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SUDRAUDŽIA AMERIKOS KARIUS EUROPOJE
'KETURI DIDIEJJ1' IEŠKO TAIKOS... 
KAS BUS JEIGU NEGALES SUSITARTI

$28,000 TANKAI PARDUODAMI UŽ $100 McNarney Nori Griežtos Disciplinos, 
Sako Elgesys Žemina U. S. Varda

(“Draugo” Specialaus Korespon- Islandijos, 
dento Paryžiuje Pranešimas).

Įsitrauktų iš Kinijos ir iš FRANKFURTAS, Vokie
tija, tai. 24.—Gen. Joseph 
T. McNarney šiandien įsakė 
visiems U.S. kariuomenės 
dalinių komandieriams Eu
ropoje tuoj imtis darbo “at- 
steigti discipliną” amerikie
čių karių tarpe, nes “dis
ciplina kai kuriose apylin
kėse ir komandose susmuko 
iki laipsnio, kur diskredi
tuojamas puikus elgesys 
mūsų kareivių bendrai.“

Generolo McNarney įsa
kymas pabrėžė: “Iš priežas
ties greitos demobilizacijos 
ir dažnaus keitimo dalinių 
ir karių bei karininkų už
duočių, tamprūs vienetų pa
sididžiavimo ryšiai silpnėja.

‘‘Tokios padėties įrody
mai randami:

“A. Dalyvavime juodų 
turgų veikloje ir girtuoklia
vimu.

“B. Aukštas skaičius vyrų 
prasišalinusių be leidimo, ir 
perdidelis skaičius kitų dis
ciplinos sulaužymų.

“C. Aukštas skaičius au
tomobilių nelaimių.

“D. Perdidelė rata vene- 
riškų ligų.

‘‘E. Bendrai apsileidimas 
aprėdale ir prisilaikyme mi- 
litarinio mandagumo.

“F. Skundimasis dėl mi- 
litarinio autoriteto ir tų už
duočių reikalingų palaiky
mui aukštų standartų.”
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"'tRusai gal turės šioj kon

ferencijoj nenumatytą pa
galbą. Varšuvos vyriausybė, 
kuri yra rusų protekcijoje, 
pareiškė norą dalyvauti pa
sėdžiuose, nes čia bus kal
bama apie Vokietiją.

Bet Londonas atsikerta, 
kad šioj konferencijoj bus 
paliestas tik Vakarų Vokie
tijos sienų klausimas, tad 
tokiu būdu konferencijoj 
turėtų dalyvauti ir Belgijos, 
Olandijos, Luksemburgo ir 
Danijos ministrai.

Siūlys Planą Vokietijos 
Centralizavimui

Amerikiečių ekonominė 
komisija Vokietijoje jau 
paruošė projektą sudarymui 
šešių organizmų, centrali
zuojančių Vokietiją, nežiū
rint, kad Prancūzija atsisa
ko paremti šį sumanymą, 
kol nebus išspręsta Ruhro 

Byrnes ’ ,<rašto problema.
Bidault. Naujas, planas bus pasiū

lytas tarptautinei komisijai 
Berlyne vardu “amerikiečhj 
planas.” Tame plane numa
toma, kad okupacijos zonos 
bus panaikintos ir Vokieti
ja bus skaitoma ekonomišku 
vienetu.

Karai
neskel-

Šiandien mums gręsia pa
vojus, kad mes neturėsime 
taikos, tokios kuri būtų pa
sirašyta sutartimis. Senos 
tradicijos išnyksta 
dabar pradedami
biant ir atsirandama taiko
je, visai to nežinant.

Jau greitai bus metai, 
kaip ieškoma taikos formu
lių, bet pasirodo, kariauti 
buvo daug lengviau, negu 
sukurti taiką. Laike karo 
visi vieningai dalyvavo mū
šyje, šiandien kiekvienas iš 
taikos nori ištraukti ko dau
giau naudos.

■

Kas Bus Jei Keturi" 
Nesusitars?

Užsienių reikalų ministrų 
pavaduotojams iki šiam lai
kui dar nepavyko susitarti 
Londone dėl taikos sutar
čių, jų darbą dabar imsis 
patys ministrai:
Bevin, Molotov ir 
Ar jiems pavyks?

Londone klausia ar negu
lėtų būti pasirašyta taika 
be Rusijos, jei ji taip spi
riasi dėl savo užgaidų? Ru
sija tebepalaiko savo pir
mykštį projektą ir ypač 
sunku tai susitarti Italijos 
klausimu.

Koks yra išėjimas, jei 
‘‘Keturi” nesusitars?

L Atidėti Paryžiaus kon
ferenciją vėlesniam laikui ir 
per tą laiką dar kartą ban
dyti tarpusavy susitarti;

2. Sušaukti Paryžiaus kon 
ferenciją ir išdėstyti susi
dariusius sunkumus, palie
kant spręsti konferencijos 
dalyviams kas yra teisus, ir

3. Leisti Amerikoj, Angli
jai ir Prancūzijai be Rusi
jos pasirašyti sutartis, kas

Prancūzija su Anglija 
Negali Susitarti

Rock Island, Ilk, kariuomenės arsenale dabar parduodami karo tankai, kuriuos 
daugiausiai perka farmeriai medžių kelmams rauti. Kiekvienas tos rūšies tankas vy
riausybei atsėjo po $26,000, o parduodami )o $100. Nuotraukoj vienas farmerys moki- 
įamas tanką vairuoti. (Acme-Draugas teleihoto)

Rusai Lakūnai Šaudė 
į Trečia U.S. Lėktuvą
VIENA, bal. 24.—Gen. 

Mark W. Clark šiandien ofi
cialiai protestavo rusų vir
šininkams Vienoje dėl dar

Bijoma Fašistų Žygiavimo j Milaną; 
Fašistai Kovos 'Raudonus Parasitus'

MILAN, Italija, bal. 24.— 
Italų policija šiandien už- 
blokodavo visus kelius ly
dinčius į Milaną, vildamiesi 
išvengti fašistų žygiavimo 
į tą miestą, sukurstytą Be
nito Mussolini lavono pavo-

linio kapo, kuri sakė: “Du
če, mes kovosime tavo var-
dan, patys pasimokydami kitos rusų lakūnų atakos 
kaip.“ ant Amerikos transporto

lėktuvo. Šis “incidentas” į- 
vyko bal. 21 d., kuomet ameSa«ro TušC

Visi pageidauja, kad kuo ’r teigimais jog kova
greičiau būtų padarytas su- Pr*eš komunizmą jau pradė-
sitarimas tarp Anglijos ir 
gailestauja, kad sutartis ne
gailestauja,kad sutartis ne
buvo pasirašyta 1944 me
tais, tuo pačiu laiku, kai

ta U Duče vardu.
“Fašistų demokratų parti

jos” paskleisti atsišaukimai, 
proklamavo kovą prieš 
“raudonus parazitus,“ ne-

buvo padarytas prancūzų- žiūrint kiek tai kainuotų, 
rusų susitarimas. Drauge su atsišaukimais bu-

Šiandien gi Londono ir ■ nuora~ai notos rastos
Paryžiaus nuomonės Vokie
tijos atžvilgiu labai skirtin
gos ir tas kliudo susitari
mui. Anglai turi savo poli-

uždaram voke prie Musso-

atrodo būtų geriausia išei- j tiką Vokietijos atžvilgiu,
timi.

Bet žinoma, šio paskuti
niojo punkto bus imamasi 
tik tada, jei jau nebus ga
limas joks “Keturių” susi
tarimas. Tačiau dar naujas 
siurprizas laukia diploma
tus. Pirm negu susirinks 
Paryžiuje “Keturi,“ Londo
ne susitiks prie apvalaus 
stalo “Trys,“ Byrnes, Be
vin ir Molotov. Kitaip sa
kant, po “Trijų“ seks “Ke
turių"’ konferencija, o po 
šios, “Paryžiaus"’ konferen
cija. Bet jei “Trys“ nesu
sitars, taį gal nebus nei 
“Keturių” konferencijos.

Bus Iškeltas Europos
Evakuacijos Klausimas
Anglai yra pasiryžę mi

nistrų konferencijoje iškel
ti Europos evakuacijos klau 
simą, kurį mano paremti ir 
amerikiečiai. Atrodo, kad ši 
konferencija bus audringa, 
nes iš savo pusės rusai duo
da suprasti, kad jie žada 
ant stalo pakloti ne tik Is
panijos klausimą, bet parei
kalauti Amerikos, kad ji pa-

kuri griežtai skiriasi nuo

konų Sąjūdis, kuris dėl sa
vo neaiškios politiškos lini
jos (bando išlaikyti lygsva
rą tarp komunistų ir deši-

prancūzų. Tokiose sąlygose niųjų) nustojo daug šalinin 
susitarimas šiuo metu neį- Į kų. Už tai daug gali laimėti 
manomas. Vienu metu jau! radikalai ir nauja laisvės 
buvo vilties, kada prancūzij partija, kuri skelbia karą 
socialistai buvo išdėstę savo : komunistams.
programą Vokietijos atžvil Jugoslavai Suėmė Gen. 

Mihailovičių
Didelį nustebimą sukėlė 

iš Jugoslavijos pranešimas, 
kad gen. Mihailovitch mu
šasi krūtinėn ir šaukia, kad 
jis esąs išdavikas, kad dir
bęs prieš savo tėvynę su vo
kiečiais.

Tas labai primena marša
lo Tuchačevskio procesą 
Maskvoje. Nėra ko stebėtis, 
nes pas Tito yra tie patys 
metodai kaip ir pas Staliną, 
tokie pat kalėjimai, kaip ir

giu, bet vėliau Bidault pa
reik kimas, kuris buvo parem 
tas komunistų, atėmė ir tą 
paskutinę viltį matyti an
glus su prancūzais susita
riant.

Prancūzija Ieško (in
stitucijos

Prancūzija šiandien stovi 
kryžkelyje. Kokį rėžimą ji 
pasirinks? Iki šiam laikui 
dar nepriimta naujoji kon
stitucija, o rinkimai jau ne
betoli.

Parlamente prasidėjo šim- Maskvoj; kas žino, gal Ju
ta valandų ginčai dėl kon- • goslavijoj iškilo tokia pat 
stitucijos priėmimo, kuriai j “žvaigždė,” kaip prokuroras 
smarkiai priešinasi radika- Vyšinskis.
lai ir visi dešinieji. Toks Mihailovitch, “pri-

Kas laimės fcesiartinan-į sipažinimas” jo neišgelbės, 
čius rinkimus? Atrodo, kad nors jei nebūtų “prisipaži- 
truputį daugiau vietų gaus nęs,” vis vien nebūtų išlikęs 
komunistai, bet už tai pra- gyvas. Ar šiaip ar taip vis- 
ras Populiarinis Respubli-1 vien blogai. Vyt. Arūnas.

