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SUVIRS 40 ŽUVO TRAUKINIU KATOSTROFOJE
SEPTYNIOS PROBLEMOS. KURIAS ’ KETURI' TURĖS IŠSPRĘSTI PARYŽIUJ 
APIMA VEIK VISUS EUROPOS KRAŠTUS BET VIS TYLIMA APIE PABALTI
(“Draugo” Specialaus Korespon-

(lento Paryžiuje Pranešimas). < u> ■ ■ • u ■
4 Ministrai Nustatė 

Konferencijos Tvarku
PARYŽIUS, bal. 25.— 

Suėję pirmai sesijai “Ke
turių Didžiųjų” užsienių 
ministrų konferen c i j o s, 
Byrnes, Bevin, Bidault ir 
Molotov šiandien nustatė 
konferencijos eigą ir tvar
ką ir apsvarstė kuriuos 
reikalus aptars.

Prancūzija prašė leidi
mo dalyvauti pasitarimuo
se dėl visų sutarčių, ir šį 
kartą Molotovas tam ne
sipriešino. Tačiau, Pran
cūzija gaus pasirašyti 
vien tik sutartį su Italija.

ja bazių Dodekanese. Tripo- 
prie

Viso pasaulio žmonių dė- 
mesis šiandien atkreiptas į 
‘‘Keturių Didžiųjų” susiti
kimą Paryžiuje, nes jie tu
rės nutarti, ar bus pasau
lyje taika ar ne.

Kariauti Buvo Lengviau,
Negu Sukurti Taiką
Žmonija dar negyvena 

taikoje. Kiekviename žemės 
kampelyje kas valandą gali 
įsiliepsnoti naujas karas.
Patys “Didieji,“ kurie karo 
metu taip buvo vieningi, 
šiandien su nepasitikėjimu 
žiūri vienas į kitą. Ir štai po 
šešių metų to “keisto karo“ 
klausiama, kodėl buvo ka
riauta, kodėl žuvo milijonai 
žmonių, kodėl buvo sugriau-, . .
ta tūkstančiai namų, jei ^Iaine> ir Somalijoje 
šiandien nėra tikros laisvės, i Raudonosios jūros, 
jei tautos turi nešti vergys- j Anglai niekad nesutiks, 
tę. kad rusai jiems painiotusi

Pagaliau vieną kartą pa- po kojomis Viduržemio jū- 
saulio diplomatai turi išsi- roję ir turėtų bazę už Suezo 
aiškinti ko jie tikrai nori ir kanalo, o rusai, atrodo, taip 
ieškoti kompromisų, kad pa- pat niekad nesutiks, kad 
šalinti tą pavojų, kuriame Dodekanesų salos būtų ati- 
žmonija vis tebegyvena. duotos Graikijai.

Gal šį, kartą pavyks susi- Jei neįvyks dėl šių daly-
tarti. Kiekvienas iš minis
trų važiavo j Paryžių su 
viltimi, kad taika yra rea
lus dalykas ir galima bus 
įgyvendinti pasaulyje.

Užsienių reikalų minis
trai atvažiavo lydimi geriau
sių savo krašto patarėjų. Su 
Byrnes ’u atvažiavo senato
riai Connally ir Vandenberg, 
gi su Bevin—Oliver Harney, 
Gla.dwyn Jebb ir Ward. Su 
Molotovu atvažiavo Vyšins- 
kis ir daug kitų, nes jo 
štabas susideda iš apie 200 
asmenų. Nors Prancūzijos 
vyriausybė šiandien pergy-

kų susitarimo, galimas da
lykas, kad bus pasielgta, 
kaip ir po pirmojo karo Ver
salio konferencijoje, koloni
jų klausimo sprendimas bus 
atidėtas vėlesniam laikui.
Dunojus Turi Būti Tarp

tautinė Upė

žiūrint kiek buvo padaryta 
žygių, atsisako įsileisti vy- 
riausybėn opozicijos atsto
vų. Dabrudžos, Makedonijos 
ir Trace teritorijų proble
mos turi būti pavestos užin- 
teresuotoms, šalims spręsti.

Rusai tvirtina, kad Bulga
rija yra laisva šalis ir dėl 
tos laisvės jai nieko negali
ma prikišti.
Rusai Perdaug Išnaudoja 

Vengriją

Nesusitariama taip pat ir 
dėl sutarties pasirašymo su 
Vengrija, kuri esanti ekono
miškai pakliuvusi Rusijos 
glėbin, sudarydama vien ru
sams naudingas ekonomiš
kas sutartis, kurios duoda 
teisę Maskvai “čiulpti” iš 
Vengrijos visas gerybes. A- 
merikiečiai ir anglai nori, 
kad vengrai nebūtų verčiami 
ir galėtų patys pasisakyti 
kaip jie nori valdytis.

Rusai panašiai kaip ir dėl 
Bulgarijos atsikerta, kad 
Vengrija esanti laisva šalis 
ir sutartis su Rusija buvo 
gera valia sudaryta. Rusų 
projekte nenumatoma, kad 
sąjungininkai galėtų palai
kyti ekonominius ryšius su 
Balkanų valstybėmis. Jie 
vieni nori j savo rankas pa
siglemžti šių kraštų rinkas. 

Dėl Suomijos Nėra Ginčų
Taikos sutartį su Suomi

ja pasirašys Anglija ir Ru
sija be Amerikos ir Pran
cūzijos. Anglai pilnai sutin
ka, kad būtų atstatyta suo- 
mių-rusų siena, kuri buvo 
1940 metais pravesta, pris
kiriant dar Petsamą su apy-. 
linkę. Tik jie prašo, kad ka-

PO TRIUKŠMO GREITAS TRAUKINYS ĮVAŽIAVO I
STOVINTĮ; SUVIRS 125 SUŽEISTA

NAPERVILLE, Illinois, bal. 25.—Greitasis Burlington 
geležinkelio Exposition Flyer traukinys, lėkdamas apie 
80 mylių į valandą greitumu., šiandien po pietų smogė į 
užpakalinius vagonus stovinčio Advance Flyer traukinio.

Abu traukiniai buvo tik ką išvažiavę iš Cnicagos. Ex- 
position Flyer važiavo į Lincoln ir Omaha, Ncbraska, o 
Advance Flyer į Kaliforniją.

UŽPILDĖ LAVONINES IR LIGONINES

Įvykus nelaimei miestiečiai su ambulansais, automobi
liais ir sunkvežimiais nuskubėjo į nelaimės vietą ir tuoj 
griebėsi gelbėti keleivius. Vėliausi raportai sako aštuoni 
vagonai buvo sumalti ir bent 40 asmenų buvo užmušta, 
ir tas skaičius galįs pakilti iki 50 ar daugiau.

į ligonines nuvežta suvirs 125 sužeisti keleiviai. Gele
žinkelio atstovas sakė vardai žuvusiųjų, ir sužeistųjų ne
bus paskelbti, kol nebus padarytas patikrinimas visų var
dų keleivių, važiavusių tais traukiniais.

Taikos sutarties su Rumu
nija pasirašyme dalyvaus 
Amerika, Anglija ir Rusija.
Prancūzija nepriimama prie , ...
Balkanų valstybių klausimo I ™ nu.ost,oll« mokėjimas bu- 
sprendimo. Amerika mano,
kad Rumunijos vidaus rėži
mas yra daugiau aktuales-

vena krizį, ją konferencijo- { nis, negu jos sienų peržiūrė
ję atstovaus užsienių minis- jimas. Ji klausia, ar rumu- 
tras Bidault. ( nų vyriausybė, kurią sąjun-

Šie “Keturi Didieji“5 tu- gininkai pripažino, yra tik- 
rės išspręsti septynias prob- rai laisva, 
lemas, dėl kurių jau daugiau I Amerika nieko prieš netu- 
kaip pusė metų kaip nesu-; ri, kad Rumunija užleistų
sitariama.
Kokios Sąlygos Statomos 

Italijai?
Pirmąjį punktą užima tai 

taikos sutarties su Italija 
pasirašymas. Amerikos po
zicija yra aiški. Ji nori, kad 
Triesto uostas būtų tarptau
tiniu, pravesta aiški siena 
tarp Jugoslavijos ir Itali
jos, išspręstas Tyrolio ati
davimo Austrijai klausimas,

Rusijai Bukovino ir Besara
bijos provincijas ir, kad at
siimtų iš Vengrijos Transil- 
vanijos provincijos dalį (ką 
ji jau yra padariusi). Ta
čiau tvirtai nusistatė reika
lauti, kad Dunojaus upė bū
tų paversta tarptautine ir 
visi vienodą teisę turėtų ja 
naudotis. Anglai palaiko 
amerikiečius. Jie nori dar 
pasiūlyti, kad su Rumunija 
būtų atidarytas laisvas eko-

atitaisyta prancūzų-italų šie nomiškas susisiekimas.
na. Dodekaneso salos atiduo
tos Graikijai ir visos italų 
kolonijos pavestos po trus- 
teeship kontrole.

Anglai palaiko amerikie
čių nutarimą, prancūzai taip jis teka. 
pat sutinka su anglų-sak- 
sais, tik jie norėtų dar per
žiūrėti Afrikoje sienas tarp 
italų ir prancūzų kolonijų.

Rusai atsikerta, kad ru
munai yra daug laisvesni už 
graikus ir kad Dunojus turi 
būti kontroliuojamas tik tų 
valstybių, per kurių žemes

U.S. Nenori Pripažinti 
Bulgarijos ‘Valdžios’

Pasirašyti taiko? sutartį

Manitoba, Kanadoj, moterų kalėjime padaryta medžia
ginių nuostolių, kuomet uždarytos moterys sukilo dėl 
dviejų dalykų: pasninko dienų ir neramios vienos kali
nės, nedavusios kitoms miegoti. Sargai turėjo daug dar
bo iki įšėlusias moteris išsklaidė ir uždarė į bausmines 
kameras. (Acme-Draugas)

zija, pati pirmoji nutrauku
si santykius su gen. Franco,

tarimas ir iš jų pusės. Bet 
nei Amerika, nei Anglija iki 
šiam laikui su Francu san
tykius nenut^ąukė.

Amerika nemato skubaus 
reikalo pašalinti gen. Fran
co nuo valdžios, bet ji netu
ri nieko prieš kalbėti “Ke
turių” konferencijoje. An
glija yra visai priešinga san
tykių nutraukimui su Ispa
nija. Rusija gi palaiko Pran
cūziją, kad būtų imtasi griež 
tų žygių prieš gen. Franco.

Tačiau atrodo, kad gen. 
Franco padėtis Ispanijoje 
šiandien yra daug tvirtesnė, 
negu buvo prieš šešis mėne
sius. Amerikiečių ir anglų

tų sušvelnintas ir toliau bū- į atsisakymas nagrinėti ispa 
tų leista Anglijai palaikyti I nų problemą, rodo, kad is- 
ekonomiškus santykius su j panų tauta nėra viena prieš 
Helsinkiu. komunistinį pavojų, prieš

Rusai tame nemato jokių 
kliūčių ir su pasiūlymu su
tinka.
Ar Atskirti Rubro Kraštą 

Nuo Vokietijos?

