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GALI PANAIKINTI MĖSOS KONTROLE PO 90 DIENU
Rusai Nenori Pripažinti Austrijos 

Laisvės, Nes Nenori Iš Jos Išeiti

SPROGIMAI LAIVE UŽMUŠĖ PENKIS, SUŽEIDĖ 150

4iaWWHH^

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Be jokio noro linkėti ne
pasisekimą “Keturių’’ kon
ferencijai, tenka konstatuoti 
tik, . kad didelis pesimizmas 
konferencijos atžvilgiu vy
rauja Londone ir Paryžiuje.

Ar prieis prie susitarimo? 
Ar šį kartą mes turėsime 
pagaliau taiką?

Anglų laikraštis ‘ ‘Obser- 
ver” dar geriau rašo. Jis 
savo straipsnyje sako, kad 
nesusitarimai yra ne tarp 
sąjungininkų ir jų buvusių 
priešų, bet tarp vakarų val
stybių ir Rusijos.

Pradžioje buvo nutarta 
sušaukti Taikos konferenci
ją. Bet visai užmiršo, kad 
šiai konferencijai scenarijus 
dar neparašytas!
Nuo Potsdamo Iki Paryžiaus

Jau greitai bus metai, 
kaip karas pasibaigė, bet 
diplomatai vis dar negali 
susitarti. Pirmoji “taikos” 
konferencija įvyko pereitais 
metais Potsdame. Didelio j 
paslapty “Trys Didieji” sten 
gėsi tada paruošti dirvą, 
kur galėtų nusileisti taikos 
balandis... Plačiai tada buvo 
diskusuojama Vokietijos pro

MINISTRAI SUSIGINČIJO 
DĖL ITALIJOS VALDYMO 

PARYŽIUS, geg. 1. — 
Uždaram dviejų valandų 
posėdyje šį rytą, Moloto
vas priešinosi Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos 
pasiūlymui sudaryti komi
siją valdyti Italiją per 
kelioliką metų. Popietinio 
posėdžio nebuvo, ir mini
strai sueis ryt dieną.

U.S. valstybės sekret. 
Byrnes siūlė mažinti ali- 
jantų kariuomenes iki po 
15,000 karių, bet Moloto
vas sakė Italija, o ne Aus
trija, dabar svarstoma.

blema, bet pagaliau buvo 
sustota prie laikino susita
rimo dėl rytinių Vokietijos 
sienų. Visi kitį klausimai 
buvo nukelti vėlesniam lai
kui.

Po to sekė Londono ir
Maskvos konferencijos. Į 
paskutiniąją Prancūzija ne
buvo pakviesta, nes buvo 
manyta, kad be jos bus leng
viau galima susitarti.

Šį kartą keturi užsienių 
reikalų ministrai vėl iš ėmė
si svarstyti pasaulio per
tvarkymą. Sėt jie patys abe
joja ar jiems pavyks.

Angtų-Ru.sų Demarkacijos 
Linija

Pirmoj eilėj teks pravesti 
anglų-rusų demarkacijos li
niją rytinėj Viduržemio jū
ros dalyje. Čia susiduria 
anglų ir rusų interesai. Vie
niems yra svarbu turėti 
laisvą pasivaikščiojimą Vi
duržemio jūra, kitiems yra

noras “išeiti” per ją į pa
saulį, į plačiuosius vandeny
nus ir tada jau pavojus grę- 
stų ne vien tik Anglijai, bet 
ir Amerikai.

Štai kodėl anglai nelinkę 
nusileisti rusams Dardane- 
lių klausime daugiau, negu 
buvo nusileista carui Nika- 
lojui II. Amerikiečiai irgi 
yra tos pačios nuomonės.

Rusai Nenori Pasitraukti 
Iš Austrijos

Paskutinę valandą visai 
nauja problema atsirado ant 
stalo prieš keturios, tai Au
strijos klausimas. Pradžioje 
buvo manyta Austrijos klau
simą spręsti drauge su Vo
kietijos, bet amerikiečių pa
siūlymu, Austriją norima 
skaityti kaip išlaisvinta tau
ta, bet nenugalėta. Jei bus 
prieita prie tokio nutarimo, 
tai Austrija galės įeiti į 
tarptautinį politišką gyveni
mą ir išsivaduos nuo oku
pacinės kariuomenės.

