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RUSIJOS LAKŪNAI APŠAUDĖ U.S. LĖKTUVĄ
Ar Vieni Komunistai su Socialistais 
Pasiliks Valdžioj Prancūziją Valdyti?

Lend-Lease Keliu Gauti Lėktuvai 
Vijosi, Apšaudė C-47 Transportą

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Nežiūrint, kad Prancūzija 
visaip mainė savo vyriausy
bes, ji nepajėgia išbristi iš 
to moralinio ir materialinio 
krizio, kuriame ji jau ilgus 
metus randasi. Bloga nuo
taika tarp gyventojų yra 
tokia stipri, kad net pasiek
ti statyboje, susisiekime ar 
kultūriniame gyvenime lai
mėjimai nebegali pagyvinti 
žmonių ūpo.

Jaunimas, atrodo, visai 
nusivylęs Prancūzijos ateiti
mi ir vien tik galvoja kur 
emigruoti, su viltimi, kad 
kitoj šalyj susiras laimę ir 
ramybę.

Politinės rietenos kasdie
ną didėja. Dar vakar kai ku
riuos žmones, kurie prisidė
jo prie Prancūzijos išlaisvi
nimo, gerbė, kabinėjo viešo
se vietose jų fotografijas, 
šiandien jau juokiasi iš jų. Į 

Taip’ Ar ‘Ne’
Kasdieną padėtis rimtėja, i 

Ji sunkėja dėlto, kad dabar 
Prancūzija neturi savo kon
stitucijos, parlamentas ir 
vyriausybė yra laikini, ir 
niekas nežino kokią valdy
mo formą rytoj pasirinks ir 
kas ją valdys. Šiandien ji 
klaidžioja po miglas ir, kai 
kas klausia, ar jai pasiseks 
išeiti iš tų miglų, ar ji to
lyn dar nuklys, praęasdama 
savo paskutiniuosius drau
gus, su kuriais petis į petį 
kovojo šiame kare.

Besiartinant rinkimams ir 
referendumui dėl naujosios 
konstitucijos, visos partijos 
pradėjo propagandinį akty
vumą. Komunistai su socia
listais eina iš vien, tuo tar
pu dešinieji, radikalai, res
publikonų partija ir popu- 
liarinis respublikonų sąjūdis 
pasisako prieš naująją kon
stituciją ir pataria prancū
zams referendume paduoti 
atsakymą “Ne.”
Dešiniuosius Nori ‘Išmesti' 

Per Duris
Rašant šias eilutes, turį 

paaiškėti, ar populiarinio 
respublikonų sąjūdžio 
(M.R.P.) ministrai pasiliks 
vyriausybėje ar pasitrauks, 
palikdami vienus komunis
tus su socialistais valdyti 
Prancūziją.

Iki šiam laikui ministrai 
nesikišdavo į parlamentinius 
ginčus. Taip bent buvo pra
džioje trijų didžiųjų partijų 
susitarta, šiandien preziden 
tas Gouin (socialistas) pa
reiškė MRP (populiarinio 
sąjūdžio) ministrams, kad 
jei jų partija balsuos prieš 
konstituciją, tai jie turi ap
leisti kabinetą.

Padėtis darosi labiau kom 
pilkuota, negu pradžioje bu
vo manyta. MRP, kurią ga
lima būtų pavadinti katali
kų partija, būdama vyriau
sybėje visą laiką priešinosi 
įvedimui “komunistiškų” į-

įstatymų, gynė mokslo ir 
religijos laisvę, gi šiandien, 
jei apleistų kabinetą, nie
kas nebekliūdytų komunis- 
tams-socialistams pravesti 
Įstatymus, taip kaip šios dvi 
partijos panorėtų.

Kalbama, kad naujos vy- 
riaubės sąrašas jau esąs 
prezidento Gouin kišenėje. 
Užsienio reikalų ministro 
portfelį paimtų pats prezi
dentas Gouin, o teisingumo 
ir pašto ministrų vietas už
imtų kiti du socialistai. Gi 
komunistai visiškai vieni 
pasiliktų krašto apsaugos 
ministerijoje ir užimtų šei
mų bei tautos ministrų vie
tas.

Pastatyta prieš tokią pro
blemą, MRP nebežino kaip 
pasielgti. Didžiuma narių 
nori, kad partija išstotų iš 
vyriausybės ir per referen
dumą pasisakytų “ne,” tuo 
tarpu partijos dirigentai vi
sai kitaip žiūri į visą šį 
reikalą ir jie mato daug to
liau. Užsienio reikalų minis
tro portfelio perleidimas so
cialistui reikštų prancūzių 
užsienio politikos linijos Vo
kietijos atžvilgiu pakeitimą, 
o iš kitos pusės, tai komu
nistu įsigalėjimas karo mi
nisterijoje yra perdaug pa
vojingas saugumui, nes tada 
komunistai kontroliuotų vi
sas vidaus jėgas.

Dėl šių priežasčių reikia 
laukti kol MRP apsispręs ir 
duos savo galutiną atsaky
mą.

Vieni Kitus Kaltina
Tuo tarpu parlamente per 

ginčus dėl spaudos laisvės 
ir konfiskavimo tų laikraš
čių turto, kurie bendradar
biavo su vokiečiais, vienas 
respublikonų partijos atsto
vas užklausė, kodėl niekas 
nepersekioja komunistų laik 
raščio “Humanite,” kuriame 
1939 ir 1940 metais, kada 
Stalinas ėjo bendrai su Hit
leriu, prancūzų komunistai 
per savo laikraštį varė sa
botažo propagandą, kad 
Prancūzija pralaimėtų karą, 
nors ji tada. kariavo prieš 
Vokietiją, o 1941 metais 
“Humanite” agitavo prieš 
Angliją...

Didelis triukšmas kilo iš 
komunistų pusės, šaukiant 
kad taip netinka kalbėti par
lamente. Vyt. Arūnas

(Pablogėjus maitinimosi 
sąlygoms Prancūzijoje, 
“Draugo” korespondentas 
Vyt. Arūnas kreipėsi į re
dakciją užklausdamas, ar 
neatsiras amerikiečių lietu
vių tarpe gero žmogaus, ku
ris jam nors kartą į mėnesį 
pasiųstų maisto siuntinėlį, 
už ką jis būtų labai dėkin
gas. Redakcija prašo skai
tytojų atsiliepti, kas norėtų 
mūsų korespondentui siųsti 
siuntinėlį.)

ORAS
Lietinga ir vėsiau.

LAUKIA ANGLIAKASIŲ STREIKO UŽBAIGIMO

VIENA, bal. 22.—Keturi 
rusų lėktuvai šiandien vijo
si U. S. kariuomenės C-47 
transporto lėktuvą ir palei
do tarp dviejų ir keturių 
kanuolių šūvių į jo sparnus, 
U.S. lėktuvui skrendant į 
Tulln aerodromą, tuoj už 
Vienos ribų.

Lakūnai aerodrome atpa
žino rusų naikintuvus kaipo 
P-39 lėktuvus duotus Rusi
jai lend-lease keliu iš Ame
rikos. Rusai lakūnai sekė 
transportą iki pat aerodro
mo, nuskrisdami tik kuomet 
U.S. lėktuvas pasiekė žemę. 
C-47 buvo pakilęs tik išban
dymo skraidymui, ir nevežė 
keleivių.

Kapt. James C. Baxter, 
vairuotojas, buvo prašytas 
išduoti raportą kaip tik nu
sileido. Reikšdamas piktu
mą, Baxter sakė jis matęs 
kaip rusai paleido du šūvius, 
ir manąs buvo daugiau jų. 
Pasak jo, jis matęs rūką ei
nantį iš kanuolės, o viduj 
buvo jaustas trenksmas. Ke
turi kiti įgulos nariai pa
tvirtino Baxterio raportą.

(Washingtone, šen. Brid- 
ges (Rep., N.H.) sakė “ne- 
atsakomingos” rusų lakūnų 
atakos ant Amerikos lėktu
vų turi liautis., ir reikalavo, 

j kad valdžia imtųsi atitinka
mų, žygių dėl šio vėliausio 

1 incidento.)

Kinams Komunistams Liepta Įrodyti, 
Kad U.S. Lėktuvai Juos Užatakavo

Maždaug 3,000 tuščių anglies vagonų, kuriuose galima supilti 150,000 tonų anglių, 
laukia angliakasių streiko užbaigimo. Šis vaizdas padarytas Williamson, W. Va., vie
name turtingiausių minkštos anglies centrų. Civilės gamybos administracija sako 
“daug fabrikų“ turėjo dėl anglių streiko užsidaryti. (Acme Telephoto.)

Ford Sustabdė Darbininkų Atleidimą; 
Dėl Streikų Bijo Naujų Sutrukdymų

DETROIT, bal. 22.—Ford 
Motor Co. šiandien pranešė, 
kad jos fabrikai visame 
krašte bus dirbami 45,000 
darbininkų, kurie grįš po 
trijų dienų atleidimo. Ford 
kalbėtojas sakė, tačiau, kad 
trūkumai plieno ir kai ku- 
rių dalių gali priversti ben
drovę netolimoj ateity vėl 
masiniai atleisti darbinin
kus.

Nežiūrint trūkumų susi
dariusių iš priežasties strei
kų, automobilių gamyba 
praeitą savaitę pasiekė nau
ją pokarinį aukštį, kuomet 
57,565 automobiliai ir sunk
vežimiai išėjo iš fabrikų. 
Pramonė sako anglies strei
kas labai paveikia gamybą.

U.S. Bando Užvesti 
Anglių Streiko Dervbas

WASHINGTON, bal. 22.— 
Darbo sekretorijato žmonės 
tariasi su angliakasių ir ka
syklų atstovais, bandydami 
juos suvesti deryboms suda
rymui naujos sutarties. Ra
portuota nei valdžios atsto
vai nei John L. Lewis neda
rė pasižadėjimų šeštadienio 
pasitarime su Prez. Truma- 
nu.

Vadino OPA 'Hokum',
Kilo Karštas Ginčas

WASHINGTON, bal. 22.— 
National Assn. of Wool Ma- 
nufacturers prez. Arthur 
Bęsse šiandien kaltino OPA 
rėmėjus , “humbugo” palai
kymu, kas sukėlė karštus

KALENDORIUS
Balandžio 23 d.: Šv. Sote- 

ras ir Šv. Kajus; senovės: 
Viligailia ir Eikė.

Balandžio 24 d.: šv. Fide
lis ir Šv. Vaitiekus; senovės: 
Kantrimas ir Gražvyda.

ginčus senato bankininkavi- 
mo komiteto posėdyje.

Vidurmiesty, OPA direk
torius Porte r* kalbėjo 3,000 
OPA darbininkų masmitin- 
ge, kur jis sakė manąs opo
zicija pasiekė savo aukščiau
sią punktą, ir kad pasirodo 
labai didelė vieša parama 
stiprios kainų kontrolės pra
tęsimui.

Pradėta Vvkdvfi U.S.
Duonos Sumažinimas
WASHINGTON, bal. 22.— 

Šiandien pradėta vykdyti 
valdžios įsakymas vartoti 25 
nuošimčius mažiau miltų, 
kad būtų galima sutaupyti 
k’tą 25,000,000 trušelių kvie
čių eksportavimui badaujan
tiems kraštams.

Ryt dieną arba poryt vi
suomenė jaus įsakymą, ka
dangi duonos kepalai suma
žės. Kepėjų atstovai duoda 
suprasti, kad jie prašys lei
dimo pakelti kainą W 1 
centu už kepalą.