Sako OPA Suvaržymas
Panaikins Algų Sutartis L,

WASHINGTON, bal. 25.— --------
CIO sekr. James B. Carey NEW YORKAS, bal. 25.—

AMERIKA PRIEŠINASI RUSŲ ĮNEŠIMUI
IMTIS GRIEŽTŲ ŽYGIU PRIEŠ ISPANIJA

NEVV YORKAS. bal. 25.—U.S. delegatas Stettinius rė
mė Australijos įnešimą paskirti apsaugos tarybos komi
siją ištirti Lenkijos skundą prieš Ispaniją, ir pniešinosi 
Rusijos delegato pasiūlymui tuoj imtis griežtų žygių 
prieš Franco rėžimą “nors tai reikštų naują civilinį karą

manijoje. “

šiandien pareiškė senato Prancūzų planas aprubežiuo
Ieško Kompromiso

Nežiūrint tai, kad jis rim-
bankų komitetui, kad jeigu ti • UN apsaugos tarybos , tai serga, Edward R. Stet
atstovų rūmų supančiotas 
OPA aktas bus pravestas, 
nesenai duoti algų pakėlimai 
“turės būti išmesti per lan
gą“ ir reikės išsiderėti nau
jas algų sutartis.

Carey sakė “tam

svarstomą ištyrimą Franco 
Ispanijos šiandien iššaukė 
eilę pasitarimų tarpe delega
tų. Prancūzai netikėtai pa
siūlė tarybai uždrausti Is-

! panijos nagrinėjimo komisi- 
tikri j jai aplankyti Ispaniją arba 

gobštūs interesai” yra pa- Prancūzijos-Ispanijos pasie- 
siryžę sabotažuoti 1 : inų j nį.
kontrolę. Australijos delegacija yra

____________ j priešinga tam pasiūlymui,

tinius šį rytą tarėsi su Pran 
cūzijos Henri Bonnet, dr. 
Quo Tai-chi iš Kinijos ir 
Australijos pulk. Hodgson, 
dėl priemonių kaip sudaryti 
kompromisą.

Lenkija apskundė Ispani
ją priglaudimu kelių tūks
tančių “nacių,“ kurie paruo 
šia naujus pabūklus trečiam 
pasauliniam karui. Rusija,

ir manema, kad Amerika Prancūzija ir Meksika remia 
! taip pat nesutiks su juo. tą Lenkijos kaltinimą.

šiandien sakė marš. Konev, 
rusas komandierius Austri
joje, užtikrino generolą 
Clark, kad bus imtasi visų 

Ispanijoje ""susiduria "'(Tu priem°r!i,Į Prižiūrėti, kad
imperializmai: rusų ir an-' lakunai dauglau nebe' 
glų-saksų. Kiekvienas iš jų ataku°tų amenkiecių lėktu- 
stengiaai praplėsti savo jta- ™s skre"danclus nustatytu

kurį, ji pirmoji pradėjo karą.

kos zoną. Anglams daugiau

Rusai Sakosi Sustos ______________

Lakūnus U.S. LABIAU MAŽINS MILTUS, DUONA:
VIENA, bal. 25.—Armija j

kursu Austrijoje.
Vokietijos klausimas gal pageWautina ^1 Clark vakar protestavo

daugiausiai ginčų sukels,, Gibraltaro amerikiečius," ne
neš čia susiduria dv. pne- rusus Be t . _
singos nuomones. Amenkie- ;». ?. . . . , . mas j Atlanto vandenyną
t1" Ir a"glal man°’ kad re‘- reikštų Prancūzijos suso- k.a palikt, vieningą, „epą- vietinimą kas An,glijai b-

dėl rusų lakūnų atakos ant 
U.S. transporto lėktuvo Linz 
srityje. Buvo ir kitų pana
šių rusų provokacijų.

BRITAI JAU PRAVEDĖ KITA SUVARŽYMĄ
LONDONAS, bal. 25. — j nuoti kviečių biržą, kadangi 

Anglijos vyriausybė šį va-: ji yra įgaliota mokėti ūki- 
karą įsakė 12’,<, nuošimčių i ninkams 30 centų bušeliui 
sumažinimą kviečių naminės bonusą virš biržos kainų, 
duonos gamybai, ir 15 nuo- kurios yra nustatytos kainų 
šimčių sumažinimą miežių kontrolės. Kiti pirkėjai ne
vartojamų alaus darymui, i gali tai padaryti be sulau-

_____  žymo OPA lubų.

dalintą Vokietiją, kad ji ga
lėtų atstatyti savo pramonę 
ir tokiu būdu ji pajėgtų mo
kėti sąjungininkams karo 
nuostolius. Prancūzai reika
lauja, kad Ruhro kraštas 
būtų paverstas tarptautiniu 
ir kad būtų visą laiką jame 
palaikoma kariška okupaci
ja, o Sarro anglių kasyklos, 
kad būtų priskirtos prie 
Prancūzijos.

Rusai, priešingai prancū
zų nuomonei, nori matyti 
vieningą Vokietiją, žinoma 
neįskaitant į tą “vieningą 
Vokietiją” rusų okupuotas 
ir lenkams priskirtas žemes.

tų perdaug pavojinga.
Štai tos septynios proble

mos, kurias keturi užsienių 
reikalų ministrai pasiruošė 
išspręsti. Kaip matoma, šį 
kartą irgį buvo “užmirštas” 
Baltijos kraštų klausimas. 
Niekas jo nejudina. Kodėl? 
Gal dėl to, kad “Keturi” 
abejoja ar pavyks jiems su
sitarti dėl šių septynių pro
blemų, tad kam sunkinti 
konferencijos padėtį “aštun
tąja.”

Tuo tarpu Lietuvos liau
dis laukia, kada pasaulis 
prisimins ją, kada kas nors 
užsistos ginti, kada ją išva

Rusai visai kitaip žiūri į su Bulgarija kliudo Gergu-1 Rusai, Prancūzai Ieško Rūdų duos iš tos nelaimės, kurioj 
šią problemą. Jie nori Tri- jevo “vyriausybė,“ kurią Pašalinti Franco
esto uostą atiduoti Jugosla- nei amerikiečiai nei anglai Į Nemažiau aktualus klau- 
vijai ir patys sau reikalau- j nenori pripažinti, nes ji ne- Į simas yra Ispanija. Prancū-

U.S. Paskola Lenkijai
VVASHINGTON, bal. 25.—

Valstybės departam e n t a s 
pranešė, kad valdžia sutei
kia Lenkijai $40,000,000 pa- j džiai pradėjus kviečių pir 
skolą ir leidžia tam kraštui kimo programą, kuris lyg

VVASHINGTON, bal. 25.— ,
Amerikiečiams gal priseis 1 gOm|)g
dar labiau mažinti miltų ’'vvv
vartojimą, kad būtų galima Pgejg PilotiaUS Parke 
pristatyti kviečių badaujan- ,tiems žmonėms užsienyje. I LONDONAS, bal. 25. -

Prieš kelias dienas buvo į,sa- i Išsėmus vandenį iš prūdo
kytas 25 nuošimčių sumaži- Buckingham palociaua dar-

. zuose, buvo rasta 1,000 sva-nimas. i , ■
Si galimybė pasirodė vai-; Luftwaffe bomba kur.

, į pradėjo tvaksėti. kuomet 
darbininkai iškasė 30 pėdų

isigyti $50.000,000 vertės uždaro turgų kitiems pirkė°- du°b? ,ir Pas,cke J»- Parkas 
U.S. dalykų Europoje. i jams. Valdžia galės domi-\ !«Xi“°‘« ir visi bijojo bom- 

__  ___ ___ _____ '____ ___ _____ bos sprogimo.
Bombų ekspertai sakė 

tvaksėjimas silpnėja ir galiVėliausių Žinių Santrauka .
—Kinijos valdžia pripažino jog komunistai valdo Char- P° kiek laiko visai suatotL 

biną, kadangi artimiausia valdžios kariuomenė yra apie KALENDORIUS
300 mylių nuo to Mandžrrijos miesto. i Balandžio 26 d.: šv. Kle-

—Geležinkelių unijos paskelbė, kad jų streikas dėl auk- tas ir šv. Mareelinas; seno- 
štesnių algų dabar nustatytas gegužės 18 dienai. vės: Koributas ir Vilūne.

—Philippinų prezidentinius rinkimus kol kas laimi Ro- Balandžio 27 d.: Šv. Zita.; 
xas, su 376,000 balsų. Osmena turi 302,000 balsų, 

šiandien ji yra pakliuvusi. —Gen. McNarney išleido įsakymą didesniam lavinimui 22
Laukimas visad duoda , U.8. karių Europoje, ir uždraudė “blogiems ’ kariams 

vilčių. Vyt. Arūnas. Į būti gatvėse p«» 11 valandos naktį.

senovės: Gotardas ir Auš
relė.

ORAS
Giedra ir vėsu.
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1$ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Amžiną Atilsį

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS riamas naujc altoriaus fon- -Tek — YARds 5537.
dui. R. K.

ŽiniŲ-Zinelės
BALE 76 sk. pirm. E. Pau 

razienė prašo visų skyriaus 
darbuotojų, kurios yra paė- 
musios medžiagos vaikučių 
drabužėliams, arba ‘‘baby 
layettes” nupirkusios, ar ku 
rios ką paaukojusios, būti
nai atnešti į sekantį susi
rinkimą, kuris įvyks gegu
žės 2 d., buv. Lietuvių sve
tainėj, 8 vai. Taipgi kvie
čiami visi lietuviai prisira
šyti prie fondo. Mūsų parei
ga, kad ir mažu darbu, pri-

Cleveland
S. Morkūnienė, buvus uo-

mėnesinia susirinkimas 
vyks gegužės 2 d., 7:30 vai 
rak., Lietuvių salėje. Visi

1- AKRON

A. Gutauskas, vietos žy
li veikėja mūsų tarpe, lai- nariai kviečiami atsilankyti, i mus kat. veikėjas, kuris bu-
mingai sugrįžo iš Kalifor
nijos, kur neseniai pergyve 
no sunkią operaciją. Pasvei

Moterų Sąjungos 36-toji 
kuopa rengia vakarą, kurio'

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

»i METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

»i-ą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cliieago 

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

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

DR. FRANK C. KW1NN
(Kvcčinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. tr 7 Iki 8:««» rak.

vo sunkiai susižeidęs koją 
dirbtuvėje, po 3-jų mėnesių, 
vėl grįžo prie savo kasdie
ninio darbo. Adomas pri
klauso prie daugelio orga
nizacijų, iš kurių gavo ne
mažai pašalpos. M. D.

kusi 'ūsai netikėtai sugrįžo programą sudarys vaidini* 
.įtikdama visiems didelio mas, dainos ir šokiai. Va- 
žiaugsmo. karas bus balandžio 28 d.,

★ . . Neperstojančios Pagalbos
Dr. J. Kemėšis, piieš ka- gv panos Marijos parapi- 

rą turėjęs ofisą prie Addi- jos salėje. Pradžia 6 val va_
son ir Supenor, pašauktas kare nga 50c.

karą atsižymėjo, dabai*Mykolas Lukoševičius, nu
_ ręs kovo 21 d. Po gedulo! įsigijo nųcoavą nam-. adre- 

sidėti, o badaujantiems tai, pamaldų Šv. Antano bažny- i 3U 14026 St. Clair Avė., kur 
bus begalo didelt pagalba, čioj palaidotas kovo 25 d., atidarė ofisą.
Nariai visur darykite agi-1 Mt. Olivet kapuose. Velio- 
taciją gavimui naujų narių. ’ nis išgyveno Chicagoj 18 m.
Tuo daug patarnausim savo į Detroite 27 metus. Prieš ka- 
broliams. I rą su žmona Veronika lan- Į ivV^s gegužės 5 d., 3 vai.