Amerikiečiai sutinka ap
leisti Austriją, jei rusai irgi 
pasitrauks. O rusų ten en- 
maža. Šiandien Austrijoj 
stovi 200 tūkstančių rusų 
kariuomenė, 25 tūkstančiai 
amerikiečių, 20 tūkstančių 
anglų ir 12 tūkstančių pran
cūzų.

Bet jei būtų prieita prie 
šio susitarimo, tai rusams 
tektų apleisti Austriją. Bet 
ar jie tai padarys, nes ati
traukdami savo kariuomenę 
iš Centrinės Europos jie pra 
rastų savo įtaką ant greti
mų kraštų. Tuo labiau, kad 
jie nesijaučia stipriai Aus
trijoje, nes tenykštė vyriau
sybė yra sudaryta iš krikš- 
čioniųi-demokratų, ir komu- 

Įnistų tik labai mažas skai
čius įeina į kabinetą. Rusai 
nori įtikinti sąjungininkus, 
kad austrai nėra verti tos 
malonės, kad atitraukus iš 
jų krašto okupacinę kariuo
menę.

Kodėl Pradžioje Statomas 
Italų Klausimas? 

Anglija, palaikoma Ame
rikos, reikalavo, kad konfe
rencijos dienotvarkėj Itali
jos klausimas būtų pirmoj 
eilėj sprendžiamas. Kodėl? 
Italija skaitosi vakarų vals
tybių įtakos zonoje ir anglų- 
saksams yra svarbu matyti 
kiek šiame klausime rusai 
bus sukalbami, tiek anglai 
ir amerikiečiai galės nusi
leisti Balkanų valstybių 
problemoje. Svarstant Itali
jos klausimą, kartu bus iš
rištas ir Viduržemio jūros 
statutas.

Prie žaliojo konferencijos 
stalo bus iškelta ir daugiau 
problemų. Tarp kitų mini
ma, kad ir Baltijos kraštai 
bus paliesti. Rusai užsispy
rę nori, kad anglai-saksai 
oficialiai pripažintų sovie
tiškas Baltijos respublikas, 
bet dėl to dar bus daug gin
čų. Vyt. Arūnas.

Iš lėktuvo padaryta nuotrauka išaižyto U.S.S. Solar p0 eilės sprogimų, kuriuos su
kėlė jūreivyno nešamas šovinys. Laivo magazinai išsprogo iškraunant amuniciją iš 
laivo, ir per mažiau negu valandą laivas usidegė ir nuskendo. Laivynas sakė penki 
vyrai pradingo ir 150 buvo sužeista. (Acme Telephoto.)

Attlee: US Turi Būti 
Atsakinga Palestinoje
LONDONAS, geg. 1. — 

Ministras pirm. Attlee pa
reiškė parlamentui, kad di
deli skaičiai žydų negali bū
ti įleisti į Palestiną “kol 
neteisėtos kariuomenės bus 
likviduotos ir atiduos savo 
ginklus.” Tarpe kitko, Att
lee davė suprasti, kad Ame
rika turės apsiimti dalį at
sakomybės už Palestinos 
tvarkymą.

Britas Nuteistas 10 Metų Kalėti Už 
Perdavimą Atomų Paslapčių Rusijai
LONDONAS, geg. 1.—Dr. 

Alan Nunn May, 34, buvo 
nuteistas 10 metų kalėti už 
sulaužymą Anglijos oficia
lių paslapčių akto, suteikda-

Marš. Rokoapvsky savo 
kalboje sakė: ‘ ‘Karas paro
dė, jog sovietų ginkluotos 
jėgos gali nugalėti visus, 
kurie drįs pakelti ranką

mas žinių Rusijai apie ato- i prieš mūsų žmonių laimėji 
minę energiją. ’ J

May yra britas fizicistas, 
kuris karo metu Kanadoje 
darbavosi nuklearinių studi
jų reikalų, Amerikai, Kana
dai ir Anglijai sėkmingai 
bandant pagaminti atominę 
bombą.