.apą
Dviguba eilė policininkų 

buvo apstatyta aplink Mus-
solinio tuščią kapą. tarpe Linz ir Tulln aerodro-

Romoje, 30 daugiau poli- mo (Vienoje) buvo keturių

rikiečių C-47 lėktuvas skris
damas nustatyta kryptimi

cininkų buvo pastatyta Pia- 
zza Venezia aikštėje, kad 
išvengti fašistų demonstra
cijų inspiruotų Mussolinio 
palaikų pavogimu. Misteriš
kas pašaukimas j, Corriere 
Lombardo laikraštį sakė 

‘Mussolinio lavonas buvo per 
keltas per Po upę į pietus 
nuo Milano.

Grąsina Nepristatyti
Kostiumu Krautuvėms
WASHINGTON, bal. 24.— 

Vyrų kostiumų gamintojai 
šiandien pasakė vyriausybei, 
kad jeigu OPA kainų nus
tatymo tvarka nebus pakei
sta, jie po gegužės 1 d. bus 
priversti sustabdyti vyriškų 
kostiumų pristatymą krau
tuvėms.

Rusijos lėktuvų atakuotas 
keturiais atvejais.

Amerika Rems Planą 
Išnagrinėti Ispaniją

NEW YORKAS, bal. 24.— 
Patikimi šaltiniai sakė Ed- 
ward R. Stettinius Jr., U.S. 
delegatas UN apsaugos ta
ryboje, nurodė, kad jis rems 
Australijos pasiūlymą išnag 
rinėti Franco valdomą Ispa
niją.

Jam artimi sluoksniai sa
kė jis gali prašyti Austra
lijos delegato paaiškinti ką 
jis turi galvoje dėl tyrimo, 
bet yra pasiruošęs eiti drau
ge su didėjančiu skaičių de
legatų pritariančių pasiūly
mui.

Manoma Kinijoj Darys Kompromisą; 
Abi Pusės Veržiasi Dė l Changchuno

CHUNGKING, bal. 24. — 
Gen. Chiang Kai-shek šian
dien atidėjo krašto seimo 
suėjimą, kaip komunistai 
buvo reikalavę, sukeliant 
spėliojimus, kad tuoj gali 
būti padarytas kompromi
sas dėl civilio karo Mandžu- 
rijoje ir kitų vidujinių pro
blemų. Chiang sakė valdžia 
nustatys vėlesnę datą sei
mo atidarymui.

Valdžios kariuomenės jė
gos stovi prieš 80,000 kinų 
komunistų 36 mylias pietuo
se nuo Mandžurijcs sosti
nės. Yra žinoma, kad gen.

Suėmė 5 Pikielninkus 
Prie Stiklu Fabriko

Kapt. George Barnes va- 
1 kar suareštavo penkis neg- 
i rus pikietninkus prie Dear- 
born Glass Manufacturing 
Co., 2414 W. 21st st., kur 

j 250 iš 300 darbininkų pir
madieny sustreikavo dėl auk 
štesnių algų. Jis sakė tie 
pikietninkai kliudė darbi
ninkams norintiems eiti į 
darbą.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Keturių valstybių užsienių ministrai šį rytą Pary

žiuje pradės konferenciją. Vakar atvyko Molotovas.
—Milano San Viatore kalėjimo įnamiai pasidavė poli

cijai. Tebesipriešina maža gauja pasmerktųjų.
—Amerika, Kanada ir Anglija prižadėjo pristatyti 

UNRRAi kitą 97,000 tonų kviečių. UNRRA direktorius 
La Guardia sakė bus 460,000 tonų, o reikia bent 700.000.

—Senato laivyno reikalų komitetas sakėsi nori išstu
dijuoti militarinių reikalų komiteto planą kalinių jėgų 
suliejimui, pirm negu galės tuo reikalu pasisakyti.

—Prez. Trumanas paskyrė faktų tyrimo komisiją stu
dijuoti Railvvay Express Co. darbininkų reikalavimus 16 
centų valandai pakėlimui. Streikas tuo būdri atidėtas.

—Vienos didžiausių kurdų šeimos vadas sakė jis pasi
traukia iš kurdų sąjūdžio nepriklausomai valstybei, ka
dangi beveik visi kurdų vadai yra komunistų vadžiojami.

Marshall, specialus U.S. pa
siuntinys, daro spaudimą į 
valdžią ir komunistus susi
tarti.

Amerikiečiai Sveiki
Komunistų Yenan radijas 

patvirtino žinią, kad penki 
amerikiečiai korespondentai 
Cbangchune yra “gyvi ir 
sveiki.“ Jie buvo tame mie
ste kuomet komunistai jį 
puolė ir užėmė.

Yenan pranešimas taip 
i pat raportavo kelias val
džios lėktuvų atakas Sze- 
pingkai srityje, pietuose nuo 
Changchun.

Teisėjas Ragina Grįžti 
į Ūkius ir Miestelius

Circuit teisėjas Michael 
Feinberg vakar ragino as
menis iš ūkių ir mažų mies
telių, kurie karo metu apsi
gyveno ir užsiliko Chicago- 
je, grįžti ten iš kur jie atė
jo. Teisėjas padarė pareiš
kimą ryšium su OPA byla 
prieš namų savininkę Mrs. 
Anna Schultz kuri nori vie
ną septynių skiepe gyvenan
čių merginų išmesti.

Feinberg sakė jų užimami 
butai gali būti vartojami 
grįžtančių veteranų, ir jis 
ragino OPA užgirti namų 
savininkų prašymus atsaky
ti jiems nuomas.

ORAS
Giedra ir nešalta.

Streikeriai Kovojo 
Su Policija Detroite

DETROIT, bal. 24.—Way- 
ne apskrities policija šian
dien sakė “maištynės“ įvy
ko CIO pikietininkų linijoje 
prie sustreikuoto Stinson 
lėktuvų fabriko Nankin mie 
stelyje. Maždaug 800 Stin
son darbininkų sustreikavo 
bal. 2 d. dėl ginčo algų ir 
naujos sutarties reikalu.

Pasirodžius nuo 500 iki 
SOO pikietninkų prie fabri
ko, policija sušaukė visus 
ekstra policininkus. Mušty
nės prasidėjo kuomet strei- 
kieriai akmenimis apmėtė 
automobilius bandančius į- 
važiuoti į fabriko kiemą.

Tali Prieš Paskola
WASHINGTON, bal. 24.— 

Senatorius Taft (Rep., O.) 
šiandien sakė J. A. Valsty
bės perka “50 metų frakci
jos” su Anglija pasiūlyda
mos $3,750,000,000 paskolą, 
lis siūlė paskolos vieton 
tiesioginę $1,250,000,000 do
vaną.

KALENDORIUS
Balandžio 25 d.: Šv. Mor

kus Evangelistas; senovės: 
Arėjis ir Tyvaita.

Balandžio 26 d.: Šv. Kie
tas ir Šv. Marcelinas; seno
vės: Koributas ir Vilūne.
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Nekalto Prasidėjimo Svč. P. Marijos 
Seserų Kongregacija
DEŠIMTS METŲ

Prie progos prisiminkime, 
kad šių metų vasarą sueis 
dešimt metų, kai Nekaltai 
Pradėtosios Švč. Panos Ma
rijos Seserų pirmasis būre-

tiojasi ‘‘Šv. Pranciškaus 
Varpelio" raštinėje, prie TT. 
Pranciškonų.

kiškajam gyvenimui prade 
jus veikti, galėti tiesti pa 
galbos ranką Lietuvos nu
vargintoms seserims ir ki 
tur, kur misijonieriška ran 
ka bug reikalinga.
RĖMĖ 1U METINIS
SEIMAS

I
šio mėnesio 28 d., sekma- į 

dienj, Chicagoje susirenka

Gimė kūdikis, atsitaisė 
ausys

Oklahoma City, Okla.

RŪPINAS TRE 1 ■'

Šiuo metu Kongregacija

genčių ir yra viltis, kad šei
mininkai čionykštės Lietu
vių Muzikalės svetainės tam 
tiksluį ne tik kad dykai su- 

į teiks svetainę, bet ir patys
, išvien tąjį bankietą pagar- i Mrs- R- D. Starbuck per dvi- 
bai kardinolo ruoštų. Iksas dešimts vienus metus buvo

______________  kurčia. Gimus kūdikiui, j.
pradėjo kiek girdėti ir bal
sas pasikeitė.Surado Mussolini žiedą

Tel. — YARds 5537.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo S Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:40 rak.

lis atvyko į Jungtines Ame- Amerikoje turį 22
Rili Seserų Gild 's seimas an- Mi,an- ~ Policija surado šių Seserų Gild-s sumas ap Mussolino žį d j
c„.,r.-,įyU į<aip cnr.D.mnnnares. į svarsty u, Kaip geriausiai,,. .

rikos Valstybes. Taį buvo Rysys su Lietuvos motims- Kongregacijai padėti Įvyk-, žiedas padarytas iš platinos 
-.noc „wsv.i 1 dyti Dievo jai numatytus, paruoštas į0 karatų dei’

planus. Jau praeityje Gildą, į mantais Jo vertė siekia 
Apvaizdai tvarkant, pasisku $65,ooo. Nepasirašęs asmuo 
bino N. Pras. Svč. P. Mai i- pranešė laišku policijai, pas 
jos Seserų Kongregacijai į ką tas žiedas randasi.

i pagalbą, Reikia tikėtis, kad ________________________ _
į ir šis seimas bus nemažiau

1936 metais. Penkios sese- kuoju namu visiškai nu 
rys, Motinos M. Teresės ly- i trauktas, tačiau Vokietijoje
dimos, a. a. kun. J. Navicko 
kvietimu, apsigyveno T.T.

yra astuonios tremtinės se
selės, kurias Kongregacija

Marijonų vedamoj Mariana rūpinasi atgabenti į J-ung- 
polio Kolegijoje, Thompso- tinęs Amerikos Valstybes; 
ne, Connecticut, ir ten pra-Į dėl to kad: viena — tos sė
dėjo darbuotis namų ruošos selės nebegali grįžti į Lie- į sėkmingas ir ras atgarsi 

tuvą dabartinėse sąlygose, 1 taurių bei šias Seseles nuo- 
antra — seselės gerokai širdžiai atjaučiančių liet .1- 
vargsta tose aplinkybėse ir vių širdyse.
negali gyventi vienuoliškąjį 
gyvenimą, į kurį jos yra pa
šauktos, o trečia — jos la-

srityje. Jos kolegijoje ir da
bar darbuojasi, tačiau ne 
vien ten — rasime jų dar 
ir kitose vietose.