Staigiai Pasimirė
Marijonas Studentas
THOMPSON, CONN. — 

Vakar, bal. 22d. iš Marian- 
apolio, Thompson, Conn. bu
vo gauta žinia, jog staigiai 
mirė marijonas studentas 
Br. Jonas Pakaitis, 19 m. 
amžiaus.

Bro. Paulaitis buvo kilęs 
iš Gimimo P- Švč. parapijos 
Chicagoje. Prieš įstojant pas 
Marijonus jis lankė Quigley 
priruošiamą seminariją Chi
cagoje.

Dėl tolimesnių informaci
jų dėl laidotuvių ir kitų 
smulkmenų “Drauge” bus 
vėliau pranešta.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Vyriausias Teisėjas
Harlan Stone Mirė
WASHINGTON, bal. 22. 

—Šį vakarą nuo kraujo gys
lelės trūkimo galvoje mirė 
U. S. vyriausias teisėjas 
Harlan F. Stone, 73 m. Ve
lionis nusilpo teismo rūmuo
se sesijos metu ir teisėjai 
Black ir Reed išvedė jį iš 
kambario ir tuoj pašaukė 
gydytoją.

Pakorė Penkis Janonus 
už Lakūnu Nužudymą
ŠANGHAJUS, bal. 22. — 

Maj. gen. Masataka Kabura- 
gi, buvęs japonų 34-tos ar
mijos viršininkas, ir keturi 
jo padėjėjai buvo šį rytą 
pakarti už jų dalyvumą nu
kankinime trijų amerikiečių 
lakūnų Hankow mieste 1944 
m. gruodžio mėnesyje.
Lucas birž 1 išduos T -1

U.S. Slepia Naują 
Atominę Bombą: Laski

BRIGHTON, Anglija, bal. 
22.—Kalbėdamas britų ko
operatyvų partijos konfe
rencijoje, prof. Harold J 
Laski, Anglijos darbiečių 
partijos pirmininkas, sakė 
Amerika gamina naujas ato 
minės bombas, tokias pajė- 
gingas, kad viena galinti 
“sunaikinti didžiąsias Illi
nois ir Indiana valstybes.” 
Jis sakėsi “sužinojęs” apie 
tas naująsias bombas besi
lankydamas Amerikoje.

Lucas Birž. 1 Išduos
Pearl Harbor Raoorlą
VVASHINGTON, bal. 22.— 

Šen. Lucas (Dem., III.) šian 
' dien sakė jis iki birželio 1 
d. turės paruošęs savo ra
portą apie Pearl H&rbor ne
laimės tyrimą, nežiūrint ar 
kiti kongreso komiteto na
riai turės raportus ar ne. 
Lucag sakė nemanąs balsuo
ti už tolimesnį komiteto ga
liojimo pratęsimą.

CHUNGKING, bal. 22. — 
Gen. Marshall formaliai rei
kalavo, kad kiniečiai komu
nistai arba viešai atšauktų, 
arba patiektų įrodymus dėl 
jų daryto kaltinimo, kad 
amerikiečių lėktuvai ataka
vo komunistų jėgas Mandžu 
rijoje, ir kad vienas jų bu
vęs nušautas.

Marshall, specialus U. S. 
pasiuntinys baigimui civilio 
karo tarpe kiniečių, šian
dien laikė nieko nedavusius 
pasitarimus su gen. Chou 
En-lai, vyriausiuoju komu
nistų tarpininku, ir gen. 
Chiang Kai-shek. Komunis

Susekė Sąmokslą Nudėti 15,000 Naciu; 
Iki Šiol Užnuodyta 2,283 Belaisviai

NUERNBERGAS, bal. 22. 
—U.S. armijos viršininkai 
sakė daugiau vokiečių be
laisvių susirgo arseniko už- 
nuodijimu, misteriškam ban
dyme užmušti 15,000 nacių 
šturmtruperių. Iš viso su
sirgusių vokiečių skaičius 
Stalag’e 13 dabar siekia 2,- 
283. Neraportuota jokių 
mirčių.

Keturi buteliukaį arseniko 
buvo rasti po vokiečių ke
pyklos grindimis. Iš tos ke
pyklos buvo gauta duona, 
kurios apatinė pluta nutep-

Ministru Konferencija
Paryžiuje Bus Slaola
PARYŽIUS, bal. 22.—Pa

sak prancūzų oficialų pa3i- 
ruošiančių keturių valstybių 
užsienių ministrų konferen
cijai, susirinkimas bus slap
tas, ir nutarimai bus pas
kelbti tik konferencijos pa
baigoje. Valstybės sekr. Byr- 
nes sueis su Prancūzijos Bi- 
dault, Anglijos Bevin ir Ru
sijos Molotov aptarti sutar
tis su buvusiais priešais.

tai šiuo metu yra pasiruošę 
užimti Charbiną, kaip tik iš 
jo pradės išeiti Rusijos ka
riuomenė.

Chou sakė jis prašys savo 
komandierius pristatyti in
formacijas apie sakytas lėk
tuvų atakas, kurios neva 
įvykusios praeitą savaitę 
netoli Szepingkai.

Valdžios raportai iš Man- 
džurijos sakė komunistų jė
gos “kaip debesys“ paden
gia Kungchulin sritį rytuo
se nuo Changchun, kur val
džios 1-jį armija matomai iš 
lėto daro mažą progresą už
imtos sostinės link.

ta nuodais.
Ieško Lenko Bėglio 

Pulk. Samuel T. Williams,
komandierius 26-tos divizi
jos, kuri saugo stovyklą, sa
kė nepadaryta jokių areštų, 
nors visi kepyklos darbinin
kai tiriami, įskaitant ir tuos, 
kurie buvo paleisti bal. 13 
ir 14—vieną ir dvi dienas po 
duonos pristatymo.

(Frankfurte raportuota 
jog dabar ieškoma pradin- 
gusio išvietinto lenko, kuris 
sakoma buvo susijęs su “ pa
našiu atsitikimu anksčiau.”)

Prez. Trumanas Stebi
Laivyno Manevravimą
SU 8-JU LAIVYNU, bal. 

22.—Prez. Trumanas šian
dien įlipo į lėktuvnešį Frank 

I lin D. Roosevelt stebėti lai
vyno aviacijos jėgą didžiuo
siuose manevruose Atlante.

Ponas Truman su savo 
štabu atvyko iš Washingto- 
no prezidentiniu laivu Wil- 
liamsburg, į kurį grįš an
tradieny paplaukioti Chesa- 
peake įlankos srityje.
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Karių Savaitraštis

Apie Kvietinius Lietuvius
Nevv York (LAIC) — De 

filada, lenkų kariuomenės 
organas Vokietijoje (britu 
zonoje) sausio 20 d. įdėjo 
ilgą straipsnį: “Už jokią 
kainą lietuviai negrįš į so
vietinę Lietuvos respubliką", liams, lietuviams imamai. Te 

nepaisant, mažoje stovykloje

leidžiami biuletiniai, sieni
niai lapeliai ir t.t.

★
“...Kur ne kur nuosavios 

. _ pasik'a J3yrno stotys nugirs- 
latviai savo noiu sudarine- j jįnįas perduodamas slap-
jo SS divizijas, kurias vo
kiečiai noriai naudodavo ko
vai prieš partizanus, o lat
viškoji policija pasiliko at
mintina visiems svetimša-

Laikraštis aprašė pirmą.]} 
bolševikmetį, vokiškąją oku 
paciją ir lietuvių bėgimą 
1944 m., besiartinant antrai 
maskoliškai bangai. Skaičiai 
— kiek perdėti, pav., rašo
ma, kad britų zonoje lietu
vių esama 50,000, amerikie
čių zonoje 200,000, rusų zo
noje 150,000, bet iš ten lie
tuviai “sparčiai pranyksta”.

★

Korespondentas aprašo ti
pišką britų zonoje stovyklą, 
kame gyvena 700 lietuvių,
210 latvių, 21 estas ir 23 
asmenys be pilietybes. “Su
mažėjo 17 latviais, kuriuos 1 “Kriegsgefangene“ įr pc j T j • kad desDeraciiai dar 
suėmė kaipo buvusius SS j 400 gramų vilnos kiekvie. eigia’ kad desperacija! dar 
karius. Kai buvo surašinė- nam vaįkuį. Be to, pasiūlė
jama repatrijacijai, giįžti pasirinkti iš vokiečių surek- 
užsirauė 5 asmenys. Jų tar-! vįZUOįų drapanų. Iš viso

viešpatauja bendradarbiavi
mas ir korektingumas.

★

“Kitoje stovykloje baltie- 
čiai gyvena Hanoverio pro
vincijos miestelyje, apgyven 
dinti privačiuose butuose 
Ten gyvena 650 lietuvių, 250 
estų ir 150 latvių. Kiekvie
nas gyventojas gauna 4 kv. 
metrus ploto. Maistas paten
kinamas, tik, kaip visur, 
trūksta rūbų, ir apavo, net
gi vaikams. Ligi šiol UNRR 
A suteikė po porą metrų 
flanelės, tam tikrą kiekį ka
riškų apsiaustų su užrašu

Amerikos Idealizmas 
Tebėra Gvvas

YVashington, T. C. (LAIC) 
— Kovo 26 d. Kongresinia-

tų radio siųstuvų Lietuvos . nia Rekorde tilpo senatorių 
ir Latvijos giriose. Iš tų ži- Vanlenberg ir Willis kalbos, 
nių atrodo, kad gyventojų San. Arthur H. Vanden- 
persekiojimas buvusiose Bai berg, kalbėdamas kovo 23 
tijo3 valstybėse, dabar so- d. Grand Rapids, Mich., pa
vietinėse respublikose, tete- kartojo savo nusistatymą 
sitęsia, kad rusai kietai ker- užuienių politikos klausimais 
šija naujai “išlaisvintiems“ į ir yėl paklausė: “What is 
kraštams. Gyventojai masi- : Russia up to now? We ask

žoms tautoms, lygiai kaip Tel 
ir didelėms; 3) prieš impe
rializmą, tiek iš mūsų, tiek 
iš kitų pusės... Rusija suge
ba vykdyti savo agresines 
užmačias, nes Amerika jai 
suteikė bilijonų vertės lend-
lease, už tai negavusi jokio 
pasižadėjimo. Rusija nėra 
tiek stipri, kaip ji gali kai 
kam, atrodyti, ir mūsų tylus 
daugeliui jos įvykdytų pla
nų pritarimas ligi šiol buvo 
jos galingiausias ginklas.

YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN

pe viena senutė berankė. tranSpOrto tinkamais pasi- 
Rytdieną keturi jų pareika rodg viena pora kelnių, du 
lavo išbraukti juos iš sąra i moterį§ki marškiniai, ketu- 
šo. Galutinai grįžo tik vie-, rįog edgg Vyrįčkų baltinių, 
nas senas žvejys (galbūt vįskas kj£a buvo — tik skar- 
klaipėdiškis). malai.

Įvairiose stovyklose gyve 
nimo sąlygos įvairios. Va1.

niaį vežami Sibiran. Kuni
gai verčiami... kgituoti už 
grįžimą tėvynėn. Ūkiškas iš
naudojimas baisus. Šeiminin 
kavimas — plėšikiškas. Par
tizanų masės slapstosi gi
riose...

★
‘ Nepaisant to visko, ne

paisant priverstino neveik
lumo, nepaisant pozityvių 
perspektyvų dėl ateities sto-

it in Manchuria. We ask it 
in Eastern Europe... We ask 
it in the Baltic and the Bal- 
kans,”. Jis pažymėjo, kad 
UNO čarteris yra reikalin
gas pakeitimų ir kad Ame
rikos politika turi būti vi
suomet paremta' teise ir tei
singumu.