Prisipažino Kaltu
May prisipažino kaltu, sa

kydamas jis norėjęs padėti 
viso pasaulio žmonėms su*- 
sipažinti su atomine energi
ja.

Nors apkaltinimo aktas 
vardu neminėjo Rusijos, ta
čiau May buvo suareštuotas 
tuoj po to, kai Kanada pra
dėjo nagrinėti sovietų šnipų 
veiklą Kanadoje. Ryšium su 
tuo nagrinėjimu Kanadoje 
suareštuota keliolika asme
nų.

Gegužinės Paminėjime 
Rusai Rodė Savo Jėgą

LONDONAS, geg. 1.—Ru
sija parodė savo karinę jė
gą dideliame gegužinės pa
rade, prisilaikant Stalino 
'spėjimo, kad “tarptautinė 
reakcija” dabar ruošia pla
nus naujam karui.” Stalinas 
stebėjo šešių valandų para
dą.

KALENDORIUS
Gegužės 2 d.: Šv. Atana

zas; senovės: Dangerutis ir 
Iželė. ,

Gegužės 3 d.: Av. Kryžiaus 
Atradimas, Šv. Aleksandras 
ir Av. Juvenalis; senovės: 
Dievonis ir Nerutė.

ORAS
Protarpiais lietus. Nebus 

didelės atmainos. Saulė teka 
5:47; leidžiasi 7:49.

mus.

Komunistu Kariuomene 
Veržiasi Prie Charbino

ŠANGHAJUS, geg. 1. —
Šiandien raportuota naujas 
judėjimas komunistų karių 
100 mylių nuo Šanghajaus, I Pus®s sakė britų-amerikiečių.

Nebus Galo Konfliktui 
Jeruzalė, geg. 1.—Arabų 

ir žydų sluoksniai šiandien 
sutiko dėl vien0 dalyko. Abi

komunistams Mandžurijoje 
besiveržiant arčiau Charbi
no.

Gen. George C. Marshall

Paskutinis Vajus Prieš Juodą Turgų; 
Jei Nepavyks, Nuims Kainų Kontrolę
WASHINGTON, geg. 1.— 

Žemės ūkio sekr. Anderson 
šiandien pareiškė, kad jeigu 
nepavyks dabar einanti kam 
panija panaikinti juodąją 
biržą, tai po 90 dienų pri- 
seis nuimti kainų kontrolę 
nuo mėsos. Ta kampanija 
yra atsteigimas skerdimo 
kvotų ir padidėjęs OPA kon
trolės vykdymas.

Anderson liudijo senato 
bankininkavimo komitetui, 
kad naujos kontrolės nusta
to kvotas 1944 metų aukš
tyje, bandant užtikrinti, kad 
tikrosios skerdyklos gautų 
normalius kiekius galvijų.

Šen. Barkley (Dem., Ky.) 
sakė jis buvo didelės sker
dyklos atstovo painformuo
tas, kad vienu laiku jie ga
vo tik 500 galvijų vieton 
normalaus 700. Anderson 
sakė tas veikiausiai buvo 
apytikris vaizdas.

Anksčiau sekretorius sakė 
kritiška, maisto padėtis pa
saulyje “padaro būtinai rei
kalinga” pratęsti kainų kon
trolės aktą iki 1947 m. birž. 
30 d., ir kritikavo atstovų 
pravestą OPA pratęsimo ak
tą, kuris, anot jo, išimtų 
“beveik visą maisto sąrašą” 
iš po kainų kontrolės.

Anglies Atsargoms Vis Mažėjant, 
Chicaga Numato Pavojų Sveikatai

WASHINGTON, geg. 1.— 
Paul Fuller, iki šiol vedęs' 
derybas tarpe minkštos ang
lies kasėjų unijos ir kasyklų 
savininkų, šiandien nuspren
dė toliau tarpininkauti iš- 
dirbimui naujos darbo su
tarties minkštos anglies 
streike.

