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Amerika, Rusija Susikirto Irano Reikalu
Sovietai Moka 5,000 Frankų už Ruso, Lietuvio IšdavimaJ 

Štai Kodėl Bėgliai Priversti Slapstytis ir Keisti Vardus
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Viena iš svarbiausiųjų pro 
blemų, kuri šiandien intere
suoja Europą, tai “išvietin
tųjų” padėtis. Nežiūrint, kad 
tas klausimas jau buvo kel
tas ne vienoje konferencijo
je, nežiūrint, kad dėl to da
lyko aiškiai pasisakė ponia 
Roosevelt ir tup pačiu laiku 
Popiežius išleido atsišauki
mą, kad Bažnyčia priešinga 
prie vartotinam ekspatrija- 
vimui ar grąžinimui, iki 
šiam laikui nebuvo priimta 
jokio nutarimo.
3 Mili jonai žmonių Be Namų

Ar Vakarų valstybės už
merks akis ir nežiūrės į 
šiuos vergingus žmones, ku
rie, netekę namų, gyvena 
šiandien klajoklio gyvenimą. 
Tai neliečia kelių tūkstan
čių pabėgėlių. Tai liečia tris 
milijonus žmonių, kurie per
sekiojami hitlerininkų ar ko
munistų paliko savo kraštą, 
savo turtą, ir kurie dabar 
ieško naujo pragyvenimo 
šaltinio, naujos tėvynės.

Didžioji dalis šių pabėgė
lių randasi Vokietijoje. Aus
trijoje ir Italijoje, didžiuma 
jų gyvena stovyklose, lauk
dami ką sąjungininką’ nu
tars dėl jų ateities.

Tačiau sąjungininkų vy
riausybės užimtos šiandien 
kitais aktualesniais reika
lais, jų klausimą atidėjo vė
lesniam laikui.
Persekiojami NKVD Agentų

Bet laiks nuo laiko laik
raščiai rašo apie “masinius 
nusižudymus” tarp pabėgė
lių, kurie grąsinami prievar
ta grąžinti j savo kraštą. Ir 
tas vyksta tuo laiku, kada 
pasaulis džiaugiasi atrasta 
taika, šie vargšai neturi jo
kio apdraudimo dėl jų atei
ties.

Tarp šių trijų milijonų 
yra įvairių tautybių žmonių. 
Daugiausiai galima rasti 
lenkų, rusų, lietuvių, latvių, 
estų, jugoslavu, bulgarų, ru
munų ir kt. Vien rusų pri- 
skaitoma iki 800 tūkstančių.

Visi šie “išvietintieji” at
sidūrę naujoj šaly, kurios 
kalba jiems yra svetima, 
neturėdami jokių pragyve
nimo šaltiniu, dažniausiai 
yra persekiojami NKVD 
agentų, kaip laukiniai gyvu
liai.

Prancūziioj dabar gyvena 
apie 250 tūkstančių “išvie- 
tintų,” jų tarpe nemaža mo
terų ir vaikų, šie 250 tūks
tančiai žmonių atvyko į 
Prancūzija ieškoti prieglau
dos. kurias demokratiški 
gos, kurias demokratiški 
kraštai iš senų tradiciiu vi
sad suteikia persekioja
miems. Jie taip pat turėio 
vilties, kad jiems leis čia 
dirbti ir įsikurti. Tačiau ne
laimingieji greit nusivylė, ne 
tiek dėl ekonomišku sunku
mų, kiek dėl politiškų per
mainų.

Prancūzija jiems pasidarė

Price 3 cents

nesaugi. Bet kur jiems eiti? 
Prieš juos Atlanto vandeny
nas. Užpakaly “geležinė už
uolaida,” už kurios nesinori 
grįžti. Daugelis liko su vilti
mi, kad dar gal nejudins, 
gal užmirš... Bet kas daryti 
toliau?
Be Dokumentų ir Be Darbo

Daugelis iš jų stengėsi 
tnoj susirasti darbo. Bet 
prancūzų administracijos or
ganai pataria dažnai kreip
tis į, savo konsulatus. Tai 
būtų visai kitas dalykas, jei 
tai būtų laisvų šalių konsu
latai, bet šiandien yra žino
ma, kad visi jie yra sovietų 
įtakoje, tad daugelis iš pa
bėgėlių gyvena ne įstatymų 
ribose, bijodami prisistaty
ti, kad nebūtų grąžinti...

Be dokumentų, be maisto 
kortelių, be reguliaraus dar
bo leidimų, jie visvien lau
kia geresnių dienų. Badas ir 
ligos ardo jų sveikatą, kol 
visai nepraranda gyvybę. 
Baimė būti grąžintiems ati
ma paskutinę viltį, kurią jie 
turėjo atvykdami į Prancū
ziją.

Prancūzijos vyria u s y b ė 
niekad nevertė ispanų res
publikonų prisistatyti gen. 
Franco konsulatams. Ar sve
tingumo įstatymai neturėti] 
būti šventai laikomi, kai tas 
liečia pabėgėlius iš kitų Eu
ropos kraštų, kurie šiandien 
yra po sovietų jungu, klau
sia vienas prancūzų laikraš
tis, ‘‘Temoinage Chretien. ”

Daugelis Centrinių ir Ry
tų Europos valstybių konsu 
latų prašė išduoti šiuos 
“kriminalinius nusikaltu 
liūs”, kartais sudarydami 
net jiems bylas ir primesda
mi nebūtus nusikaltimus, 
kad tik tokiu būdu galėtų 
“sumeškerioti” į savo tinklą. 
Sovietiška Prekyba Vergais

Seniau jeigu reikėdavo 
darbininkų, tai vergų pirk
liai vykdavo į Afrikos dyku
mas ir ten prisigaudę juodu
kų parsiveždavo į savo fer
mas. šiandien viskas daroma 
kitaip. Rusija neteko per šį 
karą daug žmonių. Nemaža 
jų žuvo kovos lauke, nemaža 
jų pasinaudoję galimybe pa
bėgo iš sovietiško “rojaus”) 
Vakarų valstybes, nes jie ra 
do, kad tikra laisvė, tikras 
demokratiškumas ir geras 
gyvenimas yra ne sovietų 
Rusijoje.

Šiandien Rusija, lyg anas 
vergų pirklys, leidžiasi į 
“medžioklę.”

Tarp rusų ir prancūzų buvo 
pasirašytas susitarimas, pa
gal kurį jie pasikeičia savo 
piliečiais. Kiekviename kraš 
te buvo įsteigtos “misijos,” 
kurios rūpinosi savo piliečių 
grąžinimu. Bet rusų misija 
buvo perdaug “keista.” Jos 
nariai greit pasidarė “popu
liarūs” prancūzų tarpe, nes 
tai buvo tikri NKVD agentai 
atsiųsti iš Maskvos. Bet ir 
šiuos savo agentus Maskva 
ilgai nelaikydavo Paryžiuje 
ir kas antras mėnuo keisda
vo, bijodama, kad nesuburžu 
azėtų.

Grąžir.imas palietė 40 tūk 
stančių “sovietų piliečių.” Jų 
tarpe buvo nemaža lenkų ar 
Baltijos išeivių, kurie neno
rėjo grįžti į Rusiją. Suran
kioti šiuos žmones NKVD 
agentai turėjo specialius as
menis, dažniausiai tos pačios 
tautybės, mokančius kalbą ir 
galinčius įgauti pasitikėjimą 
savo tautiečių tarpe. Nema
žai išdavimų buvo ir iš pran
cūzų pusės, nes už tokio.“pi- 
liečio” išdavimą jie gaudavo 
po 5,000 frankų premijos. 
Jeiga Bėga, Nušauti Vietoj!

Dabar oficia’iškai sovietų 
piliečių grąžinimas pasibaigė 
ir pasilikusius skaito arba 
tautos priešas, arba krimina
liniais nusikaltėliais ir jų 
areštai kartais būna prievar- 
tautini.

Bet kad išvengus pabėgi
mų, suimtieji jau kuris lai
kas nebegabenami į Rusiją, 
bet po tardymų nuvežami į 
Beauregard rusų stovyklą 
arba į pasiuntinybės namus, 
iš kur niekas nematė jų iš
einant. Pasakojama, kad iš 
Maskvos buvęs atsiųstas 
slaptas įsakymas misijai, 
kad gabenant lėktuvu suim
tuosius, prie mažiausio pasi
priešinimo nudėti vietoje. 
Sovietai Mėgsta Veikti Vieni

Sovietų “misija” randa, 
kad prancūzų policija yra 
per lėta ir dažnai leidžia “so 
vietų piliečiui” pabėgti ir pa
sislėpti, tad visus suėmimus 
ji mėgsta daryti viena pati 
be policijos pagelbos.

Per keletą paskutinių mė
nesių Prancūzijoje buvo pa
daryta net keli vieši dienos 
metu pagrobimai, panaudo
jant diplomatišką automobi
lį-

Vienas prancūzų laikraš
tis ‘ ‘Paroles Francaises” ste
bisi, kad tokiame kultūringa- 
game mieste, kaip Paryžius, 
yra net keletas tamsių kam
barių, kuriuose pagrobtieji 
tardomi ir kankinami, kol pa 
galiau iš jų sužinoma tai kas 
norima...

Pagrobimai vyksta ne vien 
Prancūzijoje, bet ir Vokieti
joje, Belgijoje, Danijoje. 
Prancūzų zonoje Vokietijoje 
šimtas ukrainiečių daužomi 
šautuvų buožėmis buvo šuva 
ryti į vagonus ir grąžinti į 
Rusiją. Kitoj rusų stovykloj 
“pabėgėliai” padegė bara
kus, bet pabėgti jiems nepa
sisekė. Atvykę rusų karei
viai juos susodino į sunkve
žimius ir nusivežė nežinoma 
kryptimi.

Atrodo, kad vietoj to, kad 
išgelbėjus Europą nuo bado 
ir baimės, kaip buvo žadėta 
karo metu, Europoj siaučia 
“žmonių melžioklė,” spen- 
džiant jiems spąstus.

Kas Atsistos Opozicijoj 
Bus Sunaikintas

Žinios, kurios pasiekia pa
bėgėlius iš jų krašto dažnai 
būna liūdnos ir atima pasku
tinę viltį kada nors grįžti } 
tėvynę.

Jie žino ką reiškia lenkų 
prezidento Osobka-Morawski

lietuvi stovykla voK.ETuoj Amerika Nemato Reikalo Pildyt Rusų 
Prašymą Visiškai Išbraukti Irano Bylą
NEW YORKAS, bal. 23.—Atidarius UN apsaugos ko

misijos susirinkimą šiandien po pietų, pirmas klausimas 
iškeltas svarstymui buvo rusų delegato Gromyko pakar
tojimas reikalavimo visiškai išbraukti Irano skundą prieš 
Rusiją iš dienotvarkės.

Gromyko sakė jam atrodo, jog kai kurie tarybos nariai 
abejoja Rusijos ir Irano teisingumą, ir bando visais bū
dais tą klausimą palaikyti, nežiūrint, kad tai gali prives
ti prie labai liūdnų pasėkų.

DELEGATAI REMIA U.S. NUSISTATYMĄ

... Amerikos delegatas Stettinius po to pareiškė, kad Gro-
aip atrodo vienos lietuvių stovyklos vaizdas britų zo- j myko nėra įrodęs geros priežasties skundo išbraukimui,

noje, siaurinėje Vokietijoje.