Sumanymas KardinoluiPo atvykimo seks- i-
metais Seserys pradėjo dar .
b, Hinsdaie, Illinois, gerai Daugherty Pagerbti
žinomoj TT. Marijonų vie- KoJe- nes vielines sesoies ia 3,3
nintėlėj lietuviškoj kunigų bai dau& da^bo tuf1, ,° zma‘ į P liladelphia, Pa. — Šį- 
seminarijoj Amerikoje. Dar mų maza- ^ieve duok grei' mefc sueina 25 metai, kaip 
keleri metai ir ši Kongrega- to atvykimo. arkivyskupas Dennis Doug'n
cija įsisteigė savą vienuoly- 4TFITIFS ierty tapo kardinolu.
ną Amerikoje, pirmutinis . ^ J Dabar jau ir lietuviai ta-DARBAMS riasi> kad jįt prQga t0 ju_

Stabtelėję, pamąstykime, biliejaus. kaip nors pager- 
argi ne Dievo Apvaizdos dė- bus, ar suruošus koncertą 
ka jos atvyko į Ameriką?

anksčiau I Juk čia vienuolijos darbas 
gali tęstis. Kiekvienas lietu
vis žino, kas dabar Lietu
voje darosi ir kiek vienuo
lijoms leidžiama gyvuoti ar 

1943 metais Kongregacija Į veikti. Tačiau Dievas leido 
padarė didesnį žingsnį — pasodinti šios Kongregacijos 
nusipirko namą ir žemės atžalą Amerikoje, ir nors 
prie Putnam miestelio ir čia yra tik seserų saujelė, bet 
perkėlė motiniškąjį namą A- ačiū Dievui, jos stengiasi 
merikoje. Jame yra novici- patarnauti lietuviškajai vi- 
jatas, esti mergaičių ir mo- suomeneį ir savo vienuoliją, 
terų rekolekcijos, vasaros šventos atminties Arkivys

kupo Jirgio Matulevičiaus Į- 
steigtą, palaikyti gyvą. Ir 
ne vien gyvą palaikyti, bet 
tiek sustiprinti kad, Dievui 
leidžiant. Lietuvos katali-

nuosavas namas buvo Thom- 
psone; čia atidarė novicija- 
tą, nes jau nebebuvo gali
mumų siųsti kandidates į 
Lietuvą, kur jos 
vykdavo.
NAUJAS MOTINIŠKAS 
NAMAS

tam tikslui arba bankietą.■ t
Dauguma geriau norėtų 

bankietą ir tai visų išvien 
— taip parapijų, kaip kartu 
ir liberališkų pažvalgų vien-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Kam sunkenybės atima 
norą, tas mažai tenuveiks —
J. Huter.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
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. Sekinad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Tel. VIR 0980 (Office ir Namu.)

<$?

Nevariok 'Svaigalų'
Dėl pagclbos nuo “Nugarskau- 

sraų”. “Kheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”. 

Vartokite . . .
HEALTH RESOR’i M1NEKAL 

BATH DRISKĄ
1 malšukas užtenka 

maudymams. 
KAINA TIKTAI

te

$1.00
Prašykite Jou vietinėj vaistinėj, 
o Jeigu jonų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories - Cbh-ago, III.
Southaaidlečlal, kreipkitės | 8HIM- 
KUS DRUOS. 3301 8. Halsted St.

Tikslus Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

Contuct Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

DR. VVALTER J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virė Metropolitan Ftate Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdtėn — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — Šeštad. — 10 iyte iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė 
’ (2-trt* u j boa į
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MLDway 2880

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

Dr. Wal!er J. Kirstuk DR. J- W. KADZEWICK

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
prirlnklnu* akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

Dr. John J. Smetona
I. RIMDZUS, D. C. Įjf j j 5mejana jf
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
lome Calls in Indiana—

Phone WENtwortb 2527

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOURS: Daily •—S P. M.
Saturdaya J A. M. to • P. M.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0523, Cliieugo

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

Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

SKELBKITES "DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
JGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPublic 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 IR CHIRURGAS

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 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 SEEiey 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
VALANDOS: nuo 3-4 Ir 7-9 kasdien

Išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’stovykla ir šios Kongrega
cijos Amerikos Seserų cent
ras. Tnompsono miestelyje 
pasiliko Vilią Maria ir dar 
prisidėjo Šv. Juozapo Poil
sio Namas, kuriame laikinai , 
ar visam laikui apsigyvena 
mūsų senesnieji lietuviai, no 
rintieji savo gyvenimą ra
miai, lietuviškoj aplinkumoj 
užbaigti. Paskutiniu laiku 
Šv. Juozapo Namas buvo 
remontuojamas, kad galima , 
būtų daugiau nuolatinių gy
ventojų priimti ir dar va- Į 
saros laiku apgyvendinti iš ! 
miestų atvykstančius atos- 
togininkus, kurių kas me
tai daugėja.

Neseniai kelios seserys ’- 
sikūrė Greene, Maine, ir dar-

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

DENTISTAS
Garbingai Paliuosuotas Iš Tarnybos U. S. Laivyne, Praneša 

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFI8O VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6254 S. Ashland Avė.,

ROOM 6.
Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY

KRAUTUVE

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

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

Mūsų Jewe,ry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
V/aterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite jsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VAlxANI)OH:

RtTDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 14&0 k. Ketverge vak. 7:00

Tel. — PROspect 1012
VALANDOS PAGAL SUTARTĮ

Chicago 36, III.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• » •
68C3 W. Cermak Road 

BKRWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lsfsyette 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 popietMes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 

Nusipirkti Arba Pataisyti Namq 
Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNSVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
3^ ^5=

35Z
£
i

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street

▼AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutarti.

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 — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

fel. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868

M. CANal 0257
Rez. TeL : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

Pm. 6968 So. Taiman Ava.
Res- TeL GROvehill 0617 
Office TsL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road
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 Avenae

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

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

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

IBARCUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LTETUVTŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242 
■EF J,,. ■" CU, ■ ■ -L. J------- T-fc--------

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELI5
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. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4113 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAxS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo 7>l.« PTTT.f.Bf AM MII

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

VVest Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEiey 7330
Res. Tel.: BRUnswlck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED Spausdinto Žodžio Melagiai
s “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
HELP nyanter MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANilolph 0I8S-DI8U

HELP WANTED — VYRAI

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA NAKTIMIS DARBUI 

VALYMUI MOTERIŲ
Kreipkitės prie Mr. Kelly 

ROOM 2««

547 W. JACKSON BLVD.

PROSYTOJO IR 
BUSHELMAN

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

EDO. 0033. Mr. Gertner
“““mm*

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS J SAV.

5:30 RYTO IKI 2:30 PP. 
ATSIŠAUKITE 7tam AUKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

10 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 
Diena — 70 e. į Vai.

Naktį — 73% I Vai.

CHICAGO ROTOPRINT CO.
4601 BELMONT AVĖ.

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
I.F.NGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
i Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

Komunistai be melo ir ap
gaulės negali gyventi. Me
luoti ir šmeižti jiems yra 
didžiausia dorybė. Po teisin
gumo skraiste komunizmas 
greit užtrokštų. Nesvarbu, 
kaip tikrumoje yra, bet rei
kia sakyti taip, kaip norima 
kad būtų, — yra pagrindi
nis komunistinės propagan
dos šūkis. Kad reikia visur 
ir visada meluoti, ‘‘raudo
nieji apaštalai” dažnai nė 
nesislepia. Maskvos parodo
mose bylose, kur mirtį tei
siamieji save keikia ir ‘‘dė
koja” Stalinui už jų ruošia
mą sunaikinimą, gal teisy
bės nedaug yra?.. Lietuvon 
žmonės, kurių tėvus, brolius, 
gimines bolševikai išvežė, 
turi “dėkoti” Stalinui, kad

Masnilis Juozas, brolis Aulinio, 
iir Aulinius, brolis Juozo.

Masiulis, kilęs ar lurėjcs Jau
numų ir Abelių k., ir Kilklų-Sku- 
piškio vai.

Miilula (Malulienė)-Loilaitė li
ną, jos vyras Antanas, sūnus Vik
toras ir duktė .(liga, gyvinę 
Springfielde.

Mikalkeviėius Stanislovas su 
šeima, kilęs iš Rokiškio, prieš pir
mąjį karą persikėlęs Rygon, gyv. 
VVilkes-BniTc, Pa.

Aliklmvi Antanas, gyvenęs Pbi- 
liidelphijoje.

Mileikio Vlado, giminės pra-

P'.alkovvski Karolis, Mamertas i 
ir Pranas, prieš pirmąjį karą I 
gyvenę Liepojoje, išvykę Ameri- j 
kon iš Archangelsko uosto, Ru
sijoje.

Consulute General of 
Lithuania,

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

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

:1l

94 CENTŲ

SARGAS
Patyrusio prie high pressure 

boilerio.
PASTOVUS — GER \ MOKESTIS 

CHURCHILL CABINET CO. 
2119 Churchill St.

(1800 Nortli — 2100 Wcst)

Motorola
CALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

Reikia
COAT SHOP PADĖJĖJŲ

PROSYTOJU
OPERATORIŲ

KRIAUČIŲ
Sveikatos-gyvybės apdrauda, 
atostogos, senatvėje pensijos 

pienas.

Maier Lavaty Co.
2754 S. Central Park Avė.

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

HELP 1VANTED — MOTERYS

NAKTIMIS VALYTOJŲ
Arti North sifilis, aukštos rūšies 

kliūhp.
11 VAK. IKI 5 RYTO 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ŠAUKITE HOUSEKEEPER

WHItehall 4850

MERGINŲ IR MOTERIŲ
1- mas šiftas: S ryto iki 4:30 pp.
2- tras šiftas: 4:30 pp. iki 1 ryto. 

Lengvi dirbtuvės darbai prie maži, 
daiktų.

PRADINE RATA:
833.80 už 48 Vai.

Kompanijos eommissary ant vietos, 
dykai apdrauila. Ateikit stoti prie 
darbo.

320 E. 21 st. St.
BEVERECAMERA

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas 

4 iki 7 vai. kasdien 
7(am Aukšte 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

MERGINŲ
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR ROBIN 
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.

