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ANGLIES STREIKAS ‘APTAMSINS’ CHICAGA
KOMUNIZMO ĮSIGALĖJIMAS REIŠKIA KARĄ: 

GANDAI APIE RUSŲ BAZES PRANCŪZIJOJE
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Atrodo, kad sovietai nori 
ne vien tik į Viduržemio jū
rą išeiti, bet ieško taip pat 
išėjimo ir į Atlanto vande
nyną, kad turėtų bazes prieš 
Angliją ir Ameriką.
Rusų Generolai Ispanijos 

Pasienyje

Prancūzijoje tylima apie 
ispanų leidžiamus gandus, 
kad rusai gavę iš prancūzų 
bazes prie Pirinėjų kalnų 
Ispanijos pasienyje ir kad 
rusų generolai inspektuoja 
pasienį,. Kiek tiesos yra ta
me, sunku pasakyti, bet kad 
kažkas dedasi Ispanijos pa
sienyje, tas tai tiesa.

Kremliaus valia. Bulgarija 
atidarė rusams išėjimą i 
Viduržemio jūrą ir grąsira 
Konstantinopoliui. Sahalinoj 
ir Kurilų salose rusai stip
rinasi. Prieš ką? Prie Amū
ro upės statomos didelės o- 
ro bazės. Kuriam tikslui? 
Indokinijoje, didelis Borodi- 
no draugas Ho Chį Minh 
paruošia komunizmui guolį. 
Iš Mandžurijos rusai iš lė
to traukiasi, pirmiau viską 
išplėdami ir išveždami.

Turkijos apsupimas vyk
domas pagal iš anksto iš
dirbtą planą.
Ar Anglų-Saksai Užtektinai 

Stiprūs?
Kokia bus anglų-saksų 

padėtis Artimuose Rytuose, 
kai anglų kariuomenė apleis 
Egiptą?

Neužmirškime, kad rusai

PRENCCZIJOS PREZIDENTAS PRIĖMĖ UŽSIENIŲ MINISTRUS

Keturių Didžiųjų užsienių ministrai, antroje konferencijos dienoje Paryžiuje, bu
vo tarpe sesijų priimti Prancūzijos Prezidento. Iš kairės į dešinę: Anglijos Emest 
Bevin, Prancūzijos Prezidentas Felix Gouijn, U. S. valstybės sekr. James F. Byrnes, 
Rusijor. VMM. Molotov, ir Prancūzijos Go erges Bidault

ŠV. TĖVAS RAGINA U. S. REDAKTORIUS 
VISUOMET BŪTI IŠTIKIMAIS TEISYBEI

(Acme Radiophoto.)

ELEKTROS BENDROVĖ PRAŠYS ’APTAMSINIMO' 
SUTAUPYTI MAŽĖJANČIAS ANGLIES ATSARGAS

Commonwealth Edison 
dalis elektros bendrovių 
šiandien prašys Illinois pre
kybos komisiją išleisti įsa
kymą dalinai suvaržyti elek
tros vartojimą, tikslu su
taupyti greit mažėjančias 
anglies atsargas.

Savo pareiškime, bendro
vė sako keturių savaičių 
anglies streikas sumažino 
turimų anglių kiekį iki 25 
dienų atsargos, ir kad pri- 
seis visai sustabdyti patar
navimą gegužės 21 d., jeigu ! Washi.ngtoną 75,000 kietos 
nebus įvesta elektros raci- j anglies kasėjų reikalavimus, 
jonavimas. ; kurie yra labai panašūs

Kitos įmonės, kaip Car- minkštos anglies kasėjų rei- 
negie-Illinois Steel Co. ir kalavimams.

Western Electric taip pat 
raportavo vyriausybei, kad 
jų darbas dėl anglies trū
kumo žymiai sumažėjo ir 
jeigu padėtis nepasitaisys, 
gali priseiti visai užsidaryti.

Darbo sekr. Schwellen- 
bach Washingtone sakė jis 
šiandien dės visas pastan
gas ryt ar poryt suvesti 
angliakasių unijos ir kasyk
lų atstovus derėjimuisi dėl 
naujos sutarties.

John L. Lewis vežasi į

Visi pasienio miesteliai 
pilni ispanų respublikonų, [ Artimuose Rytuose turi te
kūne yra susiorganizavę į, turiasdešimt penkias divizi- 
kariškus vienetus, daro jas karįuomenės: 25 divizi-
mankštas ir apmokymus. jas Transkaukaze, 15 Azer- 
Atrodytų, kad ruošiasi kaž- baidžiane ir penkias Šiau-

kokiam dideliam žygiui. Ga- rįnėj Persįjoje. Prieš juos

VATIKANAS, bal. 27. — 
Popiežius Pijus šiandien 
priėmė grupę amerikiečių 
laikraščių ir žurnalų leidė
jų ir redaktorių sakydamas, 
“tikrai smagu Vatikane 
priimti taip atsižymėjusią 
Amerikos spaudos atstovy
bę,” ir įspėjo juos, kad 
spauda turi būti ‘‘nedvejo
jančiai ištikima teisybei,” 
kad jos didelė įtaka nebū
ti) netiksliai vartojama.

Primindamas, kad spau
da įeina į kiekvienus na
mus ir kad ji padaro įta
kos į nesuskaitomas mintis 
ir širdis, Šv. Tėvas pareiš
kė, “deja, ar patyrimas ne
parodo mums jog neįskai- 
čiuojama žala gali ateiti 
žmonijai per neetinę spau
dą, kuri praranda regėjimą 
teisybės reikalavimų?”

Atsisakė
Duoti Bazių Amerikai
WASHINGTON, bal. 27.- 

Vals lybės departamentas 
pranešė, kad Amerika pra
šė leidimo įsteigti taikos 
meto militarines bazes Ice- 
landijoje, bet Icelandijos 
vyriausybė tą prašymą at
metė.

RAPORTUOJA ISPANIJA GALI BALSUOTI 
FRANCO VALDŽIOS PALAIKYMO REIKALU

limas dalykas, kad juos ins
truktuoti yra pakviesti ru
sų karininkai.

Bet patys prancūzai visai 
kitaip žiūri į šį reikalą. Jie 
žino, kad jei kiltų konflik
tas tarp Ispanijos ir Pran
cūzijos, rusai atsiųstų savo 
kariuomenę į Prancūziją 
paremti ispanus respubliko
nus. Jie atvažiuotų ir pasi
liktų. Iš to nauda būtų tik 
prancūzų komunistams, nes 
tada turėdami už pečių stip
rią paramą, jie galėtų į sa
vo rankas paimti krašto 
valdymą.

Štai ko šiandien nerimau
ja anglų-saksai. Jie bijo, 
kad Prancūzija nepasidary
tų per daug raudona.
Komunizmo Potvynis Kyla 

Europoje
Paklaustas eilinis anglų- 

saksų pilietis, kuris Euro
pos kraštų jam geriausiai 
patinka, neabejodamas at
sakys, kad Vokietija, nes

stovi dvi anglų divizijos Pa
lestinoje, 30 tūkstančių ira
kiečių kariuomenė Irake ir 
turkų kariuomenė, kuriai 
tektų atremti 40 rusų divi
zijų iš Rumunijos ir visą 
bulgarų kariuomenę.

Neužmirškime, kad Veng
rijoj stovi 40 rusų divizijų, 
kurios su Tito armija yra 
didelis pavojus sąjunginin
kams Italijoje, kurių ten tė
ra tik dvi anglų divizijos ir 
viena amerikiečių divizija.

Neužmirškime, kad Vokie
tijoje yra stambios ęusų 
okupacinės kariškos jėgos, 
kad Austrijoje yra 15 rusų 
divizijų, pridėjus prie jos 
dar susovietintą lenkų ar
miją, kurioj 93 nuošimčiai 
karininkų yra rusai, nekal
bant jau apie “paslaptin
gas’’ vidaus kariškas rusų 
jėgas Lenkijoje.

Kodėl Rusai Nepasirašo 
Sutarčių?

Štai kodėl rusai nenori
tai drausminga, darbšti ir į vis pasirašyti taikos sutar- 
švari tauta. Mažiau kaip Čių ir stengiasi taikos kon- 
pusė pasisakys už rusus, 1 ferenciją atidėti vėlesniam
mao Inknlnr* rrom 1 JI 1 U,’. 11 JlATYia 1 G Hl Q 11 notin_nes jie vis dar tebeturį gero 
kario, nebijančio vargų, 
vardą, gi už prancūzus vi
sai mažas nuošimtis pasisa
kys. Kodėl?

Būdami patys iš prigim
ties darbštūs, anglų-saksai 
nemėgsta žmonių, kurie dau 
giau politikuoja negu dir
ba. Amerikietis yra įpratęs 
dirbti, tą patį ir anglas. Gi 
prancūzas mėgsta daugiau 
plepėti, negu prie darbo sto
vėti.

Veik visi Europos kraštai 
jau yra komunizmo potvi- 
nio apsemti. Čekoslovakija 
šiandien yra daugiau kaip 
Rusijos sąjungininkė, Len
kiją galima pavadinti Rusi
jos provincija, nekalbant 
jau apie Baltijos kraštus, 
kur rusai elgiasi kaip na
mie.

laikui. Jiems labiau patin 
ka “meškerioti” drumsta
me vandenyje. Didesnis pa
sisekimas.

Vengrijoje maršalas Vo- 
rošilovas pataria:

—Ar nematote, kad ang
lų-saksai jus apvylė! Atsi
sakykite nuo tos idijotiškos 
minties reikalauti neprik
lausomybę. Sutikite būti po 
rusų valdžia, kitaip jūs bū
site nušluoti nuo pasaulio 
žemėlapio.

Nežiūrint rinkimų, suso- 
vietinimas Vengrijoje vyks
ta pagreitintu tempu ir tai 
matydami sąjungininkai nie 
ko nesako.

Graikijoj anglai negali 
gražinti karaliaus į sostą, 
nes jie tokie pat bejėgiai 
kaip ir 1940 metais, kai vo
kiečiai per Jugoslaviją grą-

Rumunijoje, po karaliaus sino Graikijai. Šiandien vie- 
priedanga, viešpatauja Į toj vokiečių, rusai grąsina.

Visos Sutartys Nieko 
Nereiškia

Tehrane buvo susitarta 
pasidalinti Europą į įtakų 
zonas. Albanija buvo pripa
žinta anglams. Bet šiandien 
Albanijoje yra sovietiškas 
rėžimas. Anglai protestuo
ja ir nenori pripažinti nau
jos vyriausybės. Bet tai tik 
politiškas žestas. Ką gali 
padaryti dvi anglų divizijos 
prieš 30 rusų divizijų, pri
dėjus dar 500 tūkstančių 
jugoslavų partizanų, jei bū
tų užimtas Triestas? Vakar 
Italijoje dar buvo 150 tūks
tančių lenkų, šiandien jie 
demobilizuojami. Kas juos 
pakeis?

Bet tai dar ne viskas. Pa
čioj Europos širdy prie El- 
bos rusai laiko milžinišką 
kariuomenę. Bet jie nori 
būti ir prie Reino. Jei Ruh- 
ro kraštas būtų internacio
nalizuotas, rusai galėtų pa
siekti ir šį tašką, štai kodėl 
amerikiečiai ir anglai prie
šinasi prancūzų projektui.

Nė vieno ruso ant Reino, 
dar mažiau Prancūzijoje, 
Ispanijoje ar Gibraltare, 
štai kokia anglų-saksų pro
grama, kuri yra labiau sa
visaugos programa.

Prancūzų laikraštis “L’ 
Epoque,” rašydamas apie 
tai, kad Prancūzija ėmėsi 
tam tikrų apsaugos priemo- 

1 nių prie Ispanijos sienos, 
klausia kam visa tai daro
ma? Ar tuo nebus tik pasi
tarnauta rusams? Laikraš
tis toliau pataria prancū
zams, kad vietoj ubagavus 
Amerikoje, geriau ieškotis 
pas anglų-saksus garantijų, 
nes jei kiltų civilinis ar pa
saulinis karas, Prancūzija 
pirmoji nukentėtų.

Neužmirškime, sako to
liau “L’Epoąue,” kad ko
munizmo įsigalėjimas reiš
kia karą! Vyt. Arūnas.

Lenkai Vyskupai Sako 
Lenkams Būt Katalikai;

LONDONAS, bal. 27. — 
Čia gautas Lenkijos vysku
pų gavėnios meto laiškas 
įspėjo lenkų tautą prieš 
“svetimas ideologijas” ir

Atllee Sako Darbiečisi 
Nesidės su Komunistais

NEWCASTLE, Anglija, 
balandžio 28. — Ministras 
pirm. Attlee vakar pasmer
kė ‘‘esminiai nedemokratiš
kų” komunistų pastangas 
prisiplakti prie darbiečių 
partijos. Padarydamas pir
mų devynių savo vyriausy-

sake Lenkija negali būt, | tlee gak(, ni jr ban.
komunistine ir tun pasilik- kų. nacionalizavimas

MADRIDAS, bal. 27. —
Patikimi šaltiniai šiandien 
raportavo, kad valdžia, svar
sto nacionalinį referendumą 
liepos 18 d., “taip” ar “ne” 
balsavimui dėl klausimo ar 
žmonės nori, kad gen. Fran- 
cisco Franco pasiliktų kai
po valstybės galva. Numa
tytoji diena yra sukaktis 
Ispanijos civilio karo pra
džios.

Sakoma Franco rėmėjai 
daro spaudimą į Franco 
priimti raportuotą pasiūly
mą, atsižvelgiant į nesenai
įvykusį, išrinkimą pulkinin- kimas.)

ko Juan Peron į Argentinos 
prezidentus. Ispanijos val
džia pravedė įstatymą pa
daryti cenzą visų suvirš 21 
metų amžiaus ispanų.

UN apsaugos tarybos de
legatai, šiomis dienomis 
svarstą Ispanijos “pavojin
gumo” klausimą, nebuvo 
prieinami komentarams a- 
pie Ispanijos planą.

(Jeigu taryba paskirs ko
misiją nagrinęti Ispaniją, ji 
be abejonės ištirtų balsavi
mą, .prižiūrėti ar jis yra is
panų laisvos valios pareis-

ti katalikiška.”
Kritikuodami materializ

mą gręsiantį Lenkijai, vys
kupai sakė “ Saugokitės
klaidų ir nukrypimų, ku- i 
riuos skleidžia netikintieji 
svetimi lenkų dvasiai, kurie 
atvyko iš užsienio ir yra 
iš ten remiami.”

yra
būtinai reikalingas rekon- 
versijai.

Einama Prie Naujo 
Susitarimo Kinijoje

CHUNGKING, bal. 27.— 
Šiandien daugėjo ženklai, 
jog generolui George C. 
Marshall gali pasisekti iš
gauti naują nacionalistų- 
komunistų paliaubų sutartį 
ateinančios savaitės pra
džioje.

Ta Kung Pao Evening 
News citavo “svarbų val
džios oficialų ” kaipo sakan
tį, kad yra galimybės jog 
Prez. Trumanas ir valsty
bės sekr. Byrnes padarys

Palestinos Raportas 
Atidėtas: Bijo Suirutės

LONDONAS, bal. 28. — 
Paskelbimas anglų-ameri
kiečių komisijos studijavu
sios Palestinos ir žydų rei
kalą buvo atidėtas iki tre
čiadienio ar ketvirtadienio, 
kad duoti britų kariuomenei 
Palestinoje progos pasiruoš
ti demostracijų galimybei. 
Tikimasi, jog raportas iš
šauks audringą arabų ir 
žydų opoziciją.

Kaltina Visą Tel Aviv
JERUZALE, bal. 27. — 

Maj. gen. A. I. H. Cassels, 
komandierius britų 6-tos 
parašutistų divizijos, šį va
karą sakė jis laiko visą Tel 
Aviv koloniją kalta už sep-
tynių britų karių “brutališ- 

svarbų viešą pareiškimą dėl j ką nužudymą’ ’ ketvirtadie- 
nusistatymo Kinijos link. Į nyje.

Roxas Pradėjo Skirti 
Savo Nauja Vyriausybę

MANILA, bal. 27. — Jo 
laimėtų balsų skaičiui pa
didėjus iki suvirš 140,000 
daugiau negu prez. Osmena, 
Manual A. Roxas teigė jis 
laimėjo Philippinų preziden
tystę, ir pradėjo parinkti 
savo naujos vyriausybės na
rius.

Roxas sakė jo adminis
tracijos branduolys bus tei

Jūreiviai Balsuos Dėl 
Streiko Algų Pakėlimui

NEW YORKAS, bal. 28.- 
National Maritime Union 
(CIO) šiandien pranešė, 
kad ateinantį šeštadienį 
prasidės narių balsavimas 
dėl klausimo ar pravesti 
streiką parėmimui algų pa
kėlimo reikalavimo. Balsa
vimas užsibaigs birželio 3 d.

Unija reikalauja 30 nuo
šimčių pakėlimo, aštuonių

singumas kiekvienam ir ats-, valandų darbo dienos ir 
teigimas įstatų paremtų rė- i viršlaikio mokesčių sutvar-
žimo. “Nežiūrint man daro
mų fašizmo užmetimų, aš 
esu tikras, jog esu didžiau
sias demokratijos užtarė
jas.”

8 Užmušti Komunistu 
Maištvnėse Graikijoje

kymo. Derybos tuo reikalu 
vyksta jau šeši mėnesiai.

Sėkmingas Nek. Pras.
Seselių Gildos Seimas
Aušros Vartų parap. sa

lėje vakar įvykęs Nekalto 
Prasidėjimo Seselių Gildos
seimas buvo visais atžvil- 

, giais kuosekmingiausias. At- 
Britų radijas perdavė Grai- , sjĮankė šimtas trisdešimts 
kijos valdžios prenešimą ir ( deie<ratų atstovaujančius 45 
sakė aštuonj asmenys buvo draugįjag Svečių buvo su

virš 200. Seime Gildos dar
bams sudėta $4,200.

Ryt dienos “Drauge” bus
plačiau pranešta apie sei
mą.

NEW YORKAS. bal. 27.-

užmušti riaušėse netoli La- 
rizza miesto. Valdžia kalti
na komunistus.

Vėliausių Žinių Santrauka
—CIO-UAW prez. Reuther išleido įsakymą unijai tuoj 

atleisti visus komunistncijančius samdinius.
—“Keturių Didžiųjų” ministrų konferencija nutarė pa

likti Italijai apie 30 nuošimčių jos laivų.
—Prezidentas Trumanas baigė savaitės atostogas ir iš

lipęs iš laivo Williamsburg nuvyko į Washingtoną.
—Apie 400 karo veteranų šeštadienyje maršavo į Illi

nois gubernatūrą protestuoti dėl nevykstančio Illinois 
valdžios programo pariipinimui gyvenamų vietų vetera
nams.

-—Italijoje tebeieškoma Mussolinio lavono ir pagrobėjų, naujų susirėmimų per pra-
—Kinijos vyriausybė skubiai stiprina savo garnizonus eitas tris dienas. Olandiečių ORAS

Tietsin mieste, bijodami kinų komunistų puolimo. i nuostoliai buvo nedideli. į Dalinai ūkanota. Šilčiau.

Olandai Užmušė 100 
Indoneziečiu Javoje KALENDORIUS 

j Balandžio 29 d.: šv. Pet- 
BATAVIA, bal. 27. —Ra- ras iš Veronos; 

portai sakė maždaug 96 in- Tarimantas.
dokiniečiai buv0 užmušti ir Balandžio 30 d.
suvirš 300 buvo olandiečių ryna Sienietė; senovės: Vir- 
karių suimti Javoje eilėje butas ir Venta.

senovės:

Šv. Kot-
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Politinių Kalinių Są-gos Atsišaukimas
Vakarų Europa (LAIC). Jūs, vokiečiai, kuriems skau 

— Čia pat skelbiame tik I du buvo matyti, kaip visos1 
gautą Lietuvių Politinių Ka-i Europos tauriausi žmonės 
linių Centrinio Komiteto at- į miršta tik dėl to, kad jie 
sišaukimą. Kaip žinoma, per] nori likti ištikimi savajai 
3 vokiškąsias okupacijas ne tautai, Jūs visi mūsų kan- 
vienas lietuvis-patrijotas bu čių draugai, būkite pasvei

kinti !

bus grąžinti 
kraštus.

j jų laisvus Mirė A. Unguraitienė Fla., pas savo vyresniąją Tel 
sesę M. ir W. Doylienę. Ba-

* Philadelphia, Pa. Pas- i landžio 20 d. grįžo namo.
Mes k z ipi&inės j Tarp- taruoju laiku čia gauta ži- Į Pranešėjas

taktinį Raudonąjį Kryžių, nia, kad Lietuvoje, sulau-
kad jis paimtų savo globon kus žilos senatvės, lapkri- 
paliegusias nacių persekio- čio 10 d., 1945 m., mirė An-

YARils 5557.

DR. FRANK C. KWINN

vo nacių suimtas, ištremtas 
ar, iki pat karo galo, kon
centracijos stovyklose ar ka
lėjimuose žiauriai kalina
mas. Lietuviai-kaliniai buvo 
laikomi ir Buchenwald, ir 
Stutthof, ir Dachau, ir O- 
ranienburg, ir t.t.

★
Mes tiesiam į Jus savu 

laisvas rankas, kurių nepan
čioja retežiai ir nesupa vie
los. Sveikinam Jus grįžu
sius į savo kraštus, pas sa
vo šeimas, tėvus, brolius ir 
draugus, prie savo pamėgto

Ne vienas jų ten žuvo ar . darbo. Jūs grįžote ne tam, 
buvo nužudytas. Kiti. giliai kad Jūsų kančios nebylotų,
palaužta sveikata, šiaip taip 
susilaukę karo galo, liko iš
laisvinti. Ir tik retas jų tiek 
sustiprėjo, kad šiandien, vie- 
neriems metams praslinkus, 
jaučiasi pajėgūs imtis kokio 
nors darbo.

★

“Mes, politiniai ’ ’.etuvos 
kaliniai, išėję iš nacių kon
centracijos stovyklų ir ka
lėjimų, kreipiamės į Jus, li
kimo draugus, perėjusius 
tas pačias kančias tuos pa
čiuos naikinimo ir kankini
mo namuos. Būdami drauge

kaip sunkūs yra vergovės 
pančiai visiems, kas jie pa
saulyje bebūtų.

★

Laisvės, Laisvės, Laisvės! 
šaukė mūsų dvasia per ii-

— Lietuviai Torine ir Pi- 
zoje, kun. Z. J. Zeliauskui 

jimo aukas tų tautų, kurios tanina Staniekaitė-Ungurai- vadovaujant, ruošia itališ- 
pačios dar nėra galioje ap-Į tienė, kuri su savo vyru, a. kai-lietuvišką ir lietuviškai 
rūpintį juos. Draugai, kurie a- Jonu Unguraičiu ir vai-
esate laisvose savo tėvynė- kučiais savo laiku Ameri-
se, paremkite šį mūsų šauks 
mą.

★

Mes kreipiamės į JAV, 
Didž. Britanijos, Prancūzi
jos ir Kinijos vyriausybes, 
mes kreipiamės į visų UNO 
narių vyriausybes, mes šau
kiamės į visą kultūringąjį 
pasaulį, mes, kurių šeimos 
yra likusios Lietuvoje arba 
deportuotos į Sibirą, prašo
me padėkite grąžinti jas 
pas mus arba teikite joms 
greičiausią pagalbą, nes jos 
kenčia badą ir tercr?. Pa-

koje, garsiame Šenadory iš
gyveno šešiolika metų. Buvo 
motina čia dar gyvenančių 
trijų labai veiklių dukterų, 
Onos Unguraitės, vienuolės 
kazimierietės sesers Kristi
nos ir motinos Koncepcijos.

Joms, kaip ir motinai Im- 
maculatai (ši yra velionės 
pusseserė) reiškiu nuošir
džią užuojautą.

Kazys Vidikauskas

itališką žodyną. Jame tilps 
į 8-10 tūkst. žodžių.

— Romoje įšventintas ku 
nigu lietuvis Albinas Armi
nas.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1661 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 1 pp. Ir 1 Iki 8:10 rak.

gas kankinančių darbų die- Į dėkite mums! 
nas. Laisvės! — sapnavom * A
naktimis kurių visuomet
stigo mūsų poilsiui. Teisin
gumo! • - reikalavo mūsų 
mirštantieii draugai. Teisin 
gos bausmės tiems, kurie 
sukūrė nelaisvės ir didžiau
sios neteisybės sistemą. Ga
rantijos visoms — didelėms

Draugai, mes apeliuojame 
į Jūsų solidarumą, kurio iš
mokome kančioje.’’

Grįžo Iš Atostogų
Philadelphia, Pa. — Vie

tos žymių lietuvių K. ir M. 
Vidikauskų, antroji duktė, 
Marija Z. Vidikauskytė, bu
vo išvykus dviem savaitėm 
atostogų į St. Petersburg,

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau

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

. Vartokite . . .
HEALTH BESUKI MINĖK AL 

BATH DRUSKA
1 maliuku užtenka lt 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

PraAyklte Jog vietine j vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Cblrago, III.

I Southsaidiečial, kreipkitės į 8HIM- 
KU8 DRUGS, 3301 8. Halsted 8t.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Galis tn Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHY8IO TH EIS AP Y 

936 VVest 63rd St. 
HOUR8: Daily •—» P. M.
Saturdays I A. H. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAIj 0523, Cbicago 

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

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

SKELBKITES “DRAUGEr

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

ištisais mėnesiais ir metais, ir mažom- — pasaulio tau- 
mes susigyvenome ir kančia toms, kad ju nepaliestų dau- 
mus suartino, nes pažino- | giau jokia budeliška ranka, 
me vieni kitus ir supranta- štai dėl ko kentėjom mes ir valandos, 2— 4 popiet. 6:30 — 
me, dėl ko mes kovojom ir mirė mūsų draugai. Mūsų, 8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį, 

kentėm. i išėjusiųjų į laisvę, didžiau- ] '
★ sias uždavinys — kovoti dėl

laisvės kiekvieno doro ir 
tauraus žmogaus, mes ne
leisim ant savo žaizduotų 
rankų ir sumuštų pečių už
mesti kam nors per nauja 
pančius arba juose dar lai
kyti mases nekaltų žmonių.

★

Draugai, nacių aukų lie
tuvių — politinių kalinių 
sąjunga, kalinių, kurie ir 
nūnai dar lieka dėl Jums | 
suprantamų priežasčių trem 
tyje, siūlo įsteigti tarptau
tinį, Politinių Kalinių Biu
rą, tremtyje ir varge esan
tiems kančių broliams, ku
rių dar yra masės, globoti 
ir ginti, dėl geresnės visų 
kenčiančių padėties kovoti 
ir pasaulio politikos vairi
ninkams nuolatiniu sąžinės 
priminimu būti, kad jų dar-

atai, slovėnai, italai, kurie bas pasaulio taikai dar nė- 
suklojot daug aukų ant ea- ra baigtas, kol tie žmonės, 
vo tėvynės aukuro, paga- kurie iškentėjo daugiau, nei 
liau Jūs, kurie nuo savo fronto kariai, nesusilauks 
pačių tautiečių kentėjote — Į pilno atpildo — kol jie ne-

Norvegijos kolegos ir Jūs, 
Suomijos rinktiniai vyrai, 
Danijos darbo masių vadai 
ir Jūs, broliai lenkai ir se
sės lenkės, kurie daugiau
sia aukų pakėlėte, Jūs, kan
čių tautos vaikai — žydai 
ir Jūs, broliai latviai, estai, 
olandai, belgai, su kuriais 
dalinomės tuo pačiu duonos 
kąsniu ir guodėmės savo 
mažųjų tautų vargais, Jūs, 
neužmirštami mūsų priete- 
liai čekai ir Jūs, prancūzų 
tautos kankiniai, Jūs, žydin- 
čiųjų laisvių galingųjų USA 
vaikai ir Jūs, demokratijos 
tėvynės sūnūs anglai, Jūs, 
ukrainiečiai, gudai ir rusai, 
kurie savo ilgesio ir skaus
mo dainom kartais mus guo 
dėte, ir Jūs rumunai, bul
garai, vengrai, serbai, kro-

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. CALnmet 7287
Pas mus rasite didelį pasirin

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankidių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketvergo rak. 7:00

STASYS LITVVINAS KARO:

"DABAR-
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RC8IE8 NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Ktogamo Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Narnama Reikmenų
Ilardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios

Rūšies I n su Racijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster lloard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS UTVVINAS, Vedėjas

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

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

-----B
♦

3“

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012

V
VALANDOS PAGAL SUTARTĮ

Chicago 36, III.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OPUSO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 8-8 vale. 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

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. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Tikslus Tyrimas 
Orthoptlc Gydymas

Contuct Stiklai 
Stiklus Atnaujinant

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(VlrS Metropolitan State Bankos)

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

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRIMMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
I DIENĄ

Mes E«amc AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOOKE MALIAVŲ 

IR VARMftŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turtine Gražų Pasirinkimų. 
1916rn. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MARŪUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 VVest 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68(3 W. Cermak Road 

BKRWYN, ILLIMOIS

Ofiso TeL — Berwyn 8823 
Bei. Tol. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Ros. Tel.: MlDway 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti-

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Consfance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Utį 

DlenomU tik
ku vakaru.

«u tartį.

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: BERVVYN 6200 

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
iJGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnbUo 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo e iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tek: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

F1ARGUTIJ'
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 — GROvehill 2242 
—£—„ .ki ~»j ■it-lg" ■

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. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Kd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0431

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien 

išskiriant tr6Člad. Ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Te). CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPubllo 7868

TeL CANal 0257
Res. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. YARda 5921
Rea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.
Zmogua be tikėjimo, 
arklvs be žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ’

Esė, 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Offlos Tel HEkDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marųuette 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 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
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Retldencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

L0758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Mamo Tel.t PTTT.IJMAN MII

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
‘‘D K A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HKI.P WANTED 

A IIV KltTISl NO DEPAKTM ENT 
127 No. IltailMoii Street 
Tel. HANilolpIt 948S018U

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVEI PADĖJĖJŲ
Pirmu Kleso 

DARBININKŲ
PASTOVIEMS DARBAMS

Diena ar naktį Darbai 
Atsišaukite

SERVICISED PRODUCTS 
CORPORATION
6051 W. 65th St.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite

MR. ROBIN 
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.

REIKIA 
Valymui Moteris

5:30 V AK. KII 1:30 RYTO

Priskaitant pietų laiką. Laikas ir 
pusė už kiek viršlaikio. 71 c. į vai. 
pradinė rata. Apmokamos atosto
gos.

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICHIGAN

LENGVI DIRBTUVES 
DARBAI

Pilno ir Dalinio Laiko 
PASTOVUS DARBAI 

Laikas ir pusė virš 40 vai. 

Malonios aplinkybės.
COLUMBIA FASTENER CO. 

3229 S. Ashland
WANTEH

STENOGRAPHER
Goo<l salary aitri liotirs Splmiliri 

Opportimity.

FRANK J. PETRU 
1443 W. 18th St.

PHONE: — CANAL 0800

AR IEŠKOTE GEROS
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 70c J V AL. PRADŽIAI 

75c J V AL. I>O 3 MftN,
Mik- Į V AL. PO O MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FIDOR

309 W. WASHINGTON ST.
PAIEŠKAI’ PIRKTI PIANUS. 

Kas turi piano parduoti, ar kas 
nori piano pirkti, pašaukite 

REPublic 8511.

Kataliku pašalpa
New York, N. Y. — Kata

likų Gerovės Tarybos Karo 
šalpos Tarnyba šiomis die
nomis bėgiu vieno mėnesio 
pasiuntė trečią laivą su mais 
tu ir kitokiomis reikmeni
mis Vokietijos gyvento
jams.

REMKTTE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

HELP WANTED — MOTERYS

1
MERGINU

R A D I 0

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Truni|>as 4 Sav. Pamokos: Laikus

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.

VYRAI IK MOTERYS

'^CENTAI
Į VALANDĄ

MERGINU - MOTERŲ
NUO 18 IKI 36 METŲ

BENDRIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

LENGVI PAPRASTI DALBAI 

ATOSTOGŲ ELENAS

LIGONINES ELENAS
Mes taipgi turime darbių už ku
riuos mokama, pieee work rata.

★ ★ ★

80 CENTAI
Į VALANDĄ 

IR AUKŠČIAU

VYRŲ
BENDRIEMS 

DIRBTO VES D A1! RA M S

SHIPPING DEPT.

RECEIVING DEPT.

IR PORTERIŲ DEL 

ABELNO VALYMO

Atsišaukite asmeniškai

AMERICAN SPRING & 
WIRE SPECIALTY CORP 

816 N. Spauldina
(Clilcago Avc. gatvckarls sustoja 

Vi bloko nuo mūsų dirbtuvės.)

GERAS BIZNIS
Pasircndnoja arl« parsiduoda su na
mais Fiiriiistioti Apartmenrai.

Gerai įtaisyti. Rcndiinriama.s j me
lus uždirbai apie $5.000 t k už dar
bą. Jei uaipei karna tai | desimto me
ti, išmokėtum.

Geriau tinkama vedusiai jaunai po
rai. kiniai ateityje rciknlirgi pinigai. 
Jei esate tinkamas atsišaukite.

Del nesveikatos noriu apleisti Chi- 
eagą.

A. G U K A S 
4506 S. Emerald Avė.

Ant šalygatvio 
pasiklojo

Atlanta, Ga. — Negalėda
ma išvaryti nuomininkų iš 
namo, kurį pirko, ir neras
dama nei vienam viešbutyje 
tuščio kambario, Lessie 
Weatherly atsigulė ant šaly
gatvio prie viešbučio nepai
sydama būrio smalsuolių, su
sirinkusių pažiūrėti nepap
rastos scenos.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, GTUCAGO, ILTTNOTS"ii «..—■« ■ .......... ■>■■■■»■■■ j.,, .

Išbėgusių svetur

Lietuviu - latvių akademiniai reikalai
TUBINGENO UNIVERSITETE LITUANISTIKOS IR 

SLAVISTIKOS KATEDRA; MOKOSI APIE 30 LIE
TUVIŲ STUDENTŲ, PASKAITAS SKAITO 3 LIE
TUVIAI PROFESORIAI.

KAS KĄ VEIKIA ,
Martin Ziverts rašo apie 

Latvijos teatro tragediją.
Prof A. Tallgren (a. a.) 

apie Tartų universitetą. Ta 
pačia tema (Tartu Univer
siteto likimas) rašo ir estas 
Dr. G. Martinoff.

A. Kaelas rašo ką estai 
atsiekė socialės pažangos 
srytyje?

Pirma sąsiuvinio dalis bai
giasi trumpa K. Pihlamage 
novele apie jo 1944 m. pabė
gimą iš Saaremaa ir drama
tišką pergyvenimą jūroje.

Antra dalis prasideda 
dviem politiniais apžvalgi
niais straipsniais: vienas a- 
pie padėtį dabartinėje Suo
mijoje (A. Pallp), kitas K. 
R. Pusta iš Human Svents 
reprodukuotas straipsnis 
“The Problem of the Baltic 
States”.

Estų bažnyčios galva vys
kupas dr. G. Kepp rašo apie 
estų bažnytinę padėtį ir jos 
vargus per 6 paskutinius 
karo ir svetimos okupacijos 
metus.

Toliaus užtinkame eilę iš 
kitų šaltinių persispausdintų 
straipsnių, daugumoje, ak- 
tualėm politinėm temom. Jų 
tarpe, žinomo įspanų politi
ko ir diplomato Salvador de 
Madariaga, latvių sočiai de
mokrato Bruno Kalnin, Ju
lius Epštein ir t. t. Pluoštas 
straipsnelių pašvęstas iš-

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Podwolsky-Markeliun Franees, 
kilusi iš Alytaus, gyveno Brook- 
lyne.

Povila.it ienė-Kan iušvtė J ui i .joną 
kilusi ar turėjusi giminių .Joniš
kyje, Šiaulių ap.

Rakšniai, broliai ir seserys, gy
venę Lietuvoje Ilgučiuose-Burniš
kiliose, prie Mūšos upės.

Repšys Antanas, kilęs iš Ute
nos ap.

Riauka Pranas, gyvenęs Skuo
do Ketūnų km., Tirkšlių vaisė., 
Mažeikių ap., gyv. Čikagoje.

Sa rokas Juozas.
Skinkis Andrius ir Skinkis Jo

nas.
Smolskis l’etras ir jo žmona 

Baublytė-iSmolskienė, kilę iš Sa- 
lovarlės km., gyvenę Elizabete.

Sviderskis Mikas, buvęs povan
deninio laivo inžinierius, 1937 
metais sužeistas prie Paragva
jaus, gyvenęs New Yorke.

Šalkauskienė-Miekutė Aibei!ina, 
gyv. Baltimorėje.

Šeštakauskai, Antanas, Stasys 
ir Vladas, kilę iš Buniškių km., 
Lazdijų parapijos.

Šipaila ir Šipailytė, kilę n r tu
rėję giminių Obeliuose, Rokiškio 
a p.

Šniukas Jurgis.
Špakauskas Jonas, kilęs iš^ Mi

naičių k., Pakapės para p., Šia u
lių ap.. gyvenęs Oeneva mieste.

Tamaliflnas Vincas, sūnus Pra
no, iš Kardoktų km., Marijampo
lės ap.

Tu n ii ien ė-Raė i ūtė Ba rbora.
Tabero Eugenijus, spėjama gy

venąs Cbieagoje.
Talakauskas Petronėlė, iš Ra

monų, Raseinių ap., gyv. Wor- 
eester, Mass.

Urbonas, kilęs iš Rnseinitų, bro
lis Domicėlės, Ievos ir Matulie- 
nės-Urbonytės.

Urbonicnė-Šncidn raitytė Liūte, 
iš Vainuto, Tauragės ap., gyveif 
Čikagoje.

Vnidilienė Veronika ir jos duk
terys Marytė ir Agnutė, gyven. 
Čikagoje.

Vainausknitė Liudvisė, spėjama 
gyvenanti Čikagoje.

Vainauskas Aleksandras, spėja
ma gyvenantis Čikagoje, ir Vai
nauskas Dzidorius, spėjama, gy
venanti!? New Yorke.

PRANEŠIMAS

Mažai teisingai Seimai reikalingas 
iinfiim. apartment arba du kamba- 
bariai sn virtuvės pasinaudojimu. 
Prone&tt 3421 W. 54 St,

vietintųjų padėčiai ir jų rei
kalams nušviesti, daugiau 
šiai panaudojant kitur pasi
rodžiusias žinutes.

Chronikos skiltyje rašo
ma apie estų social-demo- 
kratų likimą.

Sąsiuvinys baigiamas esti; 
bei latvių periodinės ir ne
periodinės naujausios lita- 
ratūros apžvalga, bibliogra
fiją ribojant, šio karo metu 
Skandinavijoje pasirodžiu
siais veikalais.

Kiek skirtingoje geografi
nėje padėtyje būdami, lietu
viai Skandinavijos krantus 
galėjo pasiekti tik pripuola
mai. Švedijoje prieglaudą 
suradusių lietuvių priskai- 
toma vis keli šimtai.

Per tai ir lietuviškoji bi
bliografija didele produkci
ja tenai pasižymėti negalė
jo. To nepaisant, ir propor
cingai imant, lietuviškas ra
šytas žodis nuo bendros bal- 
tiečių dinamikos nei kiek ne
atsilieka.

Kaip žinome, Stockholme 
lietuviai leidžia “Svetur”, ir 
periodinės spaudos bei radio 
apžvalgos biuleteniuką.

Gi lietuvis rašytojas I. J. 
Šeinius, karts nuo karto, 
švediškai skaitančią publiką 
vaišina tokiais literatūrines 
produkcijos perlais kaip Den 
Reda Floden Swammer 
čvre.

Venekytė Stasė, iš Raseinių, 
chorvedžio Patapayičiaus giminai
te.

Vilkas Auna, gyvenusi Seran- 
ton, Pa.

Vanagas Jonas ir Vanagas Juo
zas, kilę iš Užpalių-Kamajų vai., 
gyv. Čikagoje.

Varkalienė Zofija.
Vilkaitienė Ona.
Vilkelienė-Stelmokaitė Marija, 

gyv. netoli Lavvrenee miesto.
Vištartaitė Sofija, ištekėjusios 

pavardė nežinoma, gyvenusi Ma
žeikiuose, Vandens gatvėje, pas
kutiniu laiku gyvenusi Brooklynt

Vitkauskienė-Geeaitė Julija ar 
Vincė, gyvenusi Lietuvoje, Pasu- 
ginėio k., Nemakščių vai., Rasei
nių ap., spėjama gyvenusi Bosto
ne.

Weaver Simon, gyvenęs Bridge- 
porte.

Žilinskaitė Petronėlė, ištekėjusi 
bene už Šeštakausko, kilusi iš 
Pasieki) km., Liubavo vai., Ma
rijampolės ap.

Žebrauskas .Jurgis, iš ŠūklelilĮ 
km., Vilkaviškio ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

I r {vairius kitus 
auksinius ir sl- 

i dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kaina* I

Be to, turime 
. dideli ir gerą pa

sirinkimą Muzik- 
alifiku instrumen
tų, Muzikos Kny- 

Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKFR 

JKWKLRV — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8611

Lietuviai Sovietu 
Lenkijoje

Lenkijoj yra pasilikęs di
dokas skaičius lietuvių, ku
rie daugiausia išsimėtę po 
buvusį Dancigo koridorių. 
Visus surašyti ir sudaryti 
kokį nors sąrašą neįmano
ma, kadangi prie dabartinės 
Lenkijoje tvarkos bent koks 
organizuotas veikimas yra, 
negalimas, nes tai gali būti, 
įžiūrima priešvalst y b i n i u 
veikimu.

Lietuviai gyvena pas ūki
ninkus, dirba už maistą, pa
valgyti gauna tik dirbanty
sis, o žmona, vaikai ne. Yra 
ir tokių, kurie visai neturi 
nei duonos, nei bulvių. Tai 
šeimos, kurios frontuį pra
einant buvo apiplėštos ir 
šeimos be vyrų.

Išvažiuoti iš Lenkijos da
roma kliūčių. Lenkų įstai
gos nenori duoti leidimo ir 
siunčia juos pas rusus į jų 
ambasadą.

n

Daina Apie Vaina

Nėra žmogaus pasaulyje, 
kur neturėtų savyje gabumų 
gerą daryti. — Bulver.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreifkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero. UI.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Racijų i stoką ir 
jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

Taipgi Pasirinkimas Včliausių 
Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Dvidešimts šeštą 
Dieną, oi, broli,
Čia, mūsų mieste, 
Visai netoli, 
Lietuvių salėj, 
Klausykit, kviečiu, 
Vaina įvyko 
Tarp mūs tautiečių.. 
Tarpe gerųjų 
Mūs tėvynainių, 
Lietuvos narsių 
Karžygių ainių,
Ir tų, ką Kremliui 
Dabar vergauja, 
Kurių nors buvo 
Vien tiktai sauja... 
Bet jie taip elgės, 
Kad taip įvyktų, 
Kad tėvynainiai 
Ant jų supyktų;
Ir juos kaip prigul’ 
Ten išvanotų 
Ir iš šios salės 
Lauk išlumpuotų.
Ir tai įvyko.
Kaip pageidavo, 
Lupt raudonukai 
Tūli ten gavo.
Tad jie ir skundės 
Net per gazietą, 
Kad vieno kumštis, 
Ten buvus kieta; 
Kad ja, kaip žiebė, 
Tam raudonukui, 
Tai tas ant floro 
Taip ir susmuko.

Matyt, ne prastą 
Jis gavo guzą,
Nes ir dabar da 
Nešioj’ “arbūzą”. 
Dabar keik’ dieną, 
Kurioj jis gimė, 
Kad apturėjo 
Jis tokią žymią 
Nuo tų, ką trokšta, 
Kad vėl Lietuva 
Pataptų laisva,
Kaip kad ji buvo 
Prieš kelis metus, 
Kol, kaip tą žino,
Ir nepavergta 
Buvo Stalino,
Vergų raudonų,
Ir švabų tvirtų, 
Kurie tarp savęs 
Vėliau sus’kirto. 
“Ja, donerveter” 
Vieni jų plūdo,
O kiti “svolač”, 
Pagal jų būdą.
Bet, jei ne talka 
Narsuolių mūsų, 
Šiandie nebūtų 
Valstybės rusų; 
Rusai vergautų 
Dėl svetimųjų,
Kaip daug vergauja 
Dabar dėl jųjų. 
Nors ir jie yra 
Vergais rėžimo, 
Kurs ant durtuvų 
Vien tiktai rymo... 
Bet ateis laikas, 
Sutrupės pančiai, 
Kaip pranašavo 
Jau tą Valančius.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

1$ Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

DARBAS GVARANTUOTAS

5CIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S, Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073

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 liną. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

ftią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VĖ yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują, arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnĮ savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. BiU of Rights patvarkymus.

Šios bendroves 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

Povila.it


Į

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

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

$6.(K> per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Drangas** brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .....................  $7.00

' ■ Pusei meių ................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ...................................................................... v 1.50
Vienam mėnesiui ..............  75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, 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, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

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

Komunistų Logika
KO SIEKIA LIETUVIŲ TAUTA

Chicagos maskolbernių organas susimuša pats save. 
Jis garbina partizanus kovojusius prieš Hitlerio oku
paciją, ir keikia partizanus kovojančius Stalino okupa
ciją. Pirmuosius partizanus jie vadina patrijotais, o 
antruosius banditais. Tikrenybėje-gi, ir vieni ir antri 
partizanai yra tie patys žmonės, tie patys lietuviai 
patrijotai, kovotojai už lietuvių laisvę ir Lietuvos ne
priklausomybę: jie kovojo prieš rudąjį fašizmą jie ko
voja ir prieš raudonąjį fašizmą. Banditais Lietuvoje 
yra tik komunistai ir vagys maskoliai. Lietuvos par
tizanais buvo ir yra beveik visa lietuvių tauta. Lietu
voje buvo labai mažai Hitlerio šalininkų, mažai yra 
ir Stalino šalininkų. Visi lietuviai norėjo ir nori lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos.
PATYS SAVE SUPLAKA '

Susimušę maskolberniai partizanų arba Lietuvos pat- 
rijotų reikale, susimuša save ir Lietuvos vyriausybės 
bei laisvės ir nepriklausomybės reikale. Jie sako vie
noje vietoje, tam pačiam straipsnyje ir čia paduoda
moje tvarkoje, kad 1940 metais Lietuvos ir kitų Pa
balčio valstybių žmonės nuvertė “fašistinę valdžią o 
kitoje vietoje teigia, kad Raudonoji Armija įėjusi Lie
tuvon, Lietuvos prezidentas Smetona išbėgo Vokieti
jon. Reiškia: Lietuvos valdžią nuvertė ne Lietuvos žmo
nės, bet Rusijos Raudonoji Armija. Ta armija ir jos 
maršalas pasielgė lygiai taip pat, kaip Hitlerio ir Mus- 
solinio armijos pasielgė nuversdamos valdžias Austri
joje, Abisinijoje, ir kitose valstybėse, kurias jie smur
tu ir jėga okupavo. Šitą faktą pripažįsta ir maskoliš
kojo seimo, taip vadinamo “liaudies seimo” rezoliucija 
iš liepos mėn. 21 d. 1940 m.
VAIKIŠKI VAPALIOJIMAI

Maskolberniai puola Pabalčio valstybių atstovus 
Washin,gtone. Jie pasakoja visokias nesąmones, ir pri
eina prie absurdo. “Numaliavoję” ministerius Žadeikį 
ir Bilmanį “fašistais” ir bendradarbiautojais su lietu 
vių ir latvių fraternalinėmis organizacijomis, “apkalti
na” juos esant aristokratais, Peterburgo ir Maskvos 
universitetų produktais, buvusiais caristinės Rusijos 
karininkais ir valdininkais. Be to, Lietuvos ministeris 
Žadeikis esąs baisiai prasikaltęs tame, kad jis rapor
tuoja State Departamentui kiekvieną sovietinį prasi
kaltimą, ir net mėginęs suorganizuoti Lietuvos vyriau
sybę užsienyje.

Šitas visas “apkaltinimas“ Lietuvos ir Latvijos at
stovų atrodo, lyg, kad būtų paremtas kokių-nors mas
koliškų vaikėzų pasikalbėjimu su State Departamento 
valdininkais. Kokį, tas valdininkas susidarė įspūdį iš 
maskolbernių vapaliojimo ir protestų, gali spręsti iš 
citatos, kuri išspausdyta maskolbernių organe, būtent. 
“An official of the Eastern European Division said... 
the State Department was not avvare of any opposition 
by Baltic-Americans to the U. S. policy of non-recogni- 
tion of the present regimes... in the Baltic countries...’’ 
Reiškia, visi komunistų protestai ir reikalavimai pri
pažinti maskolišką rėžimą Pabalčio valstybėse yra nu
ėję į gurbą be skaitymo ir be pėdsako.

Gerai State Departamentas padarė. Juk ištikrųjų gė
da būtų State Departamentui laikyti byloje tokias ne
sąmones, kaip kad “Vilnis'’ rašo aukščiau cituotame 
jovaliniame straipsnyje. Be kitko, tame straipsnyje

kumpai

Rašo Adata

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

yra pasakyta ir štai kas: “The three Baltic countries, 
with a population of about 6,000,000, have no rtepresen- 
tation in the U. S., and are not recognized by our go- 
vernment”. Klausimas, ar čia paduotas teigimas yra 
rašytas vaiko, ar vaikams. Juk kiekvienas suaugęs žmo
gus žino, kad Pabalčio valstybės yra Amerikos pripa
žintos ir remiamos. Dabar eina kova, ne už Pabalčio 
pripažinimą, bet už panaikinimą, įjungimą į Sovietų 
Rusiją. Aukščiaus paduotas pacitąvimas, kaip tik ir 
parodo, kad maskolberniai arba nežino ką jie kalba, 
arba mulkina savo skaitytojus.

★
Mandžiūrijos Apiplėšimas

Žmonės kai kada juokais pasako, kad bolševikai yra 
“svieto lygintojai'’. Bet juokų nėra tuose kraštuose, 
kuriuos bolševikai pasigrobia.

Amerikiečiai ekspertai, kurie lankėsi Mandžiūrijoj, 
praneša, kad rusai bolševikai iš to krašto išgabeno 
įvairių mašinerijų už penkis šimtus milijonų dolerių. 
Jų nuomone, mažiausiai reiks dviejų metų, kol tie nuos
toliai bus galima atstatyti.

Tai šitokią gerovę atneša bolševikaį tiems kraštams, 
kuriuos jie pasigrobia.

Nauji

ešaLciuvizni-^ uitaitutz~ ■ —

Laiko Laiptais

LAIC žiniomis, Sovietų skleidžiamai propagandai at
remti, Stockholme pasirodė Paul Olbergo parašyta 
knyga “Baltija — fantazija ir tikrovė”. Taip pat ne
trukus išeis August Rei veikalas “Autoritatinis rė
žimas Baltijoje”. Lietuviškai pusei nušviesti, prie tų vei
kalų rašymo yra prisidėjęs Stockholme gyvenąs rašy
tojas Ignas Jurkūnas Šeinius.

★
Lietuvos Istorikai Renka Dokumentus

Lietuvos mokslininkai, kitiems tremtiniams padedant, 
kiek aplinkybės leidžia, stengiasi laiką naudoti Lietu
vai naudingiems darbams. Ypač istorikai, besilanky
dami po įvairius archyvus, ieško medžiagos lituanisti
kai. Vienas jaunas lietuvis istorikas turi planų pa
siekti Vatikano archyvus, kur kaip žinoma, yra daug 
medžiagos apie Lietuvos praeitį.

(Tęsinys)
— Elena Vladimirovna, 

Jūs pražudysit save, mane 
ir Feodorą. Dar akimirka, ir 
mes jau būsime jų rankose. 
Tik pagalvokit!

Grovienė nieko nereagavo. 
Tik sukniubo ant dar šilto 
motinos lavono. Onutė mai- 
tydama geruoju nenugalės, 
stipriai suėmė grovienę per 
liemenį ir vilkte išvilko per 
tuščius rūmus. Nieko ten ne
buvo, už tai niekas jų ne
matė.

Nesulaukdamas Feodoras 
buvo priėjęs prie durų ir, 
nusitvėręs apalpusią ponią, 
įnešė į karietą ir užkirto 
arkliams. Nakties tamsuma 
paslėpė juos. Kiek siekti ar
kliams, jie lėkė ir lėkė tolyn 
nuo dvaro. Buvo laimės, kad 
iš minios, įširdusios už šo- 
vimą, įsiveržus į tuščius rū
mus ir neradus jų, vysis 
juos raiti. Arkliai užduso ir 
apsiputojo. Jie vis lėkė, lė
kė. Tik toliau nuo namų O- 
nutė atsiduso kiek ramiau. 

8.
Ankstyvas pavasaris. Sau

lutė vis aukščiau užkopia 
ant dangaus. Vis drąsesni 
darosi jos spinduliai. Vis 
didesnės darosi sniege juo-

-------------------—------------- dos dėmės. Oras kasdien vis
go nemato kvislingavime ko- minkštesnis, giedresnis. Die- 
mumstams. ną. saulutės padedamas, pa-

★ ★ ★ vasaris jau įgauna savo tei-
Daugybė Amerikos protes- Ses: nuo stogų pradeda var-

tantų prycerių kiek įmany- vėti didelį lašai, ant kelių 
darni smerkia jau sunaikin- įr laukuose darosi balos. O 
tą fašizmą ir nacizmą, o naktis vėl savo parodo. Vėl 
kvislingauja augančiam ir pastogėse — ledo žvakės, 
stiprėjančiam komunizmui, vėl užsitraukia balos, vėl

★ ★ ★ sausa kojoms. Dieną tyška,
Norvegijos protestantų naktį pyška — tokia kovoMėnraštis “The Atlantic” 

balandžio mėnesio laidoje --
turi straipsnį antrašte “On P^eriai nei verčiami nesu- sa^ , .nra
Believing in God”. Be kitko tiko svetimai valstybei kvis- Pirmutines kregždes pra-
ten Darašvta- “Yra sakoma linSauti, ° 3U konfratrai A- nesą, kad jau atėjo pavasa-
kad krikščionis yra tas kurs merik°j kvislingauja nieke- ris. Netrukus ir garnys par-
palengvina tikėti į Dievą. “° neverčiami, kvislingauja
Man patinka tas posakis. 13 mosos va ms. parsineša, ,užįokusi
Kai aš skaitau Naująjį Tęs- u- • Tr ant kremo eiriasi• “Mantamentą ir kai dūmoju apie KaiP 8"b.ng, Norvegijos taf ntakas mano
Krintu tai man nrainlni ti dvasininkai uz atsisakymą ta3 sniegas tai mėsas, mano
. -1. . ’ tai ma .ne^Jnku “ kviaiino-auti Hitleriui taiD kojos, kaip piestos: kai šok-kėti į Dievą. Kai aš skaitau kvislingauti Hitleriui, taip j ’ ” . „
šv Povilo ar šv Pranciš- niekingi tie Amerikos pry- sm. sutrepens u . Čyrų-yy-
kaus Asyžiečio evvenima čeriai- kurie savanoriškai pavasaris”, gieda auks- Raus Asyžiečio gyvenimą, Stalinui tai kur padangėse vieversiu-tai man nesunku tikėti į Die- kvislingauja Stalinui. ,,p£ikau%aikučius ne_

vą. Nesunku man tikėti į Norveeiios dvasininkai lesintus; kai parlėkiau, pa-Dievą, kai as skaitau, kad Norvegijos dvasini ai
1,100 Norvegijos dvasininkų pasipnesinusiejį tarnauti be lesinsiu . 
bevelijo rezignuoti iš savo dieviškam judėjimui dauge- jau įr vaikučiai, kurie žie- 
vietų ir per tai netekti pra- liui Selbfiti tikėti į Dievą, o mą dėl šiltų rūbų neturėji- 
gyvenimo šaltinio, negu tap- Amerikos pryčenai, garbi- m0 nebuvo nė karto išleisti 
ti kvislinginės nacių vyriau- nantieji Staliną gal būt dau- į lauką, kad neperšaltų, ir 
sybės įnagiais.” geliui trukdo tikėti į Dievą, nebūtų su jais vargo sargi-

★ ★ ★ nant, dabar jau vidudieniais
Katalikų Bažnyčios "moks- Pre^Tnimano kalba Chi- išsirita į lauką. Dar už kiek

las neskelbia kad krikščio- cagoj buvo kupina išdidumo laiko merginos kasinėja dar
nia yra tas, kurs palengvi- lr ^,mas želius: mat, Jurginėse turi
na tikėti į Dievą. Bet neiš- Ft “g ‘!8 1 ? bŪU 8ŽJam0;’ rūtos' M?tc‘
rodo, kad katalikų teologai lyl? antras tos kalbos ry8' iSsinešuaios iš grjcios
galėtų daryti tam posakiui nedatekllus- stalą, Srtda gijas kurias

★ ★ ★ suverpė žiemą. Reikia dėti
Praeities garbingų ir pa- austi, kol laukų darbai ne-

sipūtusių imperijų negarbin- prasidėję. Vyrai vežimus, 
gas griuvimas, rodos, turėtų žagres ir kitus įrankius tai- 

jos dvasininkų atsisakymą v. įaįĮjų viešpačiams so. Visiems miela ore pasi-
k0°Pa™°“ ~ pamoka. Bet galiūnai iš pra- krapštinėti.

eities nesimokina. Ir šių lai- Taip būdavo prieš karą, 
kų galiūnai eina negarbin- anais ramiais laikais. Da
gai kritusių galiūnų pėdo- bar žmonės turi kitus rū- 
mis. pėsčius.
* lt it Bolševikai, paėmę į, savo

Pastovios taikos ir vai- rankas valdžią, visų pirmiau 
stybių saugumo laidas yra šia padarė su vokiečiais pa

gauti komunistams nei kiek ne jų rubežių išplėtime kitų baubas. Kai paliaubos bai- 
nemažesnė judošystė. tautų sąskaita, ne jų mili- gėsi, vokiečiai vėl puolė bu-

★ ★ tarinėse pajėgose, o vykini- vusią Rusiją ir beveik be
Kaip keista, kad daugelis me laisvės, lygybės ir tei- jokio pasipriešinimo užėmė 

tų. kurie smerkia kvislinga- singumo visų- pasaulio tau- didžiausius Rusijos plotus, 
vimą naciams, o nieko blo- tų tarpe. Tuo būdu Vokietija pakar-

kokį priekaištą.
★ ★ ★

Priminimas apie Norvegi-

ri ausy be yra vietoj. Savo 
laiku ir katalikiškoji spau
da su pagarba minėjo jų 
nusistatymą ir aukojimąsi.

★ ★ ★
Kvislingauti naciams bu

vo judošystė. Bet kvislin-
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sKžVįii nioj daugiau 6,000,000 vyrų. 
Techniškai santarvininkai 
stovėjo daug geriau už vo
kiečių kariuomenę. Jie bu
vo pakankamai aprūpinti šo
viniais ir kitokia karui rei
kalinga medžiaga. Tankų 
skaičius buvo toks didelis,ROMANAS

★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO A kad* galima buvo vartoti
;----- , — - juos net masėj.

Dėl to vokiečių nuotaikaji priversta buvo laikytį ry- ...... .n.o
tuose apie !•/, milijono žmo- Pablogėjo ir jau 1918 m. ge

gūžės mėn. puolimo inicija-tojo Napoleono I klaidą, nes
nių, kada šie žmonės būtų tyvą Paėm6 Santarvė.
buvę taip pravartus vakarų Matydamos Santarvės ka-
fronte. ro jėgų perviršijimą, nusmu-

... . , ,, ko vokiečių kariuomenės moVakarų fronte tik dabar .. ..„ rales jėgos. Vokietija pasiuvę! prasidėjo aršiausios zu- ®a - • le taikytis Amerikos prezi-dynes. Tiek laiko ilsėjęs, dento pagrin.
santarvininkai išugdė savo dais. be aneksjjų jr Rontrj_
aro jėgas ir apsirūpino j j>ucįjų tautų apsisprendimo

vairiomis karo priemonėmis. , . „ . . . , .\ , pamatais. Sąjungininkai, pa-Vok,eonu g, turėjo daug P
darbo apsidirbti su Rusija, vi]sono
dar daugiau — palaikyti . . . .. ,. ° . m. , . lygomis ir ėjo prie galutinoAustrovengriją, Turkiją ir lajmėjimo Ir 1918 m ,
Bulgariją, kurios tuoj po kri{jo u Vokietijos
Rusijos suirimo vos tebesi- . ,. .. . . ,, . .. .. ? x . . . . . ... įgaliotiniai Versalyje pasilaikė ant kojų ir tai tik per r
vokišką kumštį. Bet ir pa
čios Vokietijos puolimo dva
sia žymiai sumenkėjo. Vo-

rašė tokias sąlygas, kurias 
padiktavo sąjungininkai. 

(Bus daugiau)

kiečių kariuomenė buvo jau (jž brangią Lietuvą, tėvynę, 
labai išvargusi. Vis dėlto už šventą žemę — motinėlę; 
Vokietija puolė santarvinin- Aukštai jos vėliavą iškėlę, 
kus, kad greičiau baigtų ka- Kaip mūsų bočių bočiai gynė, 
rą. Santarvininkų nuotaika Ginklais šarvuoti kruvinais, 
buvo pakilusi: jie buvo pa- į kovą stosim milžinais, 
silsėję. Vienų amerikiečių Maironis
santarvininkų armijoje bu- -----------
vo viršum milijono karių. Kas stoja į kovą su savo 
Visa vadovybė paskirta Fo- silpnybėmis, visuomet lai- 
chui, kuris turėjo savo ži- mi.

&

■,-į

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

WESTWOOD UQUOR 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



Pirmadienis, bal. 29, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

RAUDONOJO KRYŽIAUS PAGALBA NELAIMIN
GUOSE ATSITIKIMUOSE

Nors tvanai pavasario me
tu paprasčiausias pavojus 
žmonėms ir turtui, bet ne
laimingas atsitikimas gali 
bet kada įvykti. Įgriuvimai 
kasyklose gali užmušti daug 
vyrų, ekspliozija fabrike ga
li šimtus darbininkų sužeis
ti. Kada tokios nelaimės į- 
vyksta Raudonasis Kryžius, 
kuris praeitais metais pa
dėjo 266,000 žmonių, net 
270 nelaimėse, teikia greitą 
ir pasekmingą pagalbą.

Kiekviename apskrityje 
Suv. Valstijose yra Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus sky 
rius ir kaip tik kokia ne
laimė užpuola, kiekvienas 
Raud. Kryžiaus darbininkas 
pasiryžęs tuoj stoti į darbą. 
Jie žino kur ir kaip pradėti 
darbą, kaip gauti ir išdalin
ti drabužius ir maistą. Ir jie 
žino kur kreiptis kad gavus 
kuo greičiausią paramą.

Raud. Kryžiaus nelaimių 
pašalpos darbas vis tęsiasi. 
Kai kuriems žmonėms rei
kia tik maisto, drabužių, ar 
laikiną apsistojimo vietą, 
bet kada namai sunaikinti, 
vyrai suparaližuoti, moterys 
be pagalbos, tada Raud. 
Kryžiaus darbas tęsiasi per 
ilgą laiką.

Reikia tik atsiminti Pina- 
ville, Ky., eksplioziją gruo
džio mėn., arba eksplioziją

Tai bent senis
Donipham, Mo. — George 

J. Allen, gyventojas šio mie
stelio, šių metų sausio mė
nesį minėjęs 100 metų su
kaktį, susituokė su 72 me
tų moterim ir išvyko poves- 
tuvinėn kelionėn.

Vyriausias jos sūnus pir
mos moterystės 80 metų am
žiaus.

Browder Vyksta į
Maskva (Savo Vardu)
STOKHOLMAS, bal. 27.- 

Buvęs Amerikos komunistų 
partijos vadas Earl Brow- 
der šį vakarą atvyko į Stok
holmą ir sakė jis vyksta į 
Rusiją, kadangi jis yra au
torius “ir manau studijuoti 
politinį gyvenimą Rusijo
je.” Daug kartų keliavęs į 
Rusiją, Browder’is šį kartą 
pirmą kartą vyksta savo 
tikra vardu.

West Virginia valstybėj sau 
šio mėn., kuri sunaikino 22 
butus. Kada butai sunaikin
ti, Raud. Kryžius pasiruo
šęs pradėti atstatymo dar
bą. Kada šeimos galva su
žeista, Raud. Kryžius parū
pina finansinę pagalbą šei
mai pakol gauna pagalbos 
iš kitur.

Kartais Raud. Kryžius tu
ri parūpinti pašalpą per mė
nesius ir net per metus, ka
da žmogus rimtai sužeistas 
ir iš naujo turi išmokti nau
ją užsiėmimą arba profesi
ją. Ir kada šeimos visi pini
gai išsibaigia ir ji negauna 
kitokios pagalbos, Raud. 
Kryžius parūpina namus, ū- 
kių mašineriją ir 1.1., kad 
šeima galėtų pramisti kaip 
pripratus.

Raud. Kryžius tuoj žino 
kur pagalba yra reikalinga. 
Bet kuriems pagalba tuoj 
nesiūloma turi patys kreip
tis prie arčiausio Raudono
jo Kryžiaus skyriaus. R.K.

DVIEJŲ METŲ MIR
TIES SUKAKTUVES

A.

GATELIS

Jau sukako du metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, žmonų ir 
motinų.

Netekome savo mylimos Ba
landžio 20, 1944.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailesti, gas Dievas 
suteikia jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami jos liūdnų 
prasišalinimų iš mūsij tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Balandžio 30 d.. Nekalto
Prasidėjimo Panelės Švč. pa
rapijos bažnyčioje, 8 vai., ryto.

Kviečiame vidus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. u. Jozefos sielų.

N'iiliftilę:
Duktė.

Vyras, Sūnus ir

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH
LAIDOTUVES

Bal. 15 d. buvo gedulo 
pamaldos ir laidotuvės Vic- 
tor J. Peterlonio, kuris mi
rė netikėtai bal. 11 d. Pa
maldos buvo ŠŠ. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, o laido
tuvės Kalvarijos kapuose su 
kariškom apeigom, nes ve
lionis buvo veteranas pir
mo pasaulinio karo. Buvo 
narys American Legion, 
Furn. City Post, taipgi his- 
torian naujo Gerald A. Bar
to Post, C. W. Vets.

Bal. 16 d. buvo gedulo 
pamaldos už Antano Kliuo- 
nio sielą. Palaidotas ŠŠ. Pet 
ro ir Povilo parapijos ka
puose.
VELYKŲ ŠVENTE

Gavėniai pasibaigus, Ve
lykų rytas prašvito malo
nus ir diena buvo graži, šil
ta. Prisikėlimo apeigos ir 
šv. Mišios buvo 6 vai. ryto. 
Procesijoj dalyvavo įvairios 
parapijos draugijos 
kyklos vaikučiai.
SVEČIAI

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo seny, atdaru 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima (erai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOUL.O Olnt- 
ment palengvi
nimui skamsmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių Caisdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybBs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pegelbSs išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

da.. Vartokite JJ irgi zkaudlems 
nudegimams, SųSų ir sutrūktom 
pražaltnlmui, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimų. Atvfidina va
dinamų Athlete’s Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plktlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pir&tų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

LEOtTLO OINTMENT parsi
duoda po Sl.OO, 1.76, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tie
siog j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd- 

Dept. D. Chicago 39, III.

svetainėje. Pusryčiais rūpi
nasi Magd. Ambatavičienė 
ir Ver. Kamsickienė. Sąjun- 
gietės taipgi iš anksto rū
pinasi ir bazaro reikalais, 
kuris bus birželio mėnesį, 
parapijos labui. V. M. K.

BCK“DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO 
TI “DRAUGI”

Būk šviesus, 
“Draugą“.

skaityk

CHICAGOJE

v" ■ Grandson apielinkės, Švei-
, carijoj, vienoj anglies kasy- 
l koj šiuo metu daugiau kalbų, 

Brighton Park. — Fede-, kurie, sakoma, yra 100,000 
racijos 19 skyriaus susirin- į metų.
kimas įvyks antradienį, ba
landžio 30 d., 7 v. vakare, 
parapijos mokyklos kamba
ry. Išrinkti atstovai nepa
mirškit atsilankyti. Valdyba

ranesimai

Taksų Klausimu
Cicero. — šv. Antano Pa

rapijos Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas taksų klau
simu buvo balandžio 24 d. 
Klubas nutarė protestuoti 
dėl aukštų taksų. Protesto 
procedūra tokia:

Sumokėti pirmą taksų da
lį ir sykiu pareikšti protes
tą. Kurie jau yra sumokėję 
pirmą dalį, turi sumokėti 
antrą dalį ir pareikšti pro
testą.

Visus taksus reikia mokė
ti pas klubo legalį patarėją 
adv. L. W. Kizą, 1515 So.

ir mo- 49 Avė. Jis taip pat visiems 
suteiks reikalingų informa
cijų ir patarimų.

Čekius, Money Orders rei
kia rašyti miestelio kolek
toriaus Jerry Dolezal, o į- 
teikti adv. Kizui.

A. Valančius

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

PLATINKITE “DRAUGĄ“

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Albina V. Kamsickienė,
Y l/c> Waves, buvo parvy
kęs namo Velykų šventėms. 
Ištisą savaitę išbuvo su tė
vais, Pranu ir Ver. Kamsic- 
kais. Sykiu parsivežė ir sve- 
čią, pastaruoju laiku iš tar
nybos paliuosuotą draugę, 
Marion W. Sunset (Sunny) 
iš Roseau, Minn.
RUOŠIASI MOTINŲ 
DIENAI

Moterų Są-gos 42 kp. ruo
šiasi paminėti Motinų Die
ną. Tai metinė kp. šventė, 

i Geg. 5 d. mokyklos svetai
nėje kuopa ruošia kortavi- 
mo vakarą. Komisijoj dar
buojasi: pirm. Stephanie
Kryger ir pagelb. Ver. Kam
sickienė. Motinų Dieną, 8 
vai. ryto per šv. Mišias na- : 
rėš eis prie šv. Komunijos! 
bendrai. Po Mišių bus su
ruošta pusryčiai mokyklos

ONA GRICIENE
(po tėvais Luka.se wicz )

Gyveno 5621 S. Mulligan Avė. 
POKtainouth 7 956.

Mirė baland. 27, 1946, 1:45
vai. jx> pietų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Itaseinių apsk., Ši
luvos parap.

Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų, Pranciškų, dukterį Onų 
ir žentų Pranciškų Arnish; 2 
anūkus: Frederick ir Valeria 
Arnish, 3 brolius: Adolfų,
brolienę M ortų. Pranciškų, 
brolienę Jadvygų, Stanislovų, 
brolienę Barboių. švogerį Ka
zimierų Gabel, ir jų šeimas, 
pusseserę Elenų Romanaus- 
kienę ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
iM. Phillips koplyčioje, 3807 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegiužės 1 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Juoza
po parap. bažnyčių, 56th ir 
Harlem Avė., kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vjsus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, žen
tas, Anūkai, Broliai, Brolienės, 
švogeris, Pusseserė-

Laidotuvių, Direktorius An- 
thony M. Phillips, Telefonas 
YARds 4908.

PasMusSutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi {Mūsų Įstaigą!

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

Daupato yra pilnai
patenkinti tais nwno iedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
{ mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTBKN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PAGELBEKITE IŠTREMTIEMS
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ
KURIO JIE YRA LABAI PASILGĘ

“Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa
bėgusių lietuvių prašant uiuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
laisvę. “Draugo” Administracija jau siunčia nemažą skai
čių “Draugo” lietuviams ištrėmime, bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.

Kreipiamės į mielus “Draugo” skaitytojus atjausti 
savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos 
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 
“Ištremtų lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų 
galima siųsti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugo” skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Draugo” Admi
nistracijai, pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui” 
2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA

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 3 3 5

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

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. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO
rv

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas t

NARIAI:

O h 1 e a g o ■

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBOLANCU 
Patarnau jam 
dienąir n aktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULE VIČIUS
4348 S. CALIFOBN1A AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. I.

1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 6. LITUANICA AVĖ. Phone VAKds 4008

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

Luka.se


B

EKSTRA PRANEŠIMAS

NESIDUOKITE KLAIDINAMI!
New York (LAIC) — Ir 

vėl spauda, bei radio, pa
leido sensacinę žinutę apie 
buktai turintį įvykti Balti
jos kraštų užgrobimo pripa
žinimą.

Pav. balandžio 21 d. iš 
Washingtono datuotame pra
nešimo AP skelbia: “Even- 
tual recognition of Russian 
absorption of Lithuania, Lat- 
via and Estonia was fore- 
east by diplomatic authori- 
ties today as a practical po- 
litical necessity, ir t. t.”

Šia proga, LAIC laiko rei
kalingu priminti, kad pana
šios rūšies išmislai užinte- 
resuotų šaltinių skleidžiami 
ne nuo šiandien. Priminsi
me, kad panašios

E

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

. VNT>F„K U. S. GOVERNMENT SIII’ERVISION

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

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

fe

10,000
• DEGTINĖS

BONKŲ
BRANDĖS
RUM’0

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER“Lietuviškas

Žydukas'*

©k

C* ■"
r ‘i > r .

y "+ . ■ 1 s-

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISINO

TnrtM Viri 117,500,000. — Atsargu Fondas Viri $1.500.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

a«g
DIE17RASTTS DRĄŪGAS, CHICAGO, ITTTNOIS

=-'--------- ' ' 11 JIH'I 1 ' lnwi»w ------ -----------------------

nute pav., buvo plačiai pas
kleista š. m. sausio mėnesy, 
tuoj po Naujų Metų.

Anas reikalas buvo išaiš
kintas ir pranešimo šaltiniaiį
lokalizuoti. da vieši

Reikalą patikrinus, LAICf ,
praneša, kad ir ši gandų Klnų k’rdmolas 
banga yra tiek pat nepa-
grysta ir klaidinanti kiek ir 
visos kitos buvusios.

Hitlerio daiktų paroda
VVashington, D. C. — Na- 

cionalio Archyvo Rūmuose 
čia išstatyta parodai Hitle
rio vedybų certifikatas, pri
vatinis testamentas ir kiti

rūšies ži- ' daiktai.

’W:i! s; M?

Kiny Kardinolas

KOMPANIJA IR VYRIAUSYBE

TIRIA TRAUKINIŲ KATASTROFOS PRIEŽASTĮ
INŽINIERIUS EXPOSITION FLYER LIGONINĖJ SAU

GOMAS. NORIMA GAUTI AIŠKUS ATSAKYMAI I 
KETURIS KLAUSIMUS.

Traukinių Napervilyje ka- i inžinierius nesulėtino trauki-

Thomas 
Tien, kuris yra nariu Dieviš
kojo žodžio Kongregacijos, 
pakeliui iš Romos, sustojęs 
Techny, III., da vieši Ame
rikoj. Praeitą penktadienį jis 
buvo atvykęs į Chicago ir ve
dė noveną į Sopulingąją Mo
tiną, Our Lady of Sorrow 
bažnyčioje.

Malkynėj kūdikio 
lavonas

Prie Bissell ir WiUow 
gatvių, po šalygatviu, mal
kynėj rasta lavonas mergai
tės apie penkių metų am
žiaus, įvyniotas į kareivišką 
blanketą ir malkomis apkrau 
tas. Koroneris nustatė, kad 
lavonas buvęs padėtas prieš 
šešis mėnesius.

Suspenduoti
'^Urmonai

Susekti esant girtame sto
vyje, kuomet buvo pareigo
se, policijos viršininko sus
penduoti du miesto patrol- 
menai: E. Coyle, 8317 Prai- 
rie Avė., ir R. Rupright, 
7202 Greenwood Avė.

Mirė buvęs viršininkas

Calif. Buvo 
žiaus.

71 metų am-

John P. Dinnen, buvęs 
Chicago policijos viršinin
kas, mirė San Bernardine 
Ligoninėj, San Bernardine, kartais net į vidų įsibriau

90 vakansi jų
Pranešama, kad Hines li

goninėj šiuo metu yra net 90 
vakansijų (atdarų pozicijų): 
fizinės terapijos technikams, 
klerkams - typistams ir vy- 
rams-slaugėms. Algos nuo 
$1,572 iki $2,100 į metus.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas

Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

GUST LANG
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

dS£ 3E
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tastrofa, kurioj žuvo 44 ke 
leiviai ir dėsėtkai kitų su
žeista, vyriausybės ir pačios 
Burlington Geležinkelio Kom 
panijos pradėta nuodugniai 
tirti.
Valstybės gynėjas Du Page 

apskrityje įsakė traukinių 
vadovybėms ir kompanijos 
atstovams atvykti į jo ofisą 
išklausinėjimams. Tuo pačiu 
metu Burlington kompanija 
praneša pradėjus vykdyti 
savo tirimą priežasties tos 
katastrofos.
NORIMA GAUTI AIŠKUS 
ATSAKYMAI

Advance Flyer ir Exposi- 
tion Flyer iš Chicago sto
ties išėjo sykiu 12:35 popiet 
ir turėjo eiti nustatyta tvar
ka, kaip ir kasdieną. Taigi, 
norima gauti aiškūs atsaky
mai į šiuos klausimus:

1. Kodėl Exposition Flyer 
važiavo per greitai, 85 my
lias į valandą, kaip pats in
žinierius W. W. Blaine tuo
jau po katastrofos, kurioj 
tik lengvai buvo sužeistas, 
prisipažino?

2. Kodėl Exposition Flyer

Kaip išvengti nuos
toliu mokykloms

Švietimo Borde pradėta 
svarstyti klausimas, kaip 
išvengti mokykloms nuosto
lių, kurių pridaro vaikai 
atostogų metu, išdaužydami Crawford.
langus, sužalodami duris, I------------

darni ir t. t. Šis vaikų išdy
kavimas kasmet miestui at- 
seina $200,000.

Yra sumanymas vasaros 
metu viešąsias mokyklas 
laikyti atdaras vadina
miems ‘ ‘ęommunity’ ’ cen
trams. Tikima, kad centrų 
priežiūra pigiau atseitų, 
negu laikant mokyklą užda
rą, kad vaikai akmenimis 
langus daužytų.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051 P
330

nio, kuomet pamatė pirmą 
signalą — geltoną šviesą, 
kuri reiškia sulėtinti trau
kinį, nes prekyje yra pavo
jus, ir visiškai ignoravo to
liau raudoną signalą?

3. Kodėl Exposition Flyer 
negalėjo būti sulėtintas. In
žinierius Blaine sako, kad jo 
traukinys iš 11 vagonų buvo 
perlengvas ir dėlto negalėjęs 
staiga sulėtinti. Bet varžtų 
(brekių) ekspertai liudija, 
kad garvežio varžtai buvę 
geri ir galima per tokią dis
tanciją kad ir lengvą trau
kinį sulėtinti?

4. Kokia mechaniška prie
žastis buvo Advance Flyer, 
kad jam treinmen’o buvo į- 
sakyta Napervilyje sustoti?
LAVONAI IŠSIŲSTI 
Į NAMUS

Liūdnas ir graudus buvo 
reginys, kuomet dieną prieš 
tai linksmų keleivių lavonai 
buvo suvešti į Naperville 
geležinkelio stotį ir sddėti į 
vagonus, kda jie baigtų na
mo savo kelionę kuriai bu
vo išsipirkę bilietus Chica
go j-

Pullman darbinin
kams 16c

Keturiems tūkstančiams 
Pullman darbininkų pakelta 
algos 16c į valandą, kaip 
praneša kompanijos D. A.

Įvairios {domios

ŽINIOS
Gimimai sumažėjo

VVashington, D. C. — Cen
zo biuras skelbia, kad per 
pirmus du šių metų mėne
sius gimimų skaičius J. A. 
V. buvo 20,000 mažesnis, 
negu per tą laiką 1945 m.

Mirtingumas per tą laiką 
buvo padidėjęs 8.3 nuošim
čiais.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
Ifl METAMS

#500.00 «ydymo
POLISAS

#4.00 METAMS
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ
METINIS PAVASARINIS KONCERTAS

Kuriame Dainuos Žymios Dainininkės

ALBENA RUTHER, Soprano —ir— ALDONA BARČUS, 
Mezzo Soprano Ir Kitos Solistės, kaip tai:—Christine Miller, 
Mary Pukšmis, Aldona Grig, Elaine Pendrys, Sylvia Pran, 
Dale Daniunas, AMona Rakauskas, Eleanor Krikščiūnas, Wan- 
da Žaibelio ir Estelle Bogdon.

Sekmad., May (Gegužės) 5 d., 1946 m.
CIVIC THEATRE, - 20 N. Wacker Drive 
Pradžia: 3:30 pp. Įžanga: 90c iki $1.80 (su taksais)

KALTINAMAS DĖL 
KATASTROFOS

William W. Blaine, 68 me
tų, kilęs iš Galesburg, III., 
inžinierius Exposition Fly
er, kurs katastrofoj lengvai 
sužeistas, saugomas autori
tetų Aurora ligoninėj. Jis
kaltinamas neatsargumu nejnos Marij°s parapijos baž

nyčioje, o vestuvių puota 
Darius-Girėnas salėj. Jauno-rūpestingumu. (Acme-Drau- 

gas telephoto)

Muilas iš žydų lavonu
Bratislava, Čekoslovakija. 

— Michalovce miestelio žydų 
rabinas pranešė vyriausiam 
Bratislavos žydų rabinui, 
kad Michalovce atsiradęs rin 
koj muilas yra pagamintas 
per karą, nazių okupacijos 
metu iš žydų lavonų. Ant 
muilo pažymėtos raidės “R. 
J. F.” reiškia “Reines Judten 
Fett” (“Gryni Žydų Tau
kai”).

Michalovce rabinas, sako, 
dedąs pastangų, kad sukėlus 
fondą išpirkimui iš rinkos 
viso to muilo.

Negrai pereina
Cincinnati, Ohio. — 

Trejybės bažnyčioje 37 neg
rai priimti į Katalikų Bažny
čią. Kita klasė iš 20 asme
nų bus paruošta priėmimui 
liepos mėnesį.

Šv.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
*1000.00 polisas

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Pirmadienis, bal 29 1946

/ mus
X Dievo Apvaizdos para

pijoj gegužės 5 d. bus įdo
mios laidotuvės. Iš vakaro, 
parapijos salėj bus pašar
votas Mr. Parapijos Morgi- 
čius, o ant rytojaus jis bus 
laidojamas didelėmis iškil
mėmis. Vietoj ašarų, visi 
laidotuvių dalyviai linksmin
sis. Visa parapija ruošias 
toms laidotuvėms.

X Marijona Dnilienė (po 
tėvais Marčiulioniūtė, iš 
Springfield, III.) mirė vie 
noj Springfield ligoninėje. 
Jaunystėj ji ten labai buvo 
veikli jaunimo — vyčių tar
pe. Jos vyras Jurgis Drulis 
yra buvęs veikėjas vyčių 
Brighton Parke. Vedę apsi
gyveno Marąuette Parke ir 
visą laiką gyveno.

X Beraice Užundėnas, iš 
Marąuette Park, su James 
Terrence vestuvių varpai 
suskambės gegužės 18 d. 
šliūbas bus Gimimo Šv. Pa-

ji yra baigus Šv. Kazimiero 
Akademiją. Jaunosios tėvai 
Jonas ir Ona Užundėnai jau 
ruošias iškėlimui šaunių sa
vo dukteriai vestuvių.

X V. Strakalaitis, E. Nor- 
but, K. Dirgelis dramoje 
“Gatvės Vaikai” vaidins 
svarbiausias roles. Ši dra
ma bus atvaidinta Šv. Var
do Draugijos vakare sekma
dienį, gegužės 5 d., Gimimo 
Šv. Panos Marijos parapi
jos salėj. Dramos autorius 
J. J. Zolp, kurs režisuoja 
dramą, vaidins pačią svar
biausią rolę.

X L. Vyčių Chicago aps
kritis jau pradėjo skleisti 
tikietus didelių dovanų, ku
rias laimingieji gaus per tra 
dicinę Chicago vyčių dieną, 
liepos 4-tą, Vytauto parke. 
Visas šių metų pikniko pel
nas eis įrengimui jaunimo 
centro, kurį šiomis dieno
mis nupirktas prie 47 ir 
Campbell gatvių.

X Gerdžiflnų namuose, 
2943 W. Fullerton St., tikrai 
buvo linksmos Velykos ir 
visa šeima džiaugėsi sulau
kus dar vieno šeimos nario, 
garbingai paliuosuoto iš lai
vyno, būtent Bernardo Ger- 
džiūno. Gaila tik, kad jo bro

lio Vinco nebuvo namie sy
kiu švęsti Velykas, bet ir 
šis tikimasi neužilgo grįš. 
Tėvai ta proga iškėlė vai
šes, kuriose dalyvavo daug 
svečių.

X Kukštienė, iš Brighton 
Park, ilgokai nesveikavus, 
kad pilnai nustatyti negala 
vimo priežastį, gydytojas 
patarė išvažiuoti į ligoninę

X Stanislovas ir Emilija 
Klevinskai gegužės mėn. 2 
d. švęs savo vedybinio gy
venimo 20 metų sukaktį. A- 
budu yra pavyzdingi Šv. 
Jurgio parapijos nariai, nors 
gyvena toliau — 7358 So. 
Union. Jų sūnus Walteris 
dabar jau devintas mėnuo 
yra Mississippi valstijoje, 
Keesler Field, aviacijos mo
kykloje, daugiausia mokin
damasis prie B-29. Klevins
kai “Draugą” skaito jau a- 
pie 15 metų.
PLATINKITE “DRAUGĄ”