Pamišęs Jūreivis LST Laive Užmušė 
Devynis Miegančius, Bandė Pats Žūti
ŠANGHAJUS, bal. 23. — 

Seaman 2-c L. B. Smith iš 
Asheville, N. C., atlikęs savo 
sargybą, anksti šį rytą pasi
ėmė šautuvą ir revolverį ir 
įėjęs į LST laivo miegamąjį 
pradėjo šaudyti. Iš 30 mie-

žodžjai, kurie gali būti pri
taikinti kiekvienam sovietų 
okupuotam kraštui.

—Nemanykit, kad tie ku
rie grįš iš pabėgimo galės 
pakeisti mūsų vyriausybės 
programą. Niekas jos nepa
keis. Kas atsistos opozicijoj, 
tas bus sunaikintas.

Kitas įvykis rodo, kas lau
kia grąžinamųjų į sovietų 
Rusiją.

Vienas anglų laivas pris
tatė “sovietų piliečius” į O- 
desą ir laivo kapitonas pa
prašė vietos komandanto 
greičiau atsiimti keleivius, 
nes laive nebeliko maisto 
maitinimui.

Į tai rusų komandantas 
atsakė su pašaipa:

—Jūs manote, kad jie mirs 
badų? Daugiau kaip pusę jų 
rytoj bus pastatyti prie stul
po, o likusiems teks išvalyti 
laukus nuo minų... Ar mano
te, kad jų daug liks gyvų

Tad nėra ko stebėtis, jei j sa^P0S siuntų badaujantiems
dažnai žmonės bėgioja iš zo- ! kraštams.__________
nos į zoną, keisdami adre-
sus, kartais net pavardes ir 
tautybę, kad tik išgelbėjus 
savo kailį.

Kodėl yra masės pabėgėlių siuvyklų raportus apie prie-
iš Rusijos okupuotų kraštų, 
bet kodėl Rusijoj nėra pabė
gėlių iš Anglijos, Amerikos 
ar Prancūzijos. Tai yra ge
riausias atsikirtimas, jei kas 
bando pasakyti, kad Rusija 
nei kiek nevaržo savo gyven
tojų, kad ten yra tikra lais
vė.

—Sovietų ambasada Tehrane pranešė U.S. konsulatui, j ci(jent0 
kad amerikiečiai nebus leidžiami į Tabriz, Azarbaidžiano ' ______________

Westminsterio arkivysku- Į sostinę, be tam tikrų sovietų kariuomenės leidimų. tt q aiontmi
pas kardinolas Griffin paša- v, v v v į—Raportuota U.S. slaptoji
kg. I —Valstybės sekr Byrnes išvyko j Paryžių užsienių mi- I policija ieško keturių Lenki-

_ Mes norėtumėme matyti i nist>*Ų suėjimui. Jis skrenda Prez. Trumano lėktuvu. , jos piliečių ryšium su arse-
sąlygas, kurios leistų tūks- „ .. t-c • a , a ' niko užnuodijimu 2 283 na-
. X- A v. ... —Graikija pranese plaunanti is U.S. impnrtų-eksportų . . , . . stovvkloie ne_
tančių tūkstančiams pabege- banko $1o,oOO,OO« kreditų pirkimui U.S. gaminių. Y J
lių grįžti į savo kraštą lais- ton ivuernpeigo.___________
viems, nebijantiems būti pa- —Austrijos prez. Renner prašė alijantų valdyti Austri- ,
šauktiems prieš "laisvės tri- į M »» 30.000 karių po Jungtinių Tautų priežiūra “sienų KALENDORIUS
bunolus” apkaltinant išdavi- j apsaugai,” ir sudrausti rusus nuo Austrijos apiplėšimo. Balandžio 24 d.: Sv. Fide-

i Iju ir šv Vaitiekus- qpnnvps'
^Reikia manyti kad arti “BritŲ kariuomen*s inžiniefiai vaka' išsprogdino di- Kantrimag ir Gražvyda, 
miausioje konfemncdojeI<W| **“*“>* """"“H“ . I Balandžio 25 d.: Sv. Mor-
paliestas ir “išvietintųjų”; —Senato militarinis komitetas užgyrė bylių suliejimui kus Evangelistas; senovės:
klausimas, kuris leis jiems karinių jėgų Manoma senatas b vi b’ d-r ! Arėiis ir Tyvaita._________
emigruoti į kokį nors kraštą, I---------------------------- ---------------------------------------------------
pradėti dirbti ir įkurtus/-, Įjgiuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! Į Giedra ir nešalta.

gancių vyrų septyni buvo už- bet šį kartą neišėjo iš posėdžio.
mušti vietoje, o du mirė vė
liau.

Kuomet vienas p? šautųjų 
nuginklavo Smithą, tas savo 
peiliu perpjovė savo kūną tri 
jose vietose. Nežinia ar bus 
galima išgelbėti jo gyvybę.

Mirusių jūreivių vardai ne 
buvo pranešti. ,

Lėktuvų Vairuotojai 
Streikuos Šiandien

Jeigu Prez. Trumanas neį
sikiš, su virš 1,000 Transcon- 
tinental and Western Airli
nes pilotų gali šiandien sus
treikuoti pabrėžimui reika
lavimų algų pakėlimui Strei:džio ™toli Šveicari:
kas sustabdytų visus TWA i ,'°trubez?a“s; Draufe. su ra,el 

luzes ir fašistu partijos sek
retoriaus palaikais. Mussoli
ni buvo palaidotas Maggiore 
kapinėse, neatžymėtuose ka
puose. Tik trys ar keturi as
menys žinojo kur jo kapas 
buvo.

Kaliniai Maištauja 
Tuo tarpu San Vittore ka

lėjimo įnamiai šiandien gra
sino pakarti visus 25 įkaitus, 
kuriuos laiko nuo sekmadie
nio, jeigu jų reikalavimas 
paliuosavimui nebus iki rvt 
dienos išpildytas. Policija 
apsupo kalėjimą.

lėktuvus.

Angliakasiai Neklauso 
UNRRA Atsišaukimo

WASHINGTON, bal. 23.— 
Minkštos anglies kasėjų va
dai ir kasyklų savininkai 
šiandien atsuko kurčią ausį 
į UNRRA atsišaukimą pra
dėti bent daliną darbą, kad 
pagelbėti greitą nuvežimą

WASHINGTON, bal. 23.- 
Civilės gamybos administra
cija pradėjo studijuoti 80

žastis dėl kurių nebrangių MANILA, bal. 23.—Pir- U.S. transporto lėktuvo virš 
vyrų kostiumų gamyba taip ' mieji daviniai iš rinkimų Tulln aerodromo buvo an-
sumazejo.

Vėliausių Žinių Santrauka

Kaina 3 centai

todėl jis teberemia įnešimą Irano reikalą palikti tarybos 
dienotvarkėj. Didžiuma delegatų pasisakė už Stettinius 
argumentą.

Prancūzijos delegatas tuomet pasiūlė kompromisą UN 
sekretoriui Lie padaryti tuo reikalu apžvalgą ir patiekti 
raportą bendram UN susirinkimui rugsėjo mėnesy. Bal
savime prancūzų pasiūlymas buvo atmestas. Gromyko 
tuomet sakė nedalyvausiąs Irano reikalo svarstymuose,

Posėdis nutraukats ir pranešta, kad taryba vėl susi
rinks ketvirtadienylje, 3 vai. po pietų.

Pavogė Mussolinio Palaikus iš Kapo; 
Sukilę Kaliniai Sako Pakars įkaitus

MILANAS, bal. 23.—Mila
no miesto valdininkai rapor
tavo, kad “nežinomi asme
nys“ nakties metu iškasė ir 
nusinešė Benito Mussolini 
lavoną. Policija bando susek
ti kaltininkus.

Mussolini buvo partizanų 
sušaudytas 1945 m. balan-

Roxas Gauna Daugiau 
Balsu Negu Osmena

Philippinų salcse duoda Ma-

Vol. XXX

nuel Roxas apie tris kart 
daugiau balsų negu dabarti
niam prezidentui Sergio Os- 
mena. Vėliausios žinios sako 
rinkimai praėjo tvarkoje, 
nors buvo daug susišaudy
mų.

Sako Byrnes Reikalaus 
Sutarties su Austrija

PARYŽIUS, bal. 23.—In
formuoti diplomatiniai sluok 
sniai pranašavo, jog valsty
bės sekr. Byrnes reikalaus 
greito susitarimo su Austri
ja. pravesdamas amerikiečių 
vajų prasiskverbti pro sovie
tų “geležinę uždangą” skers 
rytinės Europos.

Sakyta Byrnes iškels tą 
klausimą keturių valstybių 
užsienių ministrų konferen
cijoje, kuri prasidės ketvir
tadieny.

Rusai Apšaudė Antra 
Amerikos Lėktuvą

VIENA, bal 23.—Patiki
mi šaltiniai sakė vakar die
nos rusų lėktuvų ataka ant

t.ras toks incidentas šį mėne
sį. Informantai sakė protes
tas dėl bal. 5 dl. atakos buvęs 
“labai stiprus,” ir nurodė 
jog “stiprus” protestas da
romas dėl vakar dienos in-
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h Brazilijos Lietuvių Gyvenimo
Vasario 16-ji 
Sao Paulyje

. sieins lietuviams padarė di 
1 delį įspūdį ir pasigerėjimą

Vasario 16-ji Lietuvos Ne 
priklausomybės 28 metų su- į 
kaktuvių diena Sao Paulyje 
buvo sekančiai minėta:

Iš pat ryto Lietuvos Kon- 
sulatas pasipuošė trispalve 
vėliava. Šv. Juozapo parapi
jos klebonas kun. P. Raga- , 
žinskas atlaikė pamaldas už 
žuvusius šio karo audrose 
lietuvius.

Šios šventės proga konsu
lą Aleksandrą Polišaitį svei
kino Brazilų vietos valdžios 
atstovai, konsulų korpusas, 
Lietuvos draugai ir šiaip 
pavieniai asmenys. Sao Pau
lo brazilų spauda šią dieną 
irgi

; tokiais neturtingos koloni
jos dideliais 

i muzikoje.

Jacko Stuko Veiklos 
Atgarsiai

Pailadalp’iia, Pa. — Kaip 
tenka nugirsti, apsčiai mūs 

sugebėjimais miesto viengenčių žada vyk- 
I ti gegužės 12 d. į Newarką,

Prie tos progos galima pa- į Jacko Stuko rengiamą kon ravičius,
stebėti, kad bendrai ‘‘Vy
čio” choras Sao Pauly, lie
tuvių tarpe yra žinomas, 
kaipo nepavaduojamas vie
netas tikru menišku išpil
dymu lietuviškos dainos ir 
giesmės. Todėl darosi aišku, 
kad pav. nors ir gerb. kun. 
Arminas dirba brazilų pa
rapijoj, toli už Sao Paulo, 
bet tam minėjimui tik jis 
vienas paaukojo 500 cruzei- 
rų. Tai yra didelis pinigas 
Brazilijos sąlygose dirban
tiems organizacinį gyveni
mą.

duonos kąsnis bus skanes
nis, kai žinosime, kad ten, 
už vandenyno, plaka lietuviš
ka širdis, kurti supranta ir 
atjaučia mus.”

“Eduardas Kasperavičius 
Kymantas Balys.

Adresas: Sold. E. Kaspe-
31G2723045, 

CCPVVE No. 16, 7-th Milita- 
ry Labor Area, APO 809, 
U. S. Armv, France”.

New York auga

Farmeriai perka tankus
Davenport, Ia. — M. H. 

