lentynos, 
palieta bonkutėse ir bonko- 
se vaistai. Sprogimas buvo 
toks smarkus, kad trijų co

lių storumo grindys perply
šo, kaip popiera. Visi langai, 
ne tik vaistinės, bet ir šalę, 
kitam name esančios “Brigh 
ton Park Life” redakcijos, 
buvo išnešti į, gatvę.

Lituoti kubilo darbininkai 
atvyko anksti rytą, kuomet 
V. Petrauskas, žinomas mūs 
veikėjas, kurs tarnauja vais
tinėj asistentu, buvo vais
tinę atidaręs. Be jo, sprogi
mo metu vaistinėj buvo dar 
vienas kostumeris. Abu bu
vo sprogimo pritrenkti ir 
krintančiomis nuo lentynų 
bonkomis ir kitais daiktais 
apipilti. Bėgdamas lauk V. 
Petrauskas į bonkų šukes 
persipiovė ranką, bet nepa
vojingai. “Life” redakcijoj 
sužeisti taipgi lietuviai: Ko- 
trina Lepinski, atsakomoji 

: redaktorė; ir Antanas Cir- 
I belis, redaktorius. /

Skerdyklos ir mėsos urmo 
firmos skelbia, kad Vely
koms gausim daugiau mėsos 
ir kad moterims nereiks prie 
krautuvių po valandą ir kitą 
stovėti, o patekus į krautuvę 
nieko negauti, kaip buvo pra
eitą šeštadienį.

Amerikoj tikrai daros įdo
mu: mūs kraštas maitina 
Europą, o paties krašto gy
ventojai negauna mėsos.

/ mus

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
10 metams

$500.00 gydymo 
POLISAS

$4.00 MFTAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų DlrbtavSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARIZIR SUTTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZTK—KAZIKAITI9

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALomet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą jvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasiniu 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 L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDO8:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 0:80 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

J

ganizacijos ir net pavieniai 
asmenys dabar turės progos 
įsigyti šią spalvotą ir kal
bančią filmą apie Lietuvą. 
Organizacijų prievolė padėti 
jų šteito universitetams ir į 
kolegijoms įsigyti filmą apie 
Lietuvą, šios mokslo įstai
gos turi savo “film libra- 
ries” ir jos praeity nuola
tos teiraudavos apie Lietu
vos filmas. Amerikos kariuo
menės kempės ir ligoninės t. 
p. įdomaudavos ar yra filmų 
apie Lietuvą ir kur jų gali
ma būtų įsigyti. Po to svar
bu, kieno tai žinioj, kad šios 
filmos pasiektų Europą, a- 
merikonų, artglų ir francūzų 
zonas, ypač kur yra išvietin- 

iti lietuviai ir kur tos filmos 
Įgalėtų užtarti mūsų tautie- 
įčius be tėvynės, kurią jie 
I mylėjo ir ne dėl gero paliko.

J. N-kas.

Atidarė naudinga 
biurą

Sinclair Oil Corp. adresu 
77 E. Madison St. atidarė 
turistams patarnauti biurą, 
kuriame galima bus dykai 
gauti informacijų apie kelių 
padėtį, kryptis ir vietas, ku
riomis kas nors domisi. In
formacijos bus teikiamos as- 
meniai atsilankius, laiškais 
ir telefonais.

Turės aukštai skraidyti
Po “madravojančio” ore 

lėktuvo katastrofos, praeitą 
šeštadienį, kurioj du asme
nys žuvo, o trečias vėliau 
mirė ir padaryta medžiagi
nių nuostolių padegant du 
namus, Le Roy W. Clark, fe- 
deralis Civilės Aeronautikos 
Administratorius, paskelbė, 
įspėjimą, kad neteks lėktuvu 
skraidyti leidimo visi, kurie 
tiktai skraidys žemai, ypa
tingai ant priemiesčių.