Šen. Raymond E. Willi- 
(Ind.) kovo 20 d. pareiškė: 

Pribrendo valanda mūsų
kos, _ tremtiniai iš Balti-' vyriausybei tvirtai ir atvi 
jos valstybių tvirtai tiki į ra^ išdėstyti mūsų nusista-

30 nuoš. nesilaike OPA
Springfield, III. — Carter 

Jenkins, OPA distrikto di
rektorius, praneša, kad nuo 
įėjimo OPA galėn iki šio lai
ko, 62-se apskrityse Illinois 
vai. buvo patikrinta 2,000 
krautuvių 1,000 restoranų ir 
100 maisto sandelių. Rekor
dai rodo. kad 30 nuoš. visų j 
tų biznių nesilaikę OPA kai
nų.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 vak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE O F INDIANA
lome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St.
H O URS: Daily •—8 P. M.
Saturdays 8 A. M. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 MEIAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kuri.* prašalina 

visit akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So, Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0523, Cbieago

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

Trečiatl. ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

likimo pasikeitimo dieną.

bus laiko. Blogiausiu atveju, 
jie tikisi pasilikti ištrėmime 
ant visados, tikėdami, kad 
prie priverstino gražinimo 
neprieis. Viena jiems yra 
aišku — po rusų valdžia 
jie negrįš už jokią kainą.

“Taip jiems diktuoja jų 
tautinės savybės: nepasiti
kėjimas ir sveikas protavi
mas. To nepajėgs pakeisti“Stovykloje veikia paruo

tos. va.- įįarnGjį 50-iai vaikų mokyk-, hnhaitoJiVc.0’”gio noima svyruoja aplink : }a pradįn- mokykla įr 4 kla J;J a buhalterija.
2100 kalor. į dieną. Praei-, progimnazija. Vadovėlių .v , ,, 
tais metais Raud. Kryžiaus ngra jokių, apart mokytojų ISDBLIClOjIITIBS 5 J J R 
pakeliai ateidavo kas 17 die- ^urįmų kelių egzempliorių,! ■ 1 
ną (reguliariau, net į lenkiš-, kurįuos atsiuntė išeiviai iš j l\OlCllOZllQS6 
kas stovyklas), vaikai pa- Amerikos. Anglų kalbos kur
pildomai gaudavo pieno. Sto &ug janko 150 asmenų ketu- 
vykios tarybos pirmininkas rįomįs paskaitomis. Prancū

zų kalbos kursus lanko 50.yra lietuvis, vice-pirminin- 
kai latvis ir estas. Nuo kas 
50 gyventojų stovyklos ta- 
rybon renkamas vienas at
stovas... Veikia komisijos, 
maisto, informacijos, kultū
ros-švietimo, mėgėjų rate 
liak vaidintojų grupės, pas
kaitų komisija. Atidaryta 
gimnazija, viešoji mokykla

Lenkų kalba, 
suprantama.

girdi, visiems

* Didžiausi baltiečių susi
būrimai yra apie Hanau, Ol- 
Jsnturg, Dorfoerden, Det- 
mold, Wuerzburg. Kassek 
Lietuviai turi spausdintų 
laikraščių, leidžiamų Augs-

tymą pasaulio reikaluose.... 
Mes turime visiems pareikš
ti, kad mes stovime: 1) už 
teisingumo taikymą visiems; 
2) už apsisprendimą, ma-

Būk šviesus, skaityk 
“Draugą".

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

Vartokite . . .
HEALTH RESOK1 M1NEKAL 

BATH DRISKA
1 maišu kas užtenka 

maudymams. 
KAINA TIKTAI

10

$1.00

Prašykite Jos vietihSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chieago, III.

Southsaidiečiai, kreipkitės Į 8HIM- 
KUS DRUGS, 3301 8. Halsted St.

Nevv York (LAIC) — Pa
tikrinus kaikuriuos rusų 
kolchozus, kaip praneša 
“Pravda” No. 55, rasta jog Tel. VIR 0980 (office ir Namu.) 
administracija eksploatuoja 
darbininkus. Pav. vietomis Dr. Wal!er J. Kirstuk
laukusoe dirbo 7 kartus dau
giau žmonių, negu kad kol
chozo centre (namie), o dar
bo dienų skaičius (pagal ką

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
išmokamas atlyginimas) pa- valandos; 
skaitytas abiems grupėms 
beveik vienodas. Arba ir vėl

4 popiet, 6:30

ir parengiamoji mokykla ! burge (Amerikos zona), Dori _ ten> kuv kolchozininkų, 
viso mo Coi vai ų. roerden ir Haffkruge (britų j užimtu .administracijos, ap-

c, . • - 4 - noriai, taipgi Rotenburge, tarnu limo ir šeimininkavimo■ Stovykloje viešpatauja Mn0> te,
graži tvarka, susitvarkymas , , komunistiška3 laik,
įr švarumas. Savitarpio san- „aštis din0 laik
tykiuose lietuviai arčiau su
gyvena su estais, negu su 
latviais, su kuriais prasiver
žia šaltumas dėl pastarųjų 
ankstyvesnio bendradarbia
vimo su vokiečiais. Būtent,

raštį Luebecke, latviai Det-

darbais buvo penkis kartus 
mažiau. Darbo dienų lygi
nant su lauko darbininkų 
grupe, jiems buvo priskai-

molde. Atskirose stovyklose tyta penkis kartus daugiau.

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

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

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

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

Tiksint* Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

DR. WALTER J. SWIATEK
• OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankoa)

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

~DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė
(2-troe 'nbof,'

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia Saukite—
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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

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

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.: ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tek — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 iki S kas vakaru. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Contact Stiklai 
Stiklus A t nauji ilsi m

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
JGONIUS PRIIMA:

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

)R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8213 

Res. Tel. REPubllo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama—

Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi
Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

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

Res. Tek: HEMloek 8150 

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 
Vak: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chieago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javoil
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue

VALANDOS: nuo »-4 ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

JOS. F. BUDRIK
RAKANDU ’R JKWELRY

KRAUTUVE
3211 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tek CALumet 7237

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

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

I EN’GVrj IfiMGKfi.TTMU 
t’ROGKAMU VALANDOS:

HT DRIKO LEIDŽIAMOS KADIO 
WCFL. 1000 k Nedėlios vak 9:20 
WHFC 1450 k Ketvergo vak. 7:00

ų

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

68C3 W. Cermak Road
BERWYN, ILLINOIS

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Ofiso Tek — Berwyn 8828 

Rez. Tek — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tek: CICERO 8650 
Rez. Tek: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200 

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

BE

Lieiuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

IBARCtlTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -160 kilotydes
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehiil 2242

rel. GANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPnbUo 7868

TeL CANaI 0257
Bes. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street 
Vak: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30

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

Tel. YARds 6921 

Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Res. 6958 So. Talman Ava.

Rm Tek GROvehiil 0617 
Office Tek HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Bcad
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 

Namq Tek PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47 th Street 

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

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

■E “31

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Franeisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
UZSISAKYKIT “DRAUGĄ’

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue
VAL-\NDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tek: PULLMAN 1193
Namo Tai.? PTTT.I.MAV MTl

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

VVest Toun Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tek: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
[Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED

s “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

"DRM'GAK” IIELP AVANTED 
AHVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcnrborn Street 
Tel. RANtlolph UlKS-UIStf

H EI,P TVANTED — VYRAI

DVEJŲ MOPUOTOJŲ
ir

DŽENITORIAUS

6 naktis j savaitę. 48 vai. unijos 
rata.

NORTH AMERICAN BLDG. 
36 S. STATE ROOM 1402

PROSYTOJO IR 
BllSHELMAN

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
A. & P. CLEANERS 
1045 Bryn Mawr Avė.

EDO. 0033. Mr. Gertner

HELP TVANTED — MOTERYS

RADIO COII, VVINDERS, 
SANDERS, SOI.DERERS, 

ASSEMBI.ERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKLIN 2488 
(Milwaukee Avė. karas iki duriu.)

DVEJŲ ŠVEITĖJŲ
ir

DVEJŲ DŽENITORKŲ

5 naktis j savaitę. Darbas 6 iki 8 
vai. kas naktį Unijos Mokestis.

NORTH AMERICAN BLDG. 
36 S. STATE ROOM 1402

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. BA0KUB

4X04 Archer Avenue, Chloage

TAPĖ EDGE VYRŲ
Prie

INNER SPRING 
MATRASŲ
55 VaJ. į Savaitę.

Pašaukite

CANAL 8880

Granito Piovėjų ir 
Raidžių Kalėjo

Pastovus darbas. Puikios darbo 
sąlygos.

S. BERLINER 
MONUMENT CO.

1126 DĖS PLAINES AVĖ. 
FOREST PARK, ILL. 

FOREST 736

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA NAKTIMIS DARBUI 

VALYMUI MOTERIŲ •
Kreipkitės prie Mr. Kelly 

ROOM 206

547 W. JACKSON BLVD.

MERGINU
RADIO

ŠVIESUS, SVARUS TR 
I.ENGT AS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

DIRBTUVEI PADĖJĖJŲ 
Pirmo Kleso

DARBININKŲ
PASTOVIEMS DARBAMS

Diena ar naktį Darbai 
Atsišaukite

SERVICF.D PRODUCTS CORP. 
6051 W. 65tli St.

PORTERIŲ
PASTOVŪS DARBAI 

Diena — 70 e. Į Vai.
Saki i — 73% j Vai.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 BELMONT AVĖ.

SARGAS
Patyrusio prie bigh pressure 

boilerio.
PASTOVIS — GERA MOKESTIS 

CIIURCHILL CABINET CO.
2119 Churchili St.

(1800 Norta — 2100 West)

94 CENTU
f

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

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

ADVANCE IRON & METAL 
SALVAGE CO.

1144 S. Fairfield
KEDzie 4608

HELP TVANTED MOTERYS

PLESTIKO IšDIRP.YSTfi
Daug- Įdomiu darbai.. JokTo patyrimo 
tame nereikia. Pastovus darbas, ge
ra. mokestis.

KEOLVN PLASTICS 
2731 N. PULASKI ItD.

AI,BANY 1732

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas 

4 iki 7 vai. kasdien 
7 tam Aukšte 

Samdymo Ofisas 
CIIAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS Į SAV.

5:30 RYTO IKI 2:30 TP. 
ATSISUKITE 7lam AIKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CIIAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

REIKIA 
Valymui Moteris

5:30 V AK. 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=X><=>O«

MORKOS

Vienu tarpu pasklido tar
pe žmonių “naujiena”, kad 
morkos turi daug Vitamino 
“A”, kad morkos atstoja o- 
randžius, kad morkas val
gyti yra labai sveika. Taigi 
ir pradėjo žmonės daug mor
kų valgyti, ir net savo kū
dikius morkomis šerti. Gud
riai paskleista propaganda 
davė didį pelną morkų au
gintojams. Morkų kainos ki
lo sykiu su morkų populia
rumu. Pinigas pinigą daro. 
Paskui jau tiek buvo įsidrą
sinta, kad net pradėjo skelb
ti tokį lozungą: “Valgyk 
morkas kasdien, daktaro ne
reiks“, Nonsensas.

Argi, ištiesų, yra taip 
sveika morkas valgyti? Tai
gi sveika, jei neperdaug, jei 
n,e kasdien. Bet žmonių gal
vosena dažnai yra klaidin
ga. Žmonės mano, “jei tru
putį morkų valgyti yra svei
ka, tai daug bus dar svei
kiau.” O kas tos sveikatos 
nenori? Taigi ir valgo jie 
morkas, valgo daug ir nuo
latos. kol gauna ligą, kol 
pastabusis daktaras uždrau
džia morkas valgyti.