Maier, vyriausybės atstovas 
išpardavimui likusių nuo ka
ro daiktų, sako, kad tankai, 
kurie vyriausybei kainavo 
po $26,000 vienas, dabar par
duodami po $100 kaip “hot 
dogs”. Daugiausiai tankus 
perka farmeriai, kuriems rei 
kia pašalinti nuo lauko me
džių kelmus.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo S Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 rak.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime, akinių, kurie prušaliua 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:80 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

EN STATE OF INDIANĄ
lome Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUKfi: Daily •—S P. M.
Saturdaye 9 A- M. to 8 P. M.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

Vartokite . . .
HEALTH RESOK1 MINĖK AL 

BATH DRUSKA
1 oiaišuk&s užtenka 14 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

PraSyklte Jos vietinėj vaistinėj, 
o Jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo uj^akvmus su pi
nigais tiesiog l —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaidlečlal, kreipkitės 1 SHIM- 
KUS DRUG8, 3301 8. Halsted St.

certą motin; p:verbai ‘‘Mo
tini Dienoje”.

Koncertas įvyks Šv. Jur
gio salėje, 180-2 New York 
Avė., Ne,vark 5. N. J. Prog
rama prasidės 4 vai. popiet,
o šokiai vakare. per pastarU0gius penkis

, Programoje dalyvaus aps-1 metus New York gerokai pa
čiai menininkų, muzikų, dai- aUg0 gyventojų skaičium, 
nininkų, šokėjų, tarp kurių Dakar New York gyventojų 
ir žymi daniečių tautinių tcdri 7,768,000, kaip praneša 
šokėjų grupė, vadovaujama Consolidated Edison Co.
G. Holme. :.3MMU3MME£zshb

Iš mūsų miesto progra- DR VAITUSH, OPT. 
moję dalyvaus ir garbes ka- . LIETUVIS
pitonas Tadas Kuligovskis.

Philadelpai jietis

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Čia pažymėtina taipgi, kaj
Po pietų konsulas su žmo- minėtas choras turi savo 

tarpe labai gražų susikon- 
solidavusį, dar nesumaišyto
su ištautėjimu ar kosmopo- “Draugo” redakcija šiomis 
Etiškumu, lietuviško charak dienomis gavo šio turinio 
terio vienetą, turi savo tar- laišką:
pe nepavaduojamą režisorių “Didžiai gerb. Redakto- 
Vincą Grabauską, buvusį, ii- riau!
gą laiką šios draugijos pir-, “Maloniai prašome patal- 
mininką. Dabartiniu metu pinti Jūsų redaguojamam 
— pirmininkas A. Ralickas. j laikraštyje “Drauge” šio tū

li. K. T. rinio žinutę:
______________ ‘ ‘Brangūs tautiečiai! Li

kimas mums lėmė prieš mūs 
norą palikti Tėvynės laukas 
ir atsidurti Vokietijoj. Čia, 
besibaigiant karui, pasida
vėme amerikiečių kariuome
nei į nelaisvę. Jau dešimts 
mėnesių valgome teikiamą 
belaisvo davinį ir ilgimės ža
liųjų Tėvynės laukų. Bet 
viltis, kad išauš ir mums ka
da šviesi Lietuvos saulė — 
neapleidžia mus,

“Mes. du lietuviai studen
tai, kreipiamės į brangius 
tautiečius — seseris ir bro
lius lietuvius — ir prašome 
rašyti mums laiškus. Tada 
mes nejusime taip sunkios 
belaisvio dalies, tada ir tas

minėjo

lietu-na savo bute surengė -----  .
vių kolonijos atstovams ar
batėlę, laike kurios buvo pri
siminta mūsų Tėvynės var
gai bei pasakyta pritaikin
tos tai dienai kalbos.

Rytojaus dieną, tai yra 
vasario 17 d., Šv. Juozapo 
bažnyčioje klebonas kun. P.
Ragažinskas atlaikė, Lietu
vos Nepriklausomybės su- . 
kaktuvėms. paminėti, iškil- Į 
mingas pamaldas beį paša- i 
k e tam pritaikintą pamoks- į 
lą. Po pamaldų lietuvių pra
džios mokyklos patalpose Į 
Lietuvi. Šv. Juozapo R. K. į 
Bendruomesė surengė Lietu- i
vos Nepriklausomybės 28 i lys Motiejus Čeplikas, ilga
meti} sukaktuvių minėjimą.
Šia proga Bendruomenės 
choras, vadovaujant muzi
kui Stankūnui, išpildė kele
tą dainelių, inžinierius An
tanaitis laikė paskaitą tam 
minėjimui pritaikintą. Be 
to padeklamuota kai kurie 
eilėraščiai. Bendrai, minėji
mas praėjo gražiai įr pakel
toj nuotaikoj.

Vasario 16-os Lietuvos Ne 
priklausomybės 28 metų su
kaktuvių minėjimas užbaig
tas suruoštu “Vyčio” orga
nizacijos koncertu 23 d. va
sario salėje vienoje iš gra
žiausių pačiame centre Sao t 
Paulo. Čia išpildyta “Vyčio” 
choro, vadovaujant ir diri
guojant F. Girdauskui dai
nų programa tai šventei tin- j 
karna, dideliu muzikaliniu' 
pajėgumu, pilna to žodžio 
prasme. Programa baigta 
sugiedant chorui Lietuvos 
himną. Visiems atsilankiu-

Nori susirašinėti
Mano 22 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas

Mirė Motiejus

Philadelphia, Pa.
landžio 13 d. pasimirė

mėtis katalikiško Susivieny- 
mo 20 kuopos narys. Buvęs 
šv. Jurgio parapijos veikė
jas. Kaipo lietuvis ir kata
likas, buvo geras sektinas 
asmuo. K. V.

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

trūksta —

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

DENTISTAS

%

Palengvina akių įtempimą, kuris j ortnopti/ c^dZ 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
•daromas su elektra parodančia ma
lusias klaidas. Specialė atyda 

. .^kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

Contact Stiklai 
Gydymas Stiklus Atiiaujinam

DR. VVALTER J. SYVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė 
(2-tm* »ubos)

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
JGONIUS PRIIMA:

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

IR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8219 
Rez. Tel. REPubUc 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. 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 YVest Marųuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

i KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
j Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš' priežas- 

j ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipsitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Tel. VIR 0980 (Office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia Saukite—
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. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6 *

Ofiso Tel.: GROvehOl 5213 
Res. Tel.: PROspeet 9475

VALANDOS:
i Nuo 2 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak 
i Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspeet 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6165 So. Kedde Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdl.n 

išskiriant trečiad Ir Mkmad.

SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ir

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEYVELRY

KRAUTUVE

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

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
šiuos dalykus galite įsigyti ant
' LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

rROOKAMU VALANDOS:

RTrnKTKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k Nedėlios vak. 9:20 
WHKC 1460 k. Ketvcrgo vak. 7:00

Km. 6058 So. Talman Ava.
Re*. TeL GROvehill M17 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 YVest 66th Place 
TeL REPubUc 7868

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 YVest 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaru. 

Dienomis tik Dagai sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Garbingai Paliuosuotas Iš Tarnybos U. S. Laivyne, Praneša 
Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.

OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
— PROspeet 1012 Chicago 36, Iii.

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ
Tel

FTTT7 «■

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
Rastinė atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

-T-----

*

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS* * «

68(3 YV. Cermak Road 
BKRWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: 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 Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

fllARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno l-mos 

ild 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., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

KVIEČIAME į
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

ie

TeL CANal 0257
Bei. TeL: PROspeet 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 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

VaL: 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 vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 Wcst 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.
UŽSISAKYKIT

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rertdencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193Namo T«l.; PITI IMAM
Dr. A. Montvid, M.D.

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnstvlck 0597

——— VALANDOS:
LUtAUijyį. ,[ųUo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare



Trečiadienis, bal. 24, 1540 DIENRAŠTIS DRAMAS CHIGAGO, IEEINOIS

HELP WANTED
=*t-

S

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTINI X G HE PARTM E N T 

127 No. Deai-bprn Street 
Tel. RANdolph UI88-018U

HELP WANTED — VYRAI

PROSYTOJO IR 
BUSHELMAN

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

ET1G. 0033. Mr. Gertner

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS 1 SAV.

5:30 RYTO IKI 2:30 PP. 
ATSIŠAUKITE "tam AUKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

DIRBTUVEI PADĖJĖJŲ
Pirmo Kleso

DARBININKŲ
PASTOVIEMS DARBAMS

Diena ar naktį Darbai 
Atsišaukite

SERVICISED PRODUCTS 
CORPORATION

6051 W. 65th St.

PORTERIŲ
PASTOVŪS DARBAI 

Hiena — 70 c. f Vai.
Nokti — 73</į i Vai.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 BELMONT AVĖ.

HEI.P WANTED — MOTERYS

RANKOVIŲ
APSIŪLĖTOJŲ

Patyrusių
PRIE VYRAMS KOTŲ

arba

Pasiųsim Darbo 
Į Jūsų Namus

KREIPKITĖS PRIE 
MR. LEVINSON

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

Tel. Į WABash 7667

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA NAKTIMIS DARBUI 

VALYMUI MOTERIŲ
Kreipkitės prie Mr. Kelly 

ROOM 206

547 YV. JACKSON BLVD.

Lietuvių Studentų Atstovybės 
Atsišaukimas

SARGAS
Patyrusio prie high pressure 

boilerio.
PASTOVUS — GERA MOKESTIS 

CHURCHILL CABINET CO. 
2119 Churehill St.

(1800 Nuriti — 2100 Wes1)

VYRAI IR MOTERYS

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

CONTINENTAL COMPANIES RLHG.
310 S. MICHIGAN AVĖ.

Room 1425 H AR. 3700

MERGINŲ
R A D I 0

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Painokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

Broliai Lietuviai,
Nepriklausomoje Tėvynėje 

studentai visada būdavo są
moningiausi, gyviausi ir 
nuoširdžiausi tautos troški
mų ir vilčių reiškėjai. To
mis tradicijomis mes, trem
tiniai lietuviai studentai, 
gyvename ir dabar. Mes, lie
tuviai studentai, kreipiamės 
j Jus, Šiaurės ir Pietų Ame
rikos brolius išeivius, nau
jo meto angoje, kuris turi 
atnešti mūsų kraštui ir 
mums išsivadavimą iš ver
gijos pančių ir sunkios emi
grantų dalios. Esame įsiti
kinę, jog nereikia Jums aiš
kinti tų priežasčių, dėl ku
rių mes apleidome savo 
brangiąją tėvynę. Mūsų vien 
Vokietijoje ir Austrijoje y- 
ra apie 2,500, o iš to galite 
puikiausiai spręsti, ,jo,g pa
bėgusių tarpe yra visų luo
mų, visų pažiūrų ir visokių 
įsitikinimų akademinio jau
nimo.

Broliai tautiečiai, mes 
kreipiamės į Jus šią mūsų 
istorijoj sunkiausią valan
dą, kuomet dešimtys ir šim
tai tūkstančių mūsų brolių, 
seserų ir kolegų miršta pa
lengva ateinančios alkio iš

šauktos giltinės naguose. 
Mes prašome jūsų, kad Jūs 
pirmuoju savo tikslu staty
tumėte pavergtų lietuvių 
brolių išvadavimą iš kruvi
nų rusų imperialistų nagų. 
Neleiskite, kad maskoliška
sis batas ir toliau tryptų 
ir niekintų mūsų šventąją 
žemę.

Mes dėkojame Jums už 
materialinę paramą, kurią

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Adomavičius Boleslovą.'is ir

ju ištekėjusi Vitkauskienė, kilos 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
Lietuvoje gyvenusios T’asugitičio 
km., Nemakščių vai., Raseiniht ai*.

Gliaudytė Elena, ištekėjusios 
į pavardė nežinoma, kilusi iš Liolių 
i miestelio, Kelmės vai.