Ant rytojaus, tai yra sek
madienį, vos neįvyko kita ne
laimė su kariuomenės bom- 
beriu B-25 Mitchell tipo. 
Kildamas iš Chicago aero
dromo bomberis užkabino 
tvorą. Lengvai sužeisti šeši 
asmenys, inimant karo lakū
ną majorą A. G. Hayduk ir 
leitenantą F. S. Melvin, ku
rie nuvežti vieni į Šv. Kry
žiaus, o kiti į Gardiner Ge
neral ligonines.

Kas Girdėt^ 

Chicago Je*

Vėl "žebravos"
Rusijai

Amerikos Draugijos Rusi
jai Šelpti Chicago Komitetas 
paskelbė, kad gegužės mėne
sį jis vėl “žebravos” Chica
go j drabužių Sov. Rusijai.

“Žebrokų” atsiras ir tar
pe lietuvių, tačiau iš surink
tų drabužių lietuviai Lietu
voj negaus nei paprasto au
to. Lietuviai reikalingi Si
biro, ne šalpos, sako rusai 
komunistai.

Studijuos real
gsfate faksus

Trys aldermonai ir Miesto 
Tarybos finansų komiteto 
biudžeto direktorius A G. 
Lindell tapo priskirti prie 
mayoro sudaryto komiteto 
studijavimui sumažinimo 
real estate taksų.

•'•’snkai

Wage Adjustment Board 
sutiko unistams mūrinin
kams pakeiti mokestį nuo 
$1.90 iki $2.00 į valandą. 
Nauja * mokestis įeis į galę 
nuo gegužės 31 d.

Automobilistai. • Z
įspėjami

‘ ‘Speeders” Teismo teisė
jas Leon Edelman paskelbė 
įspėjimą visiems automobi
lių savininkams, kad bile ku
riam gręsia atėmimas šofe
rio leidimo, jei tiktai policija 
sugaus greit važiuojant, šis 
įspėjimas prasidėjo nuo va
kar dienos

Atatiko kirvis akmenį
Trys plėšikai užpuolę M. 

Clancy saliūną. 4135 Wallr.ce 
St., viduje radj apie de
šimts kostiumerių. kurie ig
noruodami ginklus, puolė 
ant plėšikų. Rezultate vie
nas plėšikų išmestas pro 
langą, kitas suimtas, o tre
čias yfėjo pabėgti.

Kam nors labai prireikė 
paminklo, kad reikėjo vogti. 
Pioneer Memorial Works 
policijai pranešė, kad iš 
dirbtuvės pavogta 390 sva
rų paminklas.

V. L. Schlaeger, Cook ap
skrities iždininkas, praneša, 
kad iki kovo 6 d. mažu namų 
ir biznių savininkai sumokė
jo taksų už 1945 m. 12 mi- 
lionų dol.

Visur pilna sukčių
Būk šviesus, 

‘Draugą”.

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”.

X Albinai Poškienei pa
gerbti vakare, praeitą sek
madienį dalyvavo visa Chi
cago, Cicero ir West Pull- 
man sąjungiečių smetonėlė, 
taip pat buvo atvykus iš 
Grand Rapids, Mich., Mote
rų Są-gos centro valdybos 
pirm. Albina Driža, Tam 
pačiam vakare sykiu pagerb
ta ir žinoma veikėja, Mote
rų Są-gos centro valdybos 
vice pirm. Vera Galnaitė. 
Abi buvo gražiai sąjungiečių 
vadų ir svečių (kun. Mar- 
tinkaus, Zalatoriaus, Saka
lo, Daužvardienės, dr. Poš
kos) gražiai “apkalbėtos” ir 
apdovanotos. Programą gy
vai vedė “Moterų Dirvos” 
redaktorė S. Sakalienė.