PRANEŠIMAS

Mažai teisingai šeimai reikalingas 
imfiirn. a|>artment arba du kainba- 
I airiai su virtuvės pasinaudojimu. 
Pranešti 3421 W. 54 St.

Daug dirbamos 
žemės

Sacramento, Calif. — Ag
rikultūros Departmentas 
praneša, kad iš 8,500,000 ak
rų Kalifornia žemės, 9:5 
nuoš. yra dirbamos.

REIKIA
PATYRUSIŲ MOTERIŲ skirsty
ti skudurius atmatų kieme.

$40 Į SAVAITĘ
ŠAUKIT—BROOKFIELD 6252

VYRAI IR MOTERYS

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

CONTINENTAL COMPANIES BLOG.
310 S. MICHIGAN AVĖ.

Ruoni 1425 H AR. 3700

VEDUSI PORA ARBA VI
RĖJA IR 2-TRA TARNAITE

3 KAMBARIAI IR MAUDYKLE 
ATSKIRAS ĮĖJIMAS 
GARADŽIUS KARUI

Pašaukit Miss Serpless

SUPERIOR 8900

A. A-
VIKTORAS GABRĖNAS

•A
Gyveno 1 438 S. 49th Avė., Ci

cero. III.
Mirė Bnl., 23 d. 1946 m., 

sulaukęs 3 3 m. amžiaus.
Gimęs Waukegan, III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmoną Pauliną (po tėvais 
Yuknis): sūnų Viktorą Martin; 
tėvą Viktorą Gabrėną Sr.; Svo- 
gerką Stelių Gregory jos vyrą 
John ir jų šeimą; uošvienę 
Konstance Yuknis ir šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugi, ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus konlyfloje — 1410 s. 
!>Oth Avė. Cicero. III.

Tziidotuvės (vyks Penktai!. — 
Bnl. 26 d.. 1946 m.

TS koplyčios 8-3o vnl., ryto, 
bus atlydėtas i šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kuriojo jvvks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sbdą. Po pama'd.ų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieč'ame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Žmoną. Sūnus, Tė
vas, Uošvienė, švi gerką Ir Ki
tos Giminės.

Lnidot.. dlrekt., Antanas B 
Petkus. Tol. Townhall 2109.

Nuo 1941 m. vasaros ligi 
1944 m. vasaros — tris oku
pacijos metus- — Kipras 
Petrauskas kartu gyveno su 
savo šeima. Kauniečiai nuo
lat matydavo juos kartu 
vaikštant Kauno gatvėse.
Tai kaip gi čia suprasti 
‘Laisvės” teigimą, kad K.
Petrausko šeima greičiau
siai bus žuvusi 1941 m.? Ka- .
dangi rašoma pasiremiant 
K. Petrausko teigimu, tai 
tuo parodoma, kad “Laisvė” 
už melavimą ir neteisybę y- 
ra apsisprendusi iš esmės.
Mes jaį primename, kad Ki
pro Petrausko žmona, lite
ratūriniame pasaulyje žino
ma Alis Sidabraitės vardu, 
tikrai yra gyva, kaip gyvos 
ir jos abi dukrelės. Kad jo

jis tai padarė. Didesnės vie-1 šeima buvo gyva iki 1944
šos melagystės nebereikia 
ieškoti. Šitokias ir panašias 
giesmeles nuolat traukia ko
munistinė spauda. O ji yra 
juk ne kas kita, kaip spaus
dinto žodžio melagių kam
panija, kuri visomis kalbo
mis čiulba Maskvoje paga
mintus plepalus.

Į rankas pateko Amerikos 
lietuvių komunistų “ Lais
vės” praėjusių metų nume
ris. Maniau, kad gal čia ne
bus tiek melo, viešos apgau
lės, pikčiausių nesąmonių, 
nes Sovietų Są-ga nuo A- 
merikos ne taip jau arti. Bet 
kur tau. Visur ta pati gies
melė.

“Laisvė” rašo apie Kauno 
operą ir Kiprą Petrauską.16

m. vasaros, gerai žino ir K. 
Petrauskas. 1944 m., kaį bol
ševikai vėl okupavo Lietuvą, 
Kipro Petrausko žmona su 
abiem dukterim išbėgo j va
karus. Ji nenorėjo, kad jos 
vaikai būtų auklėjami ko
munistinėje dvasioje. Kipras 
Petrauskas liko. Jis suau
gęs su Kauno opera, gal jam 
sunku buvo su ja. skirtis, o 
gal buvo ir kitų priežasčių.

Dabar Kipro Petrausko 
žmona ramiai gyvena ame
rikiečių, valdomoje Vokieti
jos dalyje. Su ja kartu yra 
ir abi jos dukrelės. Taip pat 
amerikiečių valdomoje Vo
kietijos dalyje gyvena ir Ki
pro Petrausko sūnus chirur
gas.

Jie visi stebisi Amerikos

kilęs iš Kai
melio km., Kidulių v., šukių ap., 
gyvenęs Bridgepoite.

Nesavas Albertas ir Nesavas 
Petras, gyvenę Brooklyne.

N'oreikienė, gyvenusi Mažei
kiuose, Vandens gatvėje.

Noreikienė-Normontaitė < >n:i. iš 
firtiš'.aukės k., Darbėnų-Salantlų 
v., Kretingos a p.

Paiųalas Jurgis, sūnus Vinco, 
gyv. \Voreesteryjr.

Pakulaitis Karolis.
Pet rmiskienė-Uelažytė Viktori

ja, duktė Jono, iš Meldinių km.. 
Rozalimo vai., Panevėžio ap.

Pelreikio Aleksandro, giminės 
prašomi atsiliepti.

Petruliai, kilę ar turėję gimi
niu Jauniūnų ir Abelių k., iv 
Kilkų-Skaniškio vai.

Pietkevviez Lemi, ir jo žmona 
Julija Bonat. Jis išvyko Ameri
kon iš Liepojos ir Clevelande tu
rėjo namų dažymo įmonę.

Tiesiog Joms 
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 dideli pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Kauno opera buvusi aukšto 
lygio, bet vokiečiai ją ganai- 1 lletuvlų spaudos
kinę, susmukdę, dabar esant1 /un juos vi-
tarybinei santvarkai, 'ji vėl X bu™. Pala>dojusi jau 
atsigaunanti. Toliau rašoma 1941 metais' St Devenis
apie Kipro Petrausko šeimą. 
1941 m. vasarą, kai vokie
čiai užpuolė Sovietų Są-gą, 
jo žmona ir abi dukrelės bu
vusios Palangoje. Nuo to 
laiko jis apie jas nieko nebe-, 
žinąs. Greičiausiai jų nebe
būsią gyvų. Jo sūnų vokie
čiai prievarta padarę kariu 
ir išvežę. Greičiausiai ir jis 
žuvęs.

Eiliniui skaitytojui, neži
nančiam faktų, čia nieko ne
paprasto. Galėjo būti ir taip. 
Vokiečiai trėmė ir naikino 
tūkstančius lietuvių, tai tų 
lietuvių tarpe galėjo būtį ir 
didžiojo dainininko šeima. 
Deja, viskas yra kitaip.

Tiesa pasakyta apie Kau
no operos pajėgumą, kad 
joje ne kartą dainavo ir gy
rė didysis Šaliapinas. Bet 
toliau jau pradedama me
luoti. Vokiečiai griovė, smuk 
dė Kauno operą, bet jie tik 
tęsė bolševikų pradėtąjį grio 
vimo darbą. Kauno operą I 
pradėjo griauti bolševikai,; 
kaį 1940 m. okupavo Lietu
vą ir pavergė jos žmones. 
Ne vieną pasaulinio mąsto 
operą bolševikai įsakė išimti 
iš repertuaro. Į Kauno ope
rą bolševikai pradėjo kišti 
komunistinės operos gėdą. 
Per vienus okupacijos me
tus Kauno opera sunyko, su
smuko. Atėję vokiečiai uo
liai tęsė bolševikų pradėtąjį 
Kauno operos naikinimo dar 
bą.

Dar daugiau melo dėl K. 
Petrausko šeimos. Gal jo 
žmona ir abi dukrelės 1941 
m. vasarą ir buvo Palango
je, bet visi lietuviai gerai 
žino, kad jos ten nežuvo.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Kubilytė Marijona, kilusi iš 
Saldaniertų km., Slavikų vai., Ša
kių ap., gyvenusi Brooklyne.

Kurcikylė Paulina, kilusi iš 
Dainių km., Jurbarko vai., Ra
seinių ap.

Kvietkauskas Juozas, iš Moko- 
lų km., Marijampolės vai., gyve
nęs Manehester, Uonn.

Laurukėnas Kazys, spėjama 
gyv. N'ew Yorke.

Lekniekas Klemensas, kilęs iš 
Bikūnų km., Anykšėifų vai., Vie
nos a p., gyv. Čikagoje.

Keksas Antanas, Jokūbas ir 
Juozapas, gyvenę Pbiladel pili joje.

Lengerdaitė Stasė.
Leškauskienė-čižinauskaitė Ve

ronika, iš Sitkūnų k.. Babtų v.. 
Kauno ap., gyvenusi Čikagoje.

Lodą Jurgis, gyvenęs .Spring
fielde. j

Loščiovienė Magdalena.
Makarauskas Juozas, vedęs Elz

bietą Eringytę, gyvenę 919 Bay 
ard St., Baltimore, Md.

promptlY
Namo saviininkas kuris turi Titie Guarantee Polisą 

niekados nėra apsunkintas rūpesčiu arba iškas- 
čiais iš priežasties E'ilgacljos teismuose kad atgavus 
nuostolius paaiškėjus iš trūkumu savininkystėje kaip 
garantuota.

!l Pagal Titie Guarantee Poliso sąlygas, Chicago
Titie ir Trust kompanija apsiima atsakomybę apginti 
jūsų savininkyste kaip garantuota... apmoka visas iš
laidas... ir pasitaikius nekentėti nuostolių, TUOJAUS 
PADENGIA.

Pasitaikius kad namo savininkas yra priverstas 
pirmiau apmokėti prirodytas skolas ir vėliau skūsti 
teisme dėl atlyginimo, vargas iškolektuoti gali būti 
toks pat didelis kaip ir pats nuostolis. Tadgi dėlto 
Titie Guarantee Polisas yra taip svarbus — nes tai tik 
vienatinis būdas apsaugoti savininkystę .kuris .pri
duoda pilniausią apsaugą nuo nuostolių ir rūpesčio.