< i ra iči ū nieiie- Ra gališka itė Li ū-
žmona Petronėle Kaulytė-Adoma- Ida, kilusi iš Kupiškio vai., išva- i 

kily iš Laurinaičių km., žiavusi į .1. A. V. 19:17 ar 1938 j 
Pelš.lu ap., giminės m

Vlcjcnf
! Žarėnų vai., 
prašomi atsiliepti

Aniukštis Feliksas, apie (it) m., 
kilys iš Seiniūnų km., Ukmergės 
apskr., gyvenęs Kopenhagoje ir 
Stoekholme, o vėliau grįžęs Ame
rikon.

Grebliauskas Vincas.
(irigonieuė-Gudait.vtė Veronika, 
Agurkiškės km., Marijampolės

94 CENTŲ

Bagdonas Balys, kilęs iš Bikū- 
nų km.. Anykščių v., Utenos ap., 
gyv. Čikagoje.

Bagočiūnienė-Masiulytė Ona, ki 
lusi ar turėjusi giminiu .lautiiūnlu 

artimu laiku tikimės gauti j ir Abelių k., ir Kilkų Skapiškio
per Jūsų fondą. Nors ir sun vai.
kiose sąlygose gyvendami 
užtikriname, kad Jūsų nuo
širdus dėmesys mus dar

Bazių!is Juozas.
Beganskas Bei ras. 
Beleekienė-Kaniušytė Brigita, 

kilusi ar turėjusi giminių Jonis-

Reikia
COAT SHOP PADĖJĖJŲ

PROSYTOJŲ
OPERATORIŲ

KRIAUČIŲ
Sveikatos-gyvybės apdrauda, 
atostogos, senatvėje pensijos 

pienas.

Maier Lavaty Co.
2754 S. Central Park Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

NAKTIMIS VALYTOJŲ
Arti North sides. aukštos rūšies 

kliūlie.
11 VAK. IKI 5 RYTO 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ŠAUKITE HOUSEKEEPER

WIIItehall 4850

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue
Darbinink&ms galima pirkti radio 

su nuolaida.

PLESTIKO IŠDIRBYSTft
Daug jdomin darbu. .Tokio patyrimo 
tame nereikia. Pastovus darba-s, ge
ra mokestis.

KEOLYN PLASTICS 
2731 N. PULASKI RD.

AI,BANY 1732

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas 

4 iki 7 vai. kaMtlen 
7lam Aukšti'

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

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

Moterės
Dirbtuvės Cafeterijoj

GERA MOKESTIS
Pastovūs Darbai

S. KARPEN & BROS. 
636 W. Cermak R<1.

MERGINŲ 
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR ROBIN
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.
REIKIA

PATYRUSIŲ MOTERIŲ skirsty
ti skudurius atmatų kieme.

$49 J SAVAITĘ
SAUKIT — LAWNDALE 4624

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

MERGINŲ IR MOTERIŲ
1- mas šiftns: 8 ryta Iki 4:30 pp.
2- tras šiftas: 4:30 pp. Iki 1 ryto. 

Iz'ngvt dirbtuvės darbai prie maži) 
daiktų.

PRADINK RATA:
833.80 už 48 Vai.

Kompanl'os eoinmissnry ant vietos, 
dykai apdrauda. Ateikit stoti prie 
darbo.

320 E. 21 st. St.
REVERE C A M E R A

Jukoms Povilas, kilęs iš Pabir
žės ar Biržių, ir jo dukterys Vin
centu ir Birulė, spėjama gyvenę 

Į New Yorke.
Jusaitis, kilęs ar turėjęs gimi

nių Obeliuose, Rokiškio ap.
Kaniušis Steponas, brolis Juo

zo, kilęs ar turėjęs giminių .Jie 
niškyje, Šiaulių ap.

Karpavičienė-Rašukevičiūtė A 
gota, gyv. netoli Luivrence, mies
to.

Kazlauskas Vincas.
Kiaušas Jonas, gyvenęs Binok

ly ne.

Klikūnaitė Elzbieta, duktė Kri- 
..stupo, ištekėjusios pavardė neži

noma, kilusi iš Pučekų km., Mie
žiškių parap., Panevėžio vai. Tu
ri du sūnus ir dvi dukteris.

Kristutienė-Gudaitytė Ona, iš 
Agurkiškės. km., Marijampolės ap. 
K i uinauskas Juozas.

:ip.
(jriškiiilis Adolfas, 
liukrus Pranus, brolis Salomė

jos, ir jo žmonų Marijonu lm- 
br,usienė, gyvenę New Yorke.

Jakutis Juozas, sūnus Augus
tino, iš Kulvišk’.ų km., Zarasų 
ap., ii' kili kalviškėimi Jakučiai, 
gyv. Čikagoje.

Jauniškis Augustinas, kilęs iš 
Uteno# ap.

Jenčauskas Juozas ir Jenčaus- 
kas Pranas, kilę iš Surviliškio 
vai., Kėdainių ap.

Consalate General of 
Litbuania

41 West 82nd Street 
Nevv York 24, N. Y.tvirčiau jungia į vieningą, kyje, Šiaulių ap.

Bitkcris Oskaras.
Bukauskas, brolis Romualdo, 

kilęs ar turėjęs giminilų Šeduvos 
v., Panevėžio ap.

Bukienė-Urbonytė Kazė, Lietu
voje gyvenusi Daugu iūnų k., Nau
jamiesčio v.. Panevėžio ap., ii' jos 
vyras J. Bukis, gyv. Pliiladel- 
pbijoje.

f ’hinieliauskas Petras, sūnus 
Juozapo, gyveno Čikagoje, lTals- 
ted Street.

Čcpienė-Masiulytė Emilė, kilu- 
r turėjusi giminių Jauniūnų 

ir Abelių k., ir Kilkų-Skapiškio 
vai.

Damijonaitienė-Kaniušytė Tek- 
lė, kilusi ar turėjusi giminilų Jo
niškyje, Šiaulių ap.

Danilienė-Dirmeitaitė Ona, gyv. 
Balt imorėje.

Draužinienė Marijona, gyvenu
si New Yorke.

Dundzilienė ar Dunzilienė Pet
ronėlė, gvv. New Yorke.

Oalinaitis’ Alliertas ir Galinai- 
tis Robertas, kilę iš Painių km., 
Jurbarko v., Raseinių ap.

Gečaitė Julija ir Vincė, viena

mūsų tėvynės atstatymo ir 
kūrybos bendruomenę.

Žengdami koja kojon ir 
dirbdami ranka rankon tik
rai sugrįšime į nepriklauso
mą Lietuvą, kur mūsų lau
kia iškankinti broliai ir mil
žiniški darbo dirvonai. Lai
mingam laisvam gyvenimui 
sukurti ir būsime mes rei
kalingi, kurie Jūsų padeda- Sl 
mi viso pasaulio aukštosio
se mokyklose s e m i a m ė s 
mokslo žinių.

Lietuvių Studentų 
Atstovybė Vakarų 
Europoje (Wuerzburg)

Pabaltijo Universitetas Hamburge
Jau prieš kelis mėnesius 

latviai, kurių profesūros di
delė dalis buvo susispietusi 
šiaurinėje Vokietijoj, buvo 
pradėję tirti galimumus or
ganizuoti savo universiteti
nes studijas. Valdžios sluoks 
niuose susilaukta pritarimo, 
bet buvo pasiūlyta prie to 
pritraukti visas tris Pabal
tijo tautas. Po daugelio pa
sitarimų ir pasikalbėjimų su 
anglų valdžios organais, pa
dėtis ėmė aiškėti ir klausi
mas ėmė spręstis vis palan
kiau. Rudenį anglai pasiūlė 
įsteigti Hamburge akademi
nį trijų \Pabaltijo tautų La
gerį, į, kurį anglai pažadėjo 
savo priemonėmis sugaben
ti iš savo zonos pabaltiečių 
profesorius ir studentus ir 
kuriame būtų leista organi
zuoti aukštuosius kursus. 
Dabar gi leista steigti tik
ras universitetas.

*
Anglų valdžia rodo daug 

palankumo ir pastangų šiuo 
reikalu. Universiteto audito
rijoms ir kitiems darbo kam 
bariams paskyrė 3 aukštus 
labai dideliuose ir moder
niai įrengtuose Deutscher 
Ring namuose. Be to, vienas 
UNRRA’os pareigūnas ame
rikietis yra atleistas nuo vi
sų kitų pareigų UNRRA’oj 
ir paskirtas specialiu stei
giamojo universiteto akade
miniu globėju (academic ad- 
visor), kuris ėmėsi to dar
bo praktiškai, entuziastin
gai.

*
Š. m. sausio 8 ir 9 d. Ham-

tetų taryboms susirinkus, 
bus renkami statuto numa
tyta tvarka. Pagal projek
tą, organai turėtų būti ren
kami vieniems metams; pre
zidentas renkamas senato, 
rektoriai atskirų tautybių 
profesorių susirinkimo, de
kanai ir prodekanai — fa
kulteto tarybų.

¥
Paskaitos prasidėjo sau

sio mėn. pabaigoje šiuose 
fakultetuose: 1) filologijos- 
filosofijos, 2) teisės ir eko
nominių mokslų, 3) gamtos- 
matematikos ir 4) žemės ū- 
kio.

Kituose fakultetuose pas
kaitos prasidės tada, kai 
klausytojams bus parengtos 
patalpos.

*
Apskritai, patalpų klau

simas yra kiek sunkesnis 
Hamburge, bet tikimasi ir 
jį pavyks tinkamai išspręs
ti. Universiteto prezidentui, 
rektoriui, dekanams ir sekre 
toriui butai numatomi tame 
pačiame name — Deutscher 
Ring. Galimas dalykas, kad 
čia galės įsikurti ir profe
sūra. Studentams gyvenamo
sios patalpos rengiamos vi
sai netoli nuo Deutscher 
Ring esančiame 260 — la
gery.

Taip mūsų tremtinių lie
tuvių ir kitų baltiečių vil
tys turėti trėmime savus 
mūsų kultūros židinius pra
deda realizuotis.

*
Lietuvių studentų Tuebin

geno universitetan išsyk bu-

lietuvių studentų, tačiau dėl 
šio skaičiaus iki šio laiko 
konkrečiai dar nesusitarta.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

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

JKVVKLRY — MŪŠIO 
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8611

burge įvyko universiteto or- vo numfttyta įsileisti tik ma-
REIKIA

DŽENITORKŲ
6 dienos į savaitę.
6 vak. iki 12:30 ryto 
79 910 c. J vai.