Morkose randasi su Vita
minu “A” karotinas. Kai 
žmogus valgo perdaug mor
kų, tai gauna hyperkarote- 
nemiją. Visame kūne atsi
randa xanthosis, odoje pas
tebima geltonos plėmos. Kar 
tais net visas kūnas pasi
daro taip geltonas kaip mon
golo. Ir jeigu dar nesustoja 
valgęs morkas, tai vėliau 
pradeda netekti svorio, ke
penys išburksta, kraujo spau 
dimas nukrinta žemiau nor- 
malumo, rankos ir kojos 
tirpsta.

Neperseniai labai įdomų 
atsitikimą raportavo Dr. 
Henschen. Viena 49 metų 
amžiaus moteris išgirdusi, 
kad morkas yra “labai svei
ka valgyti“, valgė kasdien 
po du svarus per 6 mėne
sius. Išpradžių jos visas kū
nas pagelto. Paskui kepenys

Mioterės
Dirbtuvės Cafeterijoj

GERA MOKESTIS
Pastovūs Dari,ai

S. KARPEN & BROS. 
636 W. fermak Rd.

MERGINŲ 
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR ROBIN 
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.
PRANEŠIMAS

MERGINŲ IR MOTERIŲ
1- mas šiltas: 8 ryta iki 4:30 pp.
2- tras šiltas: 4:30 pp. iki 1 ryto.

Lengvi dirbtuvės darbai prie maži, 
daikti,.

PRADINE RATA:
$33.80 už 48 Vai.

Kompanijos commissary ant vietos, 
dykai apdrauda. Ateikit stoti prie 
darbo.

320 E. 21 st. St.
REVERE CAMERA

REIKIA
DŽENITORKŲ

6 dienos į savaitę.
6 vak. iki 12:30 ryto 
79 9/10 c. į vai.

GRAND CENTRAL 
PASSENGER STATION 

HARRISON IR WF.LLS ST.
Mntykll Mr. ,1. C. I’eteisnn-.lanilor

HELP WANTED — MOTERYS

rankovių”
APSIŪLĖTOJŲ

Patyrusių
PRIE VYRAMS KOTŲ 

arba

Pasiųsim Darbo 
Į Jūsų Namus

KREIPKITftS PRIE 
MR. LEVINSON

ALFRED DECKER 
& COHN, INC.
416 S. Franklin St.

Tel. f VVABash 7667

VYRAI IR MOTERYS

DŽENITORIŲ IR DŽENITORKŲ
Dienoms Ir naktimis. Unijos mokes
tis. Puikios darbo sąlygos, pastovu
mas. apmokamas atostogos.

CONTINENTAL COMPAMES HLDG. 
310 S. MICHIGAN AVĖ.

labai padidėjo, ir blužnis su
purto, kraujuje sumažėjo 
baltųjų celių, kraujo raudo
na spalva nublanko, *gavo 
dusulį, greit pailsdavo ir 
slobdavo, rankos ir kojos 
tirpo. Tai toks yra tipingas 
vaizdas ligonio gavusio hy- 
perkarotenemiją.

Žinoma, retas kuris val
go tiek daug morkų, kaip 
kad viršminėtoji moteriškė 
suvalgydavo. Bet yra nema
žai tokių, kurie tikrai daž
nai ir beveik kasdien mor
kas valgo. Net pusę svaro 
morkų į dieną gali žmogui 
pakenkti. Ypač vaikams ga
li pakenkti. Tad atsargiai. 
Truputį yra sveika, bet kai 
perdaug, tai nesveika.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas B. U. — De- 
sensitizacija — injekcijos 
nuo “Hay Fever” pagelbsti 
daugeliui. Kas pradeda sirg
ti “Hay Fever’’ rugpjūčio 
mėnesyje, tai dabar yra lai
kas jau pradėti imti injek
cijas.

Atsakymas V. J. — Chro
niško nefrito yra keletą rū
šių. Kiekvienas nefritis (in
kstų liga) yra rimta liga, 
reikalauja stropios daktaro 
priežiūros bei dažnaus šla
pumo tyrinėjimo. Jokių pa
tarimų tamstai dėl tamstos 
ligos čia suteikti negaliu.

Atsakymas P. E. — Sa
vo šešių metų amžiaus vai
kui neprivalai duoti daugiau 
kai vieną oranžį per dieną. 
Jei daugiau duosi, gali pa
kenkti.

Atsakymas A. K. — Mik
čiojimą, ar kalbos užsikir
timą galima pagydyti tik 
specijalėse tam tikslui mo> 
kyklose. Neį vaistai, nei ba
rimai nieko nepadės.

Atsakymas F. T. — Jei 
bijai ir nežinai ko bijai, tai 
gal būt kad pasąmonė buvo 
kada nors sukrėsta, o da
bar nervai yra perjautrūs. 
Priežasčių gali būt visokiau
sių: gal perdaug kavos ge
ri, gal vidujinės liaukos yra 
ligūstos, gal kas kitas. Eik 
pas daktarą, klausyk jo įsa
kymų.

Revolveriu suženijo

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

i Adomaitytė, kilusi iš Venslo- 
viškiii km., Skirsnemunės vai.

| Andriukaiėiūtės, dvi seserys, 
kilusios nuo Skirsnemunės, Jono 
Gedmino giminaitės.

Ališauskienė-Bert eškaitė Ona, 
kiluši iš Kušliškiuj km.. Su vai k ų 
Kalvarijos, gyvenusi I’liiladelphi- 
joje.

Ališauskis, ir jo dvi seserys,
| kilę iš Palšiių km., Šimkaičių, vai., 
i Raseinių ap.

Balčiūnas Juozas, kilęs iš Svi- 
denių km., Kupiškio vai., Pane
vėžio ap. y

Banevičius Jonas, sūnus Kons
tantino, kilęs iš Kašeburiuj km., 
Panevėžio vai.

Baranauskas Kazimieras, kilęs 
iš Troškūnų vai., Panevėžio ap.

Bartkus Auna, gvv. Gardner, 
Mass.

Budavičius Jonas, iš Upytės 
miestelio, Naujamiesčio vai., Pa
nevėžio a p.

Čaikauskas Jokimas (Czajkovs- 
ki Jaeob), iš Vusiulilų km., .Dau
gėliškio vai., Švenčionių ap., gyv. 
Čikagoje.

Čiapsis Mykolas, iš Mikuliškių 
dv., Jonavos vai., Kauno ap.

Čiuras Antanas, iš Čiurlu km.. 
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap.

Danyla Petras, giminaitis Kot
rynos Danylaitės-Tūbienės, ir jo 
duktė Ona Danylaitė.

Dapkus Anupras, brolis Ju
liaus, kilęs iš Joniškio.

Dubetis Vincas, iš Musnikių 
km., Ukmergės ap., ir jo žmona 
Olipi.ja, iš Pivašiūnų, Alytaus a n., 
gyvenę New Yorke savo namuose.

Dumbauskienė-Gerulaitytė Mo
nika, iš Kalnėnu, Raseinių aps.. 
gyvenusi Čikagoje.

Kndz.elis Jurgis, iš Papiškic 
km., Gelgaudiškio vai., Šakių ap., 
gyvenęs New Vorke.

Gapšvs Zigmas, iš Kėdainių 
apskr., gyvenęs Baltimore, Md., 
Vallev View Avenue.

Gavėnienė-Šneidaraitytė Augus
tė, iš Vainuto, Tauragės ap., gyv. 
Čikagoje.

Geeas Balp, gyvenęs Seranton, 
Pa., Blair Avė.

Ghans Zofija, gvvenuši Detroit, 
Mieli.

Gudvnas Jonas, gyvenęs Seran
ton, Pa.

Juknis Petras, iš Šaukėnlų vai., 
Šiaulių ap., gyvenęs Čikagoje.

Jurevičius Romualdas.
Jurgelevičiai, broliai Dominin

kas, Juozapas, Petras ir Vincas, 
kilę iš Rudnios bažnytkaimio, Ka
niavos vai., Lydos ap. Juozapa-s 
ir Petras gyvenę ar Čikagoje, ar 
Providenee, Ii. I.

Jusevičius Lionginas, iš Pave- 
šėeių km., Panevėžio vai.

Juškevičius Antanas.
Kaminskienė Beata.
Kantrimienė-Sl ravinskaitė Ag

nė, kilusi iš Papilės, Šiaulių ap., 
gyvenusi Čikagoje.

Kasper-Kasperavičienė Rarliorn, 
bei jos sūnūs: Jonas vaistinin
kas ir Adolfas daktaras, gyvenę 
Bostone.

Kavaliauskienė-Juknytė Morta, 
iš Šaukėnų vai., Šiauliįų ap., gy
venusi Čikagoje.

Knoll-Jančevskvtė Augustė, gy
venusi Peoria, UI.

Kuzmickas Baltrus, gyvenęs 
Seranton, Pa.

Kvietkauskas Juozas, iš Moko- 
lų km., Marijampolės vai., gyve
nęs Manehester, f'onn.

Leleikienė-Rcivitvtė Stanislava, 
ir vyras Juozas Leleika, gyv. Či- 

I kagoje.

i Lukšys Kazys, gyvenęs Basei- Petronėlė, iš Pasiekų km., Liuba- 
iniuose, dabar gyvenąs Čikagoje, vo vai., Marijanųioiės ap.
, Marcinkus Aleksandras, gyven. 1 Šečkus Martynas ir Juozas

Hagoje.

Matulevičienė Konstancija ir 
jos sūnus Vladas .Matulevičius,

I dirbęs bene “Vienybės“ spaus
tuvėje Bi nokly n

.Mažonaitė Genovaitė, gy. či- 
I kagoje.

Namaksi Ona, giminaitė Kot
rynos I )an\ la itės-Tūbienės.

Nefas V ladas (\Valter) ir jo 
duktė Genovaitė, gyvenę Čikago
je, Leavitt gatvėje.

Paeevičius Antanas ir Pranas, 
bei Antano žmona Viktorija Kli- 
inoliaitė Paeevičienė, kilę iš Bab
tų miestelio Kauno ap.

Paeevičius Mykolas, sūnus A- 
dolt'o, kilęs iš Daužnagiių km., 
Pašu.švės vai., Kėdainilų a p., gy
venęs Čikagoje.

Pangonis, gyv. Detroit, Mieli., 
turėjęs giminių N. Ūdrijos km., 
Alytaus ap.

Paulauskaitė Pranė, iš Seme
liškių miestelio, Trakų ap.

Perekšlienė Ona, giminaitė Ko
trynos Danylaitės-Tūbienės.

Pūkas Silvestras, gyvenęs Serali 
ton. Pa.

Radzevičius Leonas ar Leonar
das, kil. iš Šakių, buvo atvykęs 
Lietuvon 1937-38 m., grjžo Ame
rikon 1939 m. rudenį.

Raznauskas Jonas.
Beivytis Augustinas, ir jo žmo

na Uršulė Beivytienč-Mikužaitė, 
gyv. Čikagoje.

Bibinskas Petras ir Viktoras, 
sūnūs Vinco, iš Vilaikių km., Lei
palingio vai., Šeinių ap.

Sareevieienė-Paeevičiūtė Sehole, 
duktė Adolfo, gyv. Pbiladelpbi- 
joje.

Sargelis Juozas, iš Bastalindžių 
km., Gelvonų vai., Ukmergės ap., 
turėjęs siuvyklų New Vorke.