CHICAGO
TITLE and TRUST
COMPANY 69 We$t Vashington Street • Chicago 2

kada jos viršūnėje pati lau
žo sutartis, mindžioja silp- 

i nesnių tautų teises ir fizi
niai eksternu nuoj a kitaip 

į mąstančius.

Didžiausia Lietuvių.
Jewelry Krautuvė

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

I r (vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jnifis Prieina
mas Kalnas I

Be to, turime 
dideli Ir gerą pa
sirinkimą Murik- 
aližku Instrumen
tu, Muzikos Kny- 
KU. Stygų. Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKF.R 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1.000.000.00
VETERANŲ PASKOLOMS!

mfeAtefefeMK'
Šią pinigų sumą KEI8TUTO TAUPYMO BENDRO- 

Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartin) savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal G. I. BIU of Rlghts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

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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Stalinas Gavo Antausin
JO REIKALAVIMAS ATMESTAS

Po ilgų ir karštų ginčų Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos suvažiavime Irano (Persijos) klausimu, astuo
niais balsais prieš tris atmesta Gromykos (diktato
riaus Stalino atstovo) reikalavimas visai nuimti Irano 
reikalą nuo darbotvarkės.

Gromyko dideliu užsispyrimu tvirtino, kad tarp Mask
vos ir Irano vyriausybės jau padarytas “susitarimas”, 
todėl nebereikalinga yra tą klausimą laikyti saugumo 
tarybos darbotvarkėj. Rusų reikalavimą parėmė tik 
prancūzų ir lenkų atstovai. Kitos tarybos narės, žino
damos, kad viršminėtas “susitarimas’’ padarytas te
besant raudonarmiečiams Irane ir todėl prievarta, sto
vėjo už tai, kad klausimą palaikyti tarybos dienotvar
kėj tol, kol Sovietų Rusija visai neištrauks savo gink
luotųjų jėgų iš to krašto.
AR GALIMA PASITIKĖT SUTARČIŲ LAUŽYTOJAIS?

Ir šiaip jau Rusijai buvo padaryta didelės nuolai
dos. Sulyg “trijų didžiųjų’’ (Rcosevelto, Churchillio, 
Stalino) sutarties Jaltos konferencijoj, visos svetimos 
kariuomenės turėjo pasitraukti iš Irano prieš šių me
tų kovo 2 d. Visų kraštų armijos sutartį išpildė, pa
sitraukė, tačiau raudonarmiečiai ir dabar tebėra Irane. 
Jungtinių Tautų saugumo tarybos suvažiavimas vie
ton griežtai pasielgti su sutarties laužytoja (Sovietų 
Rusija) prailgino laiką kariuomenei iš Irano pasitrauk
ti iki gegužės mėn. 6 d. Bet ar Stalinas ir to paklau
sys, parodys netolima ateitis. Jei paklausys, byla iš 
saugumo tarybos bus išmesta, jei ne ?...

Savo nuosprendžiu palaikyti Irano reikalą darbo
tvarkėj, saugumo taryba bent laikinai išgelbėjo jau 
gerokai pažeistą prestyžą. Vis tik parodė, kad Stalino 
grūmojimų nepabūgo. Gal, pagaliau, supras net ir taip 
vadinami komunistų bendrakeleiviai, kad juo labiau 
šėlstančią rusų mešką glostysi, juo labiau mėginsi so
tinti jos nepasotinamą apetitą, juo labiau ji puls, juo 
plėšresnė ji darysis.

★
"Keturių DidžiųjŲ" Konferencija

Šiandien Paryžiuje prasideda Jungtinių Valstybių, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų ministrų konferencija, kuriai priduo
dama labai didelės reikšmės.

Šis “keturių didžiųjų” pasitarimas turės paruošti 
planus taikos konferencijai, kuri buvo numatyta su
šaukti gegužės mėn. 1 d. Jei “didiesiems” pavyks su
sitarti, kad ir vėliau, bet taikos konferencija įvyks, 
jei ne — tarptautinė politinė padėtis pasidarys dar la
biau kritinga negu ji dabar yra.

“Keturi didieji” mėgins susitarti dėl darymo su
tarčių (sušauktoj taikos konferencijoj) su taip vadi
namomis priešų valstybėmis — Italija, Rumunija, Ven
grija, Bulgarija ir Suomija. Ligšiol visos pastangos 
surasti bendrą kalbą tų valstybių ateities klausimu 
nueidavo niekais. Tam trukdė Rusija.

Nei “didžiųjų” pasitarime, nei taikos konferencijoj 
(jei ji būtų) nebuvo planuojama keltį Vokietijos klau
simą, nes ji yra padalinta j keturias militarinės oku
pacijos zonas ir dar neturi centralinės vyriausybės. Bet 
kad Prancūzija yra užsispyrusi iškelti Ruhr, Reino 
krašto ir Saar problemą, “keturi didieji” susidurs ir 
su Vokietijos vakarų sienų, klausimu, kuria taip jau

yra opus, kaip ir daugybė kitų šiandieninių tarptau
tinių klausimų.

Jei “didžiųjų“ pasitarimai eis taip “sklandžiai“, kaip 
eina Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdžiai New 
Yorke, pranašo nereikia išpranašauti, kad konferen
cija užtruks ilgai ir kad turės daug sunkumų susikal
bėti su imperialistinės ir agresinės Rusijos užsienių 
reikalų komisaru.

★
Bolševiką Siautėjimas Latvijoj

Stockholme, Švedijoj, gautas laiškas iš bolševikų o- 
kupuotos Latvijos, kuriame atpasakojama kokie daly
kai dabar dedasi tame krašte. Laišką rašo viena lktvė 
gydytoja.

Gydytoja laiške maldauja savo tautiečių (išvietin- 
tųjų latvių) tuo tarpu negrįžti į savo tėvynę, nes ten

“siaučia teroras, žmogžudystės, plėšikavimai, inkvi
zicijos metodai ir išvežimai Rusijon sunkiems dar
bams

Tame pačiame laiške rašoma ir apie latvių parti
zanus, kurie tebeveda aršią kovą su NKVD (rusų slap
tąja policija).

Gydytoja patvirtina kitų seniau padarytus praneši
mus, kad raudonieji rengiasi karui. Anot jos:

“Militariniai apmokymai veliami visose mokyklose. 
Padidintas vyrų ėmimas į kariuomenę. Kasami ap
kasai, statomos tvirtovės, kanuolės įtaisomos, ypač 
tai žymu Baltijos jūrų pakraščiais tarp Kolgasrags 
ir Liepojos.”

Abejonės, tad, nėr, kad Sovietų Rusija dabar pla
čiu užsimojimu rengiasi prie naujo karo. Matyt, jai 
toli gražu dar neužtenka to, ką ji turi pasigrobusi. Ji 
siekia visą Europą pasiglemžti. Ji tiesia savo impe- 
rialistiškas rankas ir į Aziją.

Latvė gydytoja savo laišką baigia šiais reikšmingais 
žodžiais:

“Mes vis tik su viltimi žiūrime į tarptautinį nuos
prendį apie Latvijai žadėtą nepriklausomybę ir ki
toms mažoms tautoms duotus pažadus, bet bijom, 
kad tai gali būti pervėlu. Iki tam laikui mūsų jauni 
vyrai bus išmirę Sibire ir visi veiklesnieji piliečiai 
deportuoti.“

Labai teisingai vertinama Latvijos padėtis. Ta
čiau ne vieni latviai, bet visų rusų pavergtų tautų 
žmonės reiškia baimės dėl savo krašto ateities, nes 
bolševikų budeliai plačiu mastu ir skubiai veda ma
žųjų tautų likvidavimo darbą.

★
Teisėjas Stone

Balandžio 22 d. Vašingtone mirė Jungtinių Valstybių 
vyriausias teisėjas Harlan Fiske Stone, sulaukęs 73 
metų amžiaus. Galima sakyti, kad jisai mirė eidamas 
savo svarbias teisėjo pareigas. Teismo rūmuose skai
tydamas svarbų raportą susirgo ir skubiai parvežtas 
namo mirė.

Vyriausio Teismo nariu velionis buvo paskirtas savo 
gero draugo prezidento Calvin Coolidge. Tas aukštas 
pareigas jisai garbingai ėjo. Prieš pakeliant (1925 m.) 
jį vyriausiąjin teisman, teisėjas Stone buvo Jungtinių 
Valstybių generaliu prokuroru (attorney general).

Teisėjo Stone asmenyje kraštas neteko tikrai žymios 
ir svarbios asmenybės.
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★
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(Tęsinys)
7.

APŽVALGA
"Kalifornijos Lietuviai"

Antanas Skirius, savo laiku dirbęs mūsų dienraščio 
redakcijoj ir redagavęs jaunimo laikraštį “Vytį,“, išlei
do jau trečią “Kalifornijos Lietuviai” numerį, šiame 
mėnesiniame laikraštyje randame ne tik žinių iš San 
Francisco, Los Angeles ir kitų Kalifornijos miestų lie
tuvių gyvenimo, bet ir straipsnelių aktualiais šių die
nų klausimais. Pažymėtini yra karo veterano Algio 
Regio raštai.

šis laikraštėlis, be abejonės, gražiai pasitarnaus Kali
fornijoj gyvenančių lietuvių suorganizavimui ir jų vei
kimo išjudinimui. Kas domisi to krašto gyvenimu, ne
sigailės tą laikraštį užsiprenumeravę. Adresas yra toks: 
A. Skirius, 2721 Logan Street, Oakland 1, Cal.

★
Hauji Gandai

Per Velykas ir vėl paleisti gandai per radiją, būk 
diplomatų tarpe pasakojama, kad šiomis dienomis A- 
merika sutiks pripažinti Baltijos valstybes Rusijai. 
Bet Amerikos Lietuvių Taryba patyrė, kad tie gandai 
jokio pagrindo neturi.

Šituos gandus, aišku, skleidžia tie, kurie nori, kad 
ir Amerika susiteptų savo rankas pripažindama biau- 
rų Sovietų Rusijos smurtą.

Rusijos pietuose dideliam 
turtingam dvare, puikiai į- 
taisytuose rūmuose, minkš
tam fotely prie stalo meta 
kortas senoji generolienė 
Vatmanienė. Ji nervingai 
maišo, trauko kortas ir vėl 
deda jas. Kurtos, lyg susi
tarė, vis renkasi ta pačia 
tvarka. Kuriam tik savo šei
mos nariui ji meta kortas, 
vis susirenka aplinkui juo
dos ir juodos. Jeigu kurį 
kartą pasitaiko, kad pasjan
sas išeina teigiamai, paskui 
vėl ašaros, mirtis ir vėl a- 
šaros, ašaros...