GRAND CENTRAL 
PASSENGER STATION 

IIARRISON IR WELLS ST. 
Matyki! Mr. J. C. Ueterson-Janltor 

Arba pašaukit WABash 2211

SK APTYKITE “DRAUGĄ”

PLATINKITE KATALIKŲ

ganizacijų komisijų ir kitų 
atvykusių profesorių konfe
rencija, kurios atidaryme 
dalyvavo ir UNRRA’os pa
reigūnai. Konferencijoje bu
vo apsvarstytas ir priimtas 
provizorinis universiteto sta 
tūtas ir paskirti laikinieji 
universiteto organai, kurie 
mokslui prasidėjus ir fakul-

PRANEŠIMAS

Mažai teisingai Seimai reikalingas 
nnfurn. apartment arba du kamlia- 
bariai su virtuvės pasinaudojimu. 
Pranešti 3421 W. 54 «L

žą skaičių ir tik į teologi
jos bei medicinos fakulte
tus, tačiau tą klausimą nu
kreipus į prancūzų okup. 
valdžios švietimo vadovą, jo 
pritarimu ir parėdymais į 
Tuebingeno universitetą žie
mos semestrui į visus fakul
tetus yra priimta 240 lietu
vių studentų ir apie 20 lie- 
tuvių-doktorantų. Į Stutt- 
garto aukštąją technikos 
mokyklą, kurioje mokslas 
prasidės kovo pradžioje, ti
kimasi bus priimta iki 5Q

JOS

S TAT tikra proga jaunam vyrui, kuris nori gero darbo su ateičia.
Tarnyba Armijoj yra nuolatinis darbas, kuris suteikia gera alga, 

aukščiausia užtikrinimą, visas galimybes paaukštinimui ir proga l,a‘ 
matyti pasaulį. Jūs gaunate vertinga išlavinimą technikiniuose ama
tuose, gera įnaistų, drabužį, butą ir medikai) aprūpinimą nemokamai. 
Jeigu jūs keliaujate į užjūrius, jūs gaunate 20% extra algos. Jūs ga
lite su puse algos pasitraukti po 20 metų arba pasitraluikti su trimis 
ketvirtadaliais algos po 30 meti). Ir jūs gaunate 30 dienų pilnai ap
mokamas vakucijas kas metai! Daug kitų gerum.ų, kurie kitur ne- 
guiinnnii. Jei jūs esate 18 iki 34 m. ir fiziniai tinkamas (arba 17 su 
tėvų leidimu), jūs galite dabar įstoti ir pasirinkti vieną iš tų puikių 
durim taikos meto Iteguliareje Armijoje. Pati jūsų, nauda reikalauja 
Mižinot visus faktus DABA It! Kreipkitės į

(I. S. A R M Y R E C R U I T IN G S T A T I O N
166 YV. Van Buren St. 2001 Irving Park Blvd.

6500 S. Karine Avenue.

ą ®®°*

Įgyvendinkite Lietuvišką 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 Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—K A ZIKA1T1S J1

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

šių pinigų sumų KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VIRTEMS KABO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų. namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartin) savo namų be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERTS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
štame reikale suteikti patarimus ir patarnavimų.

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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2884 South Oakley Avė. Chicago, IUinois
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .............................................................................................. $7.00
Pusei metų ................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ........................................   2.00
Dviem mėnesiams ..................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................................ 75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų 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 lalkraštin nededamos.

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

Pabėgėlis Apie Padėtį Rusijoj
NEVEŽA J TĖVYNĘ, BET Į RUSIJĄ
Vienas latvis jūrininkas, kuriam pavyko pabėgti iš 

bolševikų rankų Liepojuje, Tribūne korespondentui pa
pasakojo įdomių pergyvenimų.

Iš to latvio pabėgėlio pasakojimų yra pažymėtini keli 
dalykai. Vienas iš jų taį tas, kad jis paliudijo tą fak
tą, jog rusai, grąžindami išvietintuosius, neveža juos 
i jų kraštą, bet veža j Rusijos gilumą. Tas latvis jūri
ninkas, kuris buvo grąžintas iš Skandinavijos, nevež- 
tas ne į tėvynę Latviją, bet nugabentas į Kalininą 
(Tver). Ten jis buvęs slaptosios policijos iškamanti
nėtas ir uždarytas į koncentracijos stovyklą. Bet po 
kiek laiko prireikus prie laivų specialistų, jis buvo 
nuvežtas į Liepoją, iš kur pavykę pasprukti.
KOKIOS GYVENIMO SĄLYGOS

Latvis jūrininkas korespondentui papasakojo apie 
tai kokios yra gyvenimo sąlygos Rusijoj ir jos oku
puotuose kraštuose. Paprasti darbininkai uždirbą nuo 
200 iki 300 rublių j, mėnesį. Kaip skurdus yra darbi
ninkų gyvenimas, gerai galima numanyti iš kainų, ko
kias reikia mokėti už maistą ir kitus gyvenimo reik
menis. Už sviesto svarą mokama nuo 80 iki 90 rublių; 
už kiaulienos mėsos svarą nuo 55 iki 60 rublių; ar- 
'klienos svaras 15 rublių; jautienos — 30 rublių; vie
nas kiaušinis nuo 5 iki 6 rublių; miltų svaras nuo 15 
iki 20 rublių; pante pieno 6 rubliai; viena pora vy
rams čebatų kainuoja nuo 1,000 iki 1,200 rublių.

Geriau ralį gyventi tik komunistų partijos viršinin
kai, nes jie gauna algos nuo 2 iki trijų tūkstančių rub
lių į mėnesį ir, be to, jie gali pirkti reikmenis spe
cialiais kuponais ir specialiai žema kaina. Vadinas, 
jie yra privilegijuoti žmonės.
LAUKIA IŠLAISVINIMO

Trečias dalykas yra įdomus, kad, anot latvio pabė
gėlio teigimo, visi Latvijos žmonės maną, kad tik 
karas tegalėsiąs išlaisvinti Latviją. Toliau jis pasa
kojo, kad ‘‘Rusijos kareiviai Latvijoj atvirai kalba 
apie besiartinantį konfliktą su Vakarų jėgomis. Rusų 
kareivių tarpe esąs jausmas, kad karas ir jiems gali 
atnešti išlaisvinimą iš dabartinio rėžimu”.

Šis pabėgėlis, tiesa, nieko naujo nepasakė, tačiau jis 
paliudijo pirmesnius teigimus, kokia yra padėtis Ru
sijos viduje ir jos pavergtuose kraštuose.

★
Rusai Apšaudė Amerikiečius

Jau ne pirmą kartą Rusijos kariai vienu ar kitu 
būdu ‘‘užkabina” Amerikos karius. Prieš porą dienų 
Vienos, Austrijos sostinės, apylinkėse rusai iš keturių 
lėktuvų apšaudė Amerikos lėktuvą (C-47 transportinį), 
kuriuo skrido Amerikos korespondentai ir armijos per
sonalas.

Pažymėtina, kad rusai šaudė į amerikiečius iš lėktu
vų, kuriuos Rusija yra gavusi iš Amerikos “leml-lease".

Ar tai gražu ir ar tai tokiais keliais einant Rusijos 
bolševikai atidėkoja Amerikai už visokias gėrybes, ko
kias ji yra iš jos gavusi ir dar dabar tebegauna.

Tokie ‘‘netikėti” incidentai tikrai negerina santykių 
tarp Amerikos ir Rusijos ir nė kiek nepadeda atsta
tyti pasaulyje pastovią ir teisingą taiką.

Tikrieji Stalino Planai
(Tęsinys)

RUSAI VIS PLEČIA SAVO SIENAS

Išėję į Baltijos jūrą ir nustūmę savo sieną toli į va
karus, rusai neatsisakė nuo carų svajonės, išplėsti sa
vo ekspansiją į Rietus.

Bet čia jie susitiko su turkų užsispyrimu. Per šį ka
rą turkai nenorėjo pakartoti klaidų, kurias papildė 
per pirmąjį. Prityrimai jiems parodė, kad jie daugiau 
gali laimėti pasilikdami neutralūs. Nežiūrint, kad 1941 
metais jie buvo pasirašę sutartį su Vokietija, nujaus
dami artėjant karo pabaigą jie įstojo karan prieš ją, 
kas davė jiems teisę būti sąjungininkų eilėse.

Rusai žino, kad nebūdami patys Dardanelio sąsiau
rio sargais, niekad jie negalės laisvai išeiti į Vidur
žemio jūrą ir nebus niekad saugūs pa3 save. 1885 me
tais rusai pralaimėjo Sevostopolio mūšį dėl to, kad 
turkai praleido anglų ir prancūzų laivyną į Juodąją 
jūrą.

Tačiau kiekvieną kartą, kada jie kėsindavosi į Dar
dančius, jiems ant kelio pastodavo anglai.

Po revoliucijos, pats Leninas pasirašė su turkais 
sutartį, visiškai atsisakydamas nuo Dardanelių sąsiau
rio kontrolės ir Konstantinopolio, grąžindamas turkams 
kai kurias provincijas, kurias caras Aleksandras III 
buvo iš turkų atėmęs. Atrodė, kad prasidėjo draugiški 
laikai, bet 1939 metais ta draugystė apsiniaukė tam
siais debesimis.

Vokiečių-rusų paktas apie pasidalinimą Baltijos kraš
tų, Lenkijos ir kai kurių Rumunijos provincijų, Tur
kijoje sukėlė nerimą dėl Rusijos imperializmo. Turkų 
užsienių reikalų ministras, išskrido tuoj į Maskvą, kad 
išsiaiškinus, bet prieš save rado duris uždarytas...
K^ LENINAS PASIRAŠĖ, T£ STALINAS SUDRASKĖ

Kada karas su Vokietija buvo baigtas, kada rusai 
stipriai įsitaisė Centrinėje Europoje, Maskva pasisku
bino per savo pasiuntinį įspėti turkus, kad ji norinti 
peržiūrėti Dardanelių sąsiaurio statutą, kad ji nori 
atgal atsiimti po revoliucijos grąžintas kurdų provin
cijas, o Europoje ji norinti dar kartą peržiūrėti turkų- 
rusų sieną. Kad pabrėžus kiek duodama svarbos šiam 
projektui, Stalinas ilgai nedelsė panaikinti Lenino pa
sirašytą su turkais sutartį.

Turkams atsisakius nusileisti, rusai pradeda apsupi
mą. Įvedimas Azerbaidžiane ir Kurdijoj sovietiško rė
žimo, turkams yra pavojingas manevras, toks koks bu
vo Čekoslovakijai Austrijos prijungimas prie Vokieti
jos. Įsitaisydamas Bulgarijoje, Stalinas sudarė reples, 
kuriomis nori suspausti turkus.
KO IEŠKO RUSAI AZIJOJE?

Po revoliucijos, Rusija blaškydavosi tarp Rytų ir 
Vakarų. Būdama pusiau aziatiška ir pusiau europie
tiška valstybė, ji iš karto žvelgė į, abi puses.

Senais laikais, kada galinga Lietuva ir Lenkija jai 
buvo pastojusi kelią į Vakarus, Rusija buvo pasida
vusi į Sibiro platumas. Po Krimo nepasisekimų ji ver
žiasi į Centrinę Aziją, nes tada buvo nusilaužusi na- 

♦gus į Austro-Vengriją. Ji tiesė ranką j Kiniją ir Ko
rėją, bet ten susidūrė su Japonija. Jos nugalėta ji vėl
pasisuka į Vakarus ir čia susitinka su Vokietija.

Tada, kada jiems nepasisekė pravesti revoliucijos 
toliau kaip iki Varšuvos, Zinovjevas šaukė:

— Į Aziją! Į Aziją- Mes eisime į Aziją, kadi ten su
rinktumėme savo jėgas ir galėtumėme iš naujo pulti 
Vakarus.

Ir rusai nuo tos dienos pradeda skverbtis į Aziją. 
Maskvoje įsteigia aziškų tautų institutus, komunistų 
agentai užplūsta Kiniją, Afganistaną, Mongoliją, Per
siją... Visur jie kiršina vietinius gyventojus prieš bal
tuosius, kurie būk esą išnaudotojai, laiką juos pavergę.

Afganistane, kur anksčiau rusams nebuvo leidžiama 
įkelti koją, pasiseka karalių paimti savo įtakon, rusų 
karininkai pasidaro instruktoriais afganistaniečių ka
riuomenėje. Indijoje jie veda smarkią akciją, už išsi
laisvinimą iš po anglų imperializmo, Persijoj jie sten
giasi išplėšti iš anglų rankų naftą.

