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PASKIRTA KOMISIJA NAGRINĖTI ISPANIJA
KLAUSIAMA AR PRANCŪZIJA PALAIKYS RUSU 

PUSE UŽSIENIU MINISTRU KONFERENCIJOJE
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Niekad joks tarptautinis 
suvažiavimas nebuvo apsup
tas tokiu paslaptingumu, 
kaip šis “Keturių” susitiki
mas Paryžiuje.

Keturi užsienių reikalų 
ministrai posėdžiauja visiš
koj paslapty, nutarę nieko 
spaudai neskelbti, kol nebus 
prieita prie susitarimo. Ta
čiau reikia tikėtis,. kad ret
karčiais išeis iš salės koks 
oficialus komunikatas, ku
ris prasklaidys tas miglas, 
kuriose šiandien pasaulis 
randasi.

Daug jau dabar visokių 
gandų skleidžiama. Atrodo, 
kad tikras “nervų karas” 
prasidėjo ir kartais yra sun
ku atskirti kur teisybė ir 
kur melas.

Čia Tikroji Taikos 
Konferencija

Šį “Keturių” susitikimą 
vertėjo tikriau pavadinti 
tikrąja ‘‘Taikos Konferenci
ja,” nes ji nustatys ir pa
puoš taikai dirvą. Be ketu
rių susitarimo neįvyks nei 
Paryžiaus konferencija, tuo 
tarpu jei ministrams pavyks 
susitarti, anoji konferencija 
turės dirbti tik šios konfe
rencijos susitarimo ribose.

Kad ši konferencija yra 
svarbi, rodo tas faktas, kad 
kiekviena delegacija atvyko 
skaitlinga, gerai pasiruošu
si, turinti žymių ekspertų.

Iš visų sensaciškiausia 
yra rusų delegacija, kuri su
sideda iš 200 asmenų. Jon 
įeina pačios “tvirčiausios” 
Kremliaus galvos, kaip Vy- 
šinskis, kuris visiems, pažįs
tamas iš duelio su Bevinu 
Londone, ir Dekonazovas, 
kuris vaidina gan didelį vai d 
menį intimiuose Kremliaus 
reikaluose.

Pats Molotovas iš sovietų 
pasiuntinybės į konferenci
ją važinėja “šarvuotu” pa
siuntinybės automobiliu, ly
dimas sargų, kurie nei foto
grafų, nei žurnalistų arti 
neprileidžia.

Amerikiečių delegacija sa
vo tarpe turį du šulus, kaip 
senatorius Connally ir Van- 
denberg. Be jų pritarimo 
prezidentas Trumanas nega
li tikėtis senato sutikimo 
dėl taikos sutarčių teksto ir 
jo likimas būtų toks pat, 
kaip prezidento Wilsono 
1919 metais.

Bevinui padėti ‘kovoti” 
atvyko iš Turkijos per Ro
mą anglų pasiuntinys Rusi
joje Morice Petersen, kuris 
yra didelis specialistas rusų 
klausime. Gi Olivier Harvey 
yra vakarų klausimuose spe
cialistas ir padės ginti An
glijos tezes Vokietijos klau
simą sprendžiant.

Prancūzų ministras Bida- 
ult savo dispozicijai turi vie
toj visą ministeriją. Konfe
rencijoj jis yra padedamas 
Couve de Murville, kuris jau 
keturi mėnesiai Londone

drauge su kitais užsienių 
reikalų ministrų pavaduoto
jais bandė paruošti taikos 
sutartis.
Amerikiečiai Nenori Pyktis 

su Rusais
Amerikiečiai nori iš šios 

konferencijos išeiti nesuci- 
pykę su rusais, tačiau yra 
tvirtai nusistatę priešintis 
sovietų ekspansijai, palai
kant anglus ir neužmirštant 
savo interesų Tolimuose Ry
tuose. Tačiau, jokio aiškaus 
nusistatymo Vokietijos at
žvilgiu iš Amerikos pusės 
nėra.

Anglai bando smarkiai 
priešintis rusų išėjimui į 
Viduržemio jūrą ir tebėra 
iki šiam laikui priešingi 
Ruhro krašto įnternacionali- 
zavimui ir nuolatinei jo oku
pacijai.

Rusai pasilieka vis pas
laptingi ir nenori atidengti 
savo kortų. Dar nežinia ar 
Maskva yra tvirtai nusista
čiusi palaikyti jugoslavų rei
kalavimus į Triestą, ar nu
sileis tame klausime. Ar at
sisakys nuo Tripolitaino kon 
trelės taip pat dar neaišku. 
Tik viena yra žinoma, kad 
sovietų delegacija yra tvir
tai pasiryžusi reikalauti sau 
laisvo išėjimo į Viduržemio į 
jūrą. Vokietijos klausimų jų 
nuomonė neaiški.
Ar Prancūzija Stos Rusų 

Pusėje?
Viename savo pareiškime 

prancūzų komunistų vadas 
Thorez pasakė, kad užsienių 
reikalų ministras Bidault 
laikysis jo pareikštos tezės, 
kas reikštų, kad konferenci
joje Prancūzija palaikytų 
Rusijos pusę.
Laikas Dirba Rusų Naudai

Konferencija atsidarė kaip 
tik pačiu kritiškiausiu Eu-

KAIP INŽINIERIUS BUVO ĮSPĖTAS PIRM TRAUKINIŲ SUSIKCLIMO

Šis foto-braižinys parodo kas tiriama Burlington geležinkelio nelaimėje Naper- 
ville, III., kurioje žuvo 45 asmenys, čia parodoma kaip signalai įspėjo Exposition Flyer 
inžinierių. Ekspertai sako traukinys važiuojąs 80 mylių per valandą gali normaliai su
stoti per 4,400 pėdų distanciją. Expositiou -Flyer, tačiau, visu smarkumu įvažiavo į 
užpakalį Advance Flyer traukinio, kuris buvo čia sustojęs. (Acme Telephoto.)

VOKIEČIAI IŠRINKO KRIKŠČIONIU PARTIJA; <• ,
NAGRINĖJA MAIŠTAVIMĄ ŽYDU STOVYKLOJE! uzgirlas Muniimas

šalpos Vokieti mnFRANKFURTAS, bal. 29. 
—Beveik pilni daviniai iš 
sekmadienio rinkimų duoda 
dešiniąjai krikščionių parti
jai 2 prieš 1 pirmenybę virš 
artimiausio priešo, kaires
nės socialdemokratų parti
jos, laimėdama 4,000 iš 6,- 
083 provincijų tarybų vie
tas.

18 Sužeista Riaušėse
Socialdemokratai laimėjo

nę kovą tarpe vokiečių bal
suotojų ir daugiau negu 
5,000 išvietintų žydų iš Land 
sbergo stovyklos. Susirėmi
me vienas asmuo buvo už
muštas ir 18 sunkiai sužei
sti.

Kautynės prasidėjo kuo
met pasklido gandas būk 
vokiečiai civiliai užmušė du 
žydus sargybinius. Žydų sto
vykloje įvesta 10 dienų išė
jimo suvaržymas.

YVASHINGTON, bal. 29. 
—Senato teisingumo ko
mitetas šiandien užgyrė 
bylių leidžiant siųsti pri
vačius šalpos siuntinius iš 
Amerikos pavieniems as
menims buvusiose priešų 
šalyse Vokietijoje ir Ja
ponijoje.

ropoję metu ir tai gal tam 1,652 vietas, komunistai tik 
buvo priežastis sušaukti ke- 138 vietas, ir liberalai de- 
turius ministrus. Šis suma- mokratai 92 vietas. Antra- 
nymas kilo iš anglų-saksų me balsavime U.S. okupaci- 
pusės, nes jie pamatė, kad jos zonoje, 72.2 nuošimčiai 
neesant susitarimui, rusai balsuotojų dalyvavo rinki- 
naudojasi neramiu laiku,, muose.
organizuodami savo naudai

Minėjo Duče
ROMA, bal. 29.—Policijai 

beieškant Mussolinio palai-

GROMYKO ATSISAKĖ TUO REIKALU BALSUOTI;
JAU PASKIRTA PENKIŲ DELEGATU KOMISIJA
NEW YORKAS, bal. 29. — šios dienos UN apsaugos 

tarybos sesijoje pravestas balsavimas dėl Australijos pa
siūlymo paskirti penkių narių komisiją išnagrinėti Fran
co režimą Ispanijoje, ir nustatyti ar jis tikrai yra pavo
jus pasaulio taikai.

Rusų delegatas Gromyko susilaikė n.'o balsavimo tuo 
klausimo, ir balsavimas vykdyti australų įnešimą buvo 
10 prieš 0. Gromyko sakė jis būtų galėjęs pavartoti savo 
veto teisę reikalą baigti, h et nutaręs to nedaryti.

IKI GEG. 31 TURI PATIEKTI RAPORTĄ
Taryba tuomet priėmė Lenkijos delegato Lange įneši

mą instruktuoti komisiją atlikti savo darbą ir patiekti 
tarybai savo raportą iki gegužės 31 d. Tuoj buvo paskir
ta penkių vyrų komisija iš Australijos, Brazilijos, Kini
jos, Prancūzijos ir Lenkijos delegacijjų.

Šios dienos sesija baigta nenustačius dienos sekančiam 
posėdžiui, bet veikiausiai sueis ateinančią savaitę prašyti 
rapoi&ų iš Irano ir Rusijos dėl rusų kariuomenių pasitrau
kimo iš Irano. Gromyko jau anksčiau pasakė jis jokio ra
porto neduos ir nedalyvaus Irano reikalo svarstyme.

MAYORAS KELLY SUSIRŪPINO DĖL ELEKTROS; 
LEWIS VĖL SUĖJO DERĖTIS SU KASYKLOMIS

WASHINGTON, bal. 29.— Į Mayoras, kuris pareiškė 
Darbo sekr. Schwellenbach ; Hanneganui, kad jis “labai 
sakė jam pasisekė šiandien i susirūpinęs,” ragino Prez. 
v ši suvesti John L. Lewis ir į Trumaną tuoj griebtis žygių 
unijos atstovus su minkštos užbaigimui angliakasių strei 
anglies kasyklų savininkais, i ko. Jis paaiškino, kad Chi- 
Anot pranešimo, derėtojų ; cagos anglies atsargos, var- 
nuotaika buvusi gera, deltoj tojamos pagaminti elektrą 
jaučiama optimizmo. ( šviesoms, gatvėkariams, van

dens varymui ir kitiems pa-
CHICAGO, bal. 29.—Ma

yoras Kelly šiandien patele
fonavo savo draugui, pašto

tarnavimams, yra pavojuje. 
Tuo tarpu Commcnwealth

viršininkui Hannegan, Wa- • Edison Co. šiandien prašė 
shingtone, ir prašė jį asme- į Illinois Commerce Commis- 
niškai pasakyti Prezidentui 3ion išleisti įsakymą suvar- 
kaip rimta anglies padėtis žant elektros jėgos vartoji- 
yra Chicagoje. I mą.

GENEROLUI MARSHALL NESISEKA KINIJOJE; 
CHIAN" ATMETĖ PASIŪLYMĄ KARA BAIGTI

palankias vyriausybes, agi
tuodami gyventojus dėtis 
prie jų bloko.

Kritiška padėtis ne vien 
tik Europoje, bet ir Azijoje. 
Kinijoje komunistai ruošiasi 
pradėti civilinį karą. Indo
kinijoje neramumai tebesi
tęsia. Indijoje padėtis neaiš
ki.

Byrnes ir Bevin bandys 
“sustabdyti laikrodį ” kad 
galėtų išspręsti šią kompli
kuotą padėtį.

Jei “Keturi” nesusitars, 
Byrneg savo portfely turi 
•atsivežęs planą, kuris duotų 
tautoms dar vieną išeitį į 
taiką ir be Rusijos pritari
mo.

Italai Įteikė ‘Keturiems’ 
Memorandumą

Romos vyriausybė atsiun
tė “Keturiems” memorandu 
mą, kuriame aiškina, kad

Naujai išrinktiems tarybų 
nariams užimant savo vie
tas, Amerikos kariuomenės 
viršininkai nagrinėjo gatvi-

reikalavimų karo nuostolių, 
nes dabar jai okupacinės 
kariuomenės išlaikymas žy
miai brangiau kainavo ir 
kraštas yra visai nualintas. 
Priešingai ji sutinka geruo
ju atsisakyti nuo Triesto, 
tačiau spiriasi dėl Tyrolio 
atidavimo Austrijai.

Italija prašo, kad jai bū
tų paliktas dalis kolonijų, 
nes Italija yra taip ankštai 
apgyvendinta, kad gyvento
jams nėra jokių perspektyvų 
kur nors emigruoti. Ji tiki
si, kad po sutarties pasira
šymo ji būsianti priimta i 
UN ir, taip kaip ir kitos val
stybės, galės išlaikyti savo
kariuomenę, laivyną ir avia- 

Italija nepajėgsianti sumo-Įciją dėl krašto saugumo, 
keti Rusijos ir Jugoslavijos | Vyt. Arūnas.

Kaltina Amerikieti už 
Dvieju Nužudymą Irane

TEHRANAS, bal. 29. — jai vakar demonstravo pa- 
Kairiųjų laikraštis Rahbar minėjimui jo mirties vienų 
apkaltino pulkinin. Norman metų sukakties. Romoje apie 
Schvvartzkopf, amerikietį pa , 300 jaunuolių San Carlo baž-
tarėją krašto policijai, davi
mu į,sakymo šaudymui, ku
riame du darbininkai buvo 
vakar ružmušti. Apsišaudy
mas įvyko kuomet tabakinės 
darbininkai susirėmė su po
licija saugojančią kelią į 
aerodromą, kur atvyko dele
gacija iš Azerbaidžiano.

U.S. civilių reikalų adminis
tratorius Reiche skundėsi 
karo departamentui, kad če- 
koslovakų patruliai daro 
įsibriovimus į U.S. zoną.

KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: šv. Kot

ryna Sienietė; senovės: Vir- 
butas ir Venta.

Gegužės 1 d.: šv. Pilypas

CHUNGKING, bal. 29. — 
Pastangos užbaigti kovą 
Mandžurijoje šiandien nuė
jo niekais, nežiūrint gen. 
Marshallo bandymų suvesti 
Kinijos vyriausybę ir komu
nistus. Visos pusės nurodė, 
kad išaiškinimas civilio ka
ro bus užvilkintas.

Informuoti kiniečių sluok-

nyčioje pertraukė pamaldas 
ir dainavo fašistų himną 
garbinantį Mussolini, ir po 
to paradavo per miesto cen
trą.

Florencijoje juoda fašis
tinė vėliava ryte pasirodė
virš Giotto varpinės, bet po-1 En-lai, davė įsakymą per
lieja ją greit nutraukė. kelti jo štabą į Nanking,

atmetė demokratų lygos for
mulę susitaikymui, kuri bū
tų palikusi didelę dalį Man- 
džurijos komunistų rankose, 
ir kad Chiang geriau lauk
siąs kol jo kariuomenė bus 
įsiveržusi į šiaurę ir atsiė
musi Changchun.I

Gen. Marshall, nepersto
jamai taręsis su Chiang ir 
komunistų vadu gen. Chou

Vėliausių Žinių Santrauka

kur, anot komunisto infor
manto, už kelių dienų vėl 
bus užvestos derybos.

Kiniečiai komunistai per 
savo laikraštį pripažino, kad 
jų kaltinimas būk U.S. lėk
tuvai apšaudę komunistų li
nijas Mandžurijoje buvo 
klaidingas.

—Šen. Murdock (Dem., Utah) pasiūlė vartoti vetera
nus vykdyti OPA įstatymus, o AFL ragino senatą atmes- ! 
ti atstovų rūmų priedus kainų kontrolės įstatymui.

—Valstybės sekr. Byrnes Paryžiuje pasiūlė “Keturiems 
Didiesiems” pasirašyti 25 metų savitarpės pagalbos su- I 
tartį, kad pažaboti vokiečių agresiją po okupacijos.

—Maskva pranešė, kad ji paskyrė Gromyko Rusijos d e- j 
legatu Jungtinių Tautų atomų jėgos komisijoj.

—Tojo advokatas teigia, kad aiijantų tribunolas negali 
teisti japonus už kriminalus pifeš taiką ar žmoniją, šaky-

Delegatai Džiaugiasi
Rusu 'Nuolaidomis'

PARYŽIUS, bal 29. — 
Nežiūrint rusų opozicijos 
U.S. prašymui įtraukti 
Austrijos reikalą į dieno
tvarkę, amerikiečiai sakė 

i jie yra padrąsinti “ kom
promisų,” kuriais rusai ki
tais reikalais nusileido:

Rusijos atsimetimu nuo 
reikalavimo jai vienai pa 
vesti Tripolitainą; sutiki
mu, leisti prancūzų dele
gatams dalyvauti Balka
nų sutarčių svarstyme; 
palikti Italijai pagrindini 
laivyną ir paskirti liku
sius italų laivus tarpe ke
turių didžiųjų bei Jugos
lavijos ir Graikijos; atsi
metimu nuo Jaltos formu
lės reparacijoms.

HAMILTON FIELD, Cal., 
bal. 29.—Gen. Eisenhower

—Pirmosios amerikietės žmonos su vaikučiais pasiekė vyksta į, Havvaii iš kur skris 
Vokietiją^ kur jos gyvens su savo vyrais-kariais. į i Pacifiko bazes. Savo vizi-

—Ponia Eleanor Rooseveltinenė buvo išrinkta pirminiu- l to metu jis Tokijoje tarsis 
ke Jungtinių Tautų “žmonių Teisių” komisijos. įsu generolu MacArthur.

ir Šv. Jokūbas apaštalai; 
senovės: Zilvinis ir Gegutė, damas kad tokiems kaltinimams nėra precedento

ORAS
Giedra ir šilta. Saulė te

ka, 5:50; leidžiasi, 6:46.
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Kun. Ant. Juškos

Pirmas Įdomus Laiškas Iš Romos
SAVIVALDYBES RINKIMAI. TRIESTAS. VARGAS 
IR DAINA. LIETUVIŠKOJI KOLEGIJA IR SAVA 
PASTOGE. ŠV. TĖVAS IR PAVERGTOS TAUTOS. 
NAUJI KARDINOLAI IR LIETUVA.

Savivaldybių ri n k i m a i, 
nuo kurių daugiau ar ma
žiau pareis ir parlamento, 
jau pačiame į,karštyje. De
šinysis sparnas, vadovauja
mas ministerio pirmininko 
Gasperio, pirmo rato, iš 410

ir amžino miesto gatvėse. 
Prie tiltų ir sankryžy pro 
ubagų eiles ramiai nepraei
si. Tramvajuose ir trauki
niuose pakeleiviai dažnai pa
sigenda piniginių. Vargo pri
slėgti, bet linksmi ir vos tik

valsčių, laimėjo dauguma. . saulutė pasirodo, o jų jau 
Pati Roma, kaip matosi iš' grupės nardosi po Tiberio
rinkimų rezultatų, pageidau
ja krikščioniškos vyriausy
bės. Kairysis sparnas, kurį 
sudaro socialistai ir komu
nistai kiek daugiau šalinin
kų laimi vien pramonės cen
truose. Patys rinkimai dar 
ilgai truk? — yra virš 7000 
valsčių.

★

Susirūpinimo italams su
kelia Triestas. Dienraščiuo
se, pirmuose
stambiausiom
skelbiama apie Tito divizi
jas, kurios išrikiuotos prie 
pat miesto vartų, apie slavų 
minias, kurios, matyti, mar
šalo įsakymu veržiasi į šią 

•sritį, kad alijantų komisijai.

žalsvas bangas ir meilės dai
nas niūniuoja. Jie moka bar
tis, bet už valandos po susi
pykimo vėl geriausi bičiu
liai, vėl taip juokiasi, jog 
kaimynių namų langai dre
ba. Įdomi tauta — nerūpes-

se Romos popiežiaus univer
sitetuose) ilgos ir sunkios 
ir nenuostabu, kad ypatingo 
džiaugsmo juose sukėlė pa
sklidusi žinia, kai Amerikos 
lietuviškoji dvasiškija jaut
riai priėmė J. E. arkivysku
po Skvirecko laišką į tau
tiečius kunigus, kviečiantį 
naujai įkurtą kolegiją viso
keriopai paremti. Kolegijos 
vadovybė ir specialias mal
das už geradarius įvedė. Tas 
džiaugsmas dar daugiau su
stiprėjo, kai iš S. Piežos, 
kai šia lankėsi Romoje, bu
vo nugirsta, kad Amerikos 
kunigai lietuviai yra pasi
ryžę savom lėšom arba nau
jus pastatyti arba senus ko
legijai rūmus nupirkti. Pa
siekė ši žinia ir Vatikaną 
kur sukėlė didelio susidomė
jimo ir nuoširdų pritarimą 
bei gilią pagarbą tiems lie
tuviams. kurie norėtų ' savo

lę teiraujasi, savo užuojau
ta ir maldoms stiprina, pi
nigais, maistu ir drabužiu 
paremia. Jis — nuskriaus
tųjų Tėvas, nes ne vien lie
tuviai, bet ir lenkai, kroa
tai, vengrai, vokiečiai ir ki
ti jo meile džiaugiasi, jo 
prielankumu gyvena. Jo dos
numas neapsakomas, pasku
tini skatiką kitiems aukoja, 
nors ir p~' iš aukų gyve
na.

tančių — puikūs jie žmo
nės". Afrikos kardinolas pa
žadėjo melstis už prispaus
tą mūsų tautą.

0 į pasveikinimus, įteik
tus raštu, ’. isos lietuvių ko
lonijos Romoje vardu, laiš
ku švelniais ir šiltais, pa
guoda ir meile, dvelkiančiais 
žodžiais atsakė Kubos ir Ka
nados kardinolai.

★
Iki pasimatymo kituose 

numeriuose.

Tel. YARds 5557.

DR. FRAMK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I iki 4 pp. ir 7 iki 8:10 vak.

tinga ir amžinai linksma, vardą šventam mieste įam- 
tarsi gyvenimas tebūtų nuo- ginti.

puslapiuose, 
raidėm

latinis pavasaris.
★

Lietuviškoji šv. Kazimie
ro kolegija, kurioj šiuo me-

vis j tu gyvena 23 kunigai ir 20 
klierikų lietuvių, vis dar 
svetimoje pastogėj, nors ši 
ir ne šalta, nors šioj ir ne
užlyja, bet šeimininkai dai
rosi ir atrodo laukte laukia 
svečių išsikraustymo. Ne-

kuri pradėjo tyrinėjimo dar- lengva jų našta: tėvynės il- 
bą, įrodytų, jog šis miestas gesys kankina, miglota atei

tis dažnai vaidenas, medžia-

Niekada &v. Tėvas nebu
vo taip lietuvio širdžiai ar
timas kaip šiandien. Tai jau
čia ne vienas, bet visa lie
tuvių kolonija Romoje, visi 
tremtiniai Vokietijoj ir Aus
trijoj. Prie kiekvienos pro
gos per mūsų pasiuntinį 
prie Šv. Sosto dr. Girdvainį, 
per mūsų ganytojus-vysku- 
pus, vis apie pabėgėlių būk-

ir apylinkės yra slaviškos.
★

Skurdas pilnam nuogume

Naujų kardinolų įvedimo 
iškilmėm Roma dar ir da
bar tebegyvena. Be tų di
dingų ceremonijų šv. Petro 
bazilikoj,, apie kurias skai
tėte šio laikraščio skiltyse, 
nuoširdus priėmimas buvo 
suruoštas Gregoriano uni
versitete, vadovaujant Tėvų 
Jėzuitų, čia lietuviai klie
rikai turėjo laimės gauti pa
laiminimą ir pabučiuoti į 
žiedą Čikagos arkivyskupui- 
kardinolui nugirsti šiuos 
maloniu ■'•of’žius; “A, lie
tuviai, mano arkivyskupijoj, 
yra jų kelios dešimtys tūks- 
Tek: Cicero 1484

Dr. S, R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Nevartok 'Svaigalų’
Dėl pageltos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipme" ir 
“Mnskulų Skausmų”. 

Vartokite . .. .
HEALTH HESOttT MINĖK AL 

BATU DRUSKA
i malftukas užtenka 14 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jos vietinėj vaistine], 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog i —

Bath, Products Co.
Laboratories — Chirago, III.

I Southmldleeial, kreipkitės l 8HIM-
KUB ORUOS. JJ01 S. Halsted St.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calla ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily «—S P. M.
Saturdays I A. M. to J P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų ūkių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: C ASAI. 0523, Chicago

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

TiludiiH Tyrinus, 
Ortboptic Gydymas

Contact Stiklui 
Stiklus Atnaujinu,n

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST GERMAK RD.
(Virt Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 !kt 12. 1 Iki 5. 7 
iki 2 — šeštad. — 10 lyte Iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

<fr

gini ai trūkumai, o ir studi
jos (visi studijuoja į vairi uo-

WESTWOOD LIOIIOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★

es^

Iii

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

STASYS LITWINAS

"DABAR -
REIKMENIS”. ---

SAKO: J
Geriausias

-f

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plyti) Išvaizdos Sidings 
— I .angų — Darų — Tvoroms Materialo — Maliavos — 
Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaute r Boartl — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
:«I39 S. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1272

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

>------------ B 1 ■----------

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyva 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero. III

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Talsom Visų Išdlrbysčlų 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Radijų j stakų ir 
jums nereikės laukti <T<fel jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muziko* Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

Mes E-amc AGENTAI Dėl 
BEN.IA.MIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taipgi —
MARTIN SENOI’It MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

TIKTAI

$150
Į DIENĄ.

Turime Gražų Pasirinkimų 
11)16,n. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Watter J. Kiršink
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

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
Tek — PROspect 1012

JOS. F. BUDRtK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVR
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

Musų Jevvelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t L 
šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ
Chicago 36, 1U.

BUDRIHO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. NedSilos vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Katvergo vak. 7:00

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS» * •

68C3 VV. Cermak Koad
BERWYN, ILLIHOIS

Ofiso Tsk —Berwyn 8823 
Rez. Tek — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

35™

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS tB CHIRI RGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubua)

OflM Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bea. Tek: 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 vak dieną

Ofiso Tel. .... VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
JLGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3213 
Rez. Tel. REPubUc 0064 
Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais • * 

ir šeštadieniais
Valandos; 3—8 popiet

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS:

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

Ofteo Tek: GROvehOl 5213 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 iki » kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti-

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
T A. LANDO 8; nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien

išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
į Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tek: CICERO 8650 
Rez. Tek: CICERO 5891

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

fllARGUTLr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 14»kilocyeles
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 — ŲROvehUl 2242 
~*~ " į.........  I. A———■■ i ■—

fek CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tek REFublIo 7868

TeL CANal 026^
Res. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vak vakare.

Km. 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tek GROvehill 0617 
Offloe Tek HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. SIRIKOL'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 Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Tel. YARde 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tek YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.
2mogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ"

Tek YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tek VTRginia 0036 
Reddencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CIURURGAS

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. Michigaii Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofise Tek: PULLMAN 1193 
Namu Tal.i PFU MIK

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tek: SEElcy 7330 
Res. Tek: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

— 1 1 į ■ —
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Help wanted_ _ Klausimai Ir Atsakymai
$ “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS t
“DRAUGAS” HELP WAXTED 

ADVF.RTTKIN’G DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street 
Tel. RANilolph »I88-«I8»

HELP NASTEI) — VYRAI

DIRBTUVEI PADĖJĖJŲ 
Pirmo Kleso

DARBININKŲ 
PASTOVIEMS DARBAMS

Diena ar naktį Darbai 
Atsišaukite

SERVICISED PRODUCTS
CORPORATION

6051 W. 65th St.

Medžio Išdirbėj ų
Tinime keleli, geni darbų vyrams 

operuoti.

Circle Piūklus 
Roti terš

Didesnius Beit Sanders
Ir vyrui tuilnt klek patyrimo prie 

eablnet making. 

ATSIŠAUKITE

1025 W. LILL AVĖ 
LAKEVIEW 1166

REIKIA
VYRŲ

MAŽIAUSIA RATA 

88 y2 e. T VAU. 

ATSIŠAUKITE

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP.

2101 W. Pershing Rd
(31)111 Street)

VYRŲ
ROI’GH GRIN’DERS 

LENGVO LABOR DARBAMS 
RTOCKiROOM PA1)FMF>IV

Patyrimo nereikia. Mes išmokinsiu). 
Ligonines ir grupės apdrauda. Pasto
vūs tlnrhfli. Malonios darbo sąlygos. 

ŠAUKITE MR. VOX DRISKA 

MANSFIELD 5050

OSCAR C. RIXSON CO. 

4450 W. Carroll Avė.

REIKIA
VYRŲ

Vyniojimo ir valymo darbams. 

ATSIŠAUKITE

BENZIGER BROS., INC.
225 AV’asIiington St.

HELP WANTED — MOTERYS

"merginų
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR. ROBIN
4-tam Aukšte

2330 W. Cermak Rd.
AR IEŠKOTE GEROS

PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽ ENITOR K U
UŽDARBIS 7«e J VAL. PRADŽIAI 

75e ) VAL. PO 3 MfiN.
8<»c ) VAL. PO fl MAN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

Illinois bell"
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

369 W. WASHINGTON ST.
r a A N E ft I M A 8

Mažnl teisingai šeimai reikalingas 
unfiirn. apartment arba du kamba- 
bariai su virtuvės paMnaiidojiimi. 
Pranerti 3421 W. 54 st

HELP WANTED — MOTERYS

Too~~~

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS, SVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c

Patyrusios Merginos Pradeda nuo 
83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

91 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

Merginų - Moterių
Lengviems Assembly Darbams

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

40 VAL. I SAVAITE 

LIGONINES PRTEžTfRA 

Kreiipkittės prie Air. Bleelier

Appliance Industries 
of America

Everglade 0660 

1830 N. Winchester

GERA PROGAI

GERAS BIZNIS
Paslrenduoja arba parsiduoda su na- i 
mals Enmišiioti Apartmentai.

Gerai įtaisyti. Remliu-danias J me
tus uždirbsi apie $5.000 t'k už dar- : 
bą. Jei nuperkama tai į dešimts me- Į 
tu išmokėtum. I

Geriau tinkama vedusiai jaunai po- i 
rai, kuriai ateityje reikalingi pinigai. 
Jei esate tinkamas atsišaukite.

Del nesveikatos noriu apleisti Cbi- 
eagą.

A. G U K A S 
4566 S. Emerald Avė.

PAIF.ŠKAU PIRKTI PIANUS. 
Kas turi piano parduoti, ar kas 

nori piano pirkti, pašaukite 
REPublie 8511.

Pavogė skalbiamas
masinas

Foster Schultz, savininkas 
Automatic Laundry Service,

pranešė, kad iš skalbyklos 
pavogta penkios automati
nės skalbimo mašinos.

2511 Archer Avė., policijai gandai. Nutarime raginami

Labai suklys tas. kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū 
muose arba puotose. — Se- 
neca.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehlll 198.3 - TRIangle 0073

KL. — Veteranas ketina 
lankyti mokyklą, pagal GI 
Bill. ir jis nori žinoti, ar 
galės dirbti kelias valandas 
kasdien? Jei Veteraną Ad- 

1 ministration sužinos, kad jis 
dirba, nors laikinai, ar su
mažins jo šeimos užlaikymo 
paskyrimą ?

ATS. — šeimos paskyri
mas iš $90 per mėnesį yra 
duodamas veteranams su 
reikalavimu, kad jie turi sek 
ti pilną mokslo kursą. Ga
limas daiktas, kad šeimos 
paskyrimas gali būti suma
žintas. Bet Veterans Admi- 
nistration svarsto visus ir 
įvairius faktorius kiekviena
me atsitikime skirtingai.

KL. — Veterano motina 
praneša, kad jos sūnui bu
vo paliktas namas. Pilnai ne
išmokėtas. Motina gauna 
šeimos paskyrimą ir jį nori 
žinoti, ar valdžia iš to pas
kyrimo gali mokėti mėnesi
nius mokesčius ir kaip jos 
sūnus gali tą sutvarkyti?

ATS. — Taip. Jis privalo 
autorizuoti mokėjimą “Class 
E Ellotment” bankui ar į- 
taigai, kuri priima mokes
čius. Office of Dependency 
Benefits išsiųs mokesčius 
tiesioginiai.

KL. — Kada valdžia pri
stato vėliavą veterano pa
laidojimui, kas gauna tą vė
liavą?

ATS. — Artimiausia gi
minė. Taip pat jeigu vete
ranas ir užsienyje palaido
tas.

KL. — Ar galiu reikalau
ti medikalės priežiūros iš 
bet kurios veteranų ligoni
nės bet kada?

ATS. — Jeigu apnegalė- lic Relations Bureau, Cat-
dintas tarnyboje, lova pa
rūpinta. Kareiviai su ligo- 

Įmis, ne tarnyboje gautomis,

Maskva Kontroliuoja 
Lietuvos Ūkį

New York (LAIC) — 
Kaip budriai Maskva kont
roliuoja Pabalčio ūkį ma
tyti iš “Izviestijų” Nr. 59, 
kur skelbiamas patvirtintas,
žemės. ūkio darbų planas j terys. Narių tarpe yra ir se
Latvijoje, Lietuvoje ir Esti
joje. Nutarimas skelbiamas 
SSSR Sovietų komisarų ir 
komunistų partijos vadovy- 
bes vardu. Aiškiai, matyt, 
kad “naujų pasienio sovie
tų respublikų” ūkio pažan
gą norima panaudoti propa-

tarybiniai ir partiniai or
ganai kreipti ypatingą dė
mesį į Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kaimyninių res
publikų žemės ūkį. Esą čia 1 — 
komunistų partijos nariai 
turės ypatingas pareigas ir 
atsakomybes.

Paskelbtasis nutarimas, 
daugumoj, pašvęstas visos 
Sovietijos ūkio tvarkymui: 
iš jo matyti, kad daugelis 
SSSR ūkininkų (kolchoznin- 
kų)) plačiai naudojami įvai
riems valstybiniams dar
bams, netgi kartu su kol
chozų arkliais, mašinomis ir 
kitais padargais. Instrukci
ja reikalauja, bent darby
mečio metu, žmonių nei ki
to inventoriaus nuo ūkio ne
atiminėti.

Pardavė Valentino 
namus

Beverly Hills, Calif. — Mi
rusio labai mėgiamo kino ar
tisto Rudolph Valentino na
mus čia nupirko simfonijos 
orkestro vedėjas Werner 
Janssen
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irgi gali reikalauti ligoninės 
priežiūros, jeigu prisilaiko 
prie kai kurių reikalavimų.

KL. — Kada reikia pri
statyti sąskaitą veterano pa
laidojimo?

ATS. — Į dviejų metų lai
ką po laidotuvių. Jeigu val
džia reikalauja tolesnių įro
dymų, turi būti pristatyta 
bėgiu metų

KL. — Ar darbdavis yra 
priverstas gražinti vetera
nui jo seną darbą?
. ATS. — Reikalaujama, 
kad veteranas gautų savo 
senąjį darbą, arba kitą lygų 
tam darbą, jeigu tas vete
ranas tinkamas tokiam dar
bui ir jis privalo paduoti ap
likaciją į 90 dienų po jo ar
ba jos paliuosavimo.

Klausimas. Buvusi WAC 
mums praneša, kad ji keti
na nusipirkti mažą krautu
vėlę. Ji klausia, ar .gali pra
šyti savaitinės pagalbos nuo 
valdžios jai padėti geriau 
įsteigti tą biznelį ?

Atsakymas. Bet kurį mė
nesį, kada asmeninės paja
mos biznio esti mažiau kaip 
$100, galima prašyti “read- 
justment allowance”. Apli
kaciją reikia siųsti į Employ 
ment Service.

Klausimas. Mano sūnus 
lankė mokyklą nuo vasario 
iki spalio mėn. 1944, kaipo 
narys Army Reserve Corps. 
Po to įstojo į kariuomenę 
ir prasidėjo jo alga. Ar tas 
mokykloje praleistas laikas 
bus skaitomas prie jo ‘‘pa
liuosavimo punktų”?

Atsakymas. Ne.
Visais karių-veteranų rei

kalais reikia kreiptis į, Pub-

holic War Veterans, 602 Em- 
pire State Bldg., New York, 
N. Y.

Civilis laivyno 
komitetas

Laivyno sekretorius For- 
restal paskelbė naujai į- 
steigtą Civilinį Patarėjų 
Komitetą, į kurį įeina 58 ci
viliai, jų tarpe ir trys ,mo-

kantieji plačiai žinoti asme
nys: Lenox Lohr, direkto
rius Mokslo ir Pramonės 
Muzejaus; Chicagoj kun. 
J. Hugh O’Donnell, prezi
dentas Notre Dame Univer
siteto, S. Bend, Ind.; ir Phi
lip K. Wrigley, kramtomo
sios gumos karalius Chica
goj-

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

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimantl- 
nius žiedus, rašomas plunksna,

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mus Kainas!

Be to, turime 
dideli Ir gerą pa
sirinkimą Mn«Ur. 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny- 

Stygų, Re
kordų Ir kitų Mu- 
zikallų daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 
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4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE MII

Lietuvos Generalinio 
Konsulate New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Anielė, iš 
ii p., gvve-

A.lnikiinovir-Kiiiipyb 
Krakių v., Kėdainių 
imsi Easton, Pu.

Atimt Berta, iš Raudonikių kai 
inn, Alytaus ap.

Ambrazevičienė ii* Amlirazevi- įjoję.
eiūtė Mnrptė, gyvenusius Ln\\ 
rence, Miiss.

Arbočienė-Siihlžiūnaitė Kristė, 
su vyru, gyvenę Juėiūnų km., 
Žaslių vai., Trakių ap.

Barkauskas Motiejus ii* Bar
kauskas Pranas, sūnūs Šimulio, 
iš Yidgirių k., Gražiškių vaisi'., 
Yiikaviškio ap.

Barkauskus Nikodemns, sūnus 
Juozo, iš Dotamų k., Gražiškių 
viii., Vilkaviškio ap., ir jo du sū
nūs, ktirilų vienas dvasiškis.

Bartkevičius Antanas ir Bart
kevičius Petras, sūnūs Stasio, iš 
Šiaulių apskričio.

Beleckas Juozapas, Jobas ir 
Petras, Beleckienė Petronėlė ir 
Beleekaitė Marytė, gyvenę La\v- 
i-enee, Miiss.

Biekša Petras, sūnus Jurgio, 
Biekša Mateušas, sūnus Simono, 
Biekša Jonas, sūnus Motiejaus, 
.Biekša Juozas, sūnus Jone, kilę 
iš Biekšų km., Valkininkų vai., 
Trakų ap.

Brinzienė Marija.
Budrytė Anelė, iš Veliakimių 

k., Šeduvos vai., Panevėžio ap.
f'iuskienė-iVenekflnailė Ieva ir 

vaikai Jonas ir Marija, gyvenę 
Mahanoy City, Pa.

Duugvilienė (Dougvila) Stefa
nija ir duktė Irena.

Doringas Liudvikas, gyvenęs 
Brooklyne.

Firevičienė-Lendraitytė lova, iš 
Pažėrų km., Jurbarko vai., Ra
seinių ap., gyvenusi Boslone.

Gasparaičio Jurgio ir Gaspa
raičio Tomo (kuris žuvo auto
mobilio nelaimėje New Yorke 
prieš 10 metų), giminės prašo
mi atsiliepti.

Oeneevičienė-Dzenkaitytč, gy
venusi Brooklyne.

Glebauskas Jonas ir Bieliaus
kas Juozas.

Gralius Karolis, kilęs ar tu
rėjęs giminių Vilkaviškio ap.

Inamaitienė-Šneiderytė Auna ir 
vyras Jonas Inamaitis, gyv. AVa- 
tei'bury.

Jaskutelis Adomas, sūnus Jono, 
iš Stakliškių m., Alytaus apskr., 
gyvenęs New Yorke. *

.Jazdauskas Vladas, sūnus Juo
zo, iš Gaižumų k., Šėtos vai., Kė- 
dainilų a p.

Jeramskas Simas, iš Alytaus 
apskričio.

Jetkevigius Adomas ir Jetke- 
vičius Karolis, kilę iš Budeniškės 
km., Dūkšto vai., Zarasų ap.

Jokūbaitis Jonas, iš Kidulių 
vai., Šakių ap.

Jokūbaitis Pranciškus, Ameri
koje gyvena, apie 30 metų, tu
rėjo farmą.

Jurkšaitis Jonas, iš Lukšių- 
Naumiesčio vai., Šnkitų ap.

Juška Mykolas, iš Viešintų m., 
Panevėžio ap.

K adelskienė Ma r i j on a. 
Karmazinienė-Liunytė Jadvyga, 
gyvenusi Bostone.

Kazelionis Antanas ir Kazelio- 
uis Juozas, sūnūs Juozo, iš Ša
kiškių km., Daujėnų v., Panevė
žio apskr.

Keršienė Uršulė, iš Azereekn 
k., Varėnos vai., gyvenusi Bos
tone.

Keršis Petras, iš Naujaūlyeio 
k., Varėnos vai.

Keršulis Juozas ir Keršulis 
Petras, kilę iš Vytogalos k., Kal- 
tinėnų-Skaud vilės vai., Tauragės 
ap.

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

Šią pinigi, sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VIŲ yra pasiryžusi išdalinti VTSIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

ši-os bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

i Kazelis Augustus su šeima, gy-. tė. Tamošiaus, iš Biekšų kaimo, 
litu; Oakvitle. .Vulkininktų v., Trakų ap.
I Končius Pianeiškils ir io žmo- 1 Levinskui, Juozas, Jonas ir

Loekpetiis, pažįstamas Jokūbui 
i Laksimi, kuris gyvena Philadel- 
, pbijoje.

Lov Adline, gyvenusi Brook- 
1 l.vut*.
1 Lueas Stanislavv, ir jo giminės

Stakliškių vai., Alv- I g-vv‘ ,M*oli N, w Yorko*
liiladelplii- Į Macevičius Adomas, gyvenęs 

j Brooklyne, kur turėjo nuosavus

Kinu; Pet m iįsknilė. Duji Marcelė.ina, is
Petronė, ui.usi Vilkaviškio 

Kropas Danielius.
Kiusiiian-1 “iiiilikailė Ona.
Kučas Juozas, iš Smilgių vai.,

Panevėžio ap.
Kukiicionienė-Bartkiūlo Ona, iš

Alšinskų k 
aus a p., gyvenusi

:i|i.

Kurkliečiai, Jonas ir Emilė, gy- ' namus.
votie Long Island City.

Leonavičius (Leonas) Juozas,
išvvkęs iš Lietuvos apie 1923- 
1926 m.

Lenkus Antanas, iš šakių km., 
Tauragės ap.

Ligeit it nė-Bifkšaitė Palv, dūk

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

H

Mačiulis, kilęs iš Račiūnų km., 
y v. Philadelphijoje.
Consulate General of 

Lithuania,
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y.
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Kur Eina Prancūzija!
Generolo de Gaulle staigus atsisakymas iš vyriausy

bės pirmininko didžiąją prancūzą visuomenės dalį gi
liai sujaudino ir dėl savo netikėtumo net ją nustebino. 
Bet iš tikrųjų tiems, kurie atydžiai sekė politinę raidą 
nuo lapkričio mėn., generolo de Gaulle atsistatydini
mas nė kiek nenustebino. Tačiau sujaudintoji visuome
nė apgailestauja, kodėl generolas nesiteikė tautai vie
šai paaiškinti savo žygio tikrąsias priežastis.

Tiesa, yra gandų, kad generolas norėjęs pasakyti ta 
proga kalbą į tautą per radiją, tačiau tam pasiprieši
nęs vienas iš žymesnių socialistų vadų, būtent Vincent 
Auriol. Šio pastarojo nuomone, generolo kreipimasis 
netarpiškaį į tautą būtų buvęs nedemokratiškas, nes, 
girdi, generolas gavęs įgaliojimus iš parlamento, to
dėl tik jam ir tegalėjęs padaryti pareiškimą. Dabar gi 
kraštas nežinąs tikrųjų pasitraukimo motyvų, todėl 
šiandien Prancūzija skęsta visokių gandų ir melų jū
roje.

Tai, ką gen. de Gaulle pareiškė parlamento pirminin
kui Feliksui Gouin, niekieno neįtikina, kad “mūsų išori
nė nepriklausomybė yra pilnai atstatyta, kad mūsų, te
ritorijos yra mūsų rankose ir kad Prancūzija daugiau 
jau nebesanti aliarmo padėty.”

Iš tikrųjų, nuo paskutinių rinkimų viduje virė at
kakli partijų kova. Tai kovai sutramdyti gen. de Gaulle 
buvo bejėgis; užimtas išimtinai užsienio politikos ir 
kariuomenės sustiprinimo problemomis, jis pamažu at
sitolino nuo plačių tautos masių, kurios tuojau po Pran
cūzijos išvadavimo jam reiškė begalinį pasitikėjimą. 
Jojo nenoras pavartot kai kada truputį ir demagogi
jos buvo pajustas kaip tam tikras indiferentizmas (ne- 
sidomėjimas) tautos atžvilgiu. Delei to jo šalininkų 
skaičius buvo sumažėjęs ir tik jie dar žiūrėjo į gene
rolą kaip į tam tikrą atsparą (labai silpną!) prieš ko
munizmą.

Politinė krizė Prancūzijoje tęsiasi jau keli mėnesiai. 
Dar kuriam laikui buvo pasisekę gen. de Gaulle vado
vybėje sujungti bendram darbui visas tris, bemaž lygias 
skaičium grupes, bet griežtai skirtingas savo politine 
ideologija. Formaliai visos trys grupės pasiėmė atsako
mybę vieningai dirbti, bet tikrumoje tai buvo melas ir 
apgavystė: čia pat jos pradėjo tarpusavio kovą. Kitaip 
sakant, komunistai, socialistai ir M. R. P. — liaudies 
respublikonai (katalikai) sėdėjo ant dviejų kėdžių: ir 
vyriausybėje ir opozicijoje.
PARTIJŲ LAIKYSENA

Liaudies respublikonai arba katalikai (Mouvement 
Republicain Populaire) turėdami parlamente vieną treč
dalį visų balsų, atsidūrė keblioje padėty. Savo narių 
sudėtim tai daugiau konservatoriška partija, bet dėl 
savo vadų radikalumo buvo sutikusi bendradarbiauti su 
kitomis dviem darbininkų partijomis — komunistų ir 
socialistų — ant labai neaiškios ir silpnos darbo plat
formos — Tautinio Rezistencijos Komiteto (C. N. R.) 
programos, kuri numatė stambesniųjų krašto ūkio sek
torių nacionalizaciją. Iš kitos pusės, liaudies respubli
konai būdami ištikimi net ligi tam tikro misticizmo vy
riausybės pirmininkui gen. de Gaulle, kurio pažiūros bu
vo labiau konservatoriškos, negalėjo ryžtis drąsesnėms 
reformoms, reikalingoms Prancūzijos ūkinei būklei pa
taisyti. Todėl ši par'tija kaip ir pakybo ore: ji negynė 
gavo konservatoriškų rinkėjų, bet ji taip pat nepatrau
kė ir darbininkų simpatijų. Yra pakankamai pagrindo

abejoti, ar ji galės atlaikyti rinkiminę kovą šių metų 
gegužės m. rinkimuose.

Socialistai (S. F. I. 0.), turi taip pat vieną trečdalį 
visų vietų parlamente. Jie atsidūrė kryžkely-: iš vienos 
pusės jie nenorėjo nutraukti saitų su plačiomis darbi
ninkų masėmis, iš kitos pusės jų vadai stengėsi per
sunkti tam tikru humanizmu ir totalitarinį komunizmą. 
Bet jų vadai pasirodė bejėgiai prieš kovotojišką ir be- 
kompromisinę komunistų laikyseną.

Komunistų partija yra didžiausia parlamente parti
ja; ji turi kiek daugiau negu vieną trečdalį, visų balsų. 
Šita partija sugebėjo išnaudoti abiejų konkurentinių 
partijų silpnybes. Su negirdėtu cinizmu, kuris galimas 
tik pas žmones, kurių galutinis siekimas yra revoliu
cija, jie vienu ir tuo pačiu laiku ir dalyvavo vyriau
sybėje ir čia sabotavo reikalingas ekonomines refor
mas, ir lygiagrečiai varė didžiausią opoziciją krašte. 
Komunistų partijos tikslas paimti valdžią, legaliai ar 
nelegaliai; jie užėmę daug postų ministerijose sąmo
ningai trukdo radikalių ūkinių reformų pravedimą, kad 
dėl šito nepasisekimo sumesti kaltę socialistams ir liau
dies respublikonams.

KAME GLŪDI PRANCŪZIJOS KRIZES ESME?
Visi taį aiškiai mato: tai vidaus politinės padėties 

nepastovumas ir netikrumas, katastrofinga ekonominė 
padėtis, nesutarimas tarp partijų išdirbant konstituci
jos projektą ir sprendžiant kariuomenės klausimus.

Be to, dar reikia pridėti ir kai kuriuos kitus momen
tus, kurie pagilina Prancūzijos krizę. Tai JAV atsisa
kymas suteikti kreditą, kol nebus nugalėta prancūzų 
ekonominė anarchija ir kol nebus atsisakyta nuo rusų 
imperializmo skatinimo. Taip pat ir tas faktas, skaldo 
prancūzų visuomenę, tai kad Sovietų S-ga neremia 
Prancūzijos reikalavimų užsienio politikoje, o šitą so
vietų Laikyseną palaiko prancūzų komunistų partija, 
kuri tikrumoje tėra tik Maskvos ruporas. Teisingai Leo
nas Bliumas charakterizavo savo knygoje prancūzų ko
munistų partiją, ją pavadindamas “užsienio tautine 
partija”. 0 pereitais, metais gen. de Gaulle atvirai pa
sakė negalįs duoti komunistams jų reikalaujamų vy
riausybėje svarbesniųjų postų, dėl to, kad komunistai 
nesą laisvi nuo užsienio įtakos. Žinoma, komunistai bu
vo užsigavę tokiu “įžeidimu”, bet vis tik “aukodamie
si” bendram labui sutiko įeiti į vyriausybę.

KAS TOLIAU?
Dabar, kas bus toliau? — Kaip žinome, Feliksas 

Gouin’as sudaręs vyriausybę, panašią į buvusią prieš 
tai generolo de Gaulle vyriausybę. Pati ministerių ka
bineto sudėtis liko be žymesnių pakeitimų, beveik ta pati. 
Tik iš finansų ministerijos pasitraukęs Pleven’as ir jo 
vietoj įėjo Philip. Kalbama, kad naujas finansų minis- 
teris 'nusistatęs griežtomis reformomis užlipdyti biu
džeto skylę, kuri yra labai didelė (trūksta pinigų apie 
60-70 nuoš. išlaidoms padengti) ir pravesti monetarinę 
reformą frankui stabilizuoti ir infliacijai sulaikyti. Bet 
ar pavyks ponui Gouinui sutaikinti nesutaikomuosius? 
Ar pavyks jam išvežti valstybinį, vežimą bent kelis 
mėnesius ligi sekančių rinkimų?

Partijos sėdės veidmainiškai ir toliau vyriausybėje 
ir lygiagrečiai varys viena kitą į ožio ragą akivaizdoje 
besiartininčių rinkimų. Netenka, manyti, kad naujoji vy
riausybė pravestų drąsesnę finansinę bei monetarinę 
reformą, nes tai muštų smarkiai per žmonių kišenę, 
o tai vėl būtų nepopuliaru prieš rinkimus. Kokia tad 
išeitis galėtų būti? Atsiklausti tautą? Bet ir taip rin
kimai jau numatyti gegužės pradžioje, Reiškia, tektų 
dar keliems mėnesiams palikti tą politinę klampynę ir 
ponui Gouinui minkyti balą, kol per naujus rinkimus 
tauta nepasisakys aiškiai, ko ji norinti. Bet galimas 
daiktas, kad vienas kitas nesutarimas, bei konfliktas 
tarp partijų gali bematant suardyti tą dirbtinę partijų 
sutartinę. Kas tuomet?
KĄ DUOTŲ KOMUNIZMAS?

Yra balsų, kad reikia duoti valdžią sudaryti didžiau
siai partijai — komunistams. Jie tos valdžios nori ir 
reikalauja, — tegul gi galų gale pabando ir parodo, 
ką jie gali. Tegul sutvarko krašto ūkį, pakelia gamy
bą, sanuoja finansus, reformuoja valiutą. Tegu parodo 
užsienio politikoje savo “nepriklausomą” nuo Maskvos. 
Visi žino, žino tai ir patys komunistai, kad šitų sun
kių. problemų jie visvien neišspręs. O valdžios imti jie, 
kaip matome, nebijo. Net jos labai nori. Jie nebijo susi
kompromituoti dėl to, kad jie sykį pačiupę valdžią į 
savo rankas, jos daugiau jau nebeišleis. Jie įves vadi
namą proletariato diktatūrą, tokią, kuri valdo rusų 
tautą jau 27 metus.. Dėlei to ir bijoma daryti bandymą 
su komunistų valdžia. Toks “pabandymas” gali pran
cūzams brangiai kainuoti: jie ilgiems laikams gali ne
tekti savo laisvės, kurią jie turi ir jie didžiuojasi.

Jei Gouino valdžia ir ištvertų ligi besiartinančių rin
kimų, tai ir po rinkimų, galima numatyti, padėtis ne
daug tepasikeistų. Naujame parlamente gali vėl nebūti 
autoritetingos daugumos arba ji bus komunistų daugu
ma. Komunistai mokės sėdėti vyriausybėje ir nei kiek 
neraudoniuodami varyti didžiausią obstrukciją krašte. 
Jų rinkiminė propaganda yra elastinga, mikli ir labai
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(Tęsinys)
Vokiečių kariuomenė iš

silaikė ligi paskutinės die
nos ir dar taikos paliaubų 
dieną smarkiai gynėsi, bet 
tai tik fronte. Ir tai tik dėl 
geležinės vokiečių kariuome
nės drausmės ir vadų pa
garbos. 10-20 kilometrų nuo 
fronto buvo jau visai suirę: 
maištai, dezertavimai, plėši
mai ir kiti nusižengimai. 8 
lapkričio Miunchene kilo

maištas, kuris kitą dieną 
persimetė į Berlyną. Impe
ratorius Vilhelmas atsisakė 
nuo sosto ir išbėgo į Olan
diją.

Taip baigėsi baisusis pa
saulinis karas, kuris kariš
kų jėgų ir priemonių įtem
pimu neturi sau lygių. Per 
keturis metus 27 valstybės 
mobilizavo apie 66 milijo
nus žmonių, iš kurių arti 10 
milijonų buvo nukautų, arti

dinamiška. Komunistų partija į rinkimus eina kaip 
patriotiškiausia prancūzų partija: ji žada atstatyti 
Prancūzijos didybę, pakelti jos moralę, padidinti krašto 
ūkio gamybą, apginti privačią nuosavybę ir indėlinin
kus, sutvarkyti maitinimą. Pati propaganda begalo ak
tyvi ir gausinga: plakatų ir šūkių jūroje kitų partijų 
propagandos beveik nematyti. Komunistų partija propa
gandai išleidžia milijardus, bet ji juos ir gauna... iš 
užsienio, šių eilučių autoriui žinomas toks faktas, kad 
mažame Normandijos valsčiuje susidedančiame vos iš 
2 kaimelių, komunistų partijos skyrius paskutinių rin
kimų kampanijai buvo gavęs iš centro 500,000 frankų... 
GEN. DE GAULLE PASITRAUKIMAS

Kyla bet gi klausimas, delko gen. de Gaulle pasi
traukė? Oficialiame savo laiške parlamento pirminin
kui jis sako, kad jo uždavinys buvęs “grąžinti Pran
cūzijai jos laisvę ir atstatyti suverenumą”. Dabar tas 
tikslas esąs atsiektas (!) ir jis visiškai pasitraukiąs į 
šalį, į privatų gyvenimą. Bet prancūzai nėra tiek nai
vūs, kad tam patikėtų. Jei gen. de Gaulle sugrąžinęs 
Prancūzijai laisvę, tai kodėl dabar jis taip lengva ran
ka atsisako darbuotis, kad Prancūzija tą laisvę ir iš
laikytų? Paskui, tegul nepamiršta gen. de Gaulle, kad 
jis paliekąs Prancūziją sunkiausioje ekonominėje ka
tastrofoje, kuri bet kada yra buvusi. Ūkis ne tik yra 
pakrikęs, bet ir bado šmėkla stovi jau prie durų.

Vienas iš svarbesnių motyvų, dėl kurių atsistatydino 
gen. de Gaulle, bus bene tas, kad komunistų partija 
buvo pradėjusi sprogdinti vyriausybės sutartinę. Vos 
kelias dienai prieš gen. de Gaulle atsistatydinimą vie
name mitinge kalbėdamas parlamento komunistų frak
cijos vadas Jacąues Duclos pasakė, kad komunistai sie
kia artimiausiu laiku sudaryti vyriausybę iš komunistų 
ir socialistų, komunistams vadovaujant. Vadinasi, jau 
be generolo de Gaulle. Jau seniai buvo įvairių nesuta
rimų vyriausybėje, bet šitas pareiškimas užgavo gen. 
de Gaulle ambiciją. Taip pat nuomonių skirtumas kons
titucijos klausimu tarp gen. de Gaulle iš vienos pusės 
ir komunistų bei socialistų iš kitos pusės juos išskyrė. 
Gen. de Gaulle buvo prezidentinio rėžimo, panašiai kaip 
JAV yra, šalininkas. Gi komunistai su socialistais su
sitarė atiduoti visą galią parlamentui, o prezidentui su
teikti tik reprezentacinę teisę, nesuteikiant jokios ga
lios valstybės reikalų tvarkyme.
AR GEN. DE GAULLE SUGRĮŽ VALDŽION?

Be abejonės, tame gen. de Gaulle pasitraukime vai
dina .nemenką vaidmenį ir asmeninis momentas. Jis 
norėjo pasitraukti “nenusinešiojęs”, su tam tikru mo
raliniu kapitalu. Demokratija paprastai mėgsta, kad 
asmenys jai tarnaudami nusinešioja ir pasitraukia kaip 
nereikalingi skarmalai. Demokratija dažnai nėra dė
kinga net ir tiems, kurie jai daug yra pasitarnavę. 
Todėl, gen. de Gaulle pasiryžo laiku pasitraukti, kad 
paskui pavojingu momentu grįžtų kaip išvaduotojas. 
Viename iš paskutinių parlamento posėdžių, kuriame 
komunistai su socialistais buvo norėję sumažinti karo 
biudžeto sumas, gen. de Gaulle grąsinančiai pasakė: 
“Gerai, jei taip, tai jūs mane matot paskutinį kartą. 
Bet aš jau tuomet grįšiu kaip išvaduotojas.” Čia. ir 
glūdi gen. de Gaulle pasitraukimo svarbiausias moty
vas, čia ir glūdi komunistų ir socialistų priekaištas dėl 
generolo de Gaulle “nedemokratiškumo.”

Kaip gen. de Gaulle galėtų grįžti kaip ir vaduoto
jas, šiandien dar sunku būtų numatyti. Bet faktas lie
ka faktu, kad kariuomenės vadovybės yra visi “degaul- 
listai”: gen. Juin ir gen. de Lattre de Tassigny yra 
generolo de Gaulle kovos draugai ir prieteliai. Ir jei 
pav. vieną dieną patekusi į komunistų rankas valdžia 
pradėtų daryti visokius diktatūrinius bandymus, be
veik netenka abejoti, kad kariuomenė ateitų sugrąžinti 
tvarką ir piliečių laisvę. Ir komunistai taį jaučia ir 
bent kiek prisibijo. Bet tai vis tėra spėliojimai, kurių 
tikrumą gali patvirtinti ar nepatvirtinti artimiausioji 
ateitis. VI. Rimgaudas

10 milijonų paliko luošų ir 
apie 20 milijonų — sužeistų.

Pas Ruseckus susirinko 
didelis grįžusiųjų iš karo 
jaunimo būrys Lietuvos rei
kalams aptarti.

— Vyrai! — šūktelėjo vi
dury kambario atsistojęs ką 
tik iš Rusijos sugrįžęs jau
nasis Ruseckas. Jį likimas 
pasaugojo, ir, išsibastęs per 
keturius metus po įvairius 
frontus ir mūšius, vis dėlto 
gyvas, net maža tesužeistas, 
sugrįžo namo.

— Jūs žinote, vyrai, dėl 
ko aš jųmi čia sušaukiau. 
Jūs jaučiat tą reikalą labiau, 
negu aš, nes jūs buvote po 
vokiečių jungu...

— Šalin vokiečių žanda
rus! — sušuko neseniai iš 
kalėjimo ir kankynių grįžęs 
už vokiečių žandaro nušovi
mą Simanų Jonas: — Vyti 
vokiečius iš Lietuvos-----už
sidegęs kerštingai rėkė: — 
Gana jie mus prikankino...

— Šalin ir rusų zemskius 
ir bolševikus! — šaukė ne
seniai iš vokiečių nelaisvės 
grįžęs Grikšų Juozas: — 
Užtenka mums svetimų jun
go. Mes galime patys val
dytis, patys sau ponais bū
ti. Neduokim mūsų kruvinu 
prakaitu uždirbto turto iš
vežti į užsienius, o patys 
tik pas juos bernauti... — 
mėgino dar daugiau kalbė
ti Juozas Grikša, bet nelais
vėj jam tiek atėmė sveika
tos, kad nuo to mažo susi
jaudinimo greit jis nuvargo 
ir turėjo pasilsėti.

Jį pakeitė vėl Ruseckas:
— Taigi, vyrai; visi mes 

labai gerai tą suprantame. 
Štai mes turime Tarybą. 
Tveriasi mūsų lietuviška 
valdžia, bet ką ji gali prieš 
ginkluotus vokiečius, kurių 
dar pilnas mūsų nuteriotas 
kraštas. Taigi, vyrai, visi į 
kariuomenę, į mūsų lietuviš-
ką kariuomenę!

— Į kariuomenę! — šau-
kė džiaugsmingai visi: - I
kariuomenę! — aidėjo per
visą grįčią.

— Į kariuomenę! — pri-
tarė skambūą merginų bal-
sai.

Pasiryžimas buvo toks
tvirtas ir jausmingas, kad
net dabar vakare visi šoktų 
iš vietų ir eitų savanoriais, 
jeigu senesnieji nebūtų su
laikę, kad susiruoštų.

Visą vakarą ligi gaidžių 
šoko, dūko jaunimas vis 
džiaugdamos ir didžiuoda- 
rrios, kad rytoj išjoja į Vil
nių, į tą senąją savo sosti
nę, kur Gedimino kalnas, 
kur bočių kapai.

Ir kai kitą dieną vėl su
sirinko visi aplinkiniai vy
rai kartu žygiuoti į Vilnių, 
nebuvo tų ilgų atsisveikini
mų, tų graudingų raudų, 
kaip anuomet, išeinant į ru
sų armiją. Merginos links
mai čiauškėjpį linkėdamos 
greit išvyti vokiečius ir pa
tiems paimti šalies gynimą 
į savo rankas. Kepures vai
kinų papuošė rūtomis ir il
gai mosavo rankomis išjo
jantiems vyrams. Motinos 
nesidžiaugė ir nek r i z e n o 
taip, kaip merginos.

— Kad nors pasilsėti bū
tų gavę! — kalbėjo galvas 
linguodamos viena kitai: — 
Manasis, štai, nelaisvėj taip 
išvargę*!

(Bus daugiau)

Bitės nėra vienintelis va
balas, kurs aplanko gėlės; 
bet yra vienintelis, kurs iš jų 
medų ištraukia. — O. S. Mar-
den.
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SĖKMINGAS LIETUVIŲ VAIZBOS 
METINIS BANKETAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BALE Atsišaukimas 
f Draugijas

Pavyzdinga Lithuanian 
Chamber of Commerce or
ganizacija į savo metinius 
banketus, kiekvienais metais 
vis daugiau sutraukia sve
čių.

Šiais metais, kurie kreipė
si jau paskutinę dieną, kad 
gauti rezervacijas į metinį 
banketą, turėjo nusivilti, 
nes rengimo komisija jau 
nebegalėjo jų prašymų iš
pildyti. Tokių pasivėlavusių 
buvo apie 50 asmenų.

Banketas buvo atidarytas 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriuos sudaniavo 
Mary Pukšmis, pritariant 
visiem* dalyviams.

Įžangos kalbą pasakė ban
keto vedėjas (Toastmaster) 
inž. A. J. Rudis, pakviesda
mas “Draugo” administrato
rių kun. A. Naudžiūną at
kalbėti maldą.

Sunkiausias darbas gal 
būt buvo p. Byanskui ir jo 
orkestrantams, linksminti 
susirinkusius gražiai pa
rinktais muzikos numeriais, 
jiems bevalgant.

Gerokai užkandus, organi
zacijos prezidentas Stanley 
Balzekas pratarė žodį į susi
rinkusius. Pažymėjo, kad 
jam buvo lengvas darbas 
ruošiant šį banketą, nes tu
rėjo labai sumanius pagelbi- 
ninkus: Antaną P. Rudį, 
Juozą M. Mozerį ir Joną W. 
Pachankį, kurie buvo banke
to rengimo Komiteto na
riai.

Viduje pavyzdingai tvarkė 
Mrs. A. Mary Rudis, pa- 
gelbstint J. W. Pachanko 
dukrelėms.
Muzikale programa

Muzikalė programa buvo 
paruošta tikrai įvairi. Išpil- į 
dytojos savo uždavinį atliko 
pavyzdingai, bet tik pati sa
lė nėra pritaikinta dainavi
mams, ir dėl šios priežasties 
daugelis tikrai gerai paruoš
tų numerių išėjo gana blan
kiai. Programoje dalyvavo 
šios dainininkės: Duet:
Eleanor Kriščiūnaitė ir Ch- 
ristine Austin padainavo 
tris daineles: Solo dainavo 
Christine Miller, kuri turėjo 
net du kartu padainuoti ek
stra po didelio publikos plo
jimo.

Trio keletą dainų sudai
navo Mary Pukšmis, Aldona 
Barčus ir Christine Austin.

Visos aukščiau minėtos

dainininkės priklauso Alice 
Stephens dainininkių grupei, 
kurios savo koncertą turės 
ateinantį sekmadienį gegu
žės 5 d., Civic Theatre. Jeigu 
susirinkusieji žavėjosi daini
ninkių gražiu dainavimu, kad 
ir nepritaikintoje tam tikslui 
salėje, tai jie daug daugiau 
bus sužavėti būsimam kon
certe.

Konsulas Dr. P. Daužvar-
dis, savo kalboje pažymėjo, 
kad pavyzdinga lietuvių or
ganizacija, kuri savo eilėse 
turi subūrusi rinktiniausius 
žmones, nenuilstamai dar- 
biiotūsi, kad būtų įvykdyti 
visi tie tikslai, dėl kurių 
buvo kovota, būtent kad vi
sos tautos galėtų džiaugtis 
laisve ir nepriklausybe.

Svečias kalbėtojas Dr. 
Jurgis A. Wiltrakis, kuris 
taip pat su savo 4 broliais ak 
tyviai dalyvavo šalies gyni
me, o dabar savo žinioje tu
ri keliolika ligoninių su 
41,000 ligonių pasakė aktua
lią kalbą. Ragino kad būtų 
kreipiama rimto dėmesio į 
pasireiškiančią ligą ir tuo- 
jaus pasiduoti gydymui, nes 
tik neįsisenėjusi liga dar ga
lima pagydyti. Paminėjo 
kad visoje Amerikoje yra 
daugiau kaip vienas milijor 
nas sergančių proto ligomis.

Po vakarienės ir kalbų su
sirinkusieji dar ilgai links
minosi prie žavėtinos By 
ansko orkestro muzikos.

A. D.

Prasidės statyba
Birželio mėnesį prasidėsią 

programa statybos gyvena
mųjų namų prie E. 63rd ir

Nei vieno širdį turinčio 
lietuvio sąžinė negali būti 
rami dėl likimo šimtų tūks 
tančių lietuvių tremtinių 
Europoje. Belankydamas jų 
stovyklas BALF pirminin
kas kun. dr. J. Končius, o 
taipgi ir patys tremtiniai, 
kurių jau keletas atvyko j 
šią šalį, mums pasako apie 
begalinį jų skurdą. Nors B A 
LF juos šelpia, tačiau toji 
pašalpa toli yra permaža 
šimtams, tūkstančių lietuvių.

Dėl visokių trūkumų ken
čia ne tik suaugę, bet, la 
biausia kenčia vaikai. Jiems 
trūksta rūbų, mokykloms 
reikmenų ir maisto. Pažy
mėtina tai, kad ypač jų kū
nai yra labai išdžiūvę, nes 
negauna riebesnio maisto.

BALF Chicagos Apskritis, 
vesdamas drabužių ir mais
to vajų, kreipiasi į Tamstų 
organizaciją prašydamas tai 
kos šalpos darbui. Prašome 
savo susirinkime svarstyti 
šį reikalą ir savo organiza
cijoj prašome galimai grei 
čiau pravesti rūbų, mokyk
loms reikmenų ir kenuoto 
maisto rinkimo vajų ir jį 
vykdyti kiek galint ilgiau.

Būdą bei priemones va
jaus pravedimui galima nau
doti tokį, koks Tamstoms 
atrodys sėkmingiausias 
Praktiška būtų vajaus dar
bui išrinkti keletą žmonių. 
Iš maisto reikalingiausia — 
kenuota mėsa ir žuvis ir kon 
servuotas pienas. Visas tas 
surinktas dovanas, reikia 
priduoti į BALF Chicago

Apskritis ir Lietuvos trem-, rt 

tiniai.
Su tikra pagarba, 

Sophie Barčus, pirm. ,
P. Balčiūnas, vice-pirm.
Ona Yonaitis, vice-pirm. 
Viktorija Tūbelis, sekr.
Ona Kanlakis, iždininkė 
E. Šaulienė, organizatorė

Laimė visuomet 
išmintį.

ESE

rrGalvių Vaikai 
Scenoj

Tamuftonis — "Ko šnop- 
sai ir niursgi kaip katinas 
mėsos gabalą apsigniaužęs, 
...aptversiu tave kaip parše
lį gurbe. Varyk!”

Garbšas — “Varyt... Ži-
aptemdo noma! Bet tu esi pavojin

gas priešas. Mat, reikia ge

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

rai apžvalgiai suplanuoti ir BUK “DRAUGO“ DRAUGU
surasti tavo silpnąsias po
zicijas... Tai kariška strate
gija —”...

Tamulionio rolę loš auto
rius veikalo, artistas J. J. 
Zolp, o Garbšo — William 
Strakalaitis. Vaidinimas bus 
gegužės 5 d., Gimimo Šv. 
Panelės parapijos salėje, 
Marąuette Park, 0:30 vai. 
vakare. Vakarą rengia Šv. 
Vardo Draugija.

Koresp. Jonas A. Skeliy

PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

South Park gatvių, tai yra į Apskrities centrą, 4714 So. 
vietoj, kur seniau buvo Marshfield Avė.
White City. Sakoma, bus 
pastatyta 840 namų ir par
duota baltiesiems ir neg
rams, kurie galės įnešti 
$2,500.

Vieta bus žinoma kaipo 
Parkway Garden Homes.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ”

Už visas Tamstų dovanas 
ir darbus nuoširdžiai bus 
dėkingas BALF Chicagos

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
KR ODOS IŠBĖRIMAMS

A A.

MARIJONA DRULIS
po tėvais Marčiulionytė

Oyv.; 6849 S. Washtei,aw Avė.
Mirė Balandžio 26 d., 1946 

m., 12 vai., p. pielų pas savo 
tėvus Springfield lll. sulaukusi 
36 m., amžiaus.

Gimusi Springfield. III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Jurgį, motiną Marijoną 
(po tėvais Paiulavlčiūtė), tė
vą Antaną, seserį Oną ir jos 
sūnų Krank Sutkaltj ir daug 
kitų giminių, ir draugų.

Priklausė prie Šv. Teresės 
Draugystės Marąuette Parke.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje 6812 So. 
Western Avė.

baidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 1 d., 1946 metų.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta į Gimimo P-lės 
Švč. (Marąluette Parke) para
pijos bažnyčią, kui lojo įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visut, 
gimines, draugus ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Motina* Tė
vas. Sesuo ir Kitos Giminės.

baidot., direkt.. Antanas B. 
Petkus. Tel. Grovahill 0142.

27, 1946, 1:45 
sulaukus puses

apsk., Sl-

A. A.
ONA GRICIENĖ
(po tėvais bukasetvkz)

Gyveno 6621 S. Muliigan Avė. 
pOHiamoutn 7 9uo.

Mirė baland. 
vai. po pietų, 
amžiaus.

Ku-o iš Raseinių 
lIUvos parap.

Amerikoje išgyveno 38 in.
Panko dideliame nuliūdime 

sūnų Pranciškų, dukterį Oną 
ir žentą Prane.škų Arnisn; 2 
anūkus: FrederiCK ir Valeria 
Arnish, 3 brolius: Adolfą, 
brolionę Mortą, Pranciškų, 
brolienę Jadvygą, Stanislovą, 
brolienę Barboią, švogerį Ka
zimierą Gabel, ir jų šeimas,, 
pusseserę Eleną Komanaus- 
kitnę ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
<M. Phillips koplyčioje, 3307 
bituanica Avė.

baidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 1 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Juoza
po parap, bažnyčią, 56th ir 
Harlem Avė., kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Žen
tas, Anūkai, Broliai, Brolienės, 
švogerls, Pusseserė-

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

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INDER 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

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T I D A R

Naują Koplyčią

Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 6899
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 {STAKTOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Kenčlantlejl nuo senu. atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
bEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis) Ir 
pagelbds Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

das. Vartokite j) Irgi skaudtems 
nudegimams, ftąjšų Ir sutrūklmu 
prašallnlmut, Ir kad palengvinti 
Psorlaals niežėjimą. Atvfldina va
dinama Athlete’s Foot degimų Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžtflvlmo Ir 
sutrflkimo tarp pirštų: geras Ir 
sausos, trOkstančlos odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės

bEOULO OINTMBNT parsi
duoda po *1.00, 1.75, ir S.OO.

■iųsklte Jūsų lfouey Orderi tie
siog ):—

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

DepL D. Chicago 39, 11L

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
a

Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 335’

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Pavesto yra pilnai
patenkinti tai) meno iedevrai), 
kuriuot mn padirbome jiem).

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
6T! NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Ifflsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jftsų finansiškam stovini prieinamas 1

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!



KARDINOLAS STRITCH

RAGINA VISUS KOVOTI DIVORSUS
KUNIGAI ĮPAREIGOTI VADOVAUTI SĄJŪDŽIUI
J. E. Kard. S. A. Stritch 

pastaromis dienomis uždavė 
smarkų smūgį šiuo metu 
iki nepaprastos aukštumos 
iškilusiai Amerikoj divorsų 
bangai ir įpareigojo savo 
arkidiecezijos kunigus vesti 
kovą prieš divorsus bei tai 
kovai vadovauti. Savo ins
trukcijose kardinolas yra 
pareiškęs:

“Katalikų Bažnyčia su bai
mė žiūri į pavojus dorai tarp 
vedusių asmenų, kurie yra

SANTA FE RAILWAY 

Reikalauja Tuojaus

SECTION
DARBININKU

(Visokio Kleso)

Darbai Randasi 

Chicagos Rajone

8lc Į VALANDAv

Kreipkitės prie

Labor Formano 

Santa Fe Raihvay 
38th & Central Park Avė.

(Santa Fe į
r

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• 3RANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M0NARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KANTER 

“Lietu viSkM 
Žydukas”

F

j*-* . v

„.■‘■M : mii’bireP'

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,000. — Atsargos Fondas Virt $1.300.000-

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

(Z 1 c

sulaužę viens kitam duotas 
priesaikas.

“Katalikų Bažnyčia taip 
pat susirūpinus skandalais 
kuriuos gimdo porų išsisky
rimai bei divorsai.

“Katalikų porų ėjimas į 
divorsų teismus yra mįslė 
nekatalikams ir išgąstingas 
pavyzdys jų šeimyniniam gy 
venime”.

Kovą prieš divorsus kar
dinolas ragina pradėti tuo
jau, šiandie.

• GIN
VYNO 
KORDIALV

čl J

Nerandama atsakymu
Traukinių katastrofoj, Na- 

pervilėj, kurioj skaičius žu
vusių jau pasiekė 45 kelei
vius, atsakymų į keturis 
klausimus, kurie buvo žymė
ti vakar “Drauge“, vis da 
nerandama. Exposition Fly- 
er inžinierius W. W. Blaine 
ligoninėj sakosi dėjęs visas 
pastangas traukiniui sulai
kyti; tą liudija jo pasiliki
mas savo vietoje iki trau
kinys smogė į stovinti Ad- 
vance Flyer. Tačiau visos 
pastangos buvo veltui.

Visa šios katastrofos by
la perduodama Du Page aps
krities grand džiurei.

Lenkai minės
Gegužės 3

Istorinę Lenaijos dieną, 
Gegužės 3, Chicago lenkai 
minės ateinantį sekmadienį 
prie Kosciuszko paminklo, 
Humboldt park. Kalbėti pa
kviesti mayoras Kelly, gub. 
Green, Wisconsin Universi
teto teisių skyriaus prof. F. 
X. Switlik ir Įeit. gen. T. 
Bor-komorowski, kuris spe
cialiai atvyksta iš Londono. 
Jis yra buvęs lenkų kariuo
menės vadas vokiečių oku
pacijos metu.

Gaisras sunaikino 
kataliku centrą

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos centrą-salę, Elm- 
hurst’e, sunaikino gaisras, 
kuris kilo iš ekspliozijos. 
Kokia buvo ekspliozijai 
priežastis iki šiol neištirta.

"I Am An Amerisan
rr

Tradicinė Herald - Ameri
can ruošiama “I am An 
American Day” šįmet bus 
gegužės 19, Soldier Field.

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

* * ’' „ . 'T-.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

Susidūrė su busu, 
penki žuvo

Hobart, netoli Hammond, 
miestelyje įvyko šiurpi ne-’ 
laimė: automobiliui, kuriuo 
važiavo penki asmenys, su
sidūrus su busu, vaižuojan- 
čių be keleivių, visi penki 
važiavę automobiliuje liko 
užmušti. Liudytojai pasako
ja, kad automobilio vairuo*- 
tojas buvo netekęs kontro
lės.

Benamiai pas Green'ą,
Springfield, III. — Ištisa į 

eilė palapinių sustatyta ant 
pievos priešais gub. Green i 
rezidenciją. Tai benamai ka
ro veteranai, kurie nuvyko 
reikalauti gubernatoriaus 
žygio, kad gautų namus gy
venimui. Aplink matos iškel-' 
ti parašai: “Bilionai karui,! 
nieko namams.” i

Kataliku bažnyčiai 
100 m.

Šv. Juozapo parapija, Wil- 
mette, praeitą sekmadienį 

į minėjo savo bažnyčios 100 
metų sukaktį. Pats kardino
las Samuel A. Stritch laikė 
pontifikalines šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą.

$57,000 už šešis šuvius
James’ui F. Lincoln tur

tingo fabrikanto sūnui, iš 
River Forest, kuris šešiais 
šūviais sužeidė 9 metų mer
gaitę Carol Williams dėl to, 
kad ji pasipriešino išnieki
nimui, Will apskrities agpy- 
gardos teisme iškelta byla. 
Mergaitės tėvai reikalauja 
$57,000 atlyginimo.

Už nuomų kontrolę
Chicago Realestate Board 

paskelbė stovįs už OPA nuo
mų kontrolę, Kongresas sa
ko turėtų nuomas pakelti 
10 nuošimčiu, bet nuomų 
kontrolė lai pasilieka OPA 
rankose.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

į Republic 6051

GEGUŽES PIRMOJI

TRADICINĖ KRAUSTYMOSI DIENA
KAS REIKIA ŽINOTI NAMŲ SAVININKAMS IR JŲ 

NUOMUOTOJAMS

Rytoj gegužės pirmoji — 
tradicinė butų nuomotojų 
kraustymosi diena. Kitais 
metais tą dieną tūkstančiai 
šeimų persikraustydavo iš 
vieno buto į kitą. Šįmet rei
kalai bus visai kitokie.

OPA namų skyrius pra
neša yra išdavęs 5,000 įsa
kymų, namų savininkams, 
paprastai sakant, išmesti iš 
namo nuomininką, jei 
jis pats tą dieną neišsikrau- 
stys. Tokius įsakymus di
džiumoje yra gavę pastaro
jo karo veteranai, kurie yra 
pirkę namus.
PROCEDŪRA

Kad nuomoninką iškraus- 
čius, namų savininkams rei
kės prisilaikyti tam tikrų 
taisyklių ir teismo įsaky
mo. OPA duota popera nuo

Įvęririoi„ Įdomios
$£ ŽINIOS

Gevalt! Browder 
išvyko

New York, N. Y. — Ko
munistai čia pradėjo šaukti 
gevalt dėl Browderio kelio
nės į Švediją — “antikomu
nistinei veiklai”.

Brovvder, vienas stam
biausių kcmunistų, nesenai 
išmestas iš Amerikos Ko
munistų Partijos. Neklausė 
Stalino įsakymų.

Šernai užpulė Lenkija
Bialystok. — šioje apie- 

linkėj tiek priviso šernų, kad 
ūkininkams sudarė tikrą gal
vosūkį. Vietomis užėjusios 
šernų bandos sunaikina vi
sus pasėlius.

Dideli atlaidai ♦
St. Augustine, Fla. — Ka

talikų šventovėj, vadinamoj 
Nuestra Senora de La Le
che prasidėjo metiniai at
laidai. Maldininkų būriai at
vyksta iš tolimiausių ryti
nės Amerikos vietų.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 "etams 

$500.00 GYD¥MO
POLISAS

$4 00 metams

J. A. Shulrr.istras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300

f
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 Puksmis, Aldona Orig, Elaine Pendr.vs, Sylvia Pran, 
Dale Daniunas, AMona Rakauskas, Eleanor Krikščiūnas, Wnn- 
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)

mininkui iškraustyti da ne
reiškia, kad namo savinin
kas bet kurią dieną nuėjęs į 
nuomininko butą pradėtų vi
ską nešti lauk. Prosedūra 
tam yra tokia.

Namo savininkas pirmiau
siai nuomininkui įteikia ve
dinamą penkių dienų notą ir 
praneša apie tai Municipa- 
liam Teismui. Nuomų teisė
jai: Samuel Heller, Edward 
Luczak ir Oscar S. Caplaii 
pašauks išklausinėjimui na
mo savininką ir nuomininką. 
Radę, kad nuomininkas bū
tinai turi išeiti iš namų, tei
sėjas nuomininkui duos ma
žiausiai 60 dienų susiradi
mui sau butą arba, po to lai
ko. bus namo savininko jau 
prievarta iškraustytas — iš
mestas.

Vienuos namuos 
keturios vestuvės

Detroit, Mich. — George 
Sajeg namuose vieną dieną 
įvyko keturios vestuves: iš
tekėjo keturios dukterys. 
Viena dukterų susirado net 
vyrą Sajeg pavarde (ne gi
minė).

*45.000 už plaukus
Norristovvn, Fa. — Mrs. 

Ruth Truetkart, sužinojus, 
kai vyras grįžta iš kariuo
menės, norėjo pasipuošti ir 
pirmiausiai nuėjo į plaukų 
salioną. Po gauto “perma- 
nent” grįžus namo pajuto, 
kad jos plaukai trupa. Iki 
vyras parvažiavo ant jos gal- j 
vos beliko tik colio ilgumo 
plaukai. Plaukų salionui iš
kėlė bylą reikalaudama $15,- 
000 nuostolių atlyginimo.

Del ginčo su OPA, 
pardavė karves

Waukesha, Wis. — Owen 
Rowland, savininkas vieno 
seniausių pieno ūkių (dai
rės) susiginčijęs su vietos 
OPA dėl kainos pienui, pas
kelbė iš varžytinių parduo- 
dąs 190 karvių.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
*1000.00 «»“SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00

CHICAGO 32, ILL.

J

Antradienis, bal. 30, 1946

/ mus
X Kastas Zaromskis, vie

nas žymiausių jaunimo vei
kėjų, L. Vyčių Or-jos garbės 
narys, L. Vyčių Senior iždi
ninkas, Liet. Vyčių Chicago 
namo centro trustisas šio
mis dienomis staiga rimtai 
susirgo ir išvežtas į Loretta 
ligoninę.

X Prel. M. L. Krušo svei
kata žymiai pagerėjusi ir ji
sai iš Los Angeles rengiasi 
birž. mėn. pradžioje parvyk
ti į, Bridgeport. Kad ir gy
vendamas toliau, prelatas 
Lietuvos reikalų neužmiršta. 
Jo rūpesniu į vieną mitingą 
Monrovijoje buvo pakviestas 
prof. Pakštas, kurs gražiam 
vietinių moterų būriui pa
pasakojo daug faktų apie 
Lietuvą.

X Adomas Zalatorius, via 
nas seniausių veikėjų foto
grafų, praplėtė savo studi
ją adresu 2006 W. Cermak 
Rd. Dabar galės būt sykiu 
fotografuojamos net dvi 
grupės, pavyzdžiui vestuvės. 
Be to, į abi studijas įvesta 
naujausių pagerinimų.

X Florence Korsak, lietu
vaitė dainininkė, gegužės 1 
dieną ruošia koncertą Kim- 
ball Hali. Programa prasi
dės 8:20 vai. vakare. Prog- 
ramon įtraukta ir keletas 
lietuviškų dainų. Dain. Kor
sak savo balsą lavino pas 
geriausius mokytojus Chi
cago j ir New Yorke.

X J. J. Aukškalnis, iš Ga- 
ry, Ind., “Draugo“ atstovas, 
šiomis dienomis gavo laišką 
iš Lietuvos nuo brolio, gyv. 
Šilalės apylinkėje. Rašo, kad 
gyvi, kad per karą trobesiai 
išliko nesunaikinti. Šilalės 
miestelis, rašo, sudegintas, 
mažai trobesių belikę.

X Kun. A. Briška, klebo
nas Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panos Marijos parapijos, pa
kviestas ateinantį sekmadie
nį sakyti pamokslą Dievo 
Apvaizdos parapijos iškilmė 
se bažnyčioje per sumą" 10 
vai. ryto. Iškilmingas šv. 
Mišias laikys pats kleb. kun. 
A. Martinkus. Popiet 3 vai. 
ant parapijos kiemo bus su
kurtas laužas ir sudeginti 
parapijos skolų morgičiai.

X Broliai Bruno ir Kazys 
Vešotai daro planus pirmai 
garsinei lietuviškai filmai. 
Dabar renka veikalą, iš ku
rio bus imamos scenos fil
mai. Vešotai yra pasižymė
ję artistai amerikonų sceno
je. K. Vešota yra taip pat 
dalyvavęs ir dviejose dnr. 
“Draugo“ koncertų operetė
se.

X Stefanija Juškienė ga
vo laišką iš Vokietijos, ku
riame prašo pranešti, kad 
Viktoras Anušaitis paieško 
Kazio Reifono arba Onos 
Milkintienės. Ieškomieji pra
šomi atsišaukti pas St. Juš
kienę, adresu 10921 State 
St., Chicago 28, III., dėlei 
platesnių žinių. x

X Mary Jokubauskas, 
4435 So. Artesian Avė., ku
ri savo vardadienį švęs ge
gužės 1 d., jau iš anksto 
buvo pagerbta savo dukre
lės Vance ir Rejsek šeimos, 
kurie jai užprenumeravo vi
siems metams dienraštįUFi__ „ M