Saulekieriė-Verbliugevičiūtė Pe
trė, su vyru, kilę iš Šeduvos.

Siinonauskienė-Beturytė Agota, 
iš Šeduvos no, Panevėžio ap., spė
jama gyv. Kenosha, Wis.

Sventiekas Antanas, gvv. De
troit, Mieli.

Svetikienė-Vaieiekauskaitė Mo
desta, ir jos sūnus Henrikas Sve- 

j tikas, baigęs Prekybos Institutą 
Klaipėdoje, gvvenę Koebester, N. 
V.

Šatkus Pranas, gyvenęs Pater- 
sone.

Šeštakauskienė (?) - Žilinskaitė

Room 1425 HAR. 3700

Baltimore, Md. — William 
V. Steppe, eks-kareivis, įne
šė į Valstybės Apygardos 
Teismą divorso bylą. Pagrin
dą padavė sekantį:

Tarnybos metu prie jo pri
tapo dviejų mėnesių divor- 
sistė, Katherine Martin, iš 
Augusta, Ga.. ir pasisiūlė už 
jo tekėti. Steppe’i atsisa
kius, ji pašaukus savo brolį 
poliemoną, kuris atėjo, išsi
traukė revolverį ir pareiškė:

“Bus militarės jungtuvės, 
arba militarės laidotuvės”.

Steppe’i nebuvę kitos išei
ties, kaip tik tuoktis. Teisė
jui atliekant jungtuvių cere
monijas, minėtas poliemonas 
taipgi šalę stovėjęs su revol
veriu rankoje.

RENDUO.IA8I

, spe-

čiku-
jama gyvena N'ew Yorke.

Šeputienė Marija, gyv. 
goję.

Šerdis Kazimieras ir jo vaikai 
donas ir Janina.

Šilkaitienė (Shilkailis) Bofina, 
našlė, gyvenusi New Yorke, jos 
vedęs sūnus Vladas ir duktė Mi- 
lytė.

Šiviekas Stelbi, gyv. Detroit, 
Mieli.

Šniigelskas Juozas, gyvenęs Jer- 
sey City, N. J.

Šukys (Slinkęs) Domininkas, 
kilęs nuo Žagarės, gyvenęs Illi
nois valstijoje.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania,

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

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius Bedua. rašomas plunksnas

i r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kainas 1

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą 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
Phone: LAFAYETTE 8617

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, 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 Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųi

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATHS

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

Šią pinlgnj sumą. KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOŠ būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinĮ savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaidą. pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siamo reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

HKMklKKHK
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI

ATSILANKYTI PASITARIMUI
I l< ’l U H . !

Mažai teisingai šeimai reikalingas 
imtum, aiuirtinent arba du kniuba-
prnnišu^ai' tv.' m Arba pašaukit WABash 2211

RENDCO.IASI — fiirnlsiiotas kaml>a- 
baris, apšildomas, geram vyrui arltn 
moteriai. Kreipkitės adresu — 58 E. 
1IMIIIi Nt., antram aukšte Iš užpaka
lio. __________

Jeruzalės istorija siekia 
vadinamą akmens gadynę, 
būtent 2500 prieš Kristaus 
gimimą.

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,
, by the

LITHUANIAN CATI1OLIC 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 Chlcagoje ir Cicero—paštu:
Metams .....................................   $7.00
Pusei metų .................,............................................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ........................................................................ 1.50
Vienam mėnesiui ...................................................................... .75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Praėjusiu Velykų Nuotaikos
Velykų šventės praėjo geroje, kilnioje nuotaikoje. 

Bažnyčios visur buvo perpildytos tikinčiaisiais. Visur 
buvo jaučiamas religinės sąmonės sustiprėjimas. Gra
žus oras taip jau kėlė didžiosios -Kristaus prisikėlimo 
šventės nuotaiką.

Tai buvo pirmos Velykos po septynių karo metų 
švenčiamos taikoje. Sakome taikoje, turėdami galvoje 
tą faktą, kad Vokietiją, Italiją ir Japoniją nugalėjus, 
didžiųjų karo frontų nebėra. Tačiau kova tebeina vi
same pasaulyje. Visur kovojama su bado šmėkla ir 
taip jau kovojama su pokarinėmis problemomis.

Nelinksmos buvo Velykos rusų okupuotuose kraštuo
se. Nelinksmos jos buvo ir Lietuvoje, kuri tebėra žiau
rių bolševikų vergijoje, kurios žmonės yra terorizuo
jami, kankinami, ištremiami.

Nors tuo žvilgsniu liūdnos ir skaudžios jiems buvo 
Velykos, tačiau esame įsitikinę, kad jie giliai savo šir
dyse gaivino viltį Lietuvos prisikėlimui, Lad jų mal
dos buvo sukoncentruotos apeliacijai į Aukščiausiąjį 
padėti realizuoti jų gilų troškimą — išlaisvinti Lietu
vą ir atsteigti ją laisva ir nepriklausoma valstybe. •

★
Popiežiaus Paskatinimas

šventasis Tėvas priėmė Italijos jaunimo katalikų 
akcijos grupę ir jai pasakė svarbią kalbą. Tarp kitko 
Jo Šventenybė nurodė, kad šiuo metu yra reikalinga 
labai rimtai atsižvelgti į kovojimą su prieškrikščioniš
komis jėgomis politikoje. Toji kalba, kaip manoma, 
tai buvo atsišaukimas į Italijos katalikų visuomenę 
rūpestingai atlikti savo politines pareigas sąryšyje su 
birželio 2 d. rinkimais Italijoj.

šis Jė šventenybės paskatinimas labai tinka visų 
pasaulio kraštų krikščionims.

Kam šiandien nežinoma, kad purvinos komunistų ran
kos visur siekia, kad smaugti demokratiją, atimant 
piliečiams visas jų teises ir įvedant diktatūrą, kuri 
valdo panaudodama teroristines priemones. Tuose kraš
tuose, kur piliečiai nėra pakankamai veiklūs, kur yra 
apsileidę ir neatlieka savo pilietinių pareigų, ten ko
munistams yra lengviau įsigalėti ir savo biaurų poli
tinį smurtą pravesti.

Todėl Šventojo Tėvo paskatinimas krikščionims būti 
akylais ir veikliais politiniame gyvenime yra labai rim
tas. Toks paskatinimas reikalingas ir Amerikos žmo
nėms, nes daug jų labai paviršutiniškai atlieka savo 
pareigas.

★
Tikrieji Demokratijos Priešai

LAIC žiniomis, kongresmanas Clare E. Hoffman 
(Mich.) patalpino Kongresiniam Rekorde ‘‘Dowagiac 
Daily News” (Mich.) bal. 6 d. redakcinį straipsnį “Win 
the Peace".

Atstovas pareiškė: “šis straipsnis trumpai ir aiškiai 
atpasakoja, geriau negu aš pats pajėgčiau tai pada
ryti, kai kuriuos dalykus, kuriuos aš norėjau išaiš
kinti."

Straipsnyje sakoma: “Niekas taip ryškiai nepavaiz
duoja taikos sabotavimo, kaip vadinamosios ‘‘Taikai 
Laimėti Konferencijos” programa.

“Užuot sudarinėję tariamus nesmagumus Sovietų Ru
sijai, programa siūlo, kad mes imtumies iniciatyvos 
draugiškiems santykiams su Rusija sustiprinti. Jie rei

kalauja Rusijai paskolos, atominės bombos paslaptimi 
pasidalinimo. Jie reikalauja atmesti Churchillo siūlo
mą karinę sąjungą. Jie nori, kad mes sustabdytume a- 
tominės bombos gamybą, kad savo informacijas per
duotume UN’ai ir atominės energijos kontrolę paves- 
tume civilių nuožiūrai. Jie reikalauja atmesti karinės 
prievolės įstatymo prailginimą ir priverstiną karinį 
apmokymą. Jie reikalauja baigti gen. McArthur “vie
no žmogaus valdžią” Japonijoje ir teisti japonų impe
ratorių kaipo karo nusikaltėlį. Jie reikalauja, kad visi 
klausimai būtų pavesti UN’ai ir kad mes liautumės 
“vienpusiškai veikę". Jie reikalauja kad mes siektu
me visiškos nepriklausomybės Indijai ir išvestume iš 
ten savo kariuomenę. Jie reikalauja, kad Saugumo Ta
ryba pareikalautų ištraukti visas “intervencines’’ pa
jėgas iš Indonezijos. Jie nori nusikratyti Hooverio iš 
“bado’ ’ komisijos ir reikalauja, kad mes imtumės veiks
mų prieš Franco.

Karščiausias rusofilas, pasirodė esąs senatorius Pep- 
per.

“Pasaulyje esama visokių žmonių, betgi, žmogaus 
pasitikėjimo suvedžiojimui turėtų būt nustatyta riba. 
Patį, pavojingiausią šioje šalyje elementą šiandien su
daro grupė, kuri seka komunistišką “liniją”, kuri sten
giasi ugdyti nesutarimą, diskredituoti Amerikos poli
tiką, mus mėgina išsivežti pasivažinėti ir, kaip kokį 
žioplių būrį, parduoti, šie kenkėjai yra tvirtai įsikasę 
visose valdžios įstaigose, unijose ir politikoje. Tai yra 
“fellow traveler” pulkai, tariamai iš aukštos inteligen
cijos žmonių sudarytų, kurie mus kūnu ir dūšia išduo
tų tarptautinės galvosenos ideologijoms, paliekant mus 
be jokios apsaugos.”

★
Tikrieji Stalino Planai
SOVIETŲ RUSIJA NORI BOTI PASAULIO VALDOVE

Kokie yra Stalino planai? Ko nori Sovietų Rusija? 
Šiuos klausimus stato kiekvieną kartą užsienio diplo
matai, matydami naują sovietų užsispyrimą, ar nusi
leidimą kokiame nors tarptautiniame klausime.

Rusai, būdami pusiau azijatų rasės, mėgsta išlaikyti 
aplink save paslaptingumą, tuo suintriguodami ir įtrauk
dami į savo tinklą “žuveles”, kurias jie jau nuo šimt
mečių meškerioja.
AMERIKA RUSAMS PER TOLI...

Buvę iki šiam laikui pavojingiausi Rusijos priešai 
Vokietija ir Japonija sunaikinti. Kinija yra dar silpna 
ir iš jos sovietams negręsia joks pavojus. Europos val
stybės? Bet jos beveik visos yra Maskvos įtakoje. 
Amerika yra per toli... kad kištųsi į rusų vidaus reika
lus.

Bet yra dar pašonėje viena stipri valstybė, kuri ne
nusileidžia rusams ir visur kur gali jiems kaišioja koją. 
Tai Anglija.
KOKIE YRA SVARBIAUSI RUSŲ TIKSLAI?

Anglija yra galinga tik tada, kada ji gali susisiekti 
su savo kolonijomis ar dominijomis. Bet kas būtų šian
dien iš jos, jei ji būtų atkirsta nuo kolonijų? Rusija 
tai suprato ir pagal paruoštą planą pradėjo pulti An
gliją iš visų pusių.

Bet kad atsistojus ant kelio, reikia išeiti į Vidur
žemio jūrą. štai kodėl rusai šiandien veržiasi su bul
garų pagalba į Egėjos jūrą, štai kodėl jie stato turkams 
reikalavimus perleisti jiems Dardanelių sąsiaurio kont
rolę, štai kodėl jie iškėlė persų problemą, nes nori pri
siartinti prie Suezo per Syriją ir Libaną, nori išeiti į 
Persijos įlanką per Teheraną...