Šioj kovoj nebuvo užmiršta ir Kinija. Komunistų 
agentai tuoj išdėsto savo ‘‘prekes”. Ilgas pilietinis ka
ras nualina Kiniją ir iš to naudą turi tik rusai. Pra
džioje pats Chang-Kai-Shek buvo komunistų eilėse, bet 
vėliau pasidaro dvi Kinijos, viena komunistinė, kita 
tautinė ir tik karas prieš japonus juos buvo nekuriam 
laikui sujungęs, šiandien vėl rusai pradeda kiršyti juos, 
nes tokiu būdu jie gali ilgam laikui pasilikti Mandžiū- 
rijoje, iš kurios jie nenori išsikraustyti.

šiandien Kinijoj susitinka Amerikos ir Rusijos inte
resai. Vieni ir kiti bijo, kad vienas iš jų per daug nc- 
įsigalėtų prie Tolimojo Vandenyno kranto.

Bet rusai turi savo planą ir užsispyrę jo siekia. Kar
tais jie vienoj vietoj nusileidžia, kaip prityręs šachma
tų lošėjas, bet už tai laimi kitoj vietoj.

Kol nebus užkirstas kelias Sovietų Rusijos imperializ
mui, tol pasaulis nesijaus ramiai ir kasdien bus naujų 
įvykių akivaizdoje. Vyt. Arūnas
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
„ — Dieve, kas gi tai galė
tų būti? Gal tai jis?! Tai 
juk jo skambinimas. Šį kar
tą tikrai jis! — ji bėgti pri
bėgo prie durų. Tai buvo 
laiškanešys. Ji prišoko prie 
jo, išlupo jam iš rankų laiš
ką ir... o laimė, o džiaugs
mas, tai buvo nuo jo, nuo 
jos vyro!.. Prispaudė prie 
lūpų taip brangų laišką. Dre 
bančiomis iš džiaugsmo ir 
susijaudinimo rankomis ji 
atplėšė laišką, bet džiaugs
mo ašaros ritosi iš akių ir 
trukdė jai matyti. Pasinau
dodama džiugesio valanda, 
pribėgo- prie miegančio lo
vutėje vaikučio ir išbučia
vo jį taip karštai, kad šis 
pabudęs pradėjo raukytis ir 
susiraukęs išs i ž i o j o visa 
gerklike rėkti. Jis, Dievo 
būželis, nesidomino savo tė
vo nei savo likimu.

Nusibraukusi ašaras, nors 
krūpčiodama nuo susijaudi
nimo, išskaitė pirmuosius 
jos brangaus vyro žodžius... 
Jis gyvas! jis, štai, rašo, 
kad sugrįš vėliau ir skubi
no toliau, kad sužinotų, ka
da turi jo laukti. “Mus čia 
sulaikė” — perskaitė ji gar
siau, ‘‘Jei nesugrįšiu, būk 
laim... Juozanavičius...” — 
sumirgėjo jos akyse, ir ėmė 
šokinėti raidės. Namas pra
dėjo suktis, daiktai verstis 
stačia galva. Tas sunkus 
lankas, kuris nuolatos spau
dė jos galvą, šį kartą taip 
labai ją suspaudė, kad ji ne
išlaikė ir susmuko nuo spau- 
džiančios naštos sunkumo. 
Ji nugriuvo. Laiškas nupuo
lė greta jos. Išbudintas vai
kas rėkė visu balsu, bet ne
buvo kas prie jo prieina. 
Aplinkui tyla, tamsuma ir 
klaiku, klaiku...

Kiek laiko išgulėjo Mary
tė ant grindų, niekas neži
no. Kai ji atbudo lyg iš mie
go ir, pakėlusi galvą, ėmė 
dairytis aplinkui, susidūrė 
akimis su Vytauto laišku ir 
vėl atsiminė, kas parbloškė 
ją į žemę. Vėl ji apalpo su 
suspaustu laišku rankose, 
kaip su brangia relikvija, 
kad jos jai kas neatimtų, 
nes tai buvo paskutinis jos 
meilės laiškas, paskutinis 
nutrauktos gyvenimo stygos 
akordas.

Atsikėlė. Lėtai lėtai pasi
ramstydama priėjo prie vai
kučio lovutės ir užsigulė ant 
jos. Tai buvo dabar jos vie- 
nintinė viltis. Vienintinis į- 
rodymas, kad visa jos bu
vusi meilė buvo ne sapnas, 
ne trumpa akimirkos svajo
nė, kad tai būta iš tikrųjų. 
Vytautas ją mylėjo. Jis čia 
gyveno, štai, sėdėjo ant tos 
kėdės, miegojo toj lovoj. Jis 
buvo iš tikrųjų su jais čia. 
Priėjusi prie jo portreto, at
siklaupė ant kelių, kaip klau 
piasi prie numirusio žmo
gaus, ir, rankas susirėmusi, 
ji klūpojo ilgai ilgai... Jau 
nebeverkė. Išsibaigė visos a- 
šaros, ar per didelis buvo 
širdies skausmas, kad gali
ma būtų jį ašarom nuplau
ti. Jį tik rymojo lyg sustin
gusi vienoj zonoj. Kiek ji 
ten klūpojo, niekas nematė. 
Nei sesuo, nei draugės, nei 
draugai nežinojo, nesuprato 
jos širdies skausmo.

Jie, matydami dieną ją 
ramesne, nesuprato, kad nak 
ties tamsa ir vienuma taip 
blogai ją veikia. Tik iš ry
to, kai Marytė beveik ne
pastovėjo ant kojų ir nesi
traukė nuo vyro portreto ir 
vaiko, net flegmatiškoji Da
nutė, kuriai toki stiprūs ir 
gilūs pergyvenimai ne taip 
labai suprantami, net ir ji 
suprato, kad negalima pa
likti Marytę vieną su jos ne
laime ir mažu kūdikiu. Tik

kad ji pati būtų pavalgiusi. 
“Gyventi dėl mūsų sūnaus!’’ 
— nuolat prisimena jai pas
kutiniai vyro žodžiai, para
šyti jo brangia ranka.

— Mano gerasis, tu žino
jai, kaip aš tave myliu! Tu 
eidamas į, budelių rankas ži
nojai, kad aš nepajėgsiu be 
tavęs gyventi, — galvojo a- 
šaromis paspringusi nelai
mingoji moteriškė, kantriai 
stovėdama eilėse — duonos.

Dabar, kada apsiprato 
kiek su savo likimu ji rim
tai susirūpino sūnaus gyvy
be ir sveikata.

(Bus daugiau)

Tito Schipa - tėvas
Lisbon, Portugalija. — 

Žinomas operų artistas T. 
Schipa, kaip pranešama, su
silaukė sūnaus, kuris, jis ti- 

tada draugai pastebėjo, kad kiši, taipgi bus artistas dai-
Marytė nieko nevalgo, visą nininkas.
laiką kremtasi ir graužiasi ------------------—------ ------

nelaime ir visai nusilpnėjo.
Nutarta nakvoti pas Mary
tę pasikeičiant — nepalikti 
jos visai vienos.

Atgavusi kiek jėgų, Ma
rytė numetė nuo vyro port
reto suvytusias gėles, ku
rias ji įstatė paskutinę vy
ro išvažiavimo dieną. Naujų 
gėlių dabar Maskvoje nebu
vo. Marytė papuošė vyro 
portretą juodu raiščiu.

Ji jau daugiau nelaukė 
vyro grįžtant. Tas dvasios 
stovis buvo geresnis, negu 
anas baisus nežinojimas ir 
laukimo ilgesys. Visas savo 
menkas jėgas ji nukreipė 
sūnaus priežiūrai. Jos drau
gai, kuriuos ji įvertino, ne
laimei užslinkus, pasirūpino,

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, I1L
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KAJUOS

Mes turime Itaui.jų j stakt}, ir 
jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikus Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedural Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUI’ERVISION

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

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

r?

WESTWOOO LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

------★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951
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OOOOOO labdarybe OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IZDININ.

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

Svarbus Labdariu 
Centro Susirinkimas

Šį vakarą, būtent balan
džio 24 d., Šv. Kryžiaus par. 
salėj įvyks Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos mėnesi
nis susirinkimas. Šis susi
rinkimas bus daug svarbes
nis negu paprastas mėnesi
nis mitingas.

Kodėl taip?
Todėl, kad tai bus prieš

paskutinis susi rinkimas 
prieš gegužės mėn. 30 d. 
(Decoration Day), kurioj 
mes, labdariai, turėsime 
daug darbo nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro. Prie 
to darbo turime gerai prisi
rengti.

Visos Labdarių Sąjungos

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Velykos Šv. Mykolo 
Bažnyčioje

North Side. — šv. Myko
lo bažnyčioje Velykų rytą, 
5-tą vai., buvo labai iškil
mingai laikomos šv. Mišios.

Šventins Stovylą 
Labdariu Oky

Sekmadienį, balandžio 28 j Mūs9 8eBelill rūpesčiu alto- 
d Labdarių ūkyje įvyks ga-i buvo gražiai papuošti 
na retos iškilmės. Kun. Kaz. ; gėlėmis, kurias suteikė mū- 
Juozaitis pašventins gražiąI parap. naujai įėję į biznį 

Juozapo stovylą pasta- Ona Sanders. Vaikučių mūs 
' mokykloje nors nėra daug, 
bet procesijoje darė didelį, 
įspūdį.

Šv. Mišias laikė pats kleb. 
kun. P. Gasiūnas. Turiningo

sv
tytą sode. Tos iškilmės į- 
vyks 3 valandą popiet. Chi
cagos ir apylinkių lietuviai 
yra nuoširdžiai kviečiami at
silankyti.

Antanas Bacevičius, tele-1 pamokslo išklausėme kun. 
fonu pranešdamas apie šv.' M. Urbonavičiaus, marijono.
Juozapo stovylos pašventi
nimą, pastebėjo, kad šiuo 
metu labdarių ūkyje yra ne
paprastai gražu. Obelys, vy
šnios ir kiti vaisiniai me
džiai niekuomet taip gražiai 
nežydėję, kaip dabar. Tad, 
jis ir kviečia, kad daug

Choras, vadovystėj varg. N.

kti daugiau narių. Kun. K. 
Barauskas prisižadėjo visu 
tuo pasirūpinti ir pakviesti 
žymesnius kalbėtojus.

Labdarių 1 kuopa džiau
giasi dvasios vado kun. Ba
rausko gerais patarimais ir 
pasidarbavimu jos gerovei.

Labdarys

Skundžia Amerikos j 
generolus |

kuopos būtinai turi būti at-f miestiečių atvyktų pasigerė- 
stovaujamos šiame susirin- ti tomis pavasario grožybė- 
kime, nes reikia žinoti ko- mis. Jis praneša, kad bus 
kius darbus kuopos dirbs ir vaišės.
piknike ir turės pranešti, --------------------
^ii“ų jau yra su Iš Labdariu 1 Kuopos

Taip jau svarbu, kad visi Town of Lake. — Labda- 
centro valdybos nariai ir rįų Sąjungos 1 kuopos mė- 
komisijos atvyktų. nesinis susirinkimas įvyko

Neužmirškime, kad lietu- bal 14 d Sus-mas buvo 
vių senelių prieglaudos na- skaitlingas. Nauja narė pri- . . _
mas yra baigiamas statyti. sira5ė Elzbieta Laurinavičie- i Įiete federaliam tesime įske- 
Yra labai reikalingi staty- nė Iš centro pranešė K. Ple- ',le ,bylą PenJ«ems u- s- genė
jai pinigai. Gegužės mėn. kaitė ir E Gedvilienė, kad reikalaudama
30 d. rinkliava Šv. Kazimie- daueiausiai buvo kalbėta a-1 atlyginimo uz jos inter- ro kapinėse ir pikniko Vy- XUr pfkni- -vimo karo pradžioje ir lai-

tauto parke pelnas kaip tik ką Vytauto parke. Mūsų
eis prieglaudos statybai. kuopa apsiėmė pasidarbuoti buvo pasielgta nelegaliai. 
Tad, suprantama, juo ge- prie “hot dogs”. 
riau prisirengsime prie tos Darbuosis piknike: E. Ge- 
dienos darbų, juo daugiau | dvilienė A. Landienė. J. Ra-

Honululu, Hawaii. — Mrs. 
Gunther H. Walther, kilusi 
iš Vokietijos Amerikos pi-

kymą tokiam stovyje per 20 
mėnesių. Ji teigia, kad su ja

Kulio įspūdingai giedojo 
linksmo turinio ilgas mišias.
Žmonėms buvo malonu klau
sytis tokio giedojimo choro 
ir solistų: V. Civinsko, ba-j$120, 2.40 ir 3 60. 
ritono; F. Plančiūnienės, so
prano; O. Juozaitienės, alto: 
ir A. Mikužiūtės, soprano.

Lenktyniautojų tarpe bus r\ •
šešios poros iš Chicagos. Į r9ll6SIITIcll 
Šios profesijonalų lenktynės 
žada būti labai įdomios. Ti- 
kietus galima pirkti Adam 
Hat Store, Madison ir Mon- 
roe streets. Tikietų kainos

Ir neturtingiausias žmogus 
yra taip apdovanotas, kaip 

Šįmet Velykų rytas buvo tik pats Dievas gali apdova- 
labai gražus, tad mūs baž- notį
nyčią pripildė žmonių skait-----------------------------------------
lingas suvažiavimas. Matėsi NOM BalSdVIITIO Dėl 
parapijonų gyvenančių Jef- 
ferson Park, Garfield Park,
Mt. Clare ir Evanston. Au-
kų parapijos užlaikymui su
dėjo arti $1 000.00.

Vietinis

Dviračiais Lenktynės
Nuo balandžio (April) 28 

iki gegužės (May) 4 įvyks
ta šešių dienų dviračiais

Karaliaus Graikijoje
ATĖNAI, bal. Con- 

stantine Tsaldaris, nauja
sis premjeras dėl jo išrinki
mo populistų partijos prezi
dentu, matomai griežtai nu
sistatęs, kad sugrąžinimas 
Karaliaus Jurgio į sostą yra 
vienintelis būdas išgelbėti 
Graikiją nuo komunizmo.

Tsaldario trys respubliko
nai ministrai be portfelių—lenktynės Coliseum salėje

Panašios lenktynės^paskuti- į jurgįs Papandreou, Panayo- 
tis Canellopoulos ir Sopho- 
cles Venizelos — atsistaty
dino, jausdami jog karaliaus 
grįžimas turės kaip tik prie
šingą efektą, tad Tsaldaris 
pertvarko vyriausybę, kaa 
būtų galima tuo reikalu kuo- 
greičiausiai pravesti rinki
mus.

nį kartą įvyko 1940 metais.

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

PLATINKITE
--------- ------- Būk šviesus,
‘DRAUGĄ” į “Draugą”.

skaityk

MAZEIKA"EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Bal. 25 d., 8 vai. vakare, 
Šv. Antano parap. mokyk
los kambariuose, Ciceroje, į- 
vyks svarbus L. Vyčių Die
nos (Išvažiavimo) komisijos 
susirinkimas. Visi nariai tos 
komisijos iš visų kuopų pra

šomi laiku atvykti, nes daug 
svarbių reikalų reikės ap
tarti. Reikia pradėti ruoštis 
prie darbo. Šių metų paren
gimas turės būti didžiausiu. 
Nupirkus Vyčiams narni 
reikia rūpintis jo įrengimu.

Vincas Rėkus, kom. pirm. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A. A.

MORTA PETROŠIENE
(PO TĖVAIS PLONAITE)

Gyveno adresu 6616 So. Troy Street
Mirė Bal., 22 d., 1946 m., 6 vai., ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Tryškių parapijos, 

Kairiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrų. Vincentų: sūnų Lt. Juozapų 
(U. S. Coast Guard); brolį Juozapų I’lonis ir jo šeimų; 2 seseris 
Anastazijių. Dauiūnianę vyrų Kazimierų ir jų, šeimų; (La Crosse, 
Uršulę Psonienę ir jos šeimų. Marijonų I’lonienę ir jos šeimų; 
švogerkų Josephine Burgalienę jos vyrų ir šeimų; ir daug- kitų 
giminių,, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko motinų, 2 bro
lius ir 2 seseris.

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

Laidotuvės įvyks Penktad. Bal. 26 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:00 vai., ryto bus atlydėta į Gimimo šv. Pan. 

Marijos parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų, bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.i

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

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

Laidot., direkt. Mažeika ir Evans. Tel. I’itOspcct 0099.

J? A..’- . "L. . * ' ■ .ilė

NULIŪDIMO

K <
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

pinigų sukelsime.
Taip pat prašome atvykti 

į šio vakaro mitingą ir ki
tų organizacijų veikėjus bei 
šiaip geros valios lietuvius, 
kad pasiklausyti, kas pas 
mus yra veikiama ir kad 
padėti mums prisirengti prie

gauskienė, S. Mickūnienė, V,

Byla iškelta šiems:
Lt. gen. Walter C. Short,

kariuomenės komendantui 
ten karo pradžioje; Lt. gen. 

Bučnienė, K. Plekaitė, Pet. | Delos Emmos ir Lt. gen.
Dorša, S. Šimkienė. Apsiė- Robert C. Richardson, vė
mė aukas rinkti kapinių die- lesniems komendantams; 
ną: P. Turskienė, P. Dorša. Maj. gen. Thomas H. Green,
Landienė ir jos du sūnūs —
Lorens ir Paul, K. Plekaitė,
E. Gedvilienė. Dvasios va- 

didelių ir svarbių darbų. Juk das ^un. K. Barauskas davė asistentui, 
senelių prieglaudos statymo dauS gražių patarimų kuo

generalinio štabo patarėjui; 
ir Brig. gen. Wm. R. C. Mor- 
rison, gen. Richarlson’o

ATIDARĖ
Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas l

reikalas yra visų mūsų rei
kalas.

Labdarių Są-gos Valdyba

pos pagerinimui. Pasiūlė 
rengti paskaitas, kad galė-

Iš darbų tik galima pažin
ti žmogų. Būk vertu pažinti

jus į labdarių veikimą įtrau- kaipo gerą žmogų.

Amerikos Jungt. Valsty
bių vieškelių tinkle, cemen
tuoto kelio yra 439,000 my
lių.

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo seny. atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sSdėtl, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtapkite 
LEOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senų, atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybSs suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsį Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau- 6/ _ 
džlas žala- 

das. Vartokite jį Irgi skaudlems 
nudegimams, šųšų ir sutrūklmų 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls nležčjlmų. Atvėdina va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plfttlm^l 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūkimo tarp pirStų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEOULO OINTMENT parai 
duoda po fl.OO, 1.75, ir «.0O.

Siųskite Jūsų lloney Orderi tie
sink I:—

LEGULO
1941 No. Palanki K<1. 

Dept. D. Chicago 39, III.
'.JT1.. . ■'V ’

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi 1 Mūsų Įstaigą!

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

Daugeli* Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tai* meno Mevrai*, 
kuriuo* met padirbome jienu.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininku —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

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

NARIAI:
O h I e a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnanjam 
d i e n ą ir na k 11

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. Sa’ii

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

Telephone YARds 1419

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

I. I.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phonc YARds 0781

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

Pliones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAVVICZ IR ŠONAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

f
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Buvusiam kare , t ,įį

Sov. Rusija rėmėsi vien aliantais
BILIŪNAI DOLERIŲ U. S. IK DID. BRITANIJAI KAI

NAVO KARO REIKMENYS IR MAISTAS PASIŲS
TI RUSIJAI.

D. BRITANIJOS
PAGELBA

Spaudoje jau ne sykį buvo 
rašyta, už kiek bilionų dole
rių Amerika karo metu yra 
pasiuntus Rusijai įvairių pa-
buklų ir maisto, kad ji pa- ^Valstybių,
jegtų kariauti rytiniame 
fronte. Rusijai reikia atiduo
ti kreditas, kad ji pagalios 
atsilaikė prie Stalingrado, ta 
čiau ji tai galėjo padaryti 
vien tik ačiū aliantams — 
Amerikos Jung. Valstybėms 
ir Did. Britanijai, — kurie 
jai pristatė moderniškų gin
klų ir maisto.

Britų ministrų pirminin
kas Clement Attlee šiomis 
dienomis parlamentui ati
dengė sąskaitas, kiek metų, 
Did. Britanija yra suteikus 
Sov. Rusijai pagelbos. Attlee 
pranešė, kad įvairių milita- 
rių reikmenų per tą laiką 
Sov. Rusijai buvo pasiųsta 
už $1,2^2,000,000 Be to, Sov.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10

$500.00 OVDYMO 
POLISAS

$4.00 METAMS
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

10,000
DEGTINES
BRANDŪS
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MATHAN 
RANTER 

“Lietu vtškM
Žyduluui”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

» 4. ’ 'Ji A ‘v*.’
' - < V M V..

it'fi'.'j,,
'T ■

V > . f

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tartas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUST1N MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

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

Stogams Reikmenys — Inralnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Darų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios

Rfllies Insnllacljos Materlolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wailboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTVVINAS, Vedėjaa

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

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
to- a a ■■Ii-- — i.... ..

Rusijai buvo pasiųsta 5,218 drabužius
tankų, 7,411 karo lėktuvų. Iš

•udnS'žaibas tren-
lėktuvai per Britaniją buvo Į ard' Rit™

jo visus drabužius ir nulup
damas čeverykų padus. Nors 
pusėtinai apdegintas, vienok 
jaunuolis išliko gyvas.

gauti iš Amerikos Jungtinių

Bendrai imant, Did. Bri
tanija nuo spalių 1. 1941, iki 
kovo 31, 1946, metų Sov. 
Rusijai yra suteikus pagal
bos už $1,721,000,000.

Amerikos komunistai yra 
savo pasekėjams įkalę į gal
vą nuomonę, kad, jei ne Sov.

St. Paul, Minn. — nuuy 
Lechman, karo veteranas, 

„ .... v. j. . sugalvojo labai lengvą būdąRusųa tai šiandie Amerika |on Rojinėms gfuti. Jis
T T . X 1 virt m Ir A U Hmbūtų Hitlerio rankose. Rusi

jos kariuomenė, girdi, geriau 
šia visam pasaulyje ir tik 
jos dėka Hitleris tapo su
muštas. Šį burbulą komu
nistai pučia tam, kad užtuš- 
šavus visą. ką Amerika ir 
Did. Britanija yra Sov. Ru
sijai suteikus.
Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 

gausi naują skaitytoją

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

BONKŲ
» GIN 
► VYNO 

KORDIALŲ

Įvodriot^. Įdomios
•žinios

Žaibas nuplėšė

Rock Springs, Wyo. _

Nylons už riebalus
And\

sako, kiekviena šeimininkė, 
kad gauti porą nylon, turi 
sutaupyti du svarus riebalų 
vyriausybei. Daugelis šis 
sumanymas patiktų, bet, kad 
jis būtų vykdomas, turi už-
girti Civilian 
Administration.

Production

1/■ vi ■ ■ av
Kiaušiniai is oro

Plainfield, Ind. — Per Ve
lykas čia buvo suruošta ne
paprasta pramoga, būtent 
metimas iš lėktuvo kietai 
virtų kiaušinių. Kas savo 
rankomis pagavo krintantį 
kiaušinį, tas gavo tikietą 
specialei dovanai.