Grovienė Elena Viadimi- 
rovna Anenkova, jos duktė, 
išblyškusi ir susirūpinusi sė
di supamoj kėdėj prieš ka
miną. Jos akys įsmigę į de
gančias malkas, o mintys 
nuskridę toli foli

jos vyras ir tėvas jau dau 
giau kaip mėnuo išvažiavo 
į Maskvą parduoti savo dva
rą — šiais neramiais lai
kais naudos iš dvarų ma
ža. Iš karto rašė, kad rei
kalai vykstą labai gerai. Po 
bolševikų sukilimo jokios ži
nios apie juos negavo. Ra
minosi tuo, kad sunkus su
sisiekimas, kad blogai vei
kia paštas. Vis dėlto neži
nojimas jas baisiai slėgė. Iš 
karto todvi ponios nenorėjo 
pasilikti Petrapilyj, kur bu
vo neramumai ir mūšiai. 
Dvare buvo daug ramiau. 
Dabar staiga pasikeitę tar
nautojų nuotaika. Už langų 
ar už sodo nuolat girdėti 
revoliucijos dainos:

“Gana mus grandinėse lai
kė,

Gana mus dvasino badu,
Praėjo jau juodosios die

nos —
Stosim į kovą kartu...“
Ponios norėjo išvažiuoti į 

Petrapilį, kur manė nebū
siančios taip vienos, bet ar
kliai jau buvo užrakinti, ir 
raktą saugojo dvaro darbi
ninkų sąjungos pirmininkas. 
Ponioms išvažiuoti nebuvo 
leista. Nors jos buvo jau 
tikros belaisvės, tačiau nie
kas iš tarnautojų nedrįso 
dar joms to pasakyti. Nie
kas nedrįso dar jų skriausti 
ar pakelti prieš jas ranką.

— Anuška, dėl ko mums 
neparuošia arklių važiuoti į 
stotį? — klausia, galvą į 
šalį nusukusi grovienė.

Onutė krūptelėjo. Ji kiek 
dvejojo ir, mankydama ran
koj raktukus, su kuriais ėjo 
į ponios komodą, atsakė:

— Vežėjas Feodoras ser
ga, poniute.

— Gal kas kitas galėtų 
pa važnyčioti. Čia man taip 
nejauku. Nežinoma, nė kas 
sviete darosi. Paštas neatei
na... — pakilusi nuo kėdės, 
nerimaudama vaikščiojo gro 
vienė.

— Gerai, Elena Vladimiro- 
vna, aš pakalbėsiu, — nu
leidusi akis į žemę, kalbėjo 
Onutė.

Ji pati negalėjo išrišti 
klausimo: ar gerai ji daro, 
kad jau kelinta diena sle
pia nuo ponių darbininkų 
nuotaiką.

— Bet ką jog gal pada
ryti. Juk išvažiuoti neleidžia 
tie atvykusieji iš toliau vy

rai... Ji man tiek geros šir
dies parodė. Tiek gero pa
darė. Atėjo laikas jai už tai 
atsimokėti. Bet, ką aš turiu 
daryti? Kad būtų bent su 
kuo pasitarti! — galvojo O- 
nutė, nervingai vartydama 
komodoje baltinius, kad iš
imtų nakčiai ir rytdienai po
nioms švarius.

Ponios gi abi vis rišo tą 
patį klausimą: “Kur vyras 
— kada sugrįš?“

Lauke jau seniai sutemę. 
Dangus apsiniaukęs. Atėjo 
ta pati dargana, kuri prieš 
porą savaičių siautė Mask
vą. Vėjas kaukė, staugė ir 
švilpavo medžių šakose, iš
vadžiodamas baisias rudens 
melodijas. “Uu-ūū-uu“ — 
švilpė jis tai ploniau tai sto
riau, sujudindamas net par
ko ežero paviršių.

Įsinervinusioms ligi liguis
tumo moterims šis įkyrus 
rudens vėjas atsakinėjo į jų 
nuolat užduodamus klausi
mus:

— Jūs vyro daugiau nepa
matysit. Jis žuvo. Žuvo žiau
ria, baisia mirtimi. Gelbėki
tės tik pačios. Matot, kas 
darosi aplinkui... — jau ke
linta naktis kuždėjo vėjas 
palangėse vis tą patį.

— Kaip baisu lauke! — 
prabilo pasipurčiusi, lyg nuo 
šalčio, nuo baisių minčių,

kurias nuolat kužda šiaurys 
vėjas.

— Visa tai greit praeis, 
Lenočka, — ramino, pati 
blogi) nujautimų kankina
ma, motina.

Kamine linksmai traškė
jo — spragėjo naujai užmes
tos malkos. LTgnis vis labiau 
ir labiau apima naujai įmes
tą išdžiūvusį, kurui visai 
tinkamą, pagalį. Ir kai lieps
na nugali visas malkas, il
gi auksiniai liežuviai kylą 
aukštyn, svyruodami į šo
nus, lyg koki ugniniai gel
toni plaukai, smarkaus vėjo 
blaškomi. Pagaliai iš karto 
pajuosta; paskui — rausta, 
raukšlėjasi ir sukrinta gra
žiomis gryno aukso žarijo
mis, ant kurių tik maloni 
melsva liepsnelė banguoja 
mažyčiu debesėliu.

(Bus daugiau)

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 namų ir pristatom

PARDUODAME N Al .ILS 
KAJUOS

Mes turime Manijų j stakų ir 
jums nci-clkcs laukti <hėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikoj Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

i N DEK U. S. GOVERNMENT SLl’ERVISION

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

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

BE

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street

—•—★--------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

■f?
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Choro KoncerteVyčių 
Prisiminsit Jaunas 
Dienas

Nėra, gal, lietuvio, kuris 
neprisimintų savo jaunų die
nų, kupinų svajonių, idealų, 
meilės, drąsos, pasiryžimo

na Tubutis, Petronėlė Zič- 
kus, Uršulė Murla įskaitė. 
Petronėlė Bogus, gi vieną 
narę Dievas pašaukė pas sa
ve, tai yra a. a. Magdaleną 
Čepauskienę. Skyrius už jos 
sielą užprašė šv. Mišias ii 
dalyvavo pamaldose.

Sekantis susirinkimas bus 
gegužės 3 d., tuojau po pa-

ir t,t. Tos dienos amžinai parapijos salėj. Vi
įspaustos kiekvieno širdyje 
ir visi norėtų, kad jos su
grįžtų.

Ne, tos dienos nesugrįš. 
Bet kad pagyvinus atsimi
nimą, verta bus visiems at
silankyti į mūsų jaunimo 
rengiamą gegužinę, — kon
certą, teatrą ir šokius, sek
madienį, gegužės 19 d., Da
riaus-Girėno salėje.

Koncertą rengia Lietuvos 
Vyčių Chicago apskrities 
choras, vedamas muz. Leo
nardo Šimučio, Jr. Choras 
deda daug darbo ir pasišven 
timo fciam pasirodymui. Be

sos narės prašomos atsilan
kyti. Rėmėja

ciją. Dr. J. Simonaitis su
šaukė savo namuose veik
lius dr-jos narius ir ragino 
darbuotis Dievui ir Bažny
čiai. Žymiai darbavos ir dar 
buojasi dr. Simonaitis, dr. 
Eisinas, adv. J. Grish, lai
dotuvių direk. J. Evans (E- 
vanauskas), Roy Yerkes 
Gus King, Al. Herman, dr- 
jos pirm. A. Kaminskas, Jo
nas Williams, Pr. Savickas, 
John Lobick, Ant. ir Ed. 
Vish, W. Skocz, C. Malec 
J. Skelly, A. Laurence, Ad 
Oškeliūnas, Ant Phillips ir 
kiti.

Narių prirašyta 260. La
bai graži pradžia. Tęsime va 
jų iki rugsėjo 15 d. Dr. J 
Simonaičio, ir jo komisijos 
obalsis yra: Tūkstantis nau
jų narių.

Dr-ja išrinko delegatus

keliūną, A. Phillips, C. M a- 
lec, Ed. Norbut ir J, Skelly. 
Artistas J. J. Zolp (Stulgių 
Pempė) parašė veikalą.

Ed. Norbut pranešė, kad 
parapijos choro šokių va
karas bus balandžio 28 d., 
parapijos salėje.

Vyrai, Marųuette Park! 
Ar jau prisirašėt į šv. Var
do dr-ją?

Koresp. Jonas A. Skelh

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

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

Atvyksta 69 lili- 
pinietės

Manila. — Iš čia išplaukė 
į Ameriką laivas su 69 fili- 
pinietėmis ir 19 jų vaikų Vi
sos yra Amerikos kareivių 
žmonos.

Susilaukė 30-to 
kūdikio

Paris. — St. Quenitn apie- 
linkėje gyvenanti Antoinette 
Jaillon susiLaukė 30-to kūdi
kio. Iš to skaičiaus tik pen
kiolika gyvena. Vyriausias 
26 metų.

■r.a

Šv. Vardo Draugijos 
Veikla

Marųuette Park. — Balan
džio 14 d. virš 500 dr-jos 
nariiį ėjo bendrai prie Die
vo Stalo. Anot kleb. kun. J.
Paškausko,‘‘Beveik kas ant- ARD seimą geg. 26 d. Pa
rą mėnesio sekmadienį vie- skirta $10.00 aukų. 
ną valandą turėsime užleis
ti bažnyčią vien vyrams, Šv.,
Vardo Dr-jai”.

Dr-ja, iš grįžusių vetera
nų, kurie prisirašo, neima

_ pirmo meto mokesčių. Jiems padengė r *Pusryčių lesąs „____ . . , , . ,
... ai t/ , • viskas dykai. Mihtarines ko-veiklus narys, Al. Kumskis. ... . ,

Dr-ja dėkoja. mls,]os plrm' C Malec dag‘
to, rinktinės L. Vyčių sce
nos jėgos, vadovystėj Vinco 
Rėkau®, atvaidins komedija
“Meilėj eliksyras”. V,ce Pirm- dr‘ Jonas J» Sl

Po koncerto bus šokiai. į monaitis perdavė pakvieti- .
Grieš gera orkestrą. i mą, geriau sakant įsakymą Vakaro ko_m. pirm. Roy

Kvieslys 1S Sv‘ Vardo arkidiecezijos, Yerkes išdavė raportą, kad 
kad pravesti sėkmingą nau
jų narių vajų. Kardinolas 
Stritch labai pageidauja, 
kad katalikai vyrai susibur-

teikia dovanų nariams-vete • 
ranams.