Čia ir yra svarbiausieji taškai, į kuriuos rusai daro 
smarkų spaudimą.

Jaudinti Angliją tarp Triesto ir Suezo, tai yra tai
kinti į pačią Anglijos širdį, nes čia randasi visos ba
zės, kurios stovi ant Indijos kelio.
KAS VOKIEČIAMS NEPASISEK®, AR RUSAMS 
PASISEKS?

Indija! Be jos Anglija nebūtų pasiekusi tos galybės, 
kurią turi šiandieną. Jei Anglija nori išlaikyti impe
rializmą, ji turi saugoti savo įtaką Indijoje, nors ir 
duotų jai nepriklausomybę. Jei ji nemano pasitraukti 
iš didžiųjų valstybių tarpo į mažesniųjų eiles, ji turi 
budėti.

Persijos įvykiuose anglai buvo smarkiausiai paliesti. 
Jie neteko kontrolės tų turtų, kuriuos valdė ilgus me
tus. Rusai, gi priešingai, įtraukia į savo įtakos zoną, 
užvaldydami naftos šaltinius, prisijungdami Azerbai- 
džiano autonominę respubliką, prisiartina prie Turki
jos sienos.

Wilhelmas ir Hitleris siekė to paties tikslo, šioje 
vietoje susilpninti anglus, atkirsti juos nuo kolonijų, 
bet ne vienam iš jų nepasisekė. Ar dabar Stalinui pa
siseks? žaidimas yra milžiniškas ir jo laimėjimas, pa
saulyje galėtų daug ką nusverti.

Jau Petras Didysis svajojo, kad reikalinga prisiar
tinti kuo arčiau prie Konstantinopolio ir Indijos, kurie 
yra pasaulio sandėliai. Jis jau tada pasakė, kad kas 
juos valdys, tas bus pasaulio valdovu.

(Daugiau bus)
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Ėmė jau temti. Gatvėse 

pradėjo spindėti silpnos švie 
sos; kur-ne-kur pravažiuoja 
rogutės. Pasirodė vakarinė 
žvaigždė, bet didelis, tam
sus debesys ją vėl užvilko. 
Gatvėj retai kur- slankiojo 
žmonės. Antai, ateina auga
lotas, kaip matyti iš nulup
tų antpečių vietos, karinin
kas ir ištiesia praeinančiai 
poniai ranką. Ne flirto tiks
lais, kaip anksčiau jis buvo 
gal pratęs. Prašė išmaldos- 
Ponia pasibaisėjusi nusisu
ko ir greitu žingsniu nubė
go tolyn, šiurpas, matomai, 
perbėgo nuo tokio vaizdo, 
ir ji jam nieko nedavė.

— Dieve, o Viešpatie! — 
galvojo sau Marytė: — Gal 
jo šeimyna badu miršta, nes 
jis pasmerktasis buvęs ka
rininkas. Jam niekas padėti 
nenori. Ar manė tas žmo
gus, kad jam teks elgetauti-

Karininkas ranka suspau
dė smilkinius ir ėjo toliau. 
Netrukus prie jo priėjo di
delis vaikas, prašydamas iš
maldos. Karininkas tik skė
stelėjo rankomis ir nuėjo 
toliau. Marytė vis žiūrėjo į 
gatvę...

Jau visai sutemo. Baisi 
tamsuma, kuri suteikia tiek 
neramumo nesveikiems ir 
nervingiems žmonėms, ap
gaubė žemę. Žmonių gatvė
je buvo tik kur-ne-kur. Vie
nos moterys maža kur te
sirodė.

Ateina gražiai pasipuošu
si drąsuolė.

— Kas ji? Ar iš dangaus 
nukrito? — galvojo sau pra
einąs pro ją ne vienas.

Iš vartų iššoko kažkoks 
apžėlęs tipas ir atstatė jai 
revolverį. Ponia iškėlė ran
kas į viršų. Paskui prisa
koma nusivilko gražų ap
siaustą, nusimetė kepurę, 
nusiavė batus, suknelę ir... 
tik su kojinėmis apatiniuo
se rūbuose ištrūkusi bėgo 
namo. Gatvėj visai tuščia, 
kol vyko ši operacija. Kai 
tipas išnyko, retkarčiais vėl 
rodėsi žmonės.

— O, Dieve! — kartojo 
Marytė nuolat: — Kaip augs 
mano sūnelis? Vytuli, glo
bėjau mano, kur tu? Ar su
grįši?...

Kūčių vakaras. Ramiu lai
ku Lietuvoje sėstų dabar 
prie stalo kūčių valgyti. Ma
rytė svajojo, rymodama prie 
lango. Jos akys ir mintys 
skrido į aną brangų kraštą, 
kur ji taip laimingai gyve
no anksčiau, taip linksmai 
sutikdavo Kalėdas. Motutė 
laukdavo jos iš Kauno su
grįžtant, visokių gardumynų 
prisidirbusi...

Gyvai prisiminė šienu den
gtą kūčių stalą, su baltomis 
ir spalvuotomis plotkelėmis, 
su kūčių valgiais ir gražiai 
žibančia eglute seklyčioje, 
kai ji dar mažytė buvo.

Po kūčių mergos burdavo. 
Nauja šeimyna. “Sveikas 
Jėzau Mažiausias”... Kaip 
smagu būdavo giedrią žie
mos naktį važiuotį rogutė
mis!

Paskutinėms Kalėdų atos
togoms jodvi su Danute, gy
venimo džiaugsmo kupinos, 
važiavo namo, į pajesį... Ta
da buvo gražus žiemos va

karas. Pilnas mėnulis links
mai dairėsi į ramią gamtą. 
Milijonai žvaigždžių mirgė
jo danguje. Visa apmirusi 
gamta buvo apklota baltu 
sniego apsupalu. O sniego 
baltumas, švarumas! Rodo
si, kas galybes baltųjų gul
bių pūkų išbėręs — toks jis 
lengvutis, minkštutis. O pa
viršium lyg kad smulkiai 
sutrintų briljantų aibes kas 
būtų išbarstęs — taip gra
žiai žiba mėnulio šviesoje. 
Medžiai ir tie apsitraukę 
baltu šerkšnu. Ypatingai 
gražūs beržai. Ant jų šakų 
kabo nusvirę sidabriniai ir 
briljantiniai serpentinai. Ap
linkui — platūs balti lau
kai, tik kur toliau gumšo 
sniegu apdrėbtas miškas. 
Trobesiai — kaip didelės 
sniego kupetos su pajuodu
siais šonais. Aplinkui tyku, 
ramu... Tik kur-ne-kur sulo
ja išgirdęs pravažiuojančius 
šuva ar prunkštelia linkte
lėjęs galvą arklys. Din-din- 
din-din, monotoniškai, ra
miai ir lygiaį dindena ant 
arklių nugarų varpeliai. 
Kaip gera, neapsakomai ge
ra tokiu keliu gražų žiemos 
vakarą važiuoti rogutėmi. 
ir atsilošus žiūrėti į dangų 
ir jo kūnus...

Gyvai prisiminė Marytė 
paskutines Kalėdas Lietuvo

je. Veidas jos nušvito. Ji 
buvo toli, Lietuvoje...

Lauke jau visai sutemo. 
Visi sulindo į savo butus. 
Marytė stovėjo ir stovėjo. 
Ji žiūrėjo jau ne į baisia, 
kraujuose ir skausmuose pa
skendusią, žemę. Ji pakėlė 
akis į viršų, į retkarčiais iš- 
lendančias žvaigždutes...

Staiga — skambutis. Vi
sai taip pat skambindavo 
jos brangusis vyras.

(Bus daugiau)

Keturi milionai 
kampanijai

London. — Suvedus pilnas 
sąskaitas pasirodė, kad pas
taruosiuose rinkimuos į bri
tų parlamenta kandidatai sa
vo kampanijai išleidę ketu
ris milionus dolerių. Padali
nus tą sumą, kiekveinam kan 
didatui išpuola po $6,608.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namu ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KABIOS

Mes turime Radijų į stalių ir 
jums nereikės laukti <hėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikom Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.
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PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Tedarai Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1 N DEK U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

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

įiE
M5S

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

——★---------

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome { namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

3H

Telefonas PROspect 5951
■ n. i į į*



Antradienis, bal. 23, 1946 i DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Bimba Džiaugiasi, Kad Gyvas Pasiekė 
Jungtines Amerikos Valstybes

Lietuvių Auditoriuje sek
madienį Lasvės redaktorius 
Antanas Bimba davė prane
šimą Rusų Karo Šelpimo Ko
miteto (Russian War Relief 
Committee) apie savo kelio
nę į Lietuvą.

Pirmiausiai išreiškė dide
lį džiaugsmą, kad jis dar gy
vas sugrįžo iš “rojaus”, iš 
kurio daugelis visai negrįž
ta. Aplankęs sugriautus mie
stus, matėsi su savo sese

neį reikalo dar siųsti papil
domą savo atstovą. Nes Lie
tuvoje be komunistų parti
jos, kitų grupių draugijoms 
neleidžiama veikti, taigi to
je komisijoj ir yra visi ko
munistai. Prelegentas niekur 
neminėjo pavardžių išskyrus 
dr. Girdzijauską, kurį per
statė nesamo Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovu. Dr. 
Girdzijauskas kuris buvo 
komisaro pagelbininku prie

7:30 vai. vakare, parapijos 
svetainėj. Pastai ame susi
rinkime klubas nutarė išneš
ti protestą prieš aukštus 
taksus. Visi prašomi atsi
nešti taksų bilas. Bus advo 
katas, kuris patars protesto 
reikale.

Anastazas Valančius

rim ir kitais rusų pastaty-1 Sveikatos Ministerijos, 1940 
tais aukštais pareigūnais m- rusams okupavus Lietu- 
Lietuvoje. ! v4, taiSį 3au pirmomis oku-

pacijos dienomis buvo ko- 
PRIPAŽĮSTA, KAD DARO munistų patikėtinis ir tokis 
MAŽI VAIKUČIAI BUVO pasįiiko ligi šiol. Nes turin- 
IŠGABENTI Į SIBIRĄ tieji kiek skirtingą nuomo- 

Manau kad daugeliui dnr. Į nę, negu kad komunistai pa- 
“Draugo” skaitytojų teko geidauja, atsidūrė šaltajam 
girdėti° iš raudonfašistų, Sibire, kurių labai mažas 
kaip jie prieš pora metų nuošimtis ligi šiol išliko gy- 
ir anksčiau tiesiog prisiekdi- vų.
nėjo, kad nei vienas asmuo Kai po pirmos kalbos pri- 
iš Lietuvos (1940 metais sirinko pinigų Lietuvos ko
misams okupavus Lietuvą) munistinimui, žudymui, ant- 
nebuvo išvežtas. Kada tik- roj kalboj jis baisiai plūdo 
roji lietuvių spauda padavė i visus lietuvius patriotus, ku- 
tikrus faktus apie išvežimą, j rie darbuojasi už laisvos ir 
tai ją visokiausiais būdais nepriklausomos Lietuvos at- 
šmeižė. Dabar gi pats ra-u- steigimą ir priešinasi rusų 
donfašistų apaštalas, ku- Į bolševikų okupacijai ir te- 
riam teko pamatyti jų su- į romi. Rap.
kurtą ‘‘rojų’’ minėtam susi-

Pranešimai

laika namui pastatyti Kas nori naktinio kluboįdomi bus byla '
Balandžio 25 d. vienam 

miesto teismų bus įdomi by
la tarpe Lever Brothers Co., 
Pepsodent divizijos, ir neg
rės Helen Harmon, 20 metų, 
gyv. 1800 Grey Avė., kuri tą 
kompaniją apskundė.

_____________ Į kompanijos skelbimą,
Garfield Park Lietuvių kad reikia di.«*toriatui ty- 

Pašalpinis Klubas rengia ba- P18“3' J1 atslsaukua telefonu 
lių su programa ir šokiais, 1 *r k°mPani« M Priėmus.
šeštadieni balandžio lAnril) Bet kuomet atėjus į darbą, sestauiem. balandžio (Aprili korapaniją darbą atsakg d 

h1' 1o,UoI;1U“7?ea 7e’!to. jog ji negrė
tainėj, 1401 So. 49th Ct., Ci- Į Bylą ji kompanijai iškėlė
cero. Pradžia 7 vai vakare. už sulaužymą pernai Miesto 

M. Medalinskas Tarybos priimto ordinanso, 
kad priimant į darbą pavie
nius darbininkus darbdaviai 

Vienatinė Chicagoj atle- n®darytų diskrimanacijos ra- 
tiška 8 narių šeima yra S^8’. tikėjimo ir t. p. atžvil-
Neumann’ų, gyv. 3801 Altą giais<
Vista Tr. Mr. and Mrs. Wm. - ‘
Neumann, atletai atvykę iš Zmo&u®- kurs ieško tik 
Vokietijos, savo name įstei-' Vie,no ,1daikt0, savo. ^venime, 
gė atletikos kambarį. Viena ga 1 tikėt18, kad jį atras; gi

Atletiška šeima

dukterų ruošias Tarptauti
nei Olimpiadai Londone 
1948 m. Kiti šeimos nariai 
taipat yra pasižymėję atletai 
laimėję pirmenybes savo 
srityje.

Eks kareiviui W. F. Tray-j 
nor paskelbus planą namui 
pastatyti ant savo loto neto-' 
Ii Mundelein, III., dešimts 
taippat eks-kareivių stojo į į 
talką ir darbas eina kaip iš 
pypkės. Net Libertville kar- 
penterių unijos lokalas užgy- 
rė tokią kareivių tarpe tal
ką.

Gegužės 2 d. bus iš varžy
tinių parduotas naktinis klu
bas, žinomas “5100 Club”, 
adresu 5100 Broadway. Fe- 
deraliams mokesčių agen
tams patikrinus klubo kny
gas, pasirodė klubas vyriau
sybei kaltas net $20,000 tak

sų nuo pajamų. Savininkams 
neturint iš ko užmokėti, vy
riausybė perėmė klubą ir jį 
parduoda iš varžytinių.

Tik tinginys, o ne darbš
tus žmogus skundžiasi, būk 
laiko ar progos trūksta. —
O. S. Marden.

kurs ieško kelių daiktų sy
kiu, renka aplink save vien | 
tuščias viltis. — O. Meredith.

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tek PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tek: COMmodore 5765

PLATINKITE “DRAUGĄ’"

A. A.
LIUDVIKA MILIUS 
(po tėvais Stulgaite)

Gyveno 3315 S. Morgan St.
Mirė Bal. 21 d., 1946 m., 11 

vai., vak., sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio, Važgirės pa
rapijos ir kaimo.

l’aliko dideliame nuliūdime: 
3 dukteris Petronėlę Goesel 
žentą Charles, Marijona Baniu
lis žentą Baltramiejų ir Anelę; 
sūnų Jiuzapą; augintinę Adel- 
la; 6 anūkus ir daug kitų. gi
minių, draugų ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
Bal., 25 d., 1 946 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto. 
bus atlydėta į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose la’dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus,
Anūkai, Žentai, ir Visos Kilos 
Gimines.

Laidot., direktorius Mažeika 

ir Evans. Tel. PROSpect. 00 9 9.

A. A.

MORTA PETROŠIENĖ
(PO TĖVAIS PLONAITE)

Gyveno adresu 6616 So. Troy Street
Mirė Bal., 22 d., 1946 m., (i vai., ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Tryškių parapijos. 

Kairiškių kaimo.

l’aliko dideliame nuliūdinu*: vyrą Vincentą; sūnų Lt. Juozapą 
(IT. S. Coast Guard); brolį Juozapą Plonis ir jo šeimą; 2 seseris 
Anastaziją Daniūnienę vyrą Kazimierą ir jų, šeimą; (La Crosse, 
Ind.), Kristiną Songailienę jos vyrą Juozapą ir šeima; 2 brolienes 
Uršulę l’lonienę ir jos šeimą; švogerką Josephino Burgalienę jos 
vyrą ir šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko motiną, 2 brolius ir 2 seseris.

Kūnas pašartvotas Mažeika ir Evans koplyčioje — 6845 So. 
Western Avė.

laidotuvės įvyks Penktad. Bal. 26 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:00 vai., ryto t»us atlydėta į Gimimo šv. Pan. 

Marijjos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų, bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

draugais ir pažįstamus

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Brolis, Seserys, ir Visos Kitos Giminės. 

Laidot., direkt. Mažeika ir Evans. Tel. l’ROspcct 0099.

rinkime patvirtino, kad jam 
tekę kalbėti su vaikučiais 
sugrįžusiais iš Sibiro, kurie I
išliko gyvi dėl to, kad buvo; _ Dariaus-Girėno Lietuvių 
sušelpti ir aprengti per Rus- Kareivių Motinų Klubo su- 
sian War Relief iš Ameri- sirinkimas įvyks bal. 30 d., i 
kog ; 8 vai. vakaro, Dariaus-Girė-'

IŠ JUODO NORI SAVO ., 1Klubo pramoga (bu/.co- 
card party) įvyks ba. 26 d.,
7:30 vai. vak., taip pat Da-

Nežinia ar Bimba tiek nai-1 riaus-Girėno salėj. Įžanga 
vus, kad patikėjo komunis-; 55c.
tams ką jie jam pasakė, ar Visos narės prašomos at
tik norėjo savo klausytojus silankyti, taipgi pakviesti 
įtikinti, kad nors komunis- savo draugus. Bus daug ge
tų partijos komitetas yra rų dovanų. Nepraleiskite 
paskyręs rūbams paskirsty- šios progos.
ti vyriausiąją komisiją Vii- Kviečia —

ĮTIKINIMAIS PADARYTI 
BALTĄ

niuje, į kurią įeina ir “Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus” 
atstovas Dr. Girdzijauskas 
ir kad Komunistų Partijos 
Komitetas ne tik kad nesi
kiša į jų reikalus, bet dargi 
neturi nei savo atstovo ko
mitete. Labai gražus ir ne
kaltas išaiškinimas, nes ko- j 
munistai paskyrę savo as
menis į tą komisiją neturi

Komisija ir Valdyba

Cicero. — Labai svarbus 
Šv. Antano Parapijos Namų 
Savininkų Klubo susirinki
mas įvyks balandžio 24 d.,

A. A.
JUOZAPAS RASHINSKAS

Gyveno 681,2 S. Wabash Avė. 
— tel. TRIangle 6740.

Mirė Bal. 20 d., 1046 m., 7 
vai., vak., sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. Kaltin&nių pa
rapijos, Služų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris Martha Lipski žen
tų. Juozapą, ir \Vanda Chemas- 
ko žentą. Antaną; anūką Antaną 
Chemasko; 2 brolienes Marijo
ną Rashinskienę ir šeimą ir 
levą Rashinskienę (Milwaukee, 
Wis.) irj-os šeimą, ir kitas gi
mines draugus ir pažįstamus.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos ir Chicago. Lietuvių 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje — 6 845 S.
Western Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiad. — 
Bal. 24 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto, 
bus atlydėtas į Gimimo šv. 
Pan. Marijos parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys. Žentai,
Anūką. Biolieue-, ir Kitos Vi
sos Giminės.

Laidot., direktorius Mažeika 
ir Evans. Tel. PROSpect. 0099.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NULIŪDIMO VALANDOIE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquetfe Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsę finansiškam stovini prieinamas I

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

KeaClantlejl nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybSs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį Ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda- , 
ras Ir skau- 
džlas žals 

das. Vartokite Jį Irgi akaudlerns 
nudegimams, šąaų ir sutrOkimų 
prašai inlmui, ir kad palengvinti 
Psortasts nležšjlma. AtvSdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trflkstančtos odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po 11.00, 1.75, Ir S OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

DepL U. Chicago 39, UI.

I tt

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki t 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WESTERN AVIE. TEL.: SEELEY 8108

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietusių yra pilnai 
patenkinti tais mene isdevrais, 
kuriuot mes padirbome jiems.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NARIAI:

0 h 1 c a g o s
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBOLANCO 
Pa tarnai! j am 
dienąirnaktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3573

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Teiephone YARds 1419

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

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

2311 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

LACHAWICZ IR ŠONAI

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. l’ULIinan 6661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. I’hone YAltds 4008

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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Naktiniam klube

Iškilmingos Velykų rytą pamaldos
KOSTUMERIAMS IŠSISKIRSČIUS, PATAISYTA ALTO

RIUS PRISIKĖLIMO APEIGOMS. KURIAS ATLIKO 
KARO KAPELIONAS

KLEBONO SUMANYMAS ,gio, klebonas atsikreipę į
... .. ... , vieną naktinio klubo savinin-Minneanolis, Minn. — Gol-1, ? ,* ... I Vn lupr Stnncer kuria klp-den Valley, Minneapolis prie

miesčio gyventojai-katalikai, 
niekuomet neužmirš ir savo 
vaikams papasakos 1946 me
tų Velykas, kuomet Prisikė
limo iškilmės — procesija, 
palaiminimas ir šv. Mišios 
buvo atlaikyta naktiniam 
klube, kur prieš keletą va
landų ūžta linksmintasi ir 
šokta.
NAUJA PARAPIJA

Kun. T. J. McNamara, pa
starojo karo kapelionui Eu
ropos fronte, gjžus į savo di
eceziją, gavo vyskupo leidi
mą įsteigti naują Gerojo Ga- 
nytojaus vardo parapiją Gol- 
den Valley. Minneapolis prie
miestyje. Besidarbuojant pa
rapijos steigimu atėjo ir Ve
lykos. Neturėdamas bažny
čios, o norėdamas vietos ka
talikams suteikti velykinio 
džiaugsmo iš religijos atžvil-

ką, Iver Stanger, kuris kle
bono sumanymui pritarė ir 
žadėjo viską padaryti, kas 
bus reikalinga.
PIRMĄ VALANDĄ 
PRADĖTA RUOŠTIS

Pirmą valandą ryto, išsis- 
kirščius visiems kostiumie- 
riams ir uždarius klubą, jis 
pradėta ruošti Velykų iškil
mėms. Ant estrados, kur 
prieš pusvalandį orkestras 
grojo, kun. McNamara pas-

KALBĖS SVARBIAM 
SUVAŽIAVIME ,

Auga, auga

Ištremtųjų Lietuvių Spaudos Fondas
DĖKINGI STOVYKLOSE LIETUVIAI, KURIEMS PRA

DĖTA SIUNTINĖTI “DRAUGAS ’. ŠIMTAI DA KITŲ 
STOVYKLŲ KAIP GERVĖ GIEDROS LAUKIA

LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO

1t

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<74 1 f) metams

$500.00 gydymo
POLISAS

$4.00 metams

Dr. George V. Shuster, 
prezidentas Hunter Kolegi
jos. New York, ir Katalikų 

tatė savo kilnojamą karo, Sąjungos Tarptautinei Tai- 
lauko altorių. Klubo barai ir kai, bus principaliu kalbėto.

ju tos sąjungos suvažiavime 
balandžio 22-23 dienomis, 
Hartford, Conn. (NC-Drau- 
gas)

kitos vietos uždengtos, kad 
nebūtų matyti; stalai su
krauti į vieną vietą, o kėdės 
sustatytos eilėmis priešais 
altorių; atsirado ir gėlių, ku
riomis papuošta altorius. 
Pradėjus aušti tasai klubas 
huvo įgavęs kitą išvaizdą; vi
sai neatrodė, kad tai pasi
linksminimo vieta.