X Ona Makauskienė, iš 
Marąuette Park. šiomis die
nomis gavo laišką iš Lietu
vos nuo brolio, gyvenanti a- 
pie Panevėžį. Rašo, kad svei
ki, tik neturi apsirėdymo ir 
stoka maisto, o Stela Da- 
dėdės gyvenančio apie Lei- 
manskas gavo laišką nuo 
palingį. Šis rašo, kad karo 
metu neliko nei vieno svei
ko trobesio ir nei vieno gyvo 
gyvulio. Kas nežuvo, vokie
čiai išsigabeno.

X Albina Driža, Moterų 
Sąjungos centro valdybos 
pirmininkė, savo kuklumu ir 
įgimtu mandagumu tiek su
žavėjo Chicago sąjungietes 
per A. Poškienei pagerbti 
bankietą (daugelis jos ne
buvo mačiusios), kad po vi
sam apspitusios prašė pasi
likti dienai, kitai savybės 
sueigai. Viešnia tačiau at
siprašė ir ant rytojaus gu
žo namo.

X John Gustainis, savi
ninkas moderniškų krautu
vių “Bonnie Bee Super Food 
Market” Melrose Parke ir 
Beloit, Wisc., atostogavo 
kartu su savo vyr. pagelbi- 
ninku John Dambro, bet su
grįžę po smagių atostogų 
turėjo netikėtumų. Didinant 
esamą krautuvę siena visai 
sugriuvo ir buvo tikras “o- 
pen for business” vaizdas. 
Herald American buvo įdė
jęs nuotrauką tos dienos 
aktualiausio nuotykio.

X Frank Chelinsky, 14237 
Mackinavv Avė., išlipus iš 
buso pagavo pravažiuojąs 
automobilius ir sužeidė nu- 
lauždamas koją. Automobi
lius sustojo ir šoferis subė
gusiems žmonėms pasakė va 
žiuosiąs pašaukti ambulan- 
so. Nuvažiavo ir negrįžo. 
Niekas dėlto nei jo leidimo 
numerio nepasižymėjo.

X Juzefą Virbickienė, pa 
žįstama visų West Side lie
tuvių, šiomis dienomis pa
liko “great grandma”. Mrs. 
Gene Chudy su savo sūnum 
Lying-I-Hospital jaučiasi ge 
r ai.

X Fiorence Korsak, dai
nininkė (soprano) gegužės 
1 d., Kimball Hali, 8:30 vai. 
vakare, duos koncertą. Pro
gramoj, tarpe kitų veikalų, 
bus Kačanausko “Mano gim
tinė”.

X Ona Navickienė, iš Mel
rose Parko, išbuvus Flori
doje apie 2 mėnesius paten
kinta savo atostogomis, kad 
ateity žada apsigyventi vi
sam laikui Floridoje.

Daugiau rūbu - 
BowlesNet Great Lakęs jūrininkų 

skaityk jr marįnų stovykloj, paliuo- 
savus iš karinis tarnybos 
jūrininkus tuojau apspinta 
civilių rūbų ir darbų agen
tai. Rūbų agentai, gavę 
rankpinigius pristato visiš
kai netinkamus rūbus. Gi 
darbo agentai, susikolektavę 
po $6 “investigacijos” mo
kesčio, visai dingsta.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sldings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
VarniMo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

RAfties Insnlladjos Materiolo — štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 S.' HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto Iki 8:30 vai. popiet

Hr i i 11= '"'i' ’i1.. į

Washington, D. C. — Sta
bilizacijos direktorius Bow- 
les paskelbė gyventojams 
nuraminti žinią: apie liepos 
mėnesį padėtis pasikeisianti. 
Kaikurie juokdariai jam at
sako, kad liepos mėnesį gali
ma apseiti tik maudymosi 
kostiumais.

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti

Ern Ray

sr

COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 
3105-07 West 63rd Street 

TELEFONAS — REPUBLIC 0415
BROIUED 8TEAKS IR CHOPS MŪSŲ SPECIALYBE 

Ravloll — Spa«h«ttl — VIStiPna ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai




