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SKELBIA KIETOS ANGLIES KASĖJU STREIKĄ
Raportuojama Molotov Bandys Gauti 
Baltijos Kraštu Užėmimo Pripažinimą

KARDINOLAS SUTEIKIA P4I.I.HTM A

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Tarp diplomatų kalbama, 
kad rusai nori konferencijo
je iškelti Baltijos valstybių 
pripažinimą. Anot anglų po
litikų, šį klausimą reikės 
anksčiau ar vėliau peržiū
rėti ir gal teks, rusams nusi
leisti, jei iš jų pusės irgi bus 
padaryta tam tikrų nuolai
dų. ’

Jei taip mano ir anglų- 
amerikiečių delegacija, tai 
atrodo, kad anglų-saksų 
principai, kurių jie laikėsi 
per karą, šiandien bus pasi
keitę. Atlanto čarterio an
tras straipsnis aiškiai sako, 
kad visokie teritorijų, pakei
timai negali būti daromi be 
pačių tautų apsisprendimo, 
padaryto laisva valia.

Ar Pa balčio Problema 
Bus Paliesta?

Visi prisimena, kad 1939 į 
metais Sovietų Rusija ‘gar
bingai” pasirašė draugišku
mo sutartis su Kauno, Ry- j 
gos ir Talino vyriausybė- j 
mis. Bet už metų,' priešin
gai savo pasižadėjimams, 
rusai jėga užėmė Baltijos 
kraštus, pravesdami po rau
donarmiečių priežiūra rinki
mus, per kuriuos gyventojai 
buvo verčiami balsuoti ir 
“išrinktieji,” grąsinami dur
tuvais, pasisakė už “prisi
jungimą” prie Sovietų Ru
sijos.

Po vokiečių invazijos, so
vietai paskelbė, kad jie iš
vaduos baltiečius. Taip, 1944 
metais jie “išvadavo,” bet 
ne tam, kad davus šiems 
kraštams nepriklausomybę, 
bet kad iš naujo uždėjus 
kilpą ant kaklo ir pririšus 
prie Maskvos...

‘ ‘Gazette de L ausanne’ ’ 
rašo, kad rusai už kelių die
nų bandys išgauti iš anglų- j 
sakau pripažinimą padary
to jų smurto Baltijos kraš
tams. Tuo laiku, kai buvę po 
Vokietijos okupacija kraš
tai turi teisę ginti savo lais
vę prieš “Keturius,” Balti
jos kraštai yra nutrinami 
nuo žemėlapio, neleidžiant 
jiems nei prasitarti ir neduo 
dant teisę konferencijoje 
ginti sav0 nepriklausomybę.

Laikraštis klausia, ar an- 
glai-saksai dėl to žiūrės už
merktomis akimis į tai, kad 
rusai yra stiprūs ir kad 
stipriojo pusėje visad yra 
teisybė?

Rusai Sutiko Jleisti 
Prancūziją,

Per pirmąjį “Keturių” po
sėdį Paryžiuje, kuris buvo 
daugiau protokoliškas, nes 
dar nebuvo imtasi spręsti 
nei vieno klausimo, Prancū
zija turėjo pasisekimo, nes 
ministro Bidault iškeltas 
prašymas, kad Prancūzijai 
būtų leista dalyvauti per 
visus posėdžius, ne taip kaip 
anksčiau buvo nutarta kad

ji dalyvausianti vien tik per 
tuos posėdžius kada bus 
sprendžiamas Italijos klau
simas, ministrai priėjo su
sitarimo, kad visi keturi da
lyvaus per visus posėdžius.

Tuo būdu Amerika, irgi 
pasiliks prie stalo, kai bus 
svarstomas taikos sutarties 
pasirašymas su Suomija, 
nors Amerika niekad nebuvo 
paskelbusi karą Suomijai.

Kodėl Molotovas Nesi
priešina?

Manykime, kad šis nutari
mas nebus pakeistas, taip 
kaip buvo padaryta Londo
ne, kai rusai matė, jog jie 
nebegali susitarti, atsisakė, 
kad Prancūzija dalyvautų 
posėdyje. Šį kartą, tur būt.
Molotovas tikisi didesnės 
paramos iš prancūzų pusės.

Bet atrodo, kad anglų- 
saksų nuomonė irgi nebėra 
ta pati kokia buvo per Pots
damo konferenciją. Dabar 
jau nebesispiria dėl politiš
ko rėžimo pakeitimo Ven
grijoje, Rumunijoje ir Bul
garijoje.

Amerikiečiai nori tik, kad j 
būtų panaikinti visį blokai 
ir galima būtų pradėti eko
nominį bendradarbiavimą su 
visais kraštais. Anglai ta
čiau dar žiūri iš kito taško ,» x .
ir jie ieško tose valstybėse i . -Mes turlme s,av° Pol,cl- 
savo įtakos prieš sovietus. į« lr »«same reikalingi ju-

Vokietijos ir Austrijos sų Pagelbos......................
Problema Rusai turį atsivežę iš Mas-

Bymes iškėlė sumanymą. kv°s savo da"tl‘ 
kad į darbų programą būtų y,re«. ,ir ”et, klrf,e«: Va[g- 
įrašytas Austrijos klausi- sal kad P^cuzas be
rnas, gi Bidault paprašė ira- ?k“sdan?as neP«larytM “ta
šyti Vokietijos klausimą. aistlską \ ve’da- ar beP'«a- 
Bet Molotovas šiuos du klau damas,. dan‘! "^Pm^intų

Jo Eminencija Samuel Kardinolas Stritch, Chicagos 
Į Arkivyskupas (kairėje) ir Arkivyskupas. Urban J. Vehr 
iš Denver. Nuotrauka padarytaKardinolui Stritch sutei
kiant Denverio metropolitui šventą paliumą. Arkivysku
pas Vehr atnašavo iškilmingas šv. Mišias Nekalto Prasi
dėjimo Katedroje, Denvery. (NC-Draugas Photo.)

Gen. Clark Trečią Kartą Protestavo 
Rusu Lakūnu Atakas Ant US Lėktuvo
VIENA, bal. 30. — Gen. 

Mark W. Clark, U.S. koman- 
dierius Austrijoje, šiandien

‘Kremliaus smegenis”,..
Delegacijos nariai iš savo 

buveinės niekur neišeina ir 
stengiasi kuo mažiausiai ben 
drauti su prancūzais. Net ir

simus prašė atidėti kitai die
nai, kad ekspertai galėtų 
paruošti medžiagą ir išnag
rinėti šiuos klausimus iš 
pagrindų.

Tiek vienas, tiek kitas prancūzų komunistai jiems 
klausimas rusams yra nepa- yra nepageidautini svečiai, 
togus, nes vilkindami Vo- Šį kartą delegacija neat- 
kietijos klausimo sprendi- sivežė nei “vodkos” nei “ka
rną, jie neleis anglams su viaro,” už tai prancūzai 
prancūzais, tarpusavy susi- jiems davė 150 kilogramų 
tarti. Iki šiam laikui tie du sviesto, kurį, jie mielai val- 
kraštai dėl to nesusitarė, go pasigardžiuodami... 
kad jų pažiūros į, Vokietiją Ar Marokas Atsiskirs 
buvo nevienodos. Nuo Prancūzijos?

Dėl Austrijos, tai pripa- Prancūzus jaudina nema
žindami šį kraštą nepriklau i lonus incidentas, kuris įvy- 
somu, rusai turėtų sumažin- j ko tarp Maroko Sultano ir 
ti savo okupacinę kariuome-į Prancūzijos vyria u s y b ė s. 
nę Centrinėje Europoje. Gi i Sultanas atsiuntė notą, ku- 
šiuo momentu jie turi ten i rioj jis pareiškia nesutin- 
virš 600 tūkstančių kareivių kąs, kad jo krašte būtų pra- 
—vien Austrijoje stovi 200

į tūkstančių. Tuo tarpu anglų

trečią kartą protestavo rusų 
vadovybei už rusų lakūnų 
provokacijas prieš amerikie
čių lėktuvus.

Šį kartą rusų taikinys bu
vo paties gen. Clark lėktu
vas, apie kurį keli rusų ka
riniai lėktuvai sukinėjosi ir 
gal net apšaudė. Generolas 
tuo metu nevažiavo savo 
lėktuvu, bet gavęs raportą 
apie rusų ataką, tuoj pro
testavo rusams.

Ketvirtas ‘Incidentas'
Amerikos lėktuvas—vežąs 

brig. gen. Ralph A. Snavely 
—vyko iš Vienos į Paryžių. 
Tai buvo trečia rusų lakūnų 
ataka per 10 dieni;,, ir ket
virtas incidentas mėnesio 
laikotarpyje.

Anot radijo raporto iš pa
ties lėktuvo, rasai pirma 
bandė priversti jį nusileisti, 
o po to visą laiką jį sekė. 
Po antros atakos, rusų vado
vybė sakė ji prižiūrės, kad 
nebebūtų daugiau tokių in
cidentų.

Ministrai Atidėjo US 
Taikos Plano Pasiūlymu

PARYŽIUS, bal. 30.—Už
sienių ministrų konferenci
ja, gavusi U.S. valstybės 
sekr. Byrncso į,nešimą, suda
ryti keturių valstybių savi
tarpės pagalbos sutartį pa
laikymui taikos bent 25 me
tams, pašventė visą šios 
dienos sesiją svarstymui Tri 
e3te ir Italijos-Jugoslavijos 
r u be žiu, problemų.

Po vienos valandos sesi
jos, posėdis baigtas be pa
sekmių. Amerika, Anglija ir 
Prancūzija yra linkusios pa
likti Triestą Italijai, bet Ru
sija nori, kad ta teritorija 
būtų pervesta Jugoslavijai.

Naujos Kliūtys Trukdo
Susitaikymui Kinijoje
CHUNGKING, bal. 30. — 

Tolimesnės derybos taikai 
Mandžurijoje turės laukti 
kurį laiką, nes kinai komu
nistai laukia naujų atakų 
kurias pranašavo pro-val- 
diški sluoksniai šiame mies
te.

Anot tų šaltinių, genera- 
lissimo Chiang Kai-.s.hek at
metė vėliausi generolo Mar- 
shall taikos planą, kadangi 
jis būtų palikęs beveik visą 
Mandžuriją komunistų ran
kose. Marshall šiandien per
kėlė savo štabą iš šio miesto 
į Nankingą.

Tuo tarpu, yra raportų, 
kad valdžios ir komunistų 
jėgos kovoja ties Nantung, 
tik 60 mylių, šiaurvakariuo
se nuo Šanghajaus.

U.S. Maistas Europai 
Sulaikomas Dėl Streiko

GALVESTON, Tex., bal. 
30.—Streikas 70 uosto sar
gybinių šiandien sulaikė mai 
sto siuntas Europon. Tūks
tančiai tonų maisto Europai 
susikrovė prieplaukose kuo
met krovėjai atsisakė eiti 
per streikierių pikietavimo 
linijas.

Illinois Angliakasiai Jau Sustreikavo; 
Ruošia Suvaržyti Elektros Vartojimą
WASHINGTON, bal. 30.—John L. Lewis, angliakasių 

unijos viršininkas, šiandien uatiekė 75,000 kietos anglies 
kasėjų pranešimą, kadi jie streikuos po 30 dienų jeigu, per 
tą laikotarpį nebus sudaryta nauja datfbo sutartis.

Lewis šiandien tarėsi su minkštos anglies kasyklų at
stovais, kurie teigė, kad jis nė žodžiu neužsiminė apie 
naują darbo sutartį, bet kėlė seną unijos reikalavimą, ku
ris kainuotų kasykloms kelis milijonus dolerių per metus.

Viršininkai Progres. s i v e 
Mine Workers of America 
unijos vakar šaukė streiką 
savo 16,000 Illinois narių 
nuo vidurnakčio šį ryt. Strei 
kas, paveikiąs 125 Illinois 
kasyklas, beveik suparali- 
žuos minkštos anglies kasi
mą valstybėje.

Beveik visos viešo patar
navimo bendrovės, jų tarpe 
Peoples Gas Light & Coke 
Co. ir Commonwealth Edi
son, pasiremia Illinois ka
syklų anglimis.

Streiko šaukimas sekė 
nutrūkimą derybų tarpe uni

-o------
jos ir kasyklų savininkų są
jungos. John Machiando, 
unijos prezidentas, sakė 
“Nebuvo mums kitos išei
ties.”

Tuo tarpu Commonwealtb 
Edison Co. viršininkaį tarė- 
3i su Illinois Commerce ko
misija dėl priemonių sutau- 
pymui bendrovės mažėjan
čių anglies atsargų. Norima 
labai suvaržyti elektros var
tojimą. Geležinkeliai gi, taip 
pat? susirūpinę, sakė jie gali 
nutraukti daugelį kelionių ir 
suvaržyti gendamų produk
tų vežimą.

U.S. Karo Laivas Sprogo Stovėdamas 
N. J. Uoste, Daug Jūreiviu Sužeista
EARLE, N.J., bal. 30. — 

Du sprogimai šiandien su
naikino naikintuvų palydė
jimo laivą U.S.S. Solar, su- 
žeidžiant kelius asmenis, bet 
laivyno pranešimas sakė di- 
džiuma laivo įgulos spėjo 
išsigelbėti.

Laivas nuskendo prie Eari 
laivyno stoties prieplaukos, 
kur buvo prikraunama amu
nicija, kuomet įvyko pirmas 
sprogimas. Antras sprogi

mas buvo labai didelis. 
Išdaužė Langus

Monmouth County, N. J. 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas sakė tarp 150 ir 170 as
menų buvo sužeista. Antras 
sprogimas išdaužė daug lan
gų Monmouth apskrity ir 
buvo girdimas kelių mylių 
atstumoje.

Kiti laivai tame uoste bu
vo nuvilkti į žemutinę New 
Yorko įlanką.

Susekė Suokalbį Nužudyti MacArthur; 
Pasikėsinimas Turėjo Įvykt Šiandien

ir amerikiečių kariuomenės 
skaičius Europoje yra visai 
mažas.

Rusai Atsisako Prancūzų 
Patarnavimų

Kada į Paryžių atvyko 
Molotovas, jam Prancūzijos 
vyriausybė pasiūlė pasinau
doti puikiu automobilium, 
šoferiu ir vienu policininku

vestas balsavimas.
—Marokas nėra Prancū

zijos kolonija!
Jei prancūzai bandys ver

sti balsuoti marokiečius, tai 
jis žada kreiptis į Jungtines 
Tautas. Tas rodo, kad maro
kiečiai nėra visai linkę ko
munistinei propagandai ir 
kaip tik pasitvirtina tie gan
dai, kurie buvo skleidžiami, 
kad jei Prancūzijoje vyriau-

per visą konferencijos laiką, sybė bus komunistinė, Sul- 
Bet Molotovas automobilį tanas prašysiąs Ameriką jo 
priėmė, gi šoferį ir polici- kraštą paimti po savo globa, 
ninką pakeitė savais. I Vyt. Arūnas.

Sausra Grasina U.S. 
Kviečiu Valstybėms

Sausra grąsina kviečių 
derliui nuo Texas Panhan- 
dle iki North Dakota, ii 
ūkininkai bijo, kad jeigu 
nebus pusėtino lietaus grei
tu laiku, auksiniai grūdai 
taip reikalingi Europos ba
daujantiems žmonėms pra
žus. Kitose šiaurvakarinėse 
valstybėse dulkės nuo kvie
čių laukų jau nešiojamos 
vėjų.

Dalis kviečių derliaus jau 
prarasta, ir bijoma, kad 
jeigu ir būtų pakankamai 
lietaus, nebus didelio der
liaus pranašauto tik kelias 
savaites atgal.

Imigrantai Vyksta iš
Vokietijos į Amerika
BREMENAS, Vokietija, 

bal. 30.—Keturi traukiniai 
imigrantų į J.A. Valstybes 
—pirmieji po karo—atvyko 
čia šiandien iš surinkimo 
punktų Berlyne, Vienoje, 
Frankfurte, Miunchene ir 
Stuttgarte. Iš viso atvežta 
išvietinti 826 asmenys.

TOKYO, bal. 30.—Vienam 
suokalbininkų padarius pri
pažinimą, šiandien susektas 
sąmokslas pistoletais, ir ran
kinėm granatom nudėti ge
nerolą Douglas MacArthur 
Japonijos gegužinės minėji
mo celebracijos betvarkėje. 
Informantas buvo veik mir
tinai užnuodytas vieno savo 
sėbro ir yra dabar saugo
mas alijantų policijos ame
rikiečių ligoninėje.

Sąmokslo viršininkas at
pažintas kaipo Hideo' Taka- 
yama, buvęs japonų polici
jos mokyklos Korėjoje stu
dentas. Pasak informanto, 
Takayama turi daug pinigų

ir ginklų.
Japonai Sukrėsti

MacArthur turėjo būti nu
žudytas jam beeinant į au
tomobilį, iš savo štabe rūmų, 
komunistų lydimo parado 
metu ryt dieną. Policija pa
skleidė Takayama fotogra
fiją, kad padėti greitesniam 
jo suėmimui.

Žinia apie sąmokslą labai 
sukrėtė Japonijos žmones, 
anot vieno raporto. Japoni
jos valdžia oficialiai atsi
prašė MacArthuro.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Iš velykinių atostogų grįžtą kongresmenai sako ji“ 

įsitikinę gerai darę apkarpydami OPA galią.
—Rusija sako ji rado slaptus nacių dokumentus jun

giančius Franco rėžimą su Hitlerine Vokietija. Amerika 
pradėjo rinkti dokumentus nukreiptus prieš Franco.

—Chicagos policija bando susekti ir suimti du jaunus 
vyrus, kurie išdaužė devynių kirpyklų langus.

—Policija suėmė devynis kitus pikiet.ninkus nrie Dear- 
bora Glass Company, 2414 W. 21st st., Cnicagn.

—Bomba vakar rytą beveik visiškai sunaikino Franco 
pergalės paminklą Barcelona, Ispanijoje.

—Nacis Hjalmar Schacht, teisiamas su 22 kitais naciais 
kaipo karo kriminalistas, vakar smarkiai atakavę dviejų 
Amerikos diplomatų |>areiškimus prieš jį.

Viršininkai Chicagos pie
no pardavėjų sąjungos, ir 
pieninių darbininkų unijos 
(AFL) suėjo vakar, bandy
dami išvengti streiką 2,000 
pieninių darbininkų, kurie 
reikalauja 18 centų valandai 
algų pakėlimo.

KALENDORIUS
Gegužės 1 d.: Šv. Pilypas 

ir Šv. Jokūbas apaštalui; 
senovės: Žilvinis ir Gegutė.

Gegužės 2 d.: Šv. Atana
zas; senovės: Dangerutis ir 
Iželė.

Šilta.
ORAS

Bus lietaus.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Taryboje "Perversmo 
Nebuvo: "l-zis"
Netiesą Skelbia

"Klūbo atstovė Stefanija Sa- 
pranienė. Įnešimas tapo vien 
balsiai priimtas. Čia pat ir

Pastaruoju laiku, tautinin
kų-“ misijonierių’,’ spaudoje, 
(“A. Lietuvis”, “Dirva”,

Į Esti valandos, kurios turi 
didesnę vertę, kaip keli me
tai. — Alford.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDO8:

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

Ūsų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 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.

nariu ir centro iždininku, lenlafiaamn
tai j Tarybos susirinkimus "“■■n ISUlalinilIlO 
todėl lankėsi, kad ‘‘misijo- Kfiura
nierių” naudai bilietus pla-
tinti ir jų propagandą skleis- ; Philadelphia, Pa. — Pas- 
ti. Taip put pažymėtina, kad tcruoju laiku jau ir Phila-

“I-zio” šmeižtų atšaukimui1 (jr< Cclney (ir jo šešėlis “I- i delphijoje teko ne tik re- 
tapo išrinkta komisija iš zįs”) §įaįs metais į Lietu-i Seti> fcet ir peržiūrėti kny- į 
trijų žemiau pasirašiusiųjų į V03 Nepriklausomybės mi- kun- dr- Juozo Prunskio, 

nėjimo parengimą neatšilan- kurią jis įgijo mokslišką 
kė ir savo aukos nepridavė. laipsnį — Daktaro Bažnyti- 
bet tame laike “perėjo” nH’ 'Teisių. Knyga angliškai 
šmeižtus prieš ALT vadus, vadinasi “Comparative Law, 

Baigiant, mes komisijos ! Ecclesiastical And Civil, In

žemiau
asmenų. Baigiant susirinki
mą, Sandaros kuopos atsto
vas Antanas Orantas įnešė,

‘Vienybė” ‘Marguti?’) kaip I kad draugijų atstovai Tary- 
iš “gausybės rago,’ papylė‘bos pirm. A. J. Aleksiui už
“straipsnius”, kuriuose ne
teisingai aprašoma du vie
tinės Tarybos susirinkimai 
ir ypatingai šmeižiamas Ta
rybos pirm. A. J. Aleksis.

Tikrumoje, dalykas štai 
kaip ištikrųjų yra. Nuo pra
džios šių metų “I-zio” pa
girtas dr. Colney misijonie
rių spaudoje ir eusirinkimuo 
se atakavo ALT Pildomojo 
K-to narius, juos kaltinda
mas neveikioje, eikvojime 

' visuomenės pinigų ir ypa
tingai nenorėjime sueiti vie- 
nybėn su LVS vadovybe.
Taigi, kovo 11 d., Tarybos 
susirinkime, L. N. Politinio 
Klubo atstovas Juozas Ber
notas davė paklausimą, ar 
Tarybos nariui dr. Colney 
pritinka spaudoje šmeižti 
ALT Centro K-to narius?
Po trumpų diskusijų SLA 
11-tos kuopos atstovas Pet
ras Motiečius įnešė dr. Col
ney grąžinti mandatą,, nes 
jis yra šmeižikas ir “misi
jonierių” centro valdybos 
narys. Šį įnešimą parėmė 
Federacijos atstovas Juozas
Žemaitis. Po to, L. N. Poli- Į kai įteikė, 
tinio Klūbo * atstovas bei j c) Šiais metais Tarybos 
pirm. Tarnas Matas įnešė,^ pirm. A. J. Aleksiui vado- 
kad dr. Colney minėtus' vaujant ir uoliam komitetui

jo veiklą pareikštų pilną pa- nariai, gerai žinome, kad dr. Lithuanian Concordat.” 
sitikėjimą. Šį įnešimą parė-: Colney (ir jo šešėlio “I-zio”) Į KaiP mokslinis veikalas, 
mė L. N. Politinio Klūbo' girdys yra arti LVS rs’.kdlų Prie to gi dar ir anglų kai
atstovas Antanas Šambaris 
Neatsilankius vice pirm., 
rašt. Mortai Zailckienei lei
dus balsavimui, šis pirmi
ninkui pasitikėjimo įnešimas 
buvo priimtas atsistojimu ir 
delnų plojimu.
A. J. ALEKSIO REIKALU

Į “I-zio’’ paskelbtus šmeiž 
tus prieš vietinės Tarybos 
pirm. A. J. Aleksį, mes že
miau pasirašiusieji štai ką 
pareiškiame:

a) Vietinės Tarybos, ren
giamuose visuose Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
muose, nežiūrint kas pirmi
ninkavo, komp. A. J. Alek
sis su parap. choru yta vi
suomet išpildęs atitinkamas 
muzikos-dainų programas ir 
Lietuvos reikalams kas met 
save auką pridavęs.

b) Prieš Lietuvių Visuo
tinąjį Kongresą A. J. Alek
sis draugijų susirinkimuose 
ir šiaip nuo asmenų surin
ko $300 ir kongresui ypatiš-

todėl linkime su likusiais sa
vo penkiais nariais prie 
Grand Street sėkmingos dar
buotės! Tarybos veiklą ap
rūpins visų trijų srovių iš
rinktieji draugijų, atstovai, 
kuriems pasekmingai pirmi-

boje, paprastam lietuviui at
rodytų kaip ir be reikšmės, 
be realės vertės. Tačiau tik
renybėje taip nėra. Toji kny 
ga beveik tokios pačios ver
tės (o gal dar net ir vertes
nė), kaip, pavyzdžiui: “Time

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
I DIENĄ.

Mes E«ame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOOHE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taipgi —
MARTIN RENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE V ALSI* AR.

Tinime Gražų Pasirinkimų 
lOlfini. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calla In Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THERAI’Y 

936 West 63rd St.
HOUR8: Daily 8—8 r. M. 
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M. SKELBKTTfiS “DRAUGE’

ninkauja komp, A. Aleksis. ^e9s Lithuania”, “Lithuani- 
Taip pat gerb. Redakcijai a sFight for Fręedom”, 
reiškiame savo dėkingume Lithuania Under the Sickle
žodį už mūsųi pranešimo tru
pinimą ir šiuomi diskusiias 
baigiame, nes dr. Colney (ir

and Hammer” 
panašios.

ir kitos joms

Dėlto, kas myli savo tė
jo šešėlis “I-zis”) jau nėra vyn§ Lietuvą ir supranta

LIETUVIAI DAKTARAI

šmeižtus atšauktų. Šį. įneši
mą parėmė LDS 5-tcs kuo
pos atstovas Petras Joku-

padedant, Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime įei- 
gos pasiekė suvirš $1,000.

bauskas. Pastarasis įneši- Pelno liko suvirš $800. Į Ta
rnas didžiuma balsų buvo1 rybos Centrą jau pasiųsta 
priimtas. Kadangi dr. Col-J$500 (o kiek dr. Colney į 
ney prieš ALT Vykdomojo centrą pasiuntė nuo savo

Tarybos nariu, todė1- ateityje 
į jų spaudoje tilpusius šmeiž 
tus domės nekreipsime ir 
vien Lietuvos labui darbuo
simės. Štai vasaros metu, 
rugpjūčio 18 d. Linden Park, 
Union C’ty, įvyks Tarybos 
piknikas. Taip pat gegužės 
19 d., Nemuno svetainėje, 
48 Green St., kalbės Lietu
vos tremtinis mokytojas Jur 
gis Savaitis, ir muzikalę 
programos dalį abiejuose 
parengimuose išpildys šv. 
Juozapo parap. choras vad. 
komp. A. Aleksiui. Visas šių 
parengimų pelnas skiriamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
ir lietuvių tremtinių naudai. 
Tad į darbą broliai ir sesers 
lietuviai vaterburiečiai!

T. Matas 
J. Bernotas 
A. Shambaris

vertę mokslo, lai doleruką, 
kitą įdėjęs į voką nusiunčia 
kun. dr. J. Prunskiui, 3230 
So. Lituanica Avė., Chicago 
8, III. ir parašo, kad jis tą 
knygą ar jam tuojau pasiųs
tų, arba jo vardu padovano
tų apšviestūnui amerikonui. 
Tai bus triguba nauda — ir 
mokslui ir Lietuvos laisvės 
vaduotės žygiui, bei vien
kart ir autoriui-leidėjui.

Kun. Juozas Karalius iš 
Shenandoah, Pa., užsipelno 
didelės pagarbos, nes išleidi
mui knygos paaukojo net 50 
dolerių.

MAROUETTE 
PAINT & HARDV/ARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Tiktlns Tyrimą. 
O.-tlioptic Gydymas

Contaet Stiklai 
Stiklus Atnaujioani

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan Btate Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 Iki 5, 7 
Iki # — Seitad. — 10 ryte Iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečlad uždaryta

K-to narius šmeižtų neat
šaukė, todėl bal. 14 d., Ta
rybos susirinkime, po trum
pų diskusijų, ALRKS 91-os 
kuopos atstovė Anelė Jenu- 
šaitienė įnešė dr. Colney 
mandatą grąžinti ir iš Ta
rybos prašalinti. Šį įnešimą

apvaikščiojimo?) 
Taigi vietinės Tarybos trum 
pame gyvavime, komp. A. 
J. Aleksis yra gražiai pa
sidarbavęs ir todėl buv0 iš
rinktas Tarybos pirmininku. 
Tuo tarpu pažymėtina, kad 
dr. Colney (ir jo šešėlis “I-

“garsaus” PLATINKITE “DRAUGĄ”

parėmė Moterų Apšvietos1 zis”) nuo to kada tapo LVS

įfites:

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . . 
HEALTH BESUKI MINĖK AL

BATU DRISKĄ
1 maliukas užtenka lt 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, III.
SouthBaldlečlal, kreipkitės 1 8HIM- 
KU8 DRŪOS. 1101 S. Halsted Bt.

Laimė visuomet aptemdo 
išmintį.
Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Waltor J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: 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. 
Trečlad. Ir Sekmad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
• 2-troe luDoe >

Ofiso Telefonas: YAJRds 0564 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDtvay 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

Ofiso Tel.: GROveMl 5213 
Res. Tel.: PROspect 9476 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPublie 0064
Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargia 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 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6165 So. Kedzle Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečlad. Ir sekmad.

SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

M

AL. ŠIMKŪNAS

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

statinėmis.

★ ★ ★

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS• • «

6803 W. Cermak Road 
BKRWYN, ELLIMOIS

JOS. E

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 6161 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 0200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

%

RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street J
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 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, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ
Chirago 30, III.

BTTDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1480 k. Ketvergo vak. 7:00

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CfflRURGfi 

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Tel. CANal 6122

DR. 6IEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
RjEZEDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUo 7868

Res. 6968 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehill 9617 
Office TeL HEMoek 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. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

TOL CANal 6267
Res. TeL: PROspect 6869

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne

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 Tek PROspect 1930

mAPCUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11, 1933

WHF€ - 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 
■JkTL. fl B ■■■ 9- 1 m

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:3u
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

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

kaip

Bitės nėra vienintelis va
balas, kurs aplanko gėlė3; 
bet yra vienintelis, kurs iš jų 
medų ištraukia. — O. S. Mar- 
den.

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
7ALVNDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Mamų Tai.: PUIJ.MAM R27”7

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

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

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

Bf K “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

Būk šviesus, skaityk 
“Draugi”.



Trečiadienis, geg. 1 d., 194# DTENKASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS n

HELP WANTED

$ “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS 8 HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearltom Street 
Tel. RANiiolpli UISS-UISV

HELP WANTED — VYRAI

Medžio Išdirbejų
TYirlme keletą geni (larlių vyninis 

operuoti.

Cirele Pinklus 
Routers

Didesnius Beit Sandei
Ir vyrui turint klek patyrimo prie 

eablnet niaking.

ATSIšAI KITĘ

1025 W. LILE AVĖ. 
LAKEVIEW 1166

MERGINU
R A D 1 O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 

LENGVAS DARBAS

PASTOVOS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos I,alkas

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

NEPAPRASTA NUOTRAUKA Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Juozus, gyvenęs

ki.es is

P

REIKIA

VYRŲ

MAŽIAUSIA RATA 
88’^e. J VAL. 

ATSIŠAUKITE

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP.

2101 W. Pershing Rd
(Hfttli Slreet)

94 CENTŲ

VYRŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.
ROUGH GRINDERS 

LENGVO LABOR DARBAMS 
STOCKlROOM PADft.Ift.TV

Patyrimo nereikia. Mes išinokinsiim. 
Ligoninės ir gruipės apdrandn. Pasto
vūs darbai. Malonios darbo sąlygos. 

ŠAUKITE MR. VON DRISKA 

MANSFIELD 5050

OSCAR C. RIXSON CO. 

4450 W. Carroll Avė.

REIKIA
VYRŲ

Vyniojimo ir valymo darbams. 

ATSIŠAUKITE

BENZIGER BROS., INC.
225 W. lVasliington St.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINU - MOTERŲ
PRIE

Lengvų švarių dirbtuvės dar
bų. Malonios darbo sąlygos.

GERA MOKESTIS
AI.GOS PAKĖLIMAS KAIP 
PRIPRASIT PRIE DARBO

Įvairumas Darbų
GERA TRANSPORTAIT.IA. 

DARBAS VID U RMI ESI Y.l E.

PATYRIMO NEREIKIA

Louis Johnson Co.
40 N. WELLS ST.

AR IEŠKOTE GEROS
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 70c J VAL. PRADŽIAI 

75c I VAL. PO 3 MftN.
80c, J VAL. PO « MftN.

Merginų - Moterių
Lengviems Assembly Darbams

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

40 VAL. J SAVAITĘ 

LIGOMNftS 1’RIEŽI f R A 

Kreiipkittės prie Mr. Bleeher

Appliance Industries 
oi America

Everglade 06d()
1830 N. Winchester

HELP VVANTED VYRAI

REIKIA
VYRŲ
PILNO LAIKO 

DARBAMS

Porterio Darbai 
Diena arba Naktį

Malonios darbo sąlygos. Tuo- 
jaus nuolaidos pirkimo privile
gijos.

*
ATSIŠAUKITE

SEARS ROEBUCK & CO.
6153 S. Western

PKRKONNEI, OFFICE 3rd FL,

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 V AK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

PRANEŠIMAS

Mažai teisingai šeimai reikalingas 
unlnra. apartment arba du kamhn- 
bariai su virtuvės pasinaudojimu. 
Pranešti 3421 W. 54 St.

REMKM'E IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
OROvehlll 1983 - TRIangle 0073

Miss fc.be Louise Pinotte bėgdama pagauti požeminį 
New York traukinį, pateko po vieno vagono ratais. Kol 
atvyko pagalba fotografas padarė šią nuotrauką. Vago
no ratai nupiovė jos vieną koją. (Acme-Draugas teleph.)

SVEIKINIMAS

AMERIKOS LIETUVIU TARYBAI _ _
Regensburgo Lietuvių 

Tr e m t i n i ų Bendruomenė, 
šiandieną švęsdama lietuvių 
tautos didžiąją šventę —
1918 m., vasario 16 d., Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės paąkelbimą — svei
kina Jus, reikšdama viltį, 
kad mes tremtiniai nebeil
gai vargsime ir klaidžiosi
me po svetimus kraštus, bet 
greit grįšime pas savuosius 
į, laisvą ir nepriklausomą 
mieląją Tėvynę Lietuvą.

Praūžus pirmojo didžiojo 
karo audrai, savo sūnų bei 
dukterų pastangomis ir gy
vybių aukomis, Jūsų mora
line ir medžiagine parama 
atkurtoji Lietuva per 22 ne
priklausomo gyvenimo me
tus suklestėjo ekonominiai 
bei kultūriniai ir įrodė pa
sauliui, kad ji sugeba sava
rankiškai, nepriklausomai 
gyventi.

Šio karo eigoje iš lietuvių 
tautos buvo atimtas jos su
verenumas. Nors karas ir 
baigėsi, Lietuva tebėra rusų 
okupuota, o mes, lietuviai 
tremtiniai, karo įvykių at
blokšti į Vokietiją, klaidžio
jame po ją tėvynės ilgesio 
ir medžiaginių nepriteklių 
kankinami.

Šios lietuvių tautos di
džiosios šventės proga mes 
širdingiausiai dėkojame 
Jums, Brangūs Tautiečiai, 
už Jūsų visas pastangas mū
sų mylimai Tėvynei išlais
vinti ir už Jūsų paramą 
mums tremtiniams.

Patys mažiau galėdami 
mes prašome ir linkime 
Jums su dar didesne ener
gija ir pasiryžimu sėkmin
gai ginti mūsų tautos rei-

Malinniiskns 
l’liiliulelpliijoji

Aliuviui ynus Aulinius,
Jėzno viii., Alytaus iip.

Aliuvi ulynienė-Maka uska it < 
nė, iš Alytaus ap.

Aliizlevcckas l’i.jušas ir jo v.li
kai, kilęs iš Vaiėlaiikin k., Abito 
puri p., V'ilka viskio a p.

Aliciūnas Julius, iš Kailiuku 
k., Dūkšto vai., Zarasų ap.

Aliliūnailė Juzė. •
Mira uska it ės, Julija ir Petronė

lė, ištekėjusiai pavardės nežino
mos, kilusios iš Trakų k., \e-
makšėilij parap., Raseinių ii p.

AJinauskas Povilas ir Miraus- 
kas Tamošius, sūnūs Juozo, iš 
Trakų k., Nemakščių pnrap., Ra
seinių ap.

Aloekevieius Tonais, iš .Mikėnų 
k., .Vadoklių vai., Panevėžio a p. ! V

Mylunaičiniės Konstancija ir 
Ona, gyvenusios New Yorke.

Paeevieius Aleksas, iš Sidab
ravo parap., Panevėžio ii]).

Pet rauskienė Aiiil u kaitytė Ala- 
rie, gyven. AVaterlmry.

Pigagytė Marija, iš Varėnos 
miestelio.

Račiūnai, Antanas ir Augusti
nas, iš Ragožilų km., Sintautų 
vai., Šakių n p.

Radinienė (įrašė ir jos šeima, 
kilusi iš (iailiūnų k., Pušaloto v., 
Panevėžio ap., gyv. New A’orke.

Rainienė Ona, našlė Aniceto 
Rainio, kilusio iš Nolėeių km., 
Ariogalos vilk, Kėdainių ap., ir 
jos duktė Elena. gyv. \Va1erbu- 
rv, Conn.

Saladžius Petras iš Vyžuonų 
vai., Utenos ap. »

Sindaravičius Juozas ir Siiula- 
ravieius Lauras, sūnūs Kazio, iš 
Semeliškihj miest., Trakų ap.

Sipavičius (Sipp) Andriejus, 
iš Smilgių vai., Panevėžio ap.

Skirmantus Stasys, gyvenęs l 
tien, N. Y.

Smailys Ignas ir Smailys Jur
gis, kilę iš Linkuvos vai., Šiau
lių ap., gyvenę Brooklyne ar 
AVashingtonc.

Sodaitis Antanas, iš Musninkų 
k., Jėzno vak, Alytaus ap.

Stanaitienė-Valaitytė Petrė ar 
Ona, iš Rublelių vak, šakių a,).

Stasevioienč-Kučaitė, duktė Kos 
to, iš Smilgihj vak, Panevėžio ap.

Stepanauskas Jonas, gyvenęs 
Canton, Pa., Alniu Avė.

Stitilio Antano ir Stitiiio Da
nieliaus, šeimos.

Vyriausybė apdovanojo vyskupą
I Brussel, Belgija. — šio- vyskupijos vyskupą Cle- 
I mis dienomis Belgijos vy- ment Mathieu ir Poyanne’s 
riausybė apdovanojo Aire seserų benediktinių virši- 
-------------------------------------- ninkę už išlaikymą slapty

bėje dviejų trokų vyriausy
bės dokumentų, kurie nązių 
okupacijos metu buvo pas
lėpti to vienuolyno sienose.

Okupavę Belgiją naziai 
kelis sykius buvo padarę 
nuodugnią kratą tame vie
nuolyne, bet dokumentų ne
galėjo rasti.

miesčio vak, Tauragės ap.
I riminis Jurgis. 
l’sis-V'alaitytč Petrė ar

iš Rublelių vak, Šakiu ap. 
.Vabalas Antanas, iš Leipalin

gio vak. Seinų ap., gyv. La\v 
renee mieste.

Coiisulate General of 
Lithuania

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

(Ina,
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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.

""" Ą'

Vyrų valdyba
Amerikos Katalikų Nacio- 

nalės Tarybos suvažiavime, 
Washington’e, kuriame ir 
mūs dienraščio atsakomasis 
redaktorius L. šimutis at
stovavo Federaciją, valdy- 
bon išrinkta: pirmininku 
John W. Babcock (senasis) 
Julius C. Rupp iš Gary. 
Ind., ir Daniel E. Morrissey, 
iš Chicago, išrinkti direkto
riais.

Reikalauja automobiiii;
Philadelphia, Pa. — Key- 

stone Automobilių Klubas 
patyrė, "kad Pietų ir Lotynų 
Amerika labai reikalauja 
automobilių, kurių gali iš
pirkti net 500.000.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

GERA PROGAI

PAIESKAIT PIRKTI PIANUS. 
Kas turi piano parduoti, ar kas 

nori piano p.'rkti, pašaukite 
REPublie 8511.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 
į500.00 nvnYMO

POLISAS
$4.00 ACTAMS

kalus iki bus pasiektas visų 
mūsų siekiamas tikslas — Stitilis Mykolas. 
Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė.

Regensburgo Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė

Antro Pasaulinio 
Karo Nuostoliai

New York (LAIC) — 0- 
ficialėmis žiniomis, šio ka
ro metu amerikiečių karių 
žuvo 273,830, buvo sužeistų 
651,702, dingo be žinios 27,- 
219 ir į belaisvę pateko 116,- 
043. Taigi, iš viso, šio karo 
nuostoliai amerikiečiams šie 
kia į 1,068.794. Kaip skel
bia “The New York Daily 
News”, iš viso Antrame Pa
sauliniame kare žuvo tarp 
12 ir 16 mil. karių, gi karo 
išlaidų pinigais buvo pada
ryta 750-800 bilijonų dole
rių. Taikant aukščiausius 
skaičius, išeina, kad vieno 
kareivio mirtis kaštavo 50,- 
000 dol. Panašiai skaičiuo
jant, pereitame (1914-18 m.) 
kare vieno kario mirtis bu
vo surišta su 21,000 dol., o 
1904 m. rusų-japonų kare 
vieno kario mirčiai atiteko

Šefleris Antanas, iš Suvalkų 
Kalvarijos v., Marijampolės ap., 
dirbęs anglies kasyklose Pennsyl- 
vanijoje, ar jo šeimos nariai.

Šcštokienės-Mareviėiūtės Kami- 
lija ir Zofija, gyvenusios New 
Yorke.

Šidlauskas Juozas, iš Rimėnų 
k., Daugų vai.

Šimkūnienė-Bosaitė Agota, w 
Raizgalų k., Sudargo vai.. Šakių 
ap., gyvenusi l’ittsbiirglie, Ilar- 
bor St.

Šneideris Jonas su šeima, gyv. 
Fairfield, Conn.

Tereškeviėienė-J uškaitė Koste, 
iš Viešinthi m., Panevėžio ap.

Toliušis Jonas ir Toliušis Sta
sys, sūnūs Izidoriaus, iš Eržvilko 
vai., Tauragės ap., gyvenę Brook
lyne.

l’lozas Jonas, sūnus Mykolo, iš 
Stakliškių m., Alytaus ap.

Urbonaitytė Ona, išvykusi A 
merikon iš Girininkų k., Nau-

tik 3,200 dolerių. 0 kur ki
ti sunaikinimai ir civilių 
žmonių aukos.

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 moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumifure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00
PASKOLOMS!

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
•1000.00 ro'-'SAS

Trims metama 
Pradedant nuo

#5.00 /

Šią pinigų sumą. KETSTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

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

f

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

J. A. Shnlmistraa
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

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

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

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

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčlama 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, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

e*

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

Marijos Mėnesį Pradedant
Gražus yra gegužės mėnuo ir tasai mėnuo Katalikui 

Bažnyčios yra paskirtas Marijos, Dievo Motinos, garbei.
Per gegužės mėnesį visos katalikiškos tautos spe- 

cialėmis pamaldomis garbina Mariją. Bet vargu ku
rioj kitoj tautoj iškilmingiau ir nuoširdžiau yra bran
ginamas ir garbinamas Marijos vardas, kaip lietuvių 
tautoje. Kas yra buvęs Lietuvoje, ypač gegužės mėne
syje, tas patyrė tą didįjį maldingumą ir nuoširdų pa
sivedimą Marijos garbei.

Ne be reikalo, todėl, Lietuva yra vadinama Marijos 
žeme.

Toji Marijos. žemė šiandien yra bedieviškojo Rusi
jos komunizmo pavergta, prispausta ir persekiojama. 
Bedievis atėjūnas žiauriausias priemones panaudoja, 
kad ne tik Marijos garbinimui užkirsti kelią Lietuvoje, 
bet ir pačią lietuvių tautą greičiausiu būdu likviduoti.

Taigi, jei kada buvo reikalingas Lietuvai ir jos žmo
nėms Marijos užtarymas, tai šiuo traginguoju jos gy
venimo metu. Ne vien tik būvio palengvinimo reikia 
šauktis, bet ir prašyti, kad ji sustiprintų ir ypatingu 
būdu globotų dirbančius ir kovojančius dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ir tautos gyvybės išgelbėjimo.

Daug kas mano, kad daugelio mažųjų tautų, žinoma, 
ir Lietuvos likimas vienaip ar kitaip gali būti nulem
tas šiemet, šitokiam teigimui yra gana rimto pagrin
do; platesniu užsimojimu yra rišami tarptautiniai klau
simai Jungtinių Tautų saugumo taryboj, posėdžiauja 
“Keturi didieji” ir ruošia dirvą taikos konferencijai.

Tad, per šį gegužės mėnesį ypatingu maldingumu ir 
nuoširdumu kreipkimės į Mariją, kad ji saugotų Lie
tuvą nuo pavojų ir padėtų jos sūnums ir dukterims 
apginti savo teises į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą.

APŽVALGA
Dėl Suokalbio Prieš Gen. MacArthur

Susektasis suokalbis nužudyti gen. MacArthur, at
rodo, turi ne vien tik vietinės, bet ir tarptautinės reikš
mės. Susekta, kad garsųjį karo vadą Pacifike norėta 
nužudyti šiandieninės komunistų demonstracijos To- 
kijoj metu.

Sovietų Rusija jau ne vieną kartą darė spaudimo, 
kad Amerikos vyriausybė pašalintų gen. MacArthur 
iš Japonijos okupacinės vadovybės. Rusams bolševi
kams jis nepatinka dėl to, kad griežtai stovi prieš jų 
imperializmą. Tuo būdu japonai komunistai suokalbi
ninkai, matyt, buvo užsimoję pasitarnauti Maskvai nu
žudydami gen. MacArthur ir pašalindami iš kelio di
delę kliūtį komunistinei agresijai.

Išsigelbėjo Iš Krizės
Mūsų korespondentas Paryžiuje rašo, kad “keturių 

didžiųjų’' konferencija bent laikinai išgelbėjo Pran
cūzijos vyriausybę nuo krizės, kuri paskutinėm dienom 
buvo neišvengiama. Pasitraukimas iš vyriausybės “Res
publikonų sąjūdžio” partijos ministrų šiuo metu Pran
cūzijai reikštų nepasisekimą užsienių politikoj, nes M. 
Bidault yra prityręs ir jo įpėdinis negalėtų pasiekti 
tų rezultatų, kurių tikisi pasiekti dabar.

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija!
Tu švieti aukštai ant Dangaus.
Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją,
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

a
Mes klystantys žmonės,
Maldaujam malonės:
Marija maldų neatmesk,
Tarp verkiančių marių
Šių žemiškų karių t
Nupuolančius stiprink ir vesk.

Ir kūno silpnybė,
Ir žemės puikybė 
Ir pragaro juodo dvasia 
Į prapultį stumia 
Žmonijos daugumą 
Ir žudo galybe tamsia.

Silpni, nusiminę 
Tavy paskutinę 
Tematome viltį tiktai;
Tu savo malone 
Šios žemės kelionę 
Palengvink, nes galią gavai.

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija!
Dangaus Karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausį 
Tu žmogų menkiausį,
Nes viską pas Dievą gali.

(Šiai giesmei žodžiai yra pa
rašyti lietuvių didžiojo poeto 
Maironio, o muzika garsiojo lie
tuvių kompozitoriaus Č. Sas
nausko. Ši lietuvių sukurta Ma
rijos giesmė Lietuvos Nepri
klausomybės laikais buvo gie
dama kiekvieną vakarą prie Ne
žinomojo Kareivio paminklo 
Kaune, nuleidžiant Lietuvos vė
liavą. Teskamba ši giesmė vi
sur ir visuomet).

k- -- - - - - - - - - - - - - - -
"Centralinis" Choras

Visi pripažįsta, kad Chicagos lietuvių katalikų vi
suomenei būtinai yra reikalingas,, taip sakant, cėntra- 
linis choras. Teks choras jau susidarė ir jis, palyginti 
greitu laiku, daro gerą pažangą. Mes čia turime gal
voje L. Vyčių chorą, kuris sėkmingai koncertavo per 
radijo (Budriko valandą) praėjusią savaitę, o gegužės 
19 d. koncertuos Dariaus-Girėno salėj. Reikia manyti, 
kad šis choras savo užsimojimuose susilauks ir mora
linės ir medžiaginės paramos.

★
“Keturių didžiųjų” konferencija Paryžiuje, kaip pa

sirodo, savo darbotvarkėj turi daugiau problemų, negu 
buvo manyta. Nuo jos darbų labiausiai pareis, kaip 
greit įvyks taikos konferencija ir kokia ji bus.

(Tęsinys)
— O manasis pas bolše

vikus išdvasintas. Tiek mū
šių pergyveno, tiek vargo 
išvargo; dabar vėl reikia 
eiti. Na, bet jau jei reikia, 
taį ką padarysi. Jau ir tie 
vokiečiai įkyrėjo; negalima 
toliau kęsti. Kad ir muštis 
reikės, tai bent žinos už ką 
ir dėl ko vargsta; ne taip, 
kaip pirmiau, kai rusas kad 
imdavo.

Merginos kalėdojo po ūki
ninkus — karius maistu ir 
rūbais aprūpinti. Kompozi
toriai, poetai, dainininkai — 
visi buvo savanorių eilėse. 
Jei jie nemokėjo tinkamai 
vartoti ginklo, menu kėlė 
karžygių drąsą.

“Marš, marš kareivėliai. 
Marš, marš dobilėliai! Vyt 
priešą pirmyn”... — Daina
vo savanoriai — kareivėliai 
Kipras Petrauskas su Anta
nu Sodeika. ’

Ir išvijo priešą! Ir laimė
jo kovą.

Viii kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe!

Dangus buvo niūrus ir 
drumstas, kai,atbudo iš sun
kaus, bejausmio miego Pet
ras Slavėnas. Sąmonei su
grįžus, pirmas pajautimas, 
kuris prižadino jį iš apal
pimo, buvo baisūs skausmai 
dešiniajam šone. Iš karto 
jis negalėjo savo sopulį lo
kalizuoti: visą jį gėlė, visą 
skaudėjo. Tik po truputį 
pradėjo aiškiau jausti, kad 
šone, žemiau krūtinės, lyg 
kad kas geležines vinis jam 
kaltų ar su baisiomis rep
lėmis norėtų ištraukti, išna
rinti iš sąnarių jo kaulus. 
Jis bandė pakelti galvą, bet 
ji nepaklusni nukrito atgal 
į kietą šaltą gruodą. Instink 
tyviai griebėsi ranka už 
skaudamos vietos, bet su
čiuopė tik sukrekėjusius 
kraujus, kurie, suvilgę jo 
rūbus, subėgo ant sušalu
sios žemės. Slavėnas pra
plėšė akis. Baisus, šiurpu
lingas vaizdas buvo aplin
kui: šalia jo gulėjo kiti ka
reiviai — savanoriai. Tarp 
lavonų buvo primėtyta gink
lų, metalinių kepurių ar 
žmogaus kūno narių. Pakal
nėje gulėjo keletas patran
kų, sulaužytų gurguolės ve
žimų, ir visur žmonės — bu
vusieji žmonės — dabar la
vonai. Iš pilko dangaus ne
buvo galima spręsti, ar tai 
rytas, ar vakaras. Visuose 
šonuose dangus lygiai pa
niuręs, lygiai apsiniaukęs, 
lyg drumstas. Kelios varnos 
kranksėjo netoli Slavėno pa
giryj. Jos per ketvertą me
tų išmoko suprasti, kur 
maisto ieškoti, šėlstant mū
šiams, kautynėms...

Baisu pasidarė Slavėnui, 
pasijutus vienam mirusiųjų 
tarpe. Dar baisiau pasijuto, 
kai, pabandęs keltis, nukri
to atgal. Kojos jo nebeklau
sė. Jautė jis, kad jau prade
da pats stingti, kaip ši že
mė, ant kurios jis guli. Dar 
viena kita pastanga, ir jis 
prislinko prie gretimo ne
laimės draugo. Apčiupęs jį 
jau sustingusį, nutraukė nuo 
jo kailinius ir apsivilko pats. 
Stingo kojos. Pasijuto esąs 
be batų. Norėjo nusitrauk
ti ir tuos nuo kaimynų, bet 
ir jo negyvi kaimynai buvo

basi. Viskas buvo nuvogta, 
išplėšta.

Dabar tik atsiminė Slavė
nas, kur jis yra, kas atsiti
ko, ir baisus pyktis ir kerš
to jausmas perviršijo kitus 
jo jausmus.

Mušti lenkus! Buvo jo 
vienintinis noras. Atkeršyti 
jiems už save, už šių tėvy
nainių gyvybes, už nekal
tai pralietą lietuvių jaunuo
lių kraują, už sulaužytą Su
valkų sutartį Visa tai gy
vai prisiminęs, šoko iš vie
tos, lyg jis dabar stovėtų 
prieš lenku eiles ir, drąsa 
užsidegęs, norėjo žygiuoti 
prieš lenkas, bet, nepaklus
nus kūnas sulepo po sunkia 
žaizda, ir jis vėl sukniubo. 
Pasitaikė jam nukristi tarp 
dviejų dar šiltų kūnų, ku
rie tačiau greit pradėjo vės
ti ir visai sustingo.

— O, Dieve! Kokia didelė 
bekraštė giria, prie kurios 
aš gulėjau. Kada aš iš jos 
išeisiu. Antai, vilkų gaujos. 
Jų akys tik žiba, tik blizga. 
Aš neturiu jokio ginklo; vis
ką nuo manęs lenkai pavo
gė. Aš čia žūsiu, nė laisvos 
Lietuvos nepamatęs! — man 
kėši, mėtėsi, garsiai kalbė
damas Slavėnas: — Viešpa
tie, štai, dar ir upelis. Ne 
upelis, tikra upė. Kaip aš 
pereisiu?' Man taip sunku, 
skauda... Aš jau nepajėgiu! 
Nepajėgiu eiti... ir likti čia 
negaliu. Vilkai užpuls, len
kai pagaus! O upės krantai 
užšalę storoku ledu... Šok
siu į ją — perplauksiu... Oo, 
koks karštas vanduo! — šo
ko iš lovos.

2£č
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Praplėšė akis. Apsidairė 
Vis dar įtužusiomis akimis. 
Greit laiminga šypsena nu
švito jo susirūpinusiame vei
de: jis nebe didelėj bekraš
tėj girioj. Jis jau — ligoni
nėj. Prie jo lovos stovi jo 
pažįstama daktarė Julytė.

— Kur aš? — silpnai pra
bilo, sunkios ligos ir didelio 
karščio išvargintas Slavė
nas.

Jūs esat Kaune — ligoni
nėj. Tik būk ramus, nesijau
dink, — kalbėjo, prispaudu
si ranką prie jo kaktos, kad 
nebandytų keltis, Julytė.

— O Širvintai ar paimti! 
— jausmingai kalbėjo karys.

— Paimti Širvintai. Ir 
Giedraičiai po dviejų dienų 
paimti. Viskas einasi labai 
gerai, tik daug nekalbėk — 
labai jaudinies.

— O dabar, kas dabar de
dasi frontuose?

(Bus daugiau)

Draugauk su “Draugu”.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mas Kalnaal

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
alidkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAVETl'E 8617I

STASYS LITWINAS SAKO:
32

• i R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UA\D/Al\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies lnsuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APRORAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
’ STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 8. HALSTED ST. TEL. VICTOKY 1272

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

E3E
PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedural Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

I'Sukii v. s. m pervisiojt

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSK/VS President & Manager

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

............i------------ ■=— =38
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
BALF Ir Kiti Reikalai

Cicero. — BALF 14 sky-Į 
rius laiko susirinkimus re- į 
gulariai — ketvirtą penkta
dienį kiekvieno mėnesio, pa
rapijos svetainėj.

Pastaram susirinkime pra 
nešta, jog už $50.00 nupirk
ta ir pasiųsta centran mo
kykloms reikmenų. Tą at
liko seselės-mokytojos.

Rūbai, maistas aukoja
mas, o A. Stulginskas riša 
ir deda į dėžes. Neseniai iš
siųsta 30 dėžių. Kaip tik su
sitaisys didesnis skaičius, 
tuojau bus išsiųsta į Chica- 
go sandėlį, 4714 S. Marsh- 
field Avė., kuris atdaras die
nomis ir vakarais ir kurį 
tvarko J. Šliogeris.

Rinkliava įvaiifių daiktų 
neturi sustoti, ištremtieji 
visko reikalauja.

Klebonas kun. Albavičius 
pranešė, jog su gegužės 12 
d. prasidės vajus maisto kū
dikiams. Vajus tęsis tik vie
ną savaitę visų tautų katal. 
parapijose. Nėra abejonės, 
bus surinkta milijonai sva
rų maisto. Lietuviai, pavie
niai ir biznieriai, gausiai pri 
sidės. Per tą savaitę para
pijos svetainė bus atdara 
dienomis ir vakarais aukoms 
priimti.

Praeitą mėnesį čia kalbė-

Gyvena požemiuos
Pultusk, Lenkija. — Viena 

spaudos žinių agentūra pra
neša, kad Lenkijoj šimtai 
kaimiečių da gyvena pože
miuose, t. y. įsikasę į žemę.

jo tremtinis J. Savaitis. La
bai vaizdžiai nupiešė trem
tinių padėtį. Dabar jis va
žinėja po kitas kolonijas su 
prakalbomis.

Tai tikras lietuvių atsto
vas, o ne Bimba — Lietu
vos pardavikų pardavikas. 
Nei vienas doras lietuvis 
neturėtų eiti į Bimbos pra
kalbas. Tegul kalba tuščioms 
kėdėms. Lietuviai neturėtų 
jiems ir svetainę nuomuoti, 
tegul eina pas rusus ir jiems 
kalba, nes Rusija yra per
šamas “rojus”.

Tavorščius Bimba parva
žiavo į Ameriką. Kodėl jis 
ten nepasiliko?

Bet kur jis tau pasiliks 
“rojuj“. Pas kapitalistus ko
munistams šimtą sykių ge- 

Į riau. Dėlto ir Bimba nešė 
kudašių Amerikon, kaip drū
tas. Dabar zuja po lietuvių 
kolonijas ir kaulija aukų. 
Nori įsteigti kokį ten insti
tutą, kad vėžio liga visai 
nesuėstų komunizmo.

Būtų gera, kad atsirastų 
kas gydytų lietuvius dirban- 

! čius svetimai valstybei.
Ciceronas

irdi Padėka
Balandžio 28 d., praėjus 

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos 4-tam seimui, ta pro
ga norime išreikšti nuošir
džiausią padėką visiems, ku

rie kokiu būdu prisidėjo prie 
jo pasisekimo.

Nuoširdžiai ačiū Aušro* 
Vartų parapijai ir jos kle
bonui kun. Mykolui Jodkai, 
MIC., už leidimą parapijos 
patalpų seimo posėdžiams; 
kun. dr. V. And raškai, MIC.,! 
kun. Pr. Bulovai, MIC., kun. 
Savukynui, MIC., už atlai- 
kymą iškilmingų šv. Mišių ir 
kun. J. J. Jakaičiui, MIC., 
už pasakytą dienos iškilmei 
pritaikintą gražų pamokslą; 
šeimininkėms: A. Vaišvilie
nei, P. ^Rainienei, Rimkienei 
ir Miliauskienei; prie stalų 
patarnautojoms: Agotai Bal 

■ sienei ir jos dukterims — 
Adeline ir Salomėjai; seimo 
prezidiumui: pirm. Anasta
zijai Kilienei, vice pirminin
kėms — Onai Jackienei ir 
Monikai Bukantienei; sekre
toriatui — Stefanijai Juš
kienei ir Vincui Šauliui; ma
ndatų komisijai — Salomė
jai ir Adeline Balsiūtėms ir 
Marijonai Melkienei; rezo
liucijų .komisijai — kun. P. 
Malinauskui, MIC., gildos 
dvasios vadui, kun. A. Mi- 
ciūnui, MIC'., kun. J. J. Ja
kaičiui, MIC., ir Seseriai Au
gustai.

Nuoširdžiausias ačiū Jo 
Ekscelencijai Vyskupui P. 
Bučiui, MIC., už dalyvavimą 
seime ir pasakytas net 
dviem atvejais kalbas ir su
teiktą seimo dalyviams pa
laiminimą; kun. prof. Juozui 
Vaitkevičiui, MIC., kun. M. 
Jodkai, MIC., kun. A. Miciū-

nui, MIC., kun. J. J. Jakai
čiui. MIC., ir gildos dvasios 
vadui, kun. Petrui Malinaus
kui, MIC., kuris labai daug 
aukojosi tvarkydamas seimo 
dienotvarkę ir visus kitus 
reikalus.

Ačiū Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. Marijos seserims — 
Motinai M. Aloyzai ir Sese
riai M. Augustai.

Nuoširdus ačiū gerb. kun. 
Kazimierui Urbonavičiui, iš 
So. Boston, Mass., už nuo
širdų sveikinimą gildos sei
mui ir $50.00 auką; gerb. 
kun. Ig. Albavičiui, šv. An
tano parap. klebonui, Cicero, 
III.; laidotuvių direktoriams 
Antanui M. Phillips ir Anta
nui B. Petkui; Keistučio Sko 
linimo Bendrovės sekreto
riui, Juozui Mozeriui, Bri- 
dgeport; biznierkai Elzbie
tai Lankau’skienei, iš Cicero.

Ačiū Tėvams Pranciško
nams, iš Greene, Maine, ir 
Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijai už prisiųstus lin
kėjimus.

Ačiū dienr. “Draugui”, jo 
administratoriui, kun. An
driui Naudžiūnui, MIC., ku
ris leido mums naudotis ko
respondencijomis.

Ačiū Tėvams Pranciško
nams, kurie malonėjo mū
sų. seimą pagarsinti sav0 lei
džiamam žurnale ‘Varpelyj’. 
Nuoširdžiausia padėka Ne

Jr

Penkių Metų Mirties 
Sukaktuvės

Milwaukee duos 
pavyzdį

Milvvaukee, Wis. — Mies
tas pasiruošęs milžiniškai 
statybos programai. Per 
šešis metus, sakoma, bus 
pastatyta: dvi high school, 
232 gyvenamųjų namų, ir 
nauja sporto arena. Beto, 
bus atlikta pagrindinis gat
vių ir ežero pakraščio re
montas.

Būsi “Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

o

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu, atdaru 
Ir skaudžiu žalsdu, žino kaip sun
ku yra ramiai sšdėtt, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu, atdaru Ir 
skaudžiu žalsdu.
Jo atgaivinan
čios Ir skausme 
prašalinančios y- 
patybčs suteiks 
Jums tinkamą 
nakties polis) Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda 
ras Ir skau 
diles žals

das Vartokite ]J irgi skaudtems 
nudegimams, šąšų Ir sutrflklmu 
prašailnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls nležšjlmą. Atvčdlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
sležėjlrną, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžtOvlmo Ir 
sutrflklmo tarp pirštu: geras Ir 
sausos, trflkstanėtos odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LEGULO O1NTMENT parsi
duoda po Sl.OO, 1.75, ir *.OO.

Siuskite Jlsu Money Orderi tie
siog ls—

LEGULO Į
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 89, III.

KUN. ALEKSANDRAS SKRIPKA
(Šv. Kryžiaus parap. Organizatorius ir Ilgametis Klebonas)

Jau sukako penki metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš gyvųjų tarpo Jubilijatą, Šv. Kryžiaus 
Parapijos (Town of Lake) organizatorių, steigėją 
ir ilgametį kleboną, A. A. Kun. Aleksandrą Skripką, 
kuris pasimirė Balandžio 27 d., 1941 m., Šv. Kry
žiaus ligoninėje po ilgos ligos. Tais pačiais metais 
Vasario 10 d., jis buvo atšventęs savo kunigystės 
auksinį 50 metų jubiliejų.

Kun. Skripka gimė Lietuvoje 1867 m. Buvo į- 
šventintas į kunigus Vasario 10 d., 1891 Vyskupo 
Antano Baranausko. Amerikon atvyko 1902 m. Chi- 
cagoje, 1904 m., suorganizavo ir pastatė Šv. Kry
žiaus Parapijos Bažnyčią su mokykla ir klebonija. 
Ten ir klebonavo iki savo mirties.

Amžinos atminties Kun. Aleksandras buvo vie
nas organizatorių LRK Labdarių Sąjungos. Jis bu
vo vienuolijų, mokyklų ir spaudos rėmėjas ir kartu 
kovotojas dėl lietuvių teisių politiniame, kultūrinia
me ir socialiniame šio krašto gyvenime.

Jis tapo palaidotas Gegužės 2 d., Šv. Kazimie
ro kapinėse.

Prisimint jo liūdną prasišalinimą iš gyvųjų 
tarpo, iškilmingos gedulingos Šv. Mišios bus atlai
kytos ketvirtadienį. Gegužės 2 d., Šv. Kryžiaus pa
rapijos, bažnyčioje 9 vai., iš ryto.

Kviečiami visi dalyvauti šiose pamaldose ir pa
simelsti už a. a. Kun. Aleksandro Skripkos sielą.

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

kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos narėms-veikėjoms ko
lonijose, kurios taip daug 
aukojosi ir darbavosi, savo 
sveikinimais ir aukomis tie
siog stebino dalyvius. Labai 
apgailestauju ir atsiprašau, 
kad dėlei stokos vietos ne
galiu jūsų vardų laikraštyj 
viešai paskelbti; tikiu, kad 
jūs atleisite.

Ačiū labai Aušros Vartų 
parapijos prižiūrėtojui An
tanui Fabijonui, kuris daug 
darbo ir vargo panešė iki 
viską sutvarkė, ir tą visa 

I paaukojo seimo pasisekimui, 
i Vienu žodžiu visoms ir 
visiems Nekalto Prasid. Se
serų Gildos nariams-veikė- 
jams, prieteliams, nuolati
niams, amžiniems ir garbės, 
kurios ir kurie mažesnėmis 
ar didesnėmis aukomis pri
sidėjote ir padarėte šį sei
mą tokiu sėkmingu — visos 
ir visi nuo Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos priimki
te nuoširdžiausi ačiū, ir te
laimina Dievas Jus ir Jūsų 
šeimas.

Seimo sėkmės kaip jau bu
vo pranešta $4,200.00, bet 
dar vis tebeplaukia per paš
tą.

Nek. Prasid. Seserų Gildą
Bridgeport. — Kat. Fede

racijos 26 skyriaus, svarbus 
mėn. susirinkimas'įvyks ge
gužės 1 d., 7:30 vai., parap.

MAZEIKAEVANS
(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. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

svetainėj. Draugijų atstovai Amerikos Jungt. Valsty- 
ir pavieniai malonėkit skait-, bės yra centras daržovių vi
lingai atsilankyti, nes turi sam pasauly. Kas met išau- 
me daug svarbių klausimų, ginama daugiau kaip 200 
aptarti. Be to, šiame susi-į milionų svarų įvairių daržo- 
rinkime išgirsime naujų ži- vių.
nių iš pavergtų tautų liki
mo ir Lietuvos. Tadgi visi 
bridgeportiečiai, kam yra 
svarbus Lietuvos likimas, 
lankykime Federacijos susi
rinkimus ir prisidėkime kas 
kuo galime. O. B., rašt.

Nieko negalima žmogui, i 
kurs moka norėti. Mirabeau.

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi { Mūsų Įstaigą I

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

DdttyeZu Lietwwų yra pilnai 
patenkinti tais mene iedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
{ mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
BST NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

TV «
VALANDOIE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas T0WNHALL 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, b 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas I

NARIAI:

O h I o a g oi

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dienąirnaktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULE VIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. L AE. 3513

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St.___________ Phone VARds 0781

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

Phoncs: YARils 1138-39 
I’RO. 0099

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

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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NAŠLAIČIŲ PRIETELIAI

Gelbėkite Vargstančius Lietuvius Našlaičius!
Pagal Jungtinių Amerikos 

Valstybių prezidento Harry 
Truman specialų dekretą, 
iki 1946 m. birželio 30 d. iš 
Vokietijos ir Austrijos iš- 
vietintų žmonių stovyklų ga
lima j Jungtines Amerikos 
Valstybės atvežti ir apgy
vendinti 74 lietuvius našlai
čius.

Kiekvieno vaiko atgabeni
mas, padengiant dokumen
tų, išlaikymo kelionėje iš
laidas, kaštuoja $163.00.

Atvežtas į Ameriką naš
laitis tuojau galėtų būti ap
gyvendinamas privatinėje 
prieglaudoje, kur ji3 būtų 
aprūpinamas maistu, mokslu 
ir kitais daiktais, kol kas 
nors jį įsūnytų. Už tą išlai
kymą reikės mokėti $25.00 
mėnesiui.

Jeigu negalite įsūnyti 
lietuvio našlaičio, gal Jūs ar 
Jūsų organizacija sutiktų 
vieną ar adugiau tokių naš
laičių partraukti iš Europos 
ir jį globoti ir išlaikyti iki 
jis bus įsūnytas?

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

10,000
DEGTINES
3RANDĖS
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
RANTF.R‘‘Ub-tuviSkM

Žydukas”

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD EEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

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

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
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štai yra nepaprasta proga 
artimo meilei sužibėti. Ar 
nori iš vargo ir skurdo iš
gelbėti bent vieną lietuvį vai
kutį našlaitį? Ar norėtum 
atidaryti vienam našlaičiui 
duris į laimę? Ar norėtum 
priglausti berniuką ar mer
gaitę, kurių tėvai žuvo ar 
dingo karo ir okupacijų me
tu Lietuvoje ir kitur? Ar 
norėtum įsūnyti berniuką ar 
mergaitę, našlaitę?

Jeigu iš tikrųjų atjaučia- 
te nelaimingų lietuvių naš
laičių padėtį, galite juos pa
daryti laimingais, ištiesdami 
jiems pagalbos ranką.

Čia gera proga šeimoms, 
asmenims, organizacijoms 
parodyti ne tik gerą širdį, 
bet ir užsitarnauti amžiną 
nelaimingo našlaičio dėkin
gumą! ,
Platesnių informacijų šiais 

reikalais prašome kreiptis į 
BALF Centro raštinę: Uni
ted Lithuanian Relief Fund 
of America, 19 West 44th 
St., New York 18, N. Y.

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

L to i ■

Įvairios Įdomios
ŽINIOS

Karo kriminalistai
V ■ ■

New York,. N. Y. — Lt. 
Col.Dauglas M. Kelley, Ame
rikos karo kalėjimų Europoj 
psychiatras, Eastern Psy- 
chological Ass’n suvažiavi
me patiekė raportą apie na- 
zius. Jis sako, kad 21 nazių 
lyderis, kurie dabar teisia
mi Nuernberg’e kaipo karo 
kriminalistai, yra pilnapro- 
čiai.

Naujas siuntiniams 
svoris ir didis

Pašto Departmentas pra
neša, kad nuo gegužės 1-mos 
siuntiniai U. S. sausžemio 
ir jūrų tarnyboje vyrams 
užsienyje bus galima siųsti 
iki 70 svarų svorio ir iki 100 
colių ilgio bei apėmio.

Motinu Diena
"oftiižės 12

Washington, D. C. Prezi
dentas Truman išleido pro
klamaciją, kuria gegužės 12 
skiriama Motinos Dienai.

Kita proklamacija paskel
bė liepos 21-27 dd. National 
Farm Safety Week.

Atidėdama veteranams
Washington, D. C. — War 

Assets Corporation praneša, 
kad vyriausybei likviduojant 
likusius karo reikmenis, di
delis kiekis įvairių daiktų, 
inimant automobilius ir tro- 
kus, atidedama pardavimui 
karo veteranams.

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unltlzpii Plaunami Sienom. Pnplera 
numažinta kaina Apkarpoma dykai.

SANITAS—KlIJonkės (Oll Clothb Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposlte Lurie Bros. Stora 
Lawndale 0104

Mpr Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus Ir Popieruotojus.
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BROOKS ŽMONA

Illinois vai. senatorius W. 
C. Brooks šiomis dienomis 
susituokė su šia našle, Mrs. 
Arthur J. Peavey, iš Wash- 
ington. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Eisenhower išklau
sė karių skunda

HONOLULU, T.H., bal.30. 
—Armijos Viršininkas gen. 
Eisenhower, darydamas Pa- 
cifiko bazių inspekciją, krei
pėsi į kareivius pačius pasi
sakyti kas jiems nepatinka 
ir ko trūksta. Atsakymai 
didžiumoje buvo teisingi, ir 
nebuvo daug skundų.

Bazių komandieriai taip 
pat buvo Eisenhovverio ap
klausinėjami, ypatingai apie 
priemones palaikymui eili
nių kareivių moralės ir nuo
taikos.

Kas Girdėt^ 

Chicago Je>

Įspėja pasisaugoti
Nigel D. Campbell, vidaus 

mokesčių rinkimo viršinin
kas Chicagoj įspėja gyvento
jus pasisaugoti sukčiaus, ku
ris lankos po namus nuduo
damas income tax agentu ir 
atvykęs iškolėktuoti deficitą 
Sakoma, kad tuo būdu jis y- 
ra apgavęs apie 20 namų.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Vląų Ifidlrbysčlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 16 namų Ir pristatėm

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Radijų i staką Ir 
jums nereikės laukti <lėl jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių

Muzikini Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051
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Bremenhaven, Vokietija.— 
Šiomis dienomis čia buvo ne
paprastos iškilmės, kokių 
Vokietijoj niekad nėra bu
vę. 223 Amerikos kareivių 
žmonos, daugelis su savo 
vaikais, nuvyko į Vokietiją 
pas savo vyrus, kurie ten 
eina atsakomingas pareigas 
U. S. kariuomenėj.

Gerokai da prieš laivui 
atplauksiant į uostą, ne tik 
kariuomenės vyrai, prade
dant paprastu kareiviu, bai
giant pulkininku, susirinko į 
uostą pasitikti laivą ir pas
veikinti senai namatytas sa
vo žmonas ir vaikus, bet ir 
minios vietos gyventojų.

Pabėgo nuo pasi
kėsintojo

Policija pastatyta saugoti 
namus James M. Ragen, Sr., 
10756 S. Seeley Avė., leidė
jo “Mid-West News Ser
vice”, kuri teikia žinias apie 
arklių lenktynes. Ragen pa
sakojo policijai, kad jis 
dviem atvejais gavęs grąsi- 
nančius laiškus ir kad užva
kar jis vos ištrūkęs iš pasi- 
kesintojų. Išėjęs iš namų 
važiuoti į savo ofisą, jis ne
toli pastebėjęs stovinti au
tomobilių, kuriame sėdėjo du 
vyrai. Išsėdęs į automobilių, 
užuot važiavus į ofisą, jis 
galvotrūkčiais pasileido į 
Morgan Park policijos stotį. 
Minėtas automobilius jį vy- 
jęsis.

Vaikai Spiegei 
daug kainavo

U. S. District Teismas nu
baudė $25,000 žinomą Chica- 
go “Mail Order” firmą Spie
gei, Ine., už peržengimą 
National Child Labor Act, 
tai yra už samdymą darbui 
nepilnamečių vaikų. Sakoma, 
tuo reikalu kompanija buvo 
gavus du įspėjimus.

Įsteigtas akiu bankas
Cook County Hospital ta

po įsteigtas akių bankas, 
pirmas tos rūšies vidurva- 
karuose. Rytuose — New 
York’e — toks bankas buvo 
įsteigtas prieš metus.

Šio banko tikslas bus grą
žinti regėjimą neregiams 
ypatingos operacijos būdu 
panaudojant akių gyvybę as
mens, kuriam jau neišven
giama mirtis, ir pritaikant

gyvybę neregio akims.
Kaip žmonės aukoja savo 

krauja, kad gelbėjus kitų 
gyvybės, taip dabar bus au
kojama akys, kad gražinus 
regėjimą nelaimingiems ne
regiams.

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, Aldonu Orig, Elaine Pendr.vs, Sylvia Pran, 
Dale Daniunas, Aldona, 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)

Laivui pasirodžius ir pra
dėjus artintis į uostą, pačių 
vokiečių sudarytas benas 
pradėjo groti amerikoniškus 
maršus ir taip tęsė iki lai
vas įplaukė į uostą ir ame
rikiečiai pradėjo sveikintis 
su savo žmonomis ir vai
kais. Džiaugsmui nebuvo 
galo.

Kai kurios amerikietės, 
žinodamas, kad visko Euro
poje trūksta, su savim atsi
vežė įvairiausių namams 
daiktų, ypatingai virtuvei: 
įvairių indų, puodų, tosterių, 
stalui papuošti daiktų ir ki
tokių dalykų.

Sustreikuos pinigų 
išvežioto jai

Jei iki gegužės 29 dienos 
nebus prieita prie susitari
mo, tai Armored Express 
Corp. ir Brinks, Ine., auto
mobilių šoferiai ir sargai iš
eis į streiką

Šoferiai tų automobilių 
reikalauja 40 darbo valandų 
savaitėje ir 10 nuoš. pakėli
mo algos.

Grąžino kontrolę
Iš Washington’o praneš

ta, kad nuo gegužės 1 dienos 
vyriausybė grąžino kontrolę 
penkioms didžiosios Chica- 
go skerdykloms, būtent Ar- 
mour, Swift, Wilson, Cudahy 
ir Merill. Kaip žinome, išė
jus skerdyklų darbininkams 
į streiką vyriausybė buvo 
perėmus skerdyklų kontrolę 
sausio 26, šių metų.

Mokėdamas taksus 
apalpo

V. L. Schlaeger, Cook 
County iždininkas, praneša, 
kai balandžio per iždinę pe
rėjo daugiau 9,000 taksų — 
už nuosavybės asmenines 
pajamas — mokėtojų. Vie
nas asmuo, išstovėjęs eilėje 
pusantros valandos, prie iž

do langelio apalpo.
Iki vakar dienos Cook 

apskr. iždui sumokėta $54,- 
523,974, palyginus su $43,- 
233,616, kiek buvo sumokė
ta praeitais metais per tą 
patį laiką.

Patrolmenas Ed. Delso 
prie Chicago Hospital pašo
vė S. T. Readers, negrą, 
kurs buvo užpuolęs baltąją 
moterį.

Prie Wolcott ir Adams 
gatvių susidūrus automobi
liui su troku, automobilius 
taip atsimušė į šalį, kad pro 
langą smogė į vieną namų 
rūsį.

J?

ŽMONOS NUVAŽIAVO

DĖLTO NEPAPRASTOS IŠKILMĖS
M*

KAS TIK GYVAS ATVYKO PAŽIŪRĖTI. KARIŠKAS 
BENAS GROJO MOTERIMS IŠ LAIVO IŠLIPANT.

/

X Kastas Zaromskis, ži
nomas mūs veikėjas ir stam 
bus jaunimo rėmėjas, kaip 
vakar buvo “Drauge’’ pra
nešta, randasi Loretta ligo
ninėj (kambario No. 312) 
dr. Palutsio globoje.

X Ona Zdanevičiūte, žino
ma veikėja Dievo Apvaizdos 
parapijoj, prieš kiek laiko, 
susižeidus ranką, dabar jau 
pasveiko ir po senovėj dir
ba ir darbuojasi. Dėkoja vi
siems, kurie teikė lankė ir 
suramino.

X Stasys Golsanskis, iš 
Vokietijos, ieško giminių: 
Napoleono Chinickio ir jo 
tėvų, gyvenančių Chicago. 
Gatvės nežino. UNRRA kor
telė yra pas Eleną Bertcher, 
3222 S. Wallace St., Chica
go 16, III.

X BALF Brighton Park
skyrius visiems praneša, 
kad, dėl stokos vietos, ne
gali daugiau priimti auko
jamų drabužių. Kas buri at
liekamų drabužių ir nori 
juos paaukoti savo broliams 
Vokietijoj ir kitur, prašo
mi nunešti į, BALF centra- 
linį sandėlį 4414 S. Marsh- 
field Avė. Drabužiai ten pri
imami nuo 6 iki 9 vai. va
karo.

X Eleanor Krikščiūnas, iš 
Brighton Park, su savo se-

ELEANOR KRIKŠČIŪNAS

sele gražiai dainavusi pra
eitą sekmadienį Chicago Lie 
tuvių Vaizbos Buto bankie- 
te, dalyvaus Alice Stephens 
dainininkių koncerte sekantį 
sekmadienį, Civic Theatre.

X Moterų Sąjungos Chi- 
cagos apskrities tradicinė 
bendra dvasinė puota, Mo
tinų, Dienos proga, bus sek
madienį, gegužės 5 d., šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. 
Dvasinė puota bus per 7:30 
vai. šv. Mišias, o po visam 
pusryčiai parapijos salėje. 
Šiomis iškilmėmis rūpinasi 
48-ji kuopa.

X Kun. A. Martinkui, Die
vo Apvaizdos parapijos kle
bonui, gegužės 5 d. bus 
linksmiausia. Tą dieną jis 
prisimins, kad per pastaruo
sius penkis metus jis atmo
kėjo $61,850.00 parapijos 
skolos. Be to, parapijos nuo
savybių remontas ir pagra
žinimas per penkis metus 
atsėjo virš $22,000. Bendrai 
imant, per penkis metus pa
rapijos skolai atmokėti ir 
kitiems reikalams sukelta 
$94,859.59. Tą dieną su kle
bonu džiaugsis ir visa para
pija ir popiet 3 vai. sude
gins ant laužo visus morgi- 
čius.
PLATINKITE “DRAUGĄ’

I