Pavykęs Vakaras
Bridgeport. ARD 2-ro Į j vieną stiprią organiza-

skyriaus vajaus vakarienė;_________________________
balandžio 7 d. gerai pavyko;
visais atžvilgiais.

Vakarienėn, be kun. dr. J.
Prunskio, buvo dar atsilan
kęs svečias kun. Urba. Pro
gramą vedė dr. Stulga.

Meninę programą išpildė 
mokyklos vaikai, vadovau
jami seserų mokytojų. Pro
gramą paįvairino dar sese
rys Arlauskaitės — Mary ’ 
padainavo, o Stella pianu 
paskambino.

Vakaro komisija: A. Zy- 
zys, E. Stanevičienė, A. Vai
cekauskienė ir O. Kazlaus
kaitė tikrai gražiai pasidar
bavo. Dėkui visiems biznie
riams ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo prie vakarienės 
pasisekimo. Be to, skyriun 
įsirašė keturios amžinos na
rės.

Pastaram susirinkime sky { 
rius auka nutarė pasveikin
ti Nekalto Prasidėjimo Se
serų Gildos seimą, kuris j- 
vyks balandžio 28 d.

Naujų narių prisirašė: O-

veikalas “Gatvių Vaikai” 
bus atvaidintas gegužės 5 
d., 6:30 vai. vakare, para
pijos salėj. Tikietų galima 
gauti pas R. Yerkes, A. Oš-

A. A.
ANTANAS VALEVIČIUS
Gyiveno 226 West 46th St.
Mirė Bal., 23 d., 1946 m., 11 

vai., vak., sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
šakių apskričio, Lukšių para
pijos, Akėčių kaimo. Ameriko
je išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolį Jurgį ir brolienę Oną. Va
levičius; brolio dukteris Jose- 
phine Dunigan, Patricia Salion 
ir jų šeimas: brolio sūnų, Juo
zapą ir daug kitų giminią, 
draugu ir pažįstamų, Lietuvo
je paliko pusbrolį Antaną Pa- 
vaikį ir kitas gimineR.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje — 3307 S. 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks šeštad. — 
Bal., 27 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą; Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Brolis, Broliene, Bro
lio Dukterys. Brolio Sūnus ir 
Kitos Giminės.

Laidot., direkt.. Antanas M. 
Phillips. Tel. YARds 4908.

A. A. 
MARIJONA

KARECKIENE

Jau Nukuko vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūKų tarpo mylimą žmoną ir 
motinėlę Marijoną Kareckienę.

Netekome suivo mylimos Bal. 
25 d., 194 5 m.

Nors laikus tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis! Pirmad. 
Bal.. 29 d., 1946 m. Šv. Myko
lo parupijoB bažnyčioje, 8-tą 
vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta 
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. ' Marijonos sielą.

Nuliūdę: Vyta-, Duktė, Kū
nai ir kitos Giminės.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

A. A.

MORTA PETROŠIENĖ
(PO TĖVAIS PLONAITĖ)

Gyveno adresu 6616 So. Troy Street
>

Mirė Bul.. 22 d., 1946 m., 6 vai., ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio. Tryškių parapijos, 

Kairiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Vincentą: sūnų Lt. Juozapą 
(U. S. Coast Guard); brolį Juozapą Plonis ir jo šeimą; 2 seseris 
Anastazijią Danlūnienę vyrą Kazimierą ir jų. šeimą; (La Crosse. 
Ind., Kristiną Songailienę jos vyrą Juozapą ir jų šeimą; 2 brolie
nes l'ršulę Plonienę ir jos šeimą, Marijoną Plonienę ir jos šeimą; 
Svogerką Joeephlne Burgalienę jos vyrą ii- šeimą; ir daug kitų 
giminių,, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko motiną, 2 bro
lius ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje — 6845 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 bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų, bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

draugus ir pažįstamus

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

Laidot., direkt. Mažeika ir Evans. Tel. PltOspect 0099.

' k "

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl 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 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skiriamo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda- 
ras ir ritau .
džtas žals- 

daa. Vartokite jį irgi skaudlema 
nudegimams. šųšų ir sutrūkimų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamų Athlete’s Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėtimus!, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po SI.00, 1.75, ir 8.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulanki Kd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

A.A. BROLIS JONAS PAULAMS, M.I.C.
Nuo susižeidimo mirė Putnam, Conn. pirmadienį, ba- 

lanuziu u,, itt'to m., suiauaęs ±y m. ainziaus. Gimė 
iyzo m. Chicago, iii. rraazios mokslus išėjo Chicago, 
ini. tris ir pusę metų lanke Ųuigiey priruošiamą semina
riją, paskui iviarianapolio Koiegiją. ievų Marijonų vie
nuolyne novicijatą atliko 1944-^0 m. Pirmus apžadus 
padare 1945 m. Buvo bebaigiąs antrą kolegijos kursą 
Mananapolyje. Rudenį buvo jam skirta stoti ievų Mari
jonų Semmarijon, Hmsdale, III.

Paliko dideliame nuliūdime Tėvus Marijonus; tėvą Jo
ną ir motiną Uršulę (po tėvais Kintraitę); dėdę Petrą 
Kintrą; tetą šimkunienę; krikšto tėvą Jurgį Šimkūną; 
krikšto dukterį Juozapiną Juozaitis; dvi puseseres vie- 
nuoles-Kazimierietes Seselę M. Ireną ir Seselę M. Eufra- 
ziną; Krokių šeimyną; Julijoną Kintrienę; gimines ir 
pažįstamus.

Kūnas bus atvežtas į Chicagą ketvirtadienį, balandžio 
25 d. Bus pašarvotas pp. Paulaičių namuose po adresu: 
7019 So. Caiifornia Avė.

Iš namų šeštadienį, balandžio 27 d. 9:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. parapijos bažnyčią ku
rioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už a.a. Bro. 
Jono sielą.

Mišių metu giedos Tėvų Marijonų Seminarijos klieri
kų choras, Karstą neš a.a. Bro. Jono novicijato laiko 
draugai.

Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,. Tėvų Marijonų 

Bendradarbius, a.a. Bro. Jono pažįstamus, prietelius ir 
visus Chicagos lietuvius dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvų Marijonų Kongregacija, Tėvai, Giminė*, pažįs

tami, prieteliai.
Laid. direkt.: p. Ant. Petkus, telefonas GROvehill 0124.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T I D A R C

Naują Koplyčią

Marųuette Park

6845 S. VVestern Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia-kaip ir buvus

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONT B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas I

NARIAI:

O h I o a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnanjam 
dienąirnaktj

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Caiifornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai VVGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtsd. 
8 vai. vak.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALLFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.

Telephone
710 VV. 18th STREET 

YARds 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th St. Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir -- EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones: VARds 1138-39
6845 S. VVESTERN AVĖ. PRO. 0099

2314 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. PULlman 9661

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



PIENE A5TO DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOTS

50 metu ims<»

Karo sugriautai Lenkijai atsistatyti
TAIP SPRENDŽIA GRĮŽUS 

VYSKVPAS.
Detroit, Mich. — Šiomis 

dienomis vizitavęs Lenkiją 
grįžo Amerikon Detroit, 
Mich., vyskupijos augzileri- 
nis vyskupas Stefan S. Woz-

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehilI 1983 - TRIangle 0073

IŠ LENKIJOS DETROIT’O

nieki. Jis sako, kad 50 metų 
ims Lenkijai atsistatyti to
kia, kokia ji buvo prieš pas
tarąjį karą.
1VARSZAVA APNAIKINTA

Warszawa miestas, prieš 
karą buvęs vienas gražiau
sių Europos miestų, taip su
naikinta, kad vien tik jai at
sistatyti imsią daugiau 35 
metus. Kai kurios dalys vien 
krūvos griūvėsiu, kuriuos 
reiks kada nors prašalinti, 
kad jų vietoj išdygtų nauji 
rūmai.

Be to, vyskupas sako, kad 
75 nuošimčiai dabartinės 
Lenkijos vaikų yra vieni dau 
giau, kiti mažiau paliesti 
džiovos. Taigi, vadinamieji 
rytojaus vyrai yra rytojaus 
ligoniai, krašto sunkenybė.

Milžiniškų pastangų Len
kijai reikės dėti per dešimt
mečius, kad gavus prieškari
nį vaizdą.

r
AMERIKOS LIETUVIŲ AUKOS

Amerikos lietuvių dovanoti drabužiai BALF sandėlio 
sunkvežimiu vežami į uostą, iš kur jie siunčiami Lietu
vos karo pabėgėliams ir tremtiniams Europoje.

Reikia pagirti vaikus

Jie mūs miestą bent kiek apšvarina
PRADŽIOS MOKYKLOS TUSIA KARO METO PRO

GRAMĄ — RINKTI IŠMETAMĄ POPERĄ.

Ketvirtadienis, bal 25, 1946

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

' Automobiliams 
APDRAUDA

Pradedant nuo 
<94 1H metams

#500.00 gvdvmo
POLISAS

#4.00 METAMS
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• 2RANDES
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS

VATHAN 
RANTER 

“Lietu vtškaa
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri (17,600,000. — 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
JUSTI N MACKIEWICII, Pres. and Mgr.

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

------------------------ ---------------- #

Įvairios ~ Įdomios
fSziNIOsĮ

Nauji taksai ant 
cigaretų '

Springfield, IH. _ Rūky-Į 
tojai Illinois valstybėj gali 
susilaukti tokios žinios: du 
centai daugiau taksų ant pa
kelio cigaretų, kad sukėlus 
reikalingą $27,400,000 fondą 
mokėjimui bonų karo vete
ranams.

Iki šiol taksų ant cigare
tų buvo: du centai valstybei, 
ir septyni centai federalei 
vyriausybei.

Nuostolingas taksi
Omaha, Nebr. — Teismas 

priteisė Omaha Yellow Cab 
Co. užmokėti $8,000 Miss 
Clara Šmith, iš Decatur. III., 
kuriai važiuojant taksi šofe
ris pakelyje paėmė da du vy
rus ir šie ją kriminaliai už
puolė.

Siūskime paketus 
j Sibirą

New York (LAIC) — UN 
RRA pakenčiamai aprūpinti. 
Vakarų Europoje (amerikie
čių, britų ir prancūzų zono
se) esantieji tremtiniai mu
sų maisto pagalbos šiuo 
metu nereikalauja.

Tačiau, visai kitoje padė
tyje randasi Sovietų Rusi
jon ištremti, o ypatingai Si
bire gyvenantieji. Kaip žino
me, siuntiniai į Sovitų Rusi
ją priimami. Visus siunti
niams siųsti patarimus duo
da prie Informacijos Centro 
veikiantis Sočiai Service 
(233 Broadway, New York, 
Room 3012). Galima siųsti 
ne tik kenuotą maistą, kas
dienio vartojimo dalykėlius, 
bet ir rūbus net ir padėvė
tus, jei tik jie bus išvalyti ir 
turės valyklos (clearer) pa
žymėjimą. Sibiran ištremtų
jų adresams gauti kreipkitės 
į Lietuvos Generalinį Kon
sulatą, New Yorke (41 West 
82 St.)

MOKYKLOS LENKTY
NIUOJA

Miestas, ar kokia nors 
bendruomenė, turėtų skirti 
tam tikrą atlyginimą, ar do
vanas, pradžios mokyklų vai 
kams, kad jie ir toliau tęstų 
karo meto programą — rink
tų išmetamą poperą. Gerai, 
kad iki šiol vaikai tai daro, 
o atskiros mokyklos net 
lenktyniuoja.

Ypatingai trys pradžios 
mokyklos yra pasižymėju
sios išmetamos poperos rin
kime. Per pastarąsias 20 sa
vaičių Onahan vardo moky
kla surinko viso 26,000 sv. 
poperos, Nightingale vardo 
— 20,860 ir Elgebrook var
do — 15,580 sv. Viso Chica- 
go pradžios mokyklų vaikai 
yra surinkę išmetamos pope
ros 10,667,041 svarą.

NE VISA SURENKAMA

Vaikai tačiau nesurenka 
visą išmetamą poperą. Chi- 
cago yra vadinamas Windy 
City. Vardas kaip tik atatin- 
ka. Nes, kaip tik pakyla di
desnis vėjas, tai ne tik išti
sai gatvėmis, bet sūkuriais 
aplink namus skraido, susi
maišę su visokiomis šiukš

lėmis, kartais net ištisi laik
raščių puslapiai ir pigių pre
kių krautuvių skelbimai, ku
riuos tam tikri išnešiotojai 
pameta prie namų, o vėjas 
pagauna.
CHICAGO BAISIAI 
APSILEIDUS

Grįžę namo kareiviai, ku
riems teko būti kituose 
miestuose, su gėda pripažįs
ta, kad Chicago yra vienas 
nešvariausių miestų. Nes
kaitant šiukšlių, kurių net 
daugelis namų savininkų 
nepaiso, kad pilna aplink jo 
namą, užpakalinės gatvaitės 
daro biauriausio įspūdžio, 
kuomet pasižiūri į eilę surū
dijusių, kiaurų statinių, o 
aplink jas krūvas išmatų. 
Vasarą ištolo dvokia.

Atvykę iš Europos žmo
nės stebisi, kad Amerika, 
tokia galinga, turtinga ir 
kultūringa; kad jos gyven
tojai kuri dabar visą Europą 
ir Aziją maitina ir rėdo, na
mie didžiuose miestuose, kaip 
Chicago, taip apsileidę: ne
pajėgia apsivalyti nuo pope
ros, šiukšlių, išmatų ir žiur
kių.

imufi

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
I DIENĄ.

Mes F,<ame AGENTAI Dėl 
BENJA.MIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir —
KEM-TONF. VALSPAR.

Kas Girdėt^ 

Chicago je*

Nauja kataliku įstaiga
Metiniam Katalikų Labda- 

j rybės Chicago direktorių su
sirinkime kardinolas iškėlė 

| reikalą da vienos įstaigos, 
būtent klinikos silpnapro
čiams vaikams, kurią gali
mą būtų įsteigti adresu 126 
N. Desplaines St. Be to, 
kardinolas ragino nepamirš
ti ir badaujančių Europoje.

Palaikymui 49 labdaringų 
įstaigų Katalikų Labdarybė 
išleido pernai $2,347,000, 
tuo būdu padarydama ižde 
$1,029,000 deficito.

Pieno išvežiolojai 
svarsto

Jei pieno kompanijos pa
kėlė kainą pienui, tai dabar 
pieno išvežiotojai svarsto, 
kiek kompanijos turi pakelti 
jiems algos. Jei geruoju ne
pakeis, bus streikas.

40,000 gaisro aiarmu
Chicago ugnegesių virši

ninkas iš pastarųjų dažnų 
mieste gaisrų sprendžia, kad 
šįmet gaisro alarmai gali pa
siekti 40,000 skaičių.

Praeiti metai (1945) gais
rais buvo rekordiniai visoj 
miesto istorijoj. Viso ugne- 
gesiai yra turėję 33,566 alnr- 
mus.

Turime Gražy Pasirinkimą 
1916 m. SIENINES PO PI EROS j 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE !

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262 

< __________________________ J

Nori išgelbėti OPA
Chicagoj vedama didelis 

vajus, kad išgelbėjus OPA, 
kurios galią pastaromis die
nomis kongresas gerokai pa
kirto. Greito Reikalo Komi
tetas pratęsimui Kainų ir 
Nuomų Kontrolės daro daž
nus mitingus, renka parašus 
po peticija ir t. t.

Žydai prašo pagelbos
Chicago žydų sinagogos ir 

socialinės gerovės organiza
cijos veda vajų rinkimo dra
bužių, maisto ir medikamen
tų sušelpimui miliono ir ke
turių šimtų tūkstančių pa
bėgusių nuo karo iš Europos 
žydų.

STASYS LITWINAS SAKO:
1 • h A R A D Ta4 Geriausias Laikas PirktiUZaDZAIN — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sldings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfišles Insnliaeljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom- ■
■ ' binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz

džių ir Daug Kitų Dalykų.
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI'

STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

■

■

■

■
-s-—

Lėktuvas, papūga 
ir lietuvis

Comet Model Airplane Co. 
dirbtuvėj viena darbininkių 
staiga užnugaryje išgirdo 
kalbantį lėktuvą:

“Tat-tat-ta-tat”. 
j Ji paprašė Richard Matu
lio, 4819 S. Hoyne Avė., kad 
sulaikytų lėktuvo propelerį. 
Pažvelgęs Matulis į lėktuvą 

I pamatė, kad tatavo ne jo pro 
peleris bet papūga.

Nieks iš darbininkų nema
tė, iš kur ir kaip ji atsirado 

' fabrike.
Į ----------------------------------------------------------

Nauja ligoninė 
veteranams

Prez. Truman užgyrė Ve- 
terans Administration planą 
pastatyti šalę Northvvestern 
Universiteto naują kliniką 
tumorui veteranuose gydyti. 
Ligoninė turės 600 lovų. Ji 
bus dalis nesenai North
vvestern Universiteto supla
nuoto medikalio centro, ku
ris bus didžiausias visam 
pasaulyje.

Parduos 250 dviračiu
Kas nori pirkti dviratį, 

gali ateinantį šeštadienį į 
centralinį policijos sandelį, 
411 Market St., kur bus iš 
varžytinių parduodama 250 
neatsišauktų dviračių.

X a.a. Bro. Jono Paulai- 
čio, M.I.C. palaikai šiandie 
traukiniu atvežami į Chica- 
gą. Kūnas bus pašarvotas 
tėvų namuose 7019 S. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį, bal. 27 d., 
Gimimo P. Švč. par. bažny
čioje 9:30 vai. ryte. Laido
tuvėms giedos Tėvų Marijo
nų seminarijos klierikų cho
ras. Tikimasi, jog šermeny
se dalyvaus daug Chicagos 
dvasiškijos ir katalikiškos 
lietuvių visuomenės.

X L. Vyčių Chicago Aps
krities choras jau susitarė 
su kun. P. Ciniku, MIC., Mil- 
waukee, Wis., lietuvių para
pijos klebonu, duoti milvau- 
kiečiams koncertą gegužės 
26 d. Koncerto paklausyti 
tikimės atvažiuos lietuvių iš 
Racine, Pt. Washington, She 
boygan ir kitų miestelių.

X Kun. dr. K. Gečio kny
ga, apimanti ne tik Lietu
vos istoriją, bet ir visas at
skiras gyvenimo ir papro
čių sritis, “Drauge” spaus
dinama ir visų laukiama. 
Knyga tikra) bus stambus 
įdėlis į baigiantį, nykti A- 
merikos lietuviškos knygos 
lobyną.

X Paieškomi Antanas ir 
Andrius Burinskai, sūnūs 
Antano ir Mortos, kilę iš 
Marinkos kaimo, Balbieriš* 
kio valsčiaus, Marijampolės 
apskrities. Į Ameriką išvy
kę 1938 m. Jiems yra žinių 
iš Europos. Prašomi atsi
šaukti šiuo adresu: P. Simo- 
navičius, 4531 S. California 
Avė., Chicago 32, III.

X Gimimo Sv. Panos Ma
rijos parapijos, Marąuette 
Park, choras nori įvesti tra- 
dicijon parapijų chorų tal
ką, tai yra vienam chorui 
rengiant vakarą-koncertą- 
šokius, kad visi kiti chorai 
ateitų į talką su parama. 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos choro šokių va
karas įvyks balandžio 28 d.

X ARD šiuo metu stro
piai ruošias prie savo me
tinio seimo, kuris įvyks ge
gužės 26 d. Kaip žinoma, 
toji draugija labai daug pa
deda Šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijai visuose suma 
nymuose mergaičių akade
mijai plėsti ir įvesti naujų 
pagerinimų.

X Florence Kasmauskaitė, 
duktė Petro ir Petronėlės 
Kasmauskų, iš Cicero, susi
tuoks su Alfredu Vaitke- 
wich, kurs neseniai paliuo- 
suotas iš U. S. Navy. šliū- 
bas bus balandžio 27 d., 2:30 
vai. popiet, Šv. Antano baž
nyčioje. Vestuvės parapijos 
salėj rengia jaunosios tėvai.

X Aguonėlių Diena (Pop- 
py Day), kurią kasmet ruo
šia Amerikos Legionas ka- 
rių-invalidų naudai, šįmet 
nusistatyta surinkt) daugiau 
nei pernai Pernai kvota bu
vo $2,400,000. šįmet — ly
giai trys milijonai. Aguonė
lių Diena šįmet bus gegu
žės 27.

X “Gatvių vaikai“ jau 
čia pat. šv. Vardo Draugi
ja, Marąuette Park, tuo var
du vaidins dramą gegužės 
5 d., Gimimo Šv. Panos Ma
rijos parapijos salėj. Pra
džia 6:30 vai. vakare.