Amerikos Balso radio va- kėši Lietuvoj. popiet, naujos parapijos sa-
landos valdybą sudaro se- ^3e- Visos narės prašomos
kantieji asmenys: Chas na visiems pasiklausyti. Ji atsilankyti.
Wallg, pirm.; J. Ambrose, pati vadovaus ir pianu skarz

Kat. Mot. Labdarybės Dr- 
jos mėnesinis susirinkimas

vice pirm.; J. Gužauskas, bins, nes priklauso prie uni- 
vice pirm.; P. Medonis, nut. j jos. 
rast.; M. Kasevičienė, fin. Detroite po Velykų girdi- 
rašt..; organizatoriai. H. gj daag vestuvių. Lietuvius 
Rauby, J. Šniras. Radio pia- džiugina tas, kad lietuviai 
nistė H. Dailydaitė, kuri į- tuokias su lietuvaitėmis, 
stojo i uniją. Choro moky- j^aį į.įk užgirsta, kad kas 
tojas J. Valiukas. Visi cho- vedasį, tuoj užklausia: “ar 
ro ' nariai turi pilną balsą ' gU lietuviu?” Gavę atsaky- 
svarstymuose. mą, kad su lietuviu, neju-

Dalfina Cress geg. 4 d. j čiomis linksmai nusišypso, 
vakare per Amerikos Balso 0 kai sužino, kad su sve- 
radio valandą 7:30 vakare į timtaučiu, “Oi, gaila", pa- 
išpiidys programą. Patarti- sako
La. MARTHA V. ALLEN Smagu pažymėti, kau 

i Capt. tįonas Stanevičius, ku- 
' ris piieš Kalėdas garbingai 
paliuot uotas iš U. A. S. Air 
Corp., susižiedavo su Aldo
na Žukauskaite, gamtos 
mokslų mokytoja. Jauna 
profesijonalų pora tikrai 
džiugina ne tik tėvus, bet 
visus lietuvius. Jenas yra 
muzikos mokytojas. Jų šliū- 
bas įvyks biro. 23 d., Šv. 
Jurgio bažnyčioj. Sveikina
me. Koresp.

Dr. V. Kudirkos Dr-jos

A. A.
VIKTORAS GABRĖNAS

Gyveno 14 38 S. 49th Avė., Ci
cero. III.

Mirė Bal., 23 d., 1948 m.,
sulaukęs 33 m. amžiaus.

Gimęs Waukegan, III.
Paliko dide'.iame nuliūdime: 

žmoną. Pauliną (po tėvais 
Yukms); sūnų Viktorą Martin; 
tėvą Viktorą Gabrėną Sr.; švo- 
gerką Stellą Greg ry j is vyrą 
John ir jų šeimą; uošvienę 
Konstance Yuknis ir šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Fetkaus koplyčioje — 1410 S. 
50th Avė. Cicero. Iii.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Bal. 26 d, 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 ,val., ryto, 
bus at ydėtas į Šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po p.inia'dų, bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieč ame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti širše laidotuvėse.

Nuliūdę:. Žmoną. Sūnus, Tė
vas. I'ošv enė, Švt gerką ir Ki
tas G'mii:es.

baidot., direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. Townhall 2109.

Po programos bus šokiai. 
Visas vakaro pelnas ski-

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

j

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, okb^tio Gydymas 
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- 

.ausias 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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

Vartokite . . .
HEALTH RESOK1 MINEUAL 

BATH DRISKA
1 lualšukaa užtenka 1* 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas Deturi. 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog i —

Bath Products Co.
♦

Laboratories — Chicago, Iii.
Southaaidlečlal. kreipkitės | 8HIM- 
KU8 DRUGS. 3301 8. Halsted 8t.

J. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOB 

IN STATE OP INDI A Nė
dome Galis ta Indiana—

Phone WENtwortb 262'i
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily «—» P- M.
Saturdays 9 ▲. M. to 8 P. M. SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Contuct Stiklui 
Stiklus Atniiujinani

DR. WALTER J. SW1ATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virfi Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 19 iki 12. 1 Iki 5, 7 
iki 9 — šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0354 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDvvay 2830 

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
.IGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Ret. Tel. REPubUe 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2888 

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. 1 

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehiil 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)

Gimė gruodžio 30, 1922 
metais, Detroit.

Su pasižymėjimu yra bai
gus slaugių mokslus.

Norėdama daugiau pasi
darbuoti dėl sužeistųjų, ko
vo 18, 1945 metais, įstojo į 
U. S. Nurse uvrmy. Po kiek 
laiko buvo pasiųsta į Euro
pą, kur ir dabar randasi vie
noj U. S. karo ligoninėj.

Jos tėvai, Viktoras ir Ci
ną, gyvenantieji adresu 8701 
Forest, yra savininkai ali
nės. Jos sesuo June gyvena 
su tėvais.

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
Tel. — PROspect 1012

rr

•M-M <4 »

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ
Chicago 36, III.

M.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

I 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, Illlnoia

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

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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

• • *
68C3 W. Cermak Road 

BEKWYN, ULDCOIS

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki a kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. Ilemlock 8700. Rez. I’ro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien.

išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

rel. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas užtlarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblio 7868

Ras. 6958 So. Talman Avr.
Ros. Tel GRO-. ehlU 0617 

I Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVEIJtY

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. CALnmet 7237
Paa mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečiu. 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
PROGRAMŲ VALANDOS:

RiJDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketyejgo Vak.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINOS & 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.
44^

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., ketvirtad., 

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

DR. JOHN 6. MILLA5
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: BER1VYN 6200 

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

TeL OANal 0257
Bei. Tel.. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

IPAPCUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ 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 nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas —- GROvehiil 2242 
i,-; į | — -n—=

KVIEČIAME,
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Tel. YARds S146

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.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 \Vest 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
arklys ha žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.

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. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
I DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEY'erly 8244

DR. T. 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 IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PUI-LMAN 1193 
Vuma T*1 • PITI I.MAN SŽTT

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

VVest Town Bldg.
2100 West Mudison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7339 
Res. Tek: BRUnswick 0597

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ" |Nu0 , lw 8 vakare



Penktadienis, bai. 26, 1946 DIENRAŠTI? DRAUGAS CHICAGO. ILLINOIS

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
A I) V EitII SI X G I»E PART.ME NT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolph UI8N-DIKB

HELP VVANTED — VYRAI

PROSYTO.JO IR 
BUSHELMAN

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

EDO. 0033. Mr. Gertner

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS f SAV.

5:30 RYTO IKI 2:30 PP. 
ATSISUKITE 7tt.«ni AIKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

HELP \YANTED — MOTERYS

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA NAKTIMIS DARBUI 

VALYMUI MOTERIŲ

Kreipkitės prie Mr. Kelly 
ROOM 20fl

547 W. JACKSON BLVD.

Brooklyno Komunistas

Bimba Mulkina ČikagiečiusL,
AMERIKOS LIETUVIAI TROKŠTA ŽINIŲ Iš 
LIETUVOS.

I naikintų mūsų brolių vietas 
užpildo azijatai... Juos, Bim
ba sako verčia lietuviškai 
išmokti, “lietuvina”, bet ne

| lietuvius rusina. (Jis taip 
atsakė į jų pačių sugalvotą 
klausimą. Publikai liepė ki-

atžvilgiu “draugams” Lie- tą dieną paduoti klausimus, 
kad išvengus šios dienos

DIRBTUVEI PADĖJĖJŲ 
Pirmo Kleso

DARBININKŲ 
PASTOVIEMS DARBAMS

Diena ar naktį Darbai 
Atsišaukite

SERVICISED PRODUCTS 
CORPORATION 
6051 W. 65th St.

Reikia
COAT SHOP PADĖJĖJŲ

PROSYTOJŲ
OPERATORIŲ

KRIAUČIŲ
Sveikatos-gyvybės apdrauda, 
atostogos, senatvėje pensijos

pienas.

Maier Lavaty Co.
2754 S. Central Park Avė.

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS. ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c

Patyrusios Merginos Pradeda nuo 
83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

Mūsų visuomenė iš anks
to numanė, ką turi pasaky
ti komunistinis atstovas grį 
žęs iš Lietuvos. Bet bal. 21 
d. daugelis ir tikrų patrio
tų atėjo į Lietuvių Audito
riją jo pranešimo paklausy
ti, tikėdamies, kad ir iš pro
pagandinės kalbos, šį tą pa
tirti apie pavergtus brolius. 
Nors šie klausytojai aiškiai 
suprato melą, ir kraujas už
virė girdint, kovojančios lie
tuvių tautos už laisvę, šlykš 
čiausį pažeminimą, bet jie, 
būdami kultūringi ir nema
tydami prasmės, ramiai lai
kėsi ir nereagavo.
NEAPSIMOKA SU KOMU
NISTAIS DISKUSUOTI

Žmonės žino, kad komu
nistų propaganda akiplėšiš
kai melaginga. Bimbos kal
ba buvo panaši ir neišlai
kanti kritikos. Užtat neap
simoka visą kalbą kritikuo
ti. Tik kai ką iš jos patiek
siu skaitančiai visuomenei. 
Prakalbų rengėjai, Bimba ir

tuvoje.
3. Sulyg Bimbos, didžiau

sias blogumas Lietuvoje, tai 
lietuviai fašistai. 1941 m. 
naciams užpuolus Lietuvą, 
fašistų grupės smogė rau
donarmiečiams iš užnugario. 
Nors jis nebuvęs Mažeikiuo
se, bet iš ten moterukė pa- 
sakpjusi, kaip liet. fašistai 
išžudę žydus!..

Antrą sykį užimdami Lie
tuvą, Sovietai radę išgriau
tus ir tuščius miestus. Klai
pėdoje buvo likę tik 8 civi-

klausytojų ‘‘gudrių’’ klausi
mų ir kad į sekantį paren
gimą vėl žmonės ateitų). 
Aišku, kad ruskįus turi “lie- 
tuvinti”. Jie renkami atsto
vauti lietuvių tautą Mask
voje ir kitur. Jiems reikia 
ne tik lietuviškai pramokti, 
bet ir lietuviškas pavardes 
duoti

Bimbos maršruto prakal
bose, sako, keliamos lėšos 
institutui kovai su vėžio li
ga Vilniuje. Koks gražus

DALYVAUKITE 
GIEDOTU ŠV. MIŠIŲ 

IŠKILMINGOJE 
NOVENOJE
Pradedant

MOTINŲ DIENOJ 

Šventovė-e 
MĖSŲ SNIEGINĖS 

PANELĖS ŠVENČIAUSIOS

sį pabėgėliai, tai fašistinis 
bradas, susitepę savo ran
kas, bijo grįžti, kad nereik
tų atsakyti. Už mažus nu
sikaltimus lengvesnė baus
mė jiems būsianti, už dide
lius — sunkiai reiksią atsa
kyti...

Tikrieji Lietuvos sūnūs, 
kompanija tegul "’nes'itiki "OT^ami savo engėjų atsi- 
iaisvosios šalies publikų pa- kratytl- buv0 sukllę ,r Prles

liai žmonės. Dabar esą 15,- tikslas ir nekalta priemonė 
000. Iš Lietuvos išvežta pu-1 Pinigams rinkti iš amerikie- 
sė milijono. Dabar esą — cių...
2,5 milijono gyventojų. Vi-1 Jeigu Amerikos liet. ko-

HELP AVANTED — MOTERYS

NAKTIMIS VALYTOJŲ
Arti North sides. aukštos rūšies 

k liūlio.
11 VAK. IKI 5 RYTO 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ŠAUKITE HOUSEKEEPER

M’HItehall 4850

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas

4 iki 7 vai. kasdien 
7 tam 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.

VYRAI IR MOTERYS

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

CONTINENTAL COMPANIF.S TILDO.
310 S. MICHlėTlN AVĖ.

Room 1425 H AR. 3700

VEDUSI PORA ARBA VI
RĖJA IR 2-TRA TARNAITĖ

3 KAMBARIAI IR MAUDYKLE 
ATSKIRAS ĮĖJIMAS 
GARADŽIUS KARUI

Pašaukit Miss Serpless 

SUPERIOR 8900

REIKIA
PATYRUSIŲ MOTERIŲ skirsty
ti skudurius atmatų kieme.

$40 f SAVAITĘ
ŠAUKIT—BROOKFIELD 6252

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. M1CHIGAN
LENGVI DIRBTUVĖS 

DARBAI
Pilno ir Dalinio Laiko 
PASTOVUS1 DARBAI 

Laikas ir pusė virš 40 vai. 

Malonios aplinkybės.

COLUMBIA FASTENER CO. 
3229 S. Ashland

GERAS BIZNIS
PaMrenliioj-t mha pa:s'duodn su na
mais Purnišimti Apart in<-ntai.

Gerai įtai-yti. Remiu; (lamas į me
lus uždirbsi apie $5.ooo t’k už dar
iai. -bi nfripeikama tai į dešimts me
ti, išmokėtum.

Geriau liakama vedusiai jaunai po
rai, ko lai ateityje reikalingi pinigai. 
Jei e-ate tinkamas atsišaukite.

Del nesveikatos noriu apleisti Clii- 
eagą.

A. G U K A S 
1506 S. Emerald Avė.

78 CENTAI
I VALANDĄ

MERGINŲ - MOTERŲ
NUO 18 IKI 36 METŲ

BENDRIEMS DIR B T U V E>S 
DARBAMS

LENGVI PAPRASTI DARBAI 

ATOSTOGŲ PLENAS

LIGONINES PLENAS

Alės taipgi turime darbių už ku
riuos mokamu pieee \vnrk rata.

★ ★ ★

80 CENTAI
I VALANDA 

IR AUKŠČIAU

VYRŲ
BENDRIEMS 

DIRBT!- VES D A RBA M S

SHIPPING DEPT. 

RECEIVING DEPT.

IR PORTERIŲ DEL 
ABELNO VALYMO

Atsišaukite asmeniškai

AMERICAN SRRING &

daryti, kaip jų diktatoriaus 
pavergtų tautų žmones, ak
lais, nebyliais ir durniais. 
Mūsų žmonės skaito, klau
so radio ir nevergiškai gal
voja.
YLA IŠLENDA IŠ MAIŠO

1. Bimba buvęs tris mė
nesius Lietuvoje. Su visais 
luomais matęsis, kalbėjęs ir 
daug nuo jų patyręs. Keliai 
buvę nė ratais, nė rogėmis 
neišvažiuojami. Beveik kas 
vakarą buvęs surengtuose 
mitinguose. Ten turėjęs pro
gos su žmonėmis pasikalbė
ti ir t.t.

Per trumpą laiką ir blogu 
susisiekimu Bimba negalėjo 
visų Lietuvos užkampių pa
matyti. Juo labiau, kad jis 
buvo užimtas mitinguose, 
kur dalyvauja komunistai ir 
šiaip žmoneliai iš prievar
tos, kad pasirodžius prijau
čiančiais ir tuo išgelbėjus 
savo kailį. Argį tie žmone
liai bei inteligentai galėjo 
nuoširdžiai ir atvirai savo 
sielvartus Bimbai pasakyti 
ir statyti save likvidavimo 
pavojun?

2. Bimba sako, kad Lie
tuvoje nesą bado. žmonės 
turį užtektinai duonos, bul
vių, burokų. Tik trūkstą rie
balų, rūbų, batų ir kitų reik 
menų.

Bimba švaistėsi savųjų 
tarpe. Jis gerai matė, ką 
turi ir ko trūksta saviems. 
Kaip žinome, komunistų vai 
džia viską atima iš ūkinin
kų. Užtat valdančioje aplin
kumoje netrūksta būtiniau
sių ūkiškų pVoduktų. Ka
dangi žemdirbiai mažai gy
vulių beturi, tai mėsos, svie
sto, lašinių, taukų, odų, vil
nų ir k. komunistai negali 
daug iš jų išspausti. O iš 
Sovietų Rusijos nė to tiek 
tų gėrybių pristatyti nega
li. Tai ir patiems “drau
gams” tų dalykų neužten
ka. Be to, jau pirmos oku
pacijos metu komunistai Lie

komunistus, ir prieš nacius. 
Juos ir visus kitus, nuo ko
munistinio maro pabėgusius, 
Bimba vadina fašistais, tau
tos bradų, ir pranašauja 
jiems kerštą, ne atleidimą, 
kurį, vylinga komunistų pro
paganda dažnai yra žadėju
si, kad grįžtų į savo kraštą.

Lietuviai amžiais sugyve
no su žydais. Nacių okupa
cijos metu bažnyčios ir tau
tos vadai užsistojo už skriau 
džiamus žydus. 'Pasaulio žy
dų autoritetai savo laiku 
pareiškė padėką Lietuvos 
Vyskupams. Netikėtina ne
patikrintam ir lietuviu tau
tą žeminančiam Bimbos ap
kaltinimui!

Kodėl Bimba nesako tik
ros teisybės, kad komunis
tai įvykdė pasibaisėtinas 
masines lietuvių žudynes 
Pravieniškiuose, Rainių miš

munistai šioje srityje suge
ba labdarybės griebtis, jie 
turėtų pasigailėti žudomų, 
pūdomų, badu marinamų 
brolių kalėjimuos bei ištrė
mime ir reikalauti sovieti
nio rėžimo sustabdyti egze
kucijas, ištrėmimą ir grą
žinti nors pusgyvius trem
tinius į savo tėviškes.

Jeigu jūsų sąžinė ir arti
mo meilė dar visai neužge
so, turėsite pilietinės drą
sos už likviduojamus savo 
tautiečius užsistoti pas “dė
dę” Juozą.

4. Bimba pripažino, kad 
iš Sovietų Rusijos grąžinti 
buvę išvežti lietuvių vaikai. 
Jie jau esą paaugę ir džiau
giasi gavę iš amerikiečių 
siuntos geresnį rūbelį.

Tai pasitvirtina skaudi 
tikrovė, kuri pasiekdavo 
mus, kad komunistiniai eg
zekutoriai atplėšdavo nuo 
verkiančių motinų vaiku
čius ir ištremdavo atskirai 
vienas ir kitus į tolimas ne
žinomas šalis. Dabar tas 
jaunimas bolševikų auklėja 
mas tapti budeliais savo tė
vams, broliams ir tėvynei 
Lietuvai. Tai yra skaudžiau
sia ironija Lietuvos istori
joje!.. Bimba sakė, kad so-

Aukokite šią Noveną 
Mūsų Dangiškąjai Motinai 

Jūsų Intencijoms.
• DALYVAUKITE IŠKILMIN
GŲ ŠV. MIŠIŲ NOVENOJE 
PRADEDANT MOTINŲ DIE
NOJE, GEGUŽĖS 12, dvasiškai 
molinai visos žmonijos.

Jei reikia jums dvasinės arba materialės malonės 
neabejokite kreiptis prie mūsų Dvasiško Motinos. Jei 
jūsų pasitikėjimas į ją yra tvirtas, jei jūsų meilė jai 
yra nuoširdi ir tikra, ji neatsakys išklausyti jūsų pra
šymo. jei ne priešingas jūsų išganymui.

šv. Alfonsas yra pasakęs: “Kaip motina nejaučia 
nesmagumo, aptaisant ronas savo vaiko, taip, Marija, 
dangišką slaugė, niekados neatsisako padėti nusidėje- 
lams kurie kreipiasi prie jos“.

Jiii norite aukoti MOTINŲ DIKNOS NOVENĄ intencijai savo motinėlės, mes 
maloniai atsiųsim jums, ar jai. MOTIiNŲ DIENOS pasveikinimo kortelę pranešant 
jai, kad Motinų Dienos Noveua jos naudai yra aukojama .Mūsų Snieginės Panelės 
švenčiausios šventovėje.

1 Prašymai: 13 M *
I 1................................................  1
I 2.......................................................................................................................I

I Vardas ....................................................................................................... I

| Gatvė arba R. R......................................................................................... |

| Miestas....................... ..................... Zona........... Valst...................|

| SIŲSKITE Į Į
I Shrine of Our Lady of the Snows, Oblate Fathers, Belleville, III. (

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
18 Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

kely, Panevėžy, ant plento | globojamos mokyklos
ties Červene ir kt.; kad de 
šimtimis tūkstančių mūsų 
brolių ištrėmė ir vis tre
mia į Sibirą ir kitas tolimas 
sritis žūti; kad masiniai kan

mergaitės sugrūstos į ko
kio tai “klioštoriaus” pa
talpas Vilniuje. Neturi pato
gumų, languose susidėjusios 
savo daiktus. Reiškia ko-

kina ir žudo kalėjimuose ir į munfstai išblaškė vienuolius 
koncentracijos stovyklose? ar vienu°^es ir padarė savo

Lietuviai pabėgėliai ir 
tremtiniai negali grįžti tė
vynėn, likusius sovietų rė
žimas be paliovos likviduo
ja, o gyventojų skaičius, 
kaip rodo Bimbos paduotos 
skaitlinės, didėja. Mat, su-

įstaigas. štai kokia bolše
vikų sąžinės ir religijos lais
vė!

5. Bimbos klausdavę žmo
nės. kokios Lietuvos norį, 
amerikiečiai lietuviai?

(Nukelta į 7 pusi.)

1

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jut

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

tuvos dirbtuvių mašinerijas

WIRE SPECIALTY CORP i8?.rdj ir iivež8 Sov Rusijos gilumon, kaip jie pratę 
daryti visuose užgrobtuose 
kraštuose. Tai dabar Lietu
voje nėra medžiagų ir ma
šinų pagaminti reikmenims. 

PLATINKITE KATALIKŲ Todėl Bimba ragina Ame- 
KATALIKIŠKĄ SPAUD4. į rikos lietuvius padėti tuo

816 N. Spaulding
(Chicago Avė. gatvekaris sustoja 

’/ž bloko nūn mūsų dirbtuvės.)

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, taik 
rodėllus, auksinius ir deimantt 
nitis žiertua ntAomas plunksna

' t įvairius kitw 
auksinius ir si 
iabrinius daiktu1
už Jums Prieina 
ma« Kalnas!

Be to, turim- 
dideli ir gerą pa 
sirinkimą Muzik 
ališku instrumen 
tų. Muzikos Kny 
KM, Stygų, Re 
kordų ir kitų Mu 
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius b 
laikrodėlius, žiedus Plunksnas 
ir muzikaliu*- Instrumentus.

IOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV _ MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE MII

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

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naują arba seną namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

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

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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 teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Valstybės Departamento Atsakymas ALT
Šiomis dienomis Amerikos Lietuvių Taryba gavo at

sakymą į laišką, kuris buvo pasiųstas į valstybės de
partamentą (Department of State) sąryšy su Winston 
Churchill kalba New Yorke, kurioj jisai Baltijos val
stybių klausimą palaikė lyg ir išspręstu. Iš gauto iš 
valstybės departamento atsakymo aišku, kad W. Chur
chill laikomas dabar privačiu žmogum ir dėl to jo vie
noki ar kitoki pareiškimai neturi oficialaus pobūdžio. 
Atsakyme pabrėžiama, kad

Jungtinės Valstybės tebepripažįsta Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos pasiuntinybes Vašingtone.

Tai reiškia, kad mūsų vyriausybė Baltijos valsty
bių aneksijos nepripažįsta. Ką pasakė p. Churchill ar 
ką dabar gana dažnai parašo laikraščiai ir per radio 
paskelbia žinių komentatoriai, darydami pranašavimus 
Baltijos tautų atžvilgiu, neturi pagrindo.

Trumpai mūsų buvo pažymėta, kad per Velykas As
sociated Press paskelbė: “Eventual recognition of Rus- 
sian absorption of Lithuania, Latvia and Estonia was 
forecast by diplomatic authorities today as a practical 
poiitical necessity”...

Panašus “pranašavimas” buvo padarytas tos pan
čios spaudos agentūros ir š. m. sausio 1 d.

ALT patikrino, kad nei viena nei kita žinia neturėjo 
pagrindo. Tas žinias, aišku, skleidžia Baltijos valsty
bių laisvės ir nepriklausomybės priešai.

Pažymėtinas yra ir tas faktas, kad valstybės departa
mentas savo pusėtinai ilgame laiške ALT pabrėžia, kad 
Amerika nepritaria ir nepritars sferinėmis įtakomis 
pagrįstos taikos planavimu, bet remsis jungtinių tau
tų organizacijos principais ir tikslais. Ta proga yra 
pacituojama Prezidento Trumano ir sekretoriaus Byr- 
nes pasaulio taikos reikalu pareiškimai, padaryti įvai
riomis svarbiomis progomis.

Vienu žodžiu, valstybės departamento atsakymas ALT 
yra svarbas ir jis bus paskatinimu ateityje dar stip
riau ir vieningiau dirbti Lietuvos išlaisvinimo darbą.

★
Darbininkų Vadas Prieš Rusiją

šiomis dienomis Atlantic City, N. J., įvyksta teks- 
talinės pramonės darbininkų unijos konvencija, kurioj 
dalyvauja 1,200 delegatų. Emil Rieve, CIO vice pre
zidentas, kalbėdamas toje konvencijoje, labai griežtai 
smerkė Rusiją dėl suvaržymo spaudos laisvės ir dėl 
barškinimo kardais Irane ir kituose kraštuose. Taip 
kaip naciai degino knygas Vokietijoj, taip ir Rusijoj 
šiandien sunaikinta yra spaudos laisvė.

Emil Rieve pataria Rusijos bliofui padaryti galą. 
Vadinas, pataikavimo politiką santykiuose su ja pa
keisti griežtu nusistatymu nebeleisti Stalinui sauva
liauti.

E. Rieve bus vienas iš pirmųjų CIO svarbiųjų lyde
rių, kuris taip drąsiai pasmerkė dabartinį Rusijos rė
žimą.

Ta proga tenka pastebėti, kad šiuo metu daugely 
Amerikos darbininkų unijų pradedamas sąjūdis apsi
valyti nuo komunistinių gaivalų.

★
Dėl Duodamos Lenkijai Paskolos

Valstybės departamentas paskelbė planą duoti Mask
vos kontroliuojamai Lenkijos vyriausybei 90 milijonų 
dolerių vertės kreditą. Padarant šį pareiškimą pažy
mima, kad Lenkijos vyria isybė pažadėjusi dar šiemet 
pravesti laisvus rinkimus, kaip buvo sutarta Jaltoy

ir Potsdamo konferencijose. Taip jau pažadėta pagerb
ti ir Amerikos piliečių nuosavybės Lenkijoj teises.

Mūsų manymu, U. S. vyriausybė per greit skubinasi 
su kreditais rusų dominuojamai Lenkijai. Tiesa, išgau
ti pažadai, kad bus įgyvendinti laisvi rinkimai, tačiau 
visi gerai žinom, ką reiškia Maskvos ar jos agentų 
duoti pažadai.

Pirmoje vietoje reikėjo pareikalauti, kad Maskva iš
trauktų iš Lenkijos savo armijas ir šnipus, nes kol 
raudonarmiečiai laikys tą kraštą sužnybę komunisti
nėmis žnyplėmis, tol nebus jokių galimumų ten pra
vesti laisvus ir teisingus rinkimus. Dabartinėse sąly
gose gauti pinigai kaip tik gali būti panaudoti galu
tinam pasmaugimui demokratijos Lenkijoj ir rinkimai 
pravesti Maskvos metodais.

Ar Ispanija Bus "Raudona"?
Ar tai galimas dalykas, kad mūsų likimas ir pasau

lio taika gali priklausyti nuo žmonių, apie kurių bu
vimą mes vakar taip mažai težinojome, o gal dauge
lis iš mūsų ir visai nieko nežinojo. Tačiau taip reikėjo 
manyti aną dieną, kada ar taika buvo pastatyti klau
simu Artimuose Rytuose, sprendžiant persų problema.

Jei vakar pasaulio taika priklausė nuo Persijos, šian
dien pasaulio dėmesis atkreiptas į Ispaniją.

Lenkijos atstovas UNO saugumo posėdy Ispanijai 
metė kaltinimą:

— Ispanija ruošiasi karui! Ispanai gamina atominę 
bombą! Ispanijoj šiepiasi tūkstančiai hitleriškų fašis
tų!...

Ir tą mestą kaltinimą palaikė Prancūzija su Meksiku, 
neskaitant Rusijos, kurios sumanymu šis. klausimas 
buvo iškeltas posėdy, nes Varšuvos vyriausybė elgiasi 
taip kaip Maskva diriguoja.

Visi pripažįsta, kad Franco rėžimas Ispanijoje nėra 
geras, bet ką duos naujas rėžimas, ar nesukels vėl kru
vinas kovas ir revoliucijas? Ar ši anarchija nepersi
mes iš Ispanijos į kitas valstybes?

Štai prieš tokius klausimus atsidūrę, nei amerikie
čiai, nei anglai, nenori matyti šiuo metu gen. Franco 
pasitraukiant nuo valdžios, nors jo ir nemyli.
RUSAI LAIMĖTŲ FRANCUI PASITRAUKUS«

Pati ispanų tauta laikosi ramiai. Jai nesinori, kad 
kiltų naujas civilinis karas, o taip pat nenori, kad nau
jas rėžimas būtų primestas kurios nors užsienio val
stybės. Respublikonų vyriausybė, sudaryta užsieny, ne
turi populiarumo, ir jei joj nedalyvautų komunistai, 
tai mažai ji pritrauktų šalininkų. Dabar apie ją gru
puojasi didžiuma ištrėmime esančių ispanų, kurie po 
civilinio karo, turėjo bėgti iš Ispanijos.

Viduj opozicija maža. Koks yra skaičius besislaps
tančių partizanų sunku pasakyti, bet kaip vienas ko 
respondentas tvirtina, kad taip pat sunku pasakyti, 
kurie skaitėsi partizanais ir kurie banditais.

“Manchester Guardian” korespondentas aprašinėda
mas apie balandžio m. pradžioje įvykusį Madride ka
riuomenės paradą, rašo, kad šiuo metu gen. Franco 
prestižas Ispanijoje yra didelis. Jam teko matyti ka
riuomenės paradą iš 20 tūkstančių karininkų ir karei
vių, kuriems pražygiuojant, šimtai tūkstantinė minia 
plojo šaukdama visą laiką gen. Franco vardą.

Jis klausia, ar galima būtų suruošti tokį milžinišką 
paradą, jei Ispanijoje nebūtų tautinės vienybės.

Kas laimėtų, jei Ispanijoje kiltų, civilinis karas? Aiš
ku rusai. Tuo metu, kada jie ruošiasi įsitvirtinti Dar- 
daneliuose, Tripolitaine, Tanžyre, kodėl jiems tada ne
pabandyti laimės Ispanijoje? Turėdami tokias bazes, 
jie būtų tikrais Viduržemio jūros šeimininkais ir tu
rėtų savo rankose Gibraltaro raktus.
RESPUBLIKA AR KARALIJA?

Kokį rėžimą pasirinktų Ispanijos liaudis, jei gen. 
Franco pasitrauktų nuo valdžios? Respublikonai veik 
visi randasi ištrėmime, tuo tarpu monarchistai, kurie 
nori grąžinimo į Ispanijos sostą princą don Juano, gy
vena ir Ispanijos ribose. Monarchijos grąžinimui pra
džioje nei gen. Franco nebuvo priešingas, tik pasku
tinieji pasaulio įvykiai įtikino jį, kad jam nėra ko sku
bėti pasitraukti nuo valdžios.

Anglai pageidautų, kad Ispanija būtų karalija, pa
sirinkdama tokią pat monarchijos formą kaip Anglija, 
liberališką ir parlamentarinę. Amerika tam nesiprie 
šina ir palaiko tuo atžvilgiu anglus.

Iškėlus Ispanijos klausimą UNO saugumo komisijos 
posėdyje, Ispanijos vyriausybė kreipėsi į Ameriką ir 
Angliją, kad šios atsiųstų Ispanijon komisijas ištirti 
Lenkijos atstovo primestų kaltinimų neteisingumus.

Gen. Franco nori įtikinti, kad Ispanija visad norėjusi 
geruoju sugyventi su savo kaimynais. Bet kartu jis 
stato sąlygą, kad komisija nuvyktų pasižiūrėti ir , 
prancūzų pusę, kokie ten kariški pasirengimai daromi 
Anot jo, ispanų respublikonai ruošiasi prieš Ispaniją 
kaž kokiam žygiui.

Nejaugi dabar, kada Persijos problema liko “nu
stumta” į šalį, Ispanijos įvykiai gali įžiebti naują ka
rą? Sovietai tai vienur, tai kitur stengiasi kaišioti 
savo rankas ir nenori, kad pasaulis gyventų taikoje

ir meilėje. - . Vyt, Arūnas
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ J 
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(Tęsinys)

— CO — prisiminė Lenoč- 
kaj chemijos pamoka.

— Ši mėlyna liepsnelė ga
lėtų išžudyti mus čia visus... 
Daug kas gali mus čia išžu
dyti, — pradėjo visai neri
mauti grovienė.

Tuo metu dideliu Anenko- 
vo parku smarkiai jojo jau
nas vyrukas. Prijojęs parką, 
nušoko nuo arklio ir pas
lapčiom slinko pro tvorą, 
arklį rankoj vesdamas. Pri
ėjęs ramus, vaikinas prisi
rišo prie tvoros arklį ir nu
slinko į rūmus. Slapstyda
masis už rūmų prieangio 
kolonų jis laukė tinkamos 
progos.

Nei panaktinis, nei kiti 
tarnautojai nepastebėjo at
jojus svetimą žmogų. Visa 
dvaro tvarka tiek suirusi, 
kad šis pašalinis žmogus 
galėjo įsmukti stačiai pas 
ponias ir pasielgti su jomis, 
kaip tinkamas.

Praeidamas pro miegamo
jo langus, pamatė jis jauną 
mergaitę komodoj kažką be
vartaliojant.

— Tai ir bus grovienė3 
Anuška, — nutarė svetima
sis.

Onutę jis buvo matęs su 
groviene pas savo ponus, bet 
tikrai per langą jos nepaži
no.

Svetimasai tyliai pasibel
dė į langą ir, kai mergaitė 
atsisuko, pamojo ją išeiti. 
Onutė tirptelėjo. Bet tuoj ji 
pažino kunigaikščio Usupo- 
vo tarną.

— Jis, tur būt, teikia 
jiems pagalbą, — dingtelėjo 
jos galvoje, ir ji strimugal- 
viais puolė pro duris.

— Jūs tikrai esat grovie- 
nės kambarinė? — norėjo 
būti tikras svetimasai, pa- 
tamsyj nevisai tepažindamas 
Onutę.

— Aš. Kuo galiu padėti 
— bailiai, kartu džiaugsmin
gai, prabilo Onutė.

— Kunigaikštis, mano po
nas, davė man Jūsų poniai 
laišką. Pats jis išvyko į Pa
ryžių. Su laišku aš greit ne
išsirengiau. Dabar, kai ap
linkiniai kaimiečiai pradėjo 
plėšti dvarą, laišką sunaiki
nau. žodžiu pasakysiu jums 
tai, ką man įsakė mano po
nas. Jis sakė, kad ponios 
greičiausiai bėgtų į užsienį, 
pasiėmę, ką gali su savim 
paimti brangiausio. Abu jū
sų ponai bolševikų nužudy
ti. Grovas Anenkovas rašė 
mūsų ponuį prieš pat sušau
dymą ir prašė globoti jo po
nias. Apie nužudymą ponas 
liepė pasakyti tik Jumiem, 
kad Jūs jas prie to prireng- 
tumėt, kai būsit užsieny. Da
bar Jūs turit pasakyti, kad 
jūsų penai yra, tur būt, už

sieny], pabėgę nuo bolševi
kų, ir kad jos ko greičiau
siai turi išvykti pačios, — 
trumpai, nuolat dairydama
sis į šonus, pranešė svetima
sai ir vėl skubinosi prie ar
klio.

— Dievulėliau! Kaip gi 
jos pabėgs, kad darbininkai 
arkiių neduoda. Padėkit 
mums! — maldavo, rankas 
iltiesdama mergaitė.

— Nieko aš daugiau pa
daryti negaliu. Sudiev! Jei
gu mane kas sulaikytų, Jūs

turit pasakyti, kad esu Jū
sų mylimas ir buvau pas 
Jus. Jums patariu bėgti su 
peniomis. Jumi irgi nemėgs
ta. Iš mūsų dvarų likosi tik 
griaučiai. Viską išplėšė iš
naikino. Jos Didenybės caro 
motinos dvarai irgi visi iš
plėšti. Dvarų valdytojas nu
žudytas. Pasiskubinkit! — 
šūktelėjo vaikinas iš tolo ir, 
kiek siekti, nujojo.

— Dieve, o Viešpatie, ką 
turiu veikti? — Ilgai negal
vojusi, Onutė nubėgo j savo 
kambarį, apsisupo skara, ir, 
taškydama neseniai prilytas 
balas, nubėgo į tarnautojų 
namą. Sutikusi vaikiuką, da
vė jam šokolado ir liepė pa
šaukti vežėją Feodorą. Pati 
drebančia širdimi, drebėda
ma dar ir nuo šalčio, laukė 
jo išeinant.

— Na, ką gi, gražuole, 
man pasakysi? — paklausė 
išėjęs juokaudamas vežėjas.

— Feodorai! Tu juk esi 
doras žmogus. Tavęs ponai 
niekados nenuskriaudė, tie
sa?

— Tiesa. Ypač jaunąja 
negali skųstis nė vienas 
vargšas.

— Feodorai! Tik tu vienas 
gali išgelbėti jas; gal būt, 
ir mane. Neduok joms žūti!

— Na, juk joms nieko nė

ŠE

nedaro. Jas žmonės ir myli 
ir gerbia...

— Ach, Feodorai. Antai, 
kunigaikščio Usupovo dva
rai jau išdraskyti. Gal būt, 
šiandien rytoj kaimiečiai už
puls ir mūsų dvarą. Leisk 
joms išvažiuoti. Išvežk jas! 
— maldavo Onutė.

— Negaliu aš rizikuoti 
savo gyvybe dėl jų. Revo
liucija — taį revoliucija! 
Toki jau laikai virto. “Girią 
kerta — skiedros laksto”. 
Ką aš čia galiu padėti!

— Feodorai. Tu žinai Kry
me mano vilą. Tau ją aš 
atiduodu. Atiduodu visus jos 
dokumentus, jei tu mus nu
gabensi į traukinį.

— Aš ir be tamstos vilos 
būsiu turtingas, kai dvarus 
išsidalysim, turtus susinau- 
dosim.

(Bus daugiau)

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnanmo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taigom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Painiam iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KABIOS

Mes turime Radijų j stakų ir 
jums nereikės lankti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos 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

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

^WESTWOOD LIQUOR STORE ]
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

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

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951
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(Atkelta iš 3 pusi.)
Jis atsakydavęs: — Mes, 

tikrieji patrijotai — prog
resyvūs lietuviai, norim Lie
tuvos be kunigų, be ubagų 
ir be utėlių.

Kad tikėjimą panaikinti, 
reikia pirmiausia atsikraty
ti bažnyčios vadų. Tą ko
munistai seniai vykdo prak-; 
tikoje, likviduodami dvasi
ninkus. Ubagus gamina bol-| 
ševikinė santvarka. Pavyz- 
dis Rusijos žmonių ubagys
tės, įvedus komunistinę san
tvarką. Kur vargas, skur-1 
das, nešvarumas, ten ir utė
lės bei kiti parazitai žmogų 
apninka.

Lietuviai nepriklausomy
bės laikais jau buvo švarūs 
už tai, kad buvo sotūs, ge
rai apsirengę ir sveiki. Ko-! 
munistai Lietuvon visokį 
suskį ir ligas atnešė.

Norint Lietuvą turėti be 
ubagų ir be utėlių — pir
miausia reikia ją apvalyti 
nuo komunizmo, kurs uba
gus, utėles bei kitokį brudą 
peri ir kaip amaru visus ap- 
krečia.

Jeigu Amerikoje komunis 
tai paimtų viršų, tai ir čia 
jie ubagystę ir parazitus už
veistų. Tik, kaip jiems būtų 
sunku tikėjimą panaikinti! 
Mūsų bažnyčios pilnos jau
nimo, kaip pavasarį Lietu
vos pievos mirgėdavo nuo 
įvairių žiedų.
" Nuo komunistinių budelių 
rankų ristųsi mūsų vaikų 
galvos, kaip nuo dalgio krin
ta buinūs Lietuvos pievų 
žiedai. Rap.

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Roselando Žinios

Velykų šventė buvo Lie-, 
tuvos papročiais. Bažnyčia 
buvo atdara per naktį. Sar
gyba budėjo. Giedoriai iš 
(senesnių vyrų ir moterų) 
giedojo per naktį iš kantič- 
kų, kaip Lietuvoj.

Prisikėlimo šv. Mišios bu 
vo 5 vai. Mišias laikė pats 
kleb. kun. J. Šaulinskas ir 
pamokslą sakė. Varg. K. 
Sabonio gerai išlavintas cho 
ras gražiai giedojo mišias 
ir Velykų giesmes.

Parapijonai Velykose su
dėjo virš $2,000 aukų.

★
Veikėjų Rubinų abu sū

nūs garbingai paliuosuoti iš 
kariuomenės. Velykos todėl 
buvo labai linksmos.

i Igno Kancevičiaus sūnus 
St. Kancevičius irgi garbin
gai paliuosuotas iš laivyno.

I karininko rangu. Prieš išei
damas į kariuomenę buvo 
pasižymėjęs veikime, drau
gystėse, parapijos komitete. 
Tikimės, kad ir sugrįžęs iš 
kariuomenės darbuosis. Jo 
tėvas Ignas Kancpvičius y- 
ra ilgametis parapijos ko
miteto narys. pasižymėjęs 
veikime. . / ,

★
Labdariai jau yra prisi

rengę gerai priimti svečius

bankiete, kuris bus balan
džio 28 d., 6 vai. vak.

★
Šv. Vardo Draugija smar

kiai dirba, kad būt sėkmin
gas bankietas pagerbimui 
grįžusių vyrų ir mergaičių 
iš kariuomenės; bankietas 
bus geiužės 5 d., 6 vai. vak. 

★
Mūsų bažnyčioje geg. 20 

prasidės šv. misijos ir tęsis 
iki gegužės 26 d. Misijas ves 
vienas iš Tėvų Marijonų.

Jau rengiamės prie para
pijos pikniko. Veikėja Pa- 
liulienė renka pagelbininkes 
virtuvėn. Koresp.

i Ypatingai ačiū darbščįajai 
komisij ri. kuri ne tik suge
bėjo surengti tą vakarą, bet 
daug darbo įdėjo rinkdamos 
skelbimus programos kny- 
gon: B. Cicėnas, J. Pukelie- 
nė, A. Leščinskienė, V. Ra- 
davičienė, M. Paukštienė, M. 
Kondrotienė. i

P. V. Radavičiams dėkui 
už gausias aukas virtuvėje

ir paramą. Ačiū S. Pučko- 
riams, J. Sudeikiui ir jų pa
dėjėjams už judamuosius pa 
veikslus.

Ačiū darbininkėms, radio 
valandų leidėjams, kun. K., 
Barui už paraginimą para
pijos laikraštuke; žodžiu, 
visiems-oms, kurie tik kokiu 
būdu ori idėjo prie mūsų 
vakaro pavvkimo. Pelno li

ko $500, kurie yra įteikti 
sesutėms Brazilijoje.

A. Snarskienė, apskrities 
pirm. ir komisijos narė.

Kviečiame
Marųuette Park. — ARD 

8 skyr. rengia “bunco par- 
ty” sekmadienį, bal. 28 d., 
Vabalienės namuose, 7252 
So. Talman Avė. Pradžia 2 
vai. popiet. Bus gražių do
vanų ir skanaus užkandžio. 
Pelnas šio parengimo ski

riamas ARD seimui, kuris 
įvyks geg. 24 d. Visus kvie
čiame atsilankyti ir parem
ti šią pramogą. Komisija

li. A. L A C H A VV I C Z 
ItOSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Chicago Apskri
tis reiškia nuoširdžią padė
ką geradariams, rėmėjams, 
biznieriams, kurie auka ir 
dalyvavimu rengtame vaka 
re suteikė gausios paramos 
sesutėms Pietų Amerikoj.

Dėkojame kunigams: kle 
bonui A. Linkui, J. Vyšniaus. 
kui, K. Barauskui, S. Ado 
minui už dalyvavimą vaka
re ir programoje; Moterij 
Sąjungos 21 kp. chorui ir 
akompanistei L. Petkeliūtei; 
solistei E. Tarandaitei ir jos 
akomp.; mokyklos vaikams.

PRANCIŠKUS
EGARTAS

Gyveno 2518 \V. 66th St.
Mirė Balandžio 19 d., 1040 

m., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje; Kilo iš 

Itaseinių, miesto.
Amerikoje išgyveno 44 me

tus. i
Paliko dideliu ne nuliūdime: 

brolį Autai.ą ir biolienę Eleną 
ir jų šeįmas, irdaug kitų gimi
nių, draugų ir pažįsramų..

Kiįnas pašarvotus J. F. Eu- 
dęikio koplyčioje, 4330 S. Ca
lifornia avė.

Liidotuves įvyks šeštadienį, 
balandžio 27 d.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
dėjimo I’anelčs švenčiausios pa
rapijos bažnyčą, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų Ims nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Brolis ir Brolienė.
l.aidot., direkt., J. F 

kis. Te i. YAItds. 17 41
Eudei-

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

vai., vak., sulaukę* 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 Buuigan, Patricia Sallon 
ir jų Semias; brolio sūn.ų, Juo
zapų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, Lietuvo
je paliko pusbrolį Antaną Pa- 
vaikį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
• Phillips koplyčioje — 3307 S. 
Lituajiica Avė.

I.aidotuv<'s įvyks šeštad. — 
Bal., 27 d.. 1946 m.

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

Nuoširdžiai kviečiame visi-s 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nu'iūdę: Brolis, Brolienė, Bro
lio Dukterys. Brolio Sūnus ir 
Kitos Giminės.

Latdot., direkt.. Antanas M. 
Phillips. Tel. YAItds 4908.

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

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

huuysZu Lutuaių yra pilnai 
patenkinti taif meno iedwaii, 
kuriuot meg padi^hunu jierig

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvvkit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEKN 1VE. TEL.: SKELEY 8103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NULIŪDIMO
' -A*

z.‘ < ✓ VALANDOTE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

Kviečiame Į
Parengime

Gegužės 11 d. rengiama 
pramoga vienuolių pranciš
konų naudai, A. Linkevičie
nės namuose, 2535 W. 45th 
PI., 7 vai. vakare. Bus gerų 
dovanų. Visų prašoma pa-! 
remti tą pramogą. Lietuviųį 
Pranciškonų vienuolynas A- 
merikoj yra naujas ir jam i 
parama labai reikalinga.

Beje, atsilankę į pramogą j 
pamatys labai gražių gėlių,' 
kurias Ona Rymavičienė iš-| 
augino. Visi galės gauti ir į 
laimėti. Rengėja

A.A. BROLIS JONAS 
PAULAIT1S. M.I.C.
(Tėvų adresas: 7019 So. 

California Avenue)

ATIDARĖ

Būk šviesus, skaityk 
‘Draugą”.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sfidėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi- 
nlm ui akb-jsmo 
Ir niežėjimo tu 
senu. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.

Nuo susižeidimo mirė Putnam, Conn. pirmadienį/ ba
landžio 22 d,. 1946 m., sulaukęs 19 m. amžiaus. Gimė
1926 m. Chicago, 111. Pradžios mokslus išėjo Chicago, 
III. Tris ir pusę metų lankė Quigley priruošiamą semina
riją, paskui Marianapolio Kolegiją. Tėvų Marijonų vie
nuolyne novicijatą atliko 1944-45 m. Pirmus apžadus 
padarė 1945 m. Buvo bebaigiąs antrą kolegijos kursą 
Marianapolyje. Rudenį buvo jam skirta stoti Tėvų Mari
jonų Seminarijon, Hinsdale, III.

Paliko dideliame nuliūdime Tėvus Marijonus; tėvą Jo
ną ir motiną Uršulę (po tėvais Kentraitę); dėdę 
Petrą Kentrą; tetą Šinkūnienę; krikšto tėvą Jurgį 
Šinkūną; pusseserę Juozapiną ir krikšto dukterį 
Jean Juzokus; dvi pusseseres vienuoles-Kazimierie- 
tes Seselę M. Ireną ir Seselę M. Eufraziną; Rūkų 
šeimyną; Julijoną Kentrienę; gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas pp. Paulaičių namuose po ad
resu: 7019 S. California 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 Chicagios lietuvius dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvų Marijonų Kongregacija, Tėvai, Giminės, pažįs

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

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbšs išgydyt 
senas, atda-
ras Ir skau 1
džlas žals 

das. Vartokite Jį Irgi skaudteins 
nudegimams, Šašu Ir sutrūklmu 
praAalinlmuI, tr kad palengvinti 
Fsoriasls nležšjlma. Atvšdlna va
dinama Atblete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo piStlinąsl, 
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-

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.75, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, >11.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

_  Savininko —

SI. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

$0*

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. California 
Avenue 

Lafayette 0727

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jflsų finansiškam stovini prieinamas 1

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
d i e n ą ir n a k t J

Mes Turime 
Koplyčias 

V i s a m e 
Mieste.

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

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

Telephone YARds 1419

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

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

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. FUI.Iman !)(i61

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Phone VAKds 4008

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

LACHAWICZ IR SŪNAI



s DIENRAŠTI?. DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kiek lenkų

Išsigelbėjo iš Sovietu Rusijos?
LENKŲ DEPORTACIJA BUVO TIKRAI MILŽINIŠKA 

New York (LAIC) — Len- mui. Bet neilgai rusai savo

VETERANAI IŠKĖLĖ

kiją 1939 metais su vokie
čiais pasidalinus, sovietai 
griebėsi masinės lenkų de
portacijos. Iki 1941 metų 
vasaros (iki vokiečiai puo
lė rusus) rusų policija išde- 
portavo suvirs 1,500,000

Kaip žinome, 10.000 lenkų 
kariuomenės karininkų ir 
rinktinių puskarininkių, pa
gal Maskvos įsakymą, buvo 
šaltai, dar 1940 metais, iš
žudyti sovietų policijos prie 
Smolensko, garsiame Katyn 
miške.

Vokiečiams rusus 1941 me
tais užpuolus, panikos pa
gauta Maskva pasiskubino 
su lenkų valdžia trėmime pa
sirašyti “draugingumo” su
tartį, tuo pačiu atsimesti 
nuo 1939 metais su Hitleriu 
sudarytų sutarčių.

Lenkų valdžia (Generolo 
Sikorskio) iš vietos susirū
pino deportuotų tautiečių 
padėtimi Sovietų Rusijoje ir 
griebėsi žygių jų evakuavi-

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo 
<94 M metams

#500.00 gydymo
POLISAS

#4.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

Garsusis Amerikoj Pau- 
listų Choras ruošias koncer
tui, kuris bus gegužės 12 d.. 
Orchestra Hali. Visas kon
certo pelnas skiriamas va
sarinei Tėvų Paulistų mo- 

1 kyklai, Sayner, Wis.

RENDIJOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

Mes F-ame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipifl —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
KEM-TONE VALSI’AR.

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

10,000 BONKŲ
DEGTINĖS

* 3RANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

* 1 > ■ 
-s

Jį .•
t < "U u

«, „M i. 1 .4. 1,1

Turime Gražy Pasirinkimu 
l»4«m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

——i.

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tortas Viri $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIAIION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIISTIN MACKIEVVICH. Pres. and Mgr.

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

I žodį tesėjo, kariškai laimei 
į nusišypsojus, jau 1942 metų 
antroje pusąje rusai ir vėl 
virto rusais ir gryžo prie 
caristinių imperialistinių me
todų.

Žingsnis po žingsnio, 
Maskvos laikysena kas kart 
darėsi akyplešiškesnė, kol, 
pagaliau, santykiai su lenkų 
valdžia trėmime buvo visiš- 

i kai nutraukti. Maskva sukū
rė Liublino valdžią.

Lenkų spaudos duomeni
mis pasiremiant, per tą at
naujintų santykių laikotarpį 
lenkų valdžiai pavyko iš So
vietų Rusijos išgelbėti 77,-) 
200 šaukiamojo amžiaus j 
žmonių (ir šiaip karių) ir J 
37,300 civilių, tame skaičiu
je apie 15,000 vaikų. Tas 
sudaro vos 7 deportuotųjų 
nuošimčius.

Kalbant apie lenkų vaikus, 
pravartu pastebėti, kad jų 
buvo išdeportuota apie 140,- 
000.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POIISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

i k 1

VERČIAMI Į LAI ŽĄ

Landsberbo, Vokietijoj, apylinkėje tūkstančiai darbi
ninkų dirba prie išardymo karo lėktuvų B-26 Marauders 
tipo. Lėktuvams išardyti panaudojama net sprogstamoji 
medžiaga. (Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdėt^ 
Chlcagoje ♦

Galvosūkis, ką 
aptaksuoli

Iškeltu sumanymu, kad 
Illinois valstybė atsilygtntų 
pastarojo karo dalyviams 
bonu pavydalu vyriausybė 
dabar suka galvas, ką reikia 
aptaksuoti, kad sukėlus kas
met po $27,400,000. Kalba
ma apie aptaksavimą nesvai
ginančių gėrimų, cigaretų, 
profesionalio sporto, aliejaus 
šaltinius ir t. t. Bet kiekvie
na tų šakų turi savo eks
pertus patarėjus, kurie mo
ka tą klausimą nuo savęs 
nuimti ir ant kitų užmesti.

Ir taip kalbos, mitingai, 
kalbos, mitingai.

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. —

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnluoti) Plyti) Išvaizdos Sidings 
— bangi) — Durt) — Tvoroms Maleriolo — Maliavos — 
Vamlšio — Enamello — Geležini,, Namams Reikmenų 
Hardware — Pielsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rflšies Insnllacljos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

4PROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
•«>S» S. BALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet
ilfr- b a - "g—... B 30P

Evansfon'ų gyvatės 
apnyko

Evanstone’ baisenybės — 
gyvatės apnyko. Alarmu 
policija išsyk nenorėjo tikė
ti, bet pasirodė teisybė. Vie
nur gyvatė rasta ant šaly- 
gatvio, kitur prie išmatų in
do, da kitur prie namo por- 
čiaus ir t. t. Iš kur jų galėjo 
jų atsirasti.

Visą tai baimę gyvento 
j am s sukėlė ir visą išaiški
no Linda Mueller, North- 
western Universiteto studen
tė, vienatinė moteris Herpe- 
tology Klube, kurio nariai 
yra gyvačių rinkimo mėgė
jai ir aiškintojai apie jas. Ji 
nutarus pasilikti tik po porą 
skirtingų rūšių, o kitas pa
leisti. Taip ir padarius.

Visos tos Evanston apny- 
kusios gyvatės yra vadina
mos garter rųšies, visai ne
pavojingos žmonėms.

ia OPA
griovei

Būrys šalininkų, kad būtų 
pratęsta OPA kailių kontrolė, 
pikietavo kongresmono R. E. 
Church ofisą, vidurmiestyie 
R E. Curchh kongrese bal
savo už padarymą galą OPA 
kainų kontrolėj, išėmus nuo
mų kontrolę.

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

htf

Valstybės gynėjas Wm. J. 

Tuohy pradėjo investigaciją 
naujo raketo, kurį iškėlė 
aikštėn karo veteranai ir 
kuriame, spėjama, jau bus 
susukta desėtkai tūkstančių 
dol. Felony Teismo teisėjas 
J. A. Schiller išdavė varan- 
tus suimti Mrs. Mildred 
Burke, vadą trijų realestate 
firmų: Northway Realty Co., 
5333 Lincoln Avė.; South- 
way Realty Co., 2853 West 
63rd St.; ir Mortgage Ex- 
change, 111 W. Washington 
St. šiuo metu, sakoma, ji 
pasislėpus.
KAIP BUVO “PARDUO
DAMI” NAMAI

Kaip buvo tų realestate 
firmų parduodami namai, 
liudija pastarojo karo vete
ranas Thomas Wass, gyv. 
2133 S. Tripp Avė,

Paliuosuotas iš kariuome
nės jis sumanė įsigyti namą. 
Prie savo sutaupytų pinigų, 
da pasiskolino $1,500 nuo gi
minių ir pradėjo ieškoti bun- 
galow. Vienos tų firmų agen
tas jam parodęs bungalow 
adresu 5733 S. Tripp Avenue. 
Aprodydamas namą, jo gy
ventojams agentas aiškinęs, 
jog jis yra atstovas to namo 
savininko.

Thomui Wass ir jo žmonai 
bungalow patikęs, susitaikę 
dėl jo kainos ir Wass įtei
kęs Mrs. M. Burke $2.000 
rankpinigių.

Aliejaus migla
East Chicago buvo pas

kendus aliejaus migloj, kuo
met* sprogo viena didžiųjų 
vamzdžių, pristatančių ne
valytą aliejų į Socony Vac- 
cuum Oil Co. refineriją. 
Kompanijos viršininkai sa
ko, jog sprogus vamzdžiui, 
spaudimas automatiškai bu
vo sulaikytas, tačiau migla 
padarė gyventojams žalos.

Cigaretų kaina pakilo
Jei ant visko kyla kainos, 

kam turi būti išimtis ciga
retams. Taigi, OPA pakėlė 
kainą ir cigaretams, nes, 
girdi, pakilo kaina jų gamy
bos. Dabar, perkant du pa
kelius cigaretų reikės mokė
ti pusę cento brangiau. Per
kant ištisą “carton”, reikės 
mokėti 5c. daugiau.

Ir mirimas pabrango
Washingt«n, D. C. — OPA 

leido pakelti kainas ant pi
gesnių karstų tuo tikslu, kad 
daugiau būtų gaminama tų 
karstų. Kaina karstų pakils 
15 nuošimčių.

Kai po to Wass nuvykęs 
geriau apžiūrėti perkamą 
nuosavybę, patyrė, jog tas 
namas jau yra parduotas ki- j 
tiems. Vadinas, realestate 
firma vieną namą pardavė 
dviems šeimynoms.

Tą patį paliudijo ir kiti 
karo veteranai: Bertel Car- 
l3on, 3919 S. Menard Avė., 
Charles Deuter, 1151 W 18 
St., ir kiti. Viso valstybės 

: gynėjui paduota net astuoni 
j tokie skundai.
AGENTAI IRGI PATEKO 
Į BĖDĄ

Du minėtų firmų agen
tai: Kenneth O. Smith, 6223 
S. Kostner Avė., ir N. A. 
Peterson, 6244 S. Kildare 
Avė., įtraukti į grand jury 
sąrašą.

Gera pamoka lietuviams, 
kurie galvoja apie pirkimą 
nuosavybės, arba jau ieško 
pirkti, kad visuose reika
luose reikia kreiptis į savuo
sius, lietuvius, savo pažįsta
mus, savo finansines įstai
gas, kurie patarnaus geriau, 
negu svetimtaučiai. Lietuvių 
realestatininkų, ir namų sta
tytojų, turime aplink save. 
Kaikurie jų net dalyvauja 
mūsų visuomenės veikime 
bei organizacijose. Taigi, 
perkant namą nereikia, taip 
sakant, mandravoti ieškant 
svetimų dievų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Įspėja motinas
Springfield, Iii. — Dr. Ro- 

land R. Cross, Illinois vals
tybės sveikatingumo direk- 

i torius, įspėja motinas sau
goti savo vaikus nuo vėja- 
rauplių (measles). Šiuo metu 
Illinojuje vien tik užregis
truotų yra 17,000 sergančių. 
Vejarauplės, sako, padaro 
vaiką neatsparų p’aučių už
degimui, džiovai, akių, ausų 
ir inkstų ligoms. Taigi, liga 
pavojinga.

Kalėjime baigs 
atostogas

R Tanasiewicz, gyv. šiau
rinėj miesto dalyje, šiomis 
dienomis grįžo iš atostogų 
Kalifornijoj ir tiesiog į po
liciją. Kaltinamas išeikvoji
me $1,000 ta verno kuriam 
dirbo. Sako, daugiausiai pi
nigų nuėję ant arklių uode
gos Santa Anita lenktynių 
parke, Kalifornijoj.

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

NORIU PIRKTI
UŽ CASU:

Formas
Automobilius

M C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

Penktadienis, bal 26, 1946

Naują namu pardavime rakei?
IŠDUOTAS VARANTAS SUIMTI MOTERĮ — VADĄ 

TRIJŲ REALESTATE FIRMŲ. VALSTYBĖS GY
NĖJAS DARO INVESTIGACIJĄ.

X Dievo Apvaizdos para
pijai šių metų gegužės mė
nuo bus istorinis. Ypatin
gai 5-ta diena. Tą dieną mo
kyklos kieme bus deginami 
parapijos skolos mortgičiai 
ir jų pelenai ten pat laido
jami. Tai bus didžiausios iš
kilmės, kokių parapija dar 
nėra turėjus. Iškilmėms ruo
šias ne tik visa parapija, 
bet ir visi buvę aštuonioli- 
kiečiai, dabar gyveną kito
se kolonijose.

X žura. Stasys Pieža pa
kviestas balandžio 28 d. kal
bėti Labd. Są-gos 1-mos kp. 
susirinkime, Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, Town of 
Lake. Jis žada papasakoti 
įdomių įspūdžių iš savo ke
lionės į Romą ir susitikimą 
su lietuviais pabėgėliais iš 
Lietuvos nuo karo audros 
ir bolševikų žiaurumo.

X Judy Skamarak pasi
žymėjo operetės “Hansel 
and Gretel” svarbiausioj 
Gretel rolėj. Ji yra duktė 
Antaninos ir Prano Skama- 
rakų, buvusių Aušros Var
tų parapijos ir Liet. Vyčių 
Chicago apskrities choro 
narių, kurie šiuo metu gy
vena Los Angeles, Calif., ir 
Judy ten lanko pradžios mo 
kyklą. Operetė buvo suruoš
ta Viešųjų Mokyklų Savai
tės proga.

X Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos seimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 28 d., 
Aušros Vartų parap,, West 
Sidej, kur klebonauja kun. 
Mykolas Jodka, MIC. Kun. 
Petras Malinauskas, MIC., 
gildos dvasios vadas ir TT. 
Marijonų seminarijos rekto
rius, visus — kaip vietinius 
taip ir svečius-delegatus at
vykusius į, iškilmingas pa
maldas maloniai sutiks ir į- 
lydės į bažnyčią. Laukiame 
visų.

X The Chicago Folk Fes- 
tival rengia ketvirtą metinę 
Liaudies Šventę, kuri įvyks 
gegužės 3 d., Orchestra Hali. 
Programoj dalyvaus dešimts 
tautinių liaudies šokių gru
pių. Programą sudarys dai
nos ir šokiai. Programoj da
lyvaus ir lietuvių šokėjų 
grupė

X L. Vyčių Chicago Aps
krities choras sekmadienį, 
balandžio 28 d., dainuos J- 
Budriko programoj iš WC 
FL radio stoties, nuo 9:30 
iki 10 vai. vakaro. Choro 
koncertas bus sekmadienį, 
gegužės 19 d., Ds^his-Girė- 
nas salėj.

X Angelė Andreliūnaitė, 
5648 So. Justine St., septy
nių metukų, šį sekmadienį 
priims pirmą šv. Komuniją 
St. R a p h e a 1 s bažnyčioje 
Džiaugiasi motina E. Andre- 
liūnienė, mūs dienraščio 
bendradarbė, ir senukai O- 
gentai.

X Teresė Raštutis ir Ste- 
phanie Cibauskis dramoje 
“Gatvės vaikai ” vaidins 
svarbias roles. Vaidinimas 
bus gegužės 5 d., Gimimo 
Šv. Panos Marijos parapi
jos salėj. Vakarą rc^jia Šv. 
Vardo Draugija.

P .R A N R SIMAS

Mažai teisingai seimai reikalingas 
unfurn. apartme.nt arba du kaniba- 
bariai su virtuvės pasinaudojimu. 
Pranešti 3421 W. 54 St.