Ištremtųjų Lietuvių Spau
dos Fondas ir be didelės agi
tacijos kasdien auga auko
mis geradarių, kurie supran
ta, kaip svarbu yra išvietin- 
tiems lietuviams lietuviškas 
laikraštis. Kas alkanam duo
na, tas išvietintiems lietu
viams lietuviškas spausdin
tas žodis, lietuviškas laikraš
tis, kuris ne tik suteikia ži
nių iš lietuvių gyvenimo vi
same žemės rutulyje, bet 
praneša, kur ir kas veikiama 
Lietuvos laisvės atgavimui.

Pastaruoju laiku tam fon
dui aukojo sekantieji:

Izidorius Pupauskas $10.
E. Samienė $5.
Juozas Viliūnas $2.

M. Domeikienė iš Durand, 
III. $9.

A Seleckienė iš Hazleton, 
Pa. $1.

Iš Rockford: T. Škėmienė, 
$1, A. Barkus $1, J. ir O. Ju- 
sevičiai $5. ir N. N. per J. 
Keliotį prisiųsta $6.50.

Aukotojams “Draugo” ad
ministracija vardu išvietin- 
tų lietuvių nuoširdžiai dėko
ja ir laukia naujų geradarių. 
Daugeliui vienas, kitas dole
ris mažai ką reiškia, bet jis 
neapsakomai yra brangus

Gaisringos Velykos
Šių metų Chicago Velykos 

buvo gaisringos. Be to trys 
i asmenys tuose gaisruose žu- 
1 vo vienas ugnesys nusilaužė 
koją.

Gaisrai buvo ištikę Eric- 
son vardo pradžios mokyk
lą, 2930 W. Harrison; du 
medžio sandelius (yards) 
prie Laflin ir Cermak; dažų 
fabriką, prie Elston ir Fu- 
llerton ir apartmentinį namą 
prie Wabash ir 16-tos gat
vių. Pastarame gaisre žuvo 
trys negrai.

45 minutes gulėjo 
sužeistas

Kaip susisiekimo priemo
nėmis, taip ir greitąją pa-

akyvaizdoje išvietintų lietu-|^a^a a^s^uot^a s®‘
vių, kuriems tas doleris su
teikia ir šviesos ir tiesos per 
ištisus metus.

Kas bus sekantieji su au
ka ILSF?

Antradienis bal 23, 1946

/ mus.

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

ŽINIA EINA RATU

Žinia, kad Boulevard Cafe 
tapo paruošta Velykų pamal
doms žaibo greitumu ėjo ra
tu aplink pasiekdama tikin
čiuosius. 8 vai. ryto, kuomet 
klūbos durys buvo atidary
tos Velvkų pamaldoms, susi
rinko 150 tikinčiųjų. Sumai 
10:30 vai. vėl prisirinko pil
nas namas.

Po pamaldų išėję iš klubo 
žmones dėkojo klebonui už 
jo sumanumą, o klubo savi
ninkui už leidimą savo patal
pų pamaldoms atlaikyti.

Sakoma, kad iki Gerojo 
Ganyto jaus parapija pasista
tys bažnyčią, šis klubas kiek
vieną sekmadienį bus varto
jamas pamaldoms.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Suskato vestis
Gavėniai baigianties Chi

cago jaunieji tiek suskato 
vestis, kad per vieną dieną 
miesto vedybų leidimo biu
ras išdavė leidimus net 529 
poroms.

tuvy paroda

Rekomenduoja 
30 vai. darbo

Vakar Chicagoj prasidėjo 
metinis suvažiavimas valsty
bių, apskričių ir miestų dar
bininkų, priklausančių Ame
rikos Darbo Federacijai. 
Apie 500 delegatų atstovau
ja 80,000 darbininkų 46-se 
valstybėse. Egzekutyvis bor- 
das suvažiavimui rekomen
duoja priimti sumanymą, 
kad valstybių, apskričių ir 
miestų viešųjų darbų darbi
ninkams būtų nustatyta 30 
valandų darbo savaitėje.

nove. Sužeistas žmogus gat
vėje gali numirti iki atva
žiuos ambulansas ligoninėn 
nuvežti. Dėsėtkai buvo tokių 
atsitikimų, o pastarasis — 
praeitose Velykos Kedzie 
gatvėkariui prie Lavvrence 
Avė. suvažinėjus 13 metų 
vaiką reikėjo išlaukti netoli 
valandą laiko iki sulaukta 
ambulanso. Susirinkę žmo
nės jau manė, kad vaikas 
mirs nesulaukęs greitosios 
pagalbos.
r r

10,000
DEGTINĖS
3RANDĖS
RŪMO

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

BONKŲ
» GIN 
» VYNO 

KORDIALŲ

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

dienomis 
bus Na- 
Institute

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
RANTER

“I.letuviSkaą
Žydukas”

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150

Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir —
KEM-TONE VAESPAR.

Balandžio 25-27 
Continental Hotel 
tional Fisheries 
metinis suvažiavimas, per
kurį bus suruošta žuvų (sea 
food) paroda. Bus reprezen
tuojami šie regionai: Great 
Lakęs, New England, Flori
da, San Francisco, Seattle, 
Alaska, New York, Virginia, 
No. Carolina, Maryland ir 
Gulf of Mexico.

Kiekvienam regione pagau
nama kitokios rūšies žuvų.

Kūdikis žolėje
Prie 130 ir Brandon gat

vių rastas žolėj pamestas 
vos gimęs kūdikis. Perduo
tas Šv. Vincento prieglaudai.

dog" kas 20 
sekundžių

Naujų išradimų eilėje nau
jausias išradimas automati
nė mašina paruošimui “hot 
dog” taip, kad tik imk ir 
valgyk. Įmetus automatan 
pinigą, reikia laukti tiktai 
20 sekundų, kad iškristų ga
tavai paruoštas su visokiais 
prismokais ir į vaškinę po- 
perą įvyniotas “hot dog”. 
Neužilgo, sakoma, tokios 
mašinos bus pastatytos krau 
tuvėse, teatruose, parkuose, 
saldainių krautuvėse ir k.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos choras šiandien 3:45 
popiet dainuos City Hali 
Council Rūmuose, kur įvyk
sta gražbylybės kontestas, 
tvarkomas Stasio Pležos, 
Herald-American redakcijos 
nario. Dainų rinkinyje bus 
ir trys lietuviškos dainos 
prof. A. Pociaus tvarkytos. 
Kontestininkai iš Pittsburgh, 
San Antonio, Detroit, Mil- 
vvaukee ir Chicago išgirs 
lietuvišką dainą.

X Bruno ir Viktorija Tū
beliai rūpestingai stengiasi 
pasiųsti siuntinėlį lietuviui, 
kurio tik adresas juos pa
siekia, kurie tik yra varge. 
Jie gauna daug padėkos 
Laiškų. Neseniai rašytojas P. 
Babickas jiems rašė iš Ro
mos : “Šalia medžiaginės 
siuntinio vertės, ypatingai 
brangu tai, kad štai jūs ne
užmiršote kažkokio tremti
nio ir skubėjot jam padėti. 
Tai rodo, kad Jūsų, kaip ir 
visų Amerikos lietuvių, šir
dys tebėra dar jautrios Tė
vynės ir jos vaikų reika
lams. ”

X Mary Pukšmis, Dievo 
Apvaizdos parapijos choro 
solistė, per Velykas įspūdin
gai giedojusi Mozarto ‘‘Alle-

'Turime Gražį; Pasirinkimą 
104«m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

Piktadariai terorizavo

ATYDA
Taisome

REFRIGERAIORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

Du pietinius Chicago priemiesčius
NUKENTĖJO 13-KĄ NAMŲ. KELIOSE VIETOSE VOS 

NEPATAIKYTA GYVĘNTOJAMS. SUŠAUDYTOS 
ŠVIESOS LEMPOS

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

5CIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

BEPROČIŲ GAUJA
Velykų naktį du Chicago 

priemiesčiai — Oak Lawn ir 
Evergreen Park — pergyve
no baimę, kuomet gauja pik
tadarių lakstydami automo
biliu šaudė į namų langus ir 
šviesos lempas. Keliose vie
tose kulkos vos nepataikė į 
pasiruošusius laukti Velykų 
gyventojus.

Kol atvyko tą apielinkę 
patruliuojanti policija pikta
dariai jau buvo pabėgę.
MANOMA, KAD TŲ 
PAČIŲ DARBAS

Dieną prieš tai Forest Pre
serve, prie Golf ir River 
Road, paslaptingu šautuvo

-■

STASYS LITWINAS SAKO:
11 DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tartas VlrS $17,500,000. — Atsargos Fondai Viri $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND 10AN 
ASS0CIA1I0N OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

Stogams Reikmenys — Insnlnotp Plytų Išvaizdos Skllngs 
— Langų —- Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet
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šūviu nušauta trylikos metų 
piknikaujanti mergaitė, o ki
toje vietoje ant Dės Plaines 
upės kranto pašautas stu
dentas.

Miesto ir apskrities polici
ja diedą pastangų suimti be
pročių gaują, nes kitaip 
žmonėms bus baugu šventa
dienį į Forest Preserve išva
žiuoti.
IEŠKO JUODO
OLDSMOBILE

Vienas liudininkas polici
jai pasakojo, kad ši bepro
čių gauja važinėjas juodu 
Oldsmobile automobiliu ir 
kad vienas tos gaftjos narių 
buvęs jūreivio uniformoje.
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NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

MARY PUKŠMIS
liuja”, dalyvaus Alice Step- 
hens pavasariniame koncer
te, gegužės 5 d., Civic teatre.

X H. Radauskaitė iš Da
nijos rašo: “Mano širdin
giausia padėka už maisto 
siuntinį... Brolių-sesių ame
rikiečių laiškai praskaidrina 
mūsų niūrias stovyklos gy
venimo dienas... Mūsų visų 
akys nukreiptos į Ameriką.” 
Ji nori surasti ką nors, kas 
pažinojo bent jos tėvus Van
dą Pucetaitę ir Vladą Ra
dauską, gyv. Beinaravos dv., 
Smilgių valsčiui ir prašo kad 
pažįstami parašytų: H. Ra
dauskaitė, Dansk Rede Kors, 
Nymindegabslejr, Pr. Norre 
Nebel, Danmark-Europa.

X Tarvidų namuose, 6453 
S. Washtenaw Avė., džiaugs
minga nuotaika: jų sūnus 
sgt. Justin R. Tarvid grįžo 
paliuosuotas iš kariuomenės. 
Tarnybos metu jis yra bu
vęs Pietų Amerikoj, Afrikoj, 
Palestinoj, Indijoj, Philippi- 
nes salose, Guam ir k. Tuo 
pačiu metu iš Great Lakęs 
stovyklos buvo parvykęs na
mo poilsio ir kitas jų sūnus 
Martin Tarvid. Ta proga tė
vai buvo iškėlę sūnums vai
šes, kuriose dalyvavo daug 
giminių ir draugų.

X Antanas ir Aldona Mi-
lauckai Ciceroj paliko nauji 
savininkai Cicero Grill, ad
resu 4909 W. 14 St.