Nereiks nei pro- 
hibicijos

New York, N. Y, — Ir be 
prohibicijos Amerika gali 
palikti sausa, kapi praneša 
U. S. Brewers Foundation. 
Einant dabartiniu prez. 
Truman planu Europai mai
tinti, sako, kad alaus gamy
ba da sumažėsianti 50 nuo
šimčiu. Apskaitoma, kad iš 
bravorų „bus atleista nuo 
17,000 iki 20,000 darbininku

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
I DIENĄ

Mes E-ame AGENTAI Dėl 
BF.NJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, talpai —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

I.R VARNIŠŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų. 
1910m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

DIENRAgm DRAUGAS, CHICAGO, mZTNOIS

A.A. BROLIS JONAS PAULAITIS, M.I.C.
(1926 — 1946)

^Pirmadieni, balandžio 22 d. Tėvų Marijonų Kongregacijų ir 
PP- Joną ir Uršulę Paulaičius, Chicago, iii. supurto skaudi ir 
liūdna žinia. Iš Marianapolio, Thompson, Conn., kur jis tęsė 
mokslus, gautas pranešimas jog pasimirė jaunas Marijonas 
studentas a.a. BROLIS JONAS PAULAITIS, M.I.C. Turėjo 
19 m. amžiaus, buvo bebaigus antrą kolegijos kursą ir atei
nantį rudeni jam buvo skirta stoti Tėvų Marijonu Seminari- 
jon, Hinsdale, III.

Brolis Jonas pirmadienio rytą, Velykinių atostogų metu 
begelbėdamas prie darbų Marianapolyje, buvo sunkiai sužeis
tas ir greit nugabentas gretimo Putnam, Conn. miesto ligo
ninėn. Jam buvo. suteikta geriausia gydytojų pagelba kokia 
buvo galima, tačiau po keliolikos valandų, jaunasai vienuolis 
pasimirė. Prieš mirtį buvo pilnai aprūpintas paskutiniais sak
ramentais.

PAMALDOS MARIANAPOLYJJE
Brolio Jono kūnas buvo pašarvotas Marianapolyje vakar 

(antradienį). Vakare kolegijos koplyčioje buvo atlaikyta miš- 
parai- Šįryt gi įvyksta iškilmingos gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų karstas bus traukiniu atvežtas į 
Chicagą, kurį pasieks ketvirtadienį. Dėl Bro. Jono mirties 
Marianapolyje pamokos nutrauktos visai šiai savaitei. 

LAIDOTUVIŲ TVARKA
Kūnas bus pašarvotas pp. Paulaičių namuose, 7019 S. Ca- 

lifomia Avė., Chicago. Laidotuvės įvyks Gimimo Panelės švč. 
parapijos bažnyčioje, šeštadienį, balandžio 27 d., 9:30 vai. ry
te. Pamaldų metu giedos Tėvų Marijonų Seminarijos klierikų 
choras. Karstą neš Marijonai studentai, buvusieji a.a. Bro- 
Jono novicijato draugai. Laidotuvėse taipgi dalyvaus keletą 
Kunigų Marijonų ir brolių iš Marianapolio.

UŽK VIRTIMAS
Tėvai Marijonai ir pp. Paulaičių šeima užkviečia a a Bro. 

Jono gimines, prietelius, pažįstamus, Tėvų Marijonų Bendra
darbius ir visus Chicagos lietuvius dalyvauti laidotuvėse. Lai
dotuvėmis rūpinasi p. Antanas Petkus. Daugiau apie a.a. Bro. 
Jono Paulaičio asmenį tilps “Drauge” sekančiomis dienomis.

Nauja gemblerys- 
tės auka

YVoonsockett, R. I. —John 
F. Letendre, žymus Narran- 
gesett arklių lenktynių par- 
k’o įsteigėjas ir vienas jo 
direktorių, vakar žuvo nuo 
kulkosvaidžio lietaus. Jam 
grįžtant iš ofiso namo, žmog
žudžiai sulaikė jį automobi- 
liuje ir ant vietos nužudę pa
bėgo. žmogžudystė, sakoma, 
atlikta tokiu pat būdu, kaip 
ir 1939 metais čikagiečio 
Ed. J. O’Hara, savininko 
Sportsmans parko, prie Og- 
den ir Rockwell gatvių.

J. F Letendre, be dalyva
vimo arklių lenktynių gem- 
blerystėj, buvo da žinomas 
stambus vietos politikierius 
ir pastaruosiuose rinkimuo
se išstatęs savo kandidatūrą 
į miestelio majorus republi- 
konų sąrašu, tačiau rinki-

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERAIION 

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

mus pralaimėjo.
Tuo pačiu metu —
Majoras Ed. Williams, 

pirmininkas Illinois State 
Racing Commission, prašo 
FBI apsaugos, šiomis dieno
mis jis gavo grąsinimą, ku
riame sakoma:

“Saugokis. Jei ateinantį 
šeštadienį vyksi į lenktynes, 
bus paskutinis sykis”.

Kas Girdėt*^ 
Chicagoje ♦

Kardinolas pasi
didžiavo

Katalikų ŪSO centre, 
1122 S. Wabash Avė., vakar 
buvo suruoštas bankietas į- 
teikimui trisdešimts vienam 
asmeniui atžymėjimų už di
delį pasišventimą ŪSO tar
nyboj karo metu. Pats kar
dinolas Stritch jiems įteikė 
garbės ženklus ir savo kal
boje didžiavos, kad Chicago 
katalikai karo metu namų 
fronte milžinišką pagalbą tei 
kė kariuomenei. Sakė virš 
2,400 ŪSO tarnautojų yra 
pašventę virš 500,000 valan
dų mūs kariuomenei.

Dideli gaisro 
nuostoliai

Velykų metu kilęs gaisras 
medžio sandeliuose (yards) 
prie Cermak ir Laflin gat
vių, ugnegesių viršininko ap
skaičiavimu, padarę nuosto
lių už $100,000.

Kas unijoms vado- į 
vau ja i

Kilus ginčams tarpe uni
jos vadų, tapo sumuštas 
Earl Chaput, foreman mies
to viešųjų darbų skyriaus, 
kuris išgavo varantą suėmi
mui Matt Breen ir Frank 
Maury. Abu šie yra biznio 
agentai Local 1, Bridge and 
Structural lron Workers of 
America (A. F. of L.). Vie
nas jų yra jau baustas ka
lėjimu, o kitas turįs polici
jos rekordą. Pastarasis be 
to nešiojęsis ginklą.

$1,000 dovanu
William R. Farrar, 87 me

tų amžiaus, gyv. 3135 Mon- 
roe Avė, skelbia duosiąs 
tūkstantį dol. dovanu tam, 
kas suteiks informacijų apie 
stipriarankį plėšiką” buvęs 
musį iš jo $14,700 prie pat jo 
namų. W. R. Farrar, buvęs 
gatvekario konduktorius, ne
pasitikėjęs bankais, visus 
pinigus nešiojos su savim 
iki nesužinojo plėšikai.

Užmušė ir apiplėšė
B. Hlavac, 37 m., 2100 So. 

Pulaski Avė., klerkas vienoj 
dažų krautuvėj, prie savo 
namų rastas tiek sumuštas, 
kad nuvežus į ligoninę mirė. 
Visos jo kišenės buvo iškrės
tos. Tuščia piniginė rasta 
kiek toliau.

Atsargiai su cukrum
Trys kepyklos ir septy

nios maisto pardavyklos sus
penduotos bizny nuo dviejų 
mėnesių iki kainų kontrolės 
“duration” už nesilaikymą 
OPA regulacijų vartojant 
cukrų. Matyt, cukrus buvo 
kam kitam vartojamas.

Reikalauja pakelti 
nuomas

125 stambūs Chicago na
mų savininkai pasirašė pe
ticiją ir pasiuntė OPA, nuo
mų skyriui, reikalaudami, 
kad leistų pakelti nuomas.

Nelaimės...
Prie 144 gatvės ir Illinois 

Central geležinkelio tilto 
automobilistas George Mil- 
lis, iš Riverdale, suvažinėjo 
6 metų Dianą Presnak. 
14619 Stein Avė. Bevežant į 
ligoninę mergaitė mirė.

Vadinami “speeders” teis
mai užversti bylomis galva- 
trukčių automobilistų. Dau
geliui atimami leidimai vai
ruoti automobilius. Ir ge
rai. Jei nemoka “žmoniškai” 
važinėti, tegul visai nevaži
nėja ir nebūna pavojingi 
žmonėms.

-J..
NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051
3P

Trečiadienis, bal. 24, 1G46

/

X Vakar, per Jurgines, 
kun. Jurgis Paškauskas, Gi
mimo Šv. Panos Marijos pa
rapijos klebonas, buvo ne 
tik kolegų kunigų, bet ir pa
rapijos mokyklos, draugijų 
ir pavienių veikėjų nuošir
džiai sveikinamas. Kun. J. 
Paškauskas yra pavyzdin
gas parapijos vadas ir žy
mus organizacijų bei tauti
nio veikimo rėmėjas.

X J. DauŽvardienės veik
lą Amerikos Raud. Kryžiu
je, Chicago skyrius, labai 
vertina. Kaip žinome, pas
tarame R. K. aukų vajuje, 
J. Daužvardienė buvo direk
torė kalbėtojų biuro. Jos 
direktyva, per visą vajų 
Cook, Lake ir dalyje Du 
Page apskr. suruošta 225 
prakalbos-programos ir 25 
radio kalbos. Nuo 1941 me
tų J. Daužvardienė yra pa- 
šventus Raud. Kryžiui 5,500 
valandų, sako minėtas Chi
cago skyrius. Už tai yra 
gavus visą eilę citacijų ir 
certifikatų.

X West Side tikintieji per 
Velykas parodė didelio duos 
numo parapijos reikalams. 
Kleb. kun. M. Jodkos, MIC., 
pranešimu, aukų per šių me
tų Velykas sudėta daugiau, 
negu pernai, būtent arti 
dvylika šimtų dolerių. Kle
bonas dėkoja savo parapi- 
jonams.

X “Meilės eleksyras” da
bar kaip tik jaučiamas vi
soje gamtoje, nes pavasa
ris bunda, žaliai, margai 
puošias. Kas yra tas “mei
lės eleksyras’’ ir kaip jis 
veikia žmogų, bus parodyta 
gegužės 19 d., Darius-Girė- 
nas salėj. Per L. Vyčių Chi
cago Apskrities choro kon
certą, bus tokiu vardu at
vaidinta labai juokinga ko
medija.

X Aušros Vartų parapi
ja jau pradeda ruoštis prie 
metinių 40-tės vai. atlaidų, 
kurie prasidės gegužės 5 ir 
baigsis 7 dieną. Varg. L. ši
mutis, Jr., taipgi ruošia at
laidams savo parapijos cho
rą.

PAIEŠKO

Kun. Izidoriaus Juškio, ki
lusio iš Šilalės parap., Ru- 
dalių kaimo. Įšvęstas į kuni
gus 1934 metais. 1940 me
tais vikaravo Rietavo para
pijoj. Paieško Veronika Ka- 
tauskienė, taip pat kilus iš 
Šilalės parapijos, Šilų kaimo. 
Jei kas žino apie kun. Juškį, 
ar jisai yra gyvas, ar mi
ręs, malonėkite pranešti šiuo 
adresu: V. Katauskienė, 283 
E. 14th St., Chicago Heights, 
III. Ji bus labai už tai dėkin
ga.