Fuller buvo vakar įteikęs 
savo rezignaciją, sakydamas 
jis neesąs patenkintas dėl 
vykstančių derybų vedimo 
procedūros.

rekomendacijos Palesti n o s 
ateičiai — paliekant abiejų 
pusių pretenzijas neišpildy
tas — sudarys kurą konflik-į

Chicagoje ir kitur vidur- 
vakariuose kyla pavojus 
sveikatai iš priežasties ang
lies trūkumo susidariusio 
dėl minkštos anglies kasėjų 
streiko.

Sanitary District anglies

atsargos greit mažėja, ir pa
sirodė galimybė, kad netu
rint jėgos vandens varymo 
ir valymo priemonėms su
terštas vanduo gali bėgti į 
Chicago upę, nešdamas viso
kių ligų pavojų.
Mažins Elektros Vartojimą

Tuo tarpu Illinois preky
bos komisija susirinko ne
paprastam posėdžiui svars
tyti elektros jėgos sutaupy- 
mo planą, kurį pasiūlė Com- 
monwealth Edison Co. ir jos 
dalinių inžinieriai.

Padėties rimtumą pabrėžė 
Illinois kasyklų uždarymas 
kuomet 18,000 angliakasių 
vakar neatėjo į darbą dėlto, 
kad negalėjo išsiderėti nau
ją sutartį su kasyklomis.

beveik baigė savo štabo per- |tu* daigeliui metų. 
kėlimą į atlaimėtą Kinijos Arabų komitetas šaukia
sostinę, Nanking. Šancha
juje nejaučiama baimės, ka

arabų streiką protestui prieš 
žydų imigraciją, o žydai sa-

dangi raportuota jog komu- J ‘ ‘toliau kovos už ne-
nistų kariuomenė nesiveržia ; priklausomybę ir laisvę, 
iš antros pusės Yangtze
klonio.

Brooks Išėjo Prieš 
Paskola Britanijai

WASHINGTON, geg. 1.— 
Šen. Brooks (Rep., III.) šian
dien pareiškė senatui jis 
balsuos prieš $3,750,000,000 
paskolą Anglijai. Jis ją pa
vadino “pasauliniu WPA 
projektu, kuris pažemins 
amerikiečių gyvenimo stan
dartą.’’

Senatorius sakė jis tikisi 
būti apšaukiamas “anti-bri- 
tu.” Jis sakė “aš nesu pro- 
britas. Aš esu pro-amerikie- 
tis ir didžiuojuosi tuo.”

Čekai Pasuka i Kaire
PRAGA, geg. 1.—Daviniai 

iš lokalinių rinkimų išsklai
dytose Čekoslovakijos srity
se netoli Vokietijos pasienio 
parodė stiprų palinkimą į 
komunistus kandidatus.

Fašistai Buvo Užgrobę Romos Radiją,
Per Tris Minutes Garbino Mussolini

ROMA, geg. 1.—Penki vy- ' kių nuostolių stočiai, pabėg- 
rai, veidus užsidengę juo- !, darni į laukus dviem ar trim 
dom nosinėm ir nešini gra- automobiliais, kurie laukė

Lenkai Tebecenzūruoja 
Reporteriu Pranešimus

VARŠUVA, geg. 1.—Iš
siunčiami ir įeiną užsienio 
spaudos pranešimai tebėra 
cenzūruojami Lenkijoje, ne
žiūrint užsienių ministerijos 
pranešimo dvi savaites at
gal, kad cenzūra bus panai
kinta.

natas, vakar naktį užėmė di
dįjį Italijos radijo monopo
lio siųstuvą Romoje ir su
grojo fašistų himną, “Gio- 
vinezza.”

Per tris minutes tie vyrai 
transliavo fašistinę propa
gandą ir gyrė mirusį U Du
če, kurio palaikai buvo pra
eitą savaitę pavogti iš ka
pinių Milane.

Piktadariai nepadarė jo-

jų su vairuotojais prie ratų.
Numetė Tris Bombas 

Keli kiti vyrai, manoma
fašistai, taip pat numetė 
tris bombas Romoje vakar 
naktį, dvi prieš komunistų 
partijos štabą ir vieną prieš 
Unitą Avanti laikraščio na
mą. Tuomet jie važinėjo po 
miestą šaudydami iš kulko
svaidžių ir skleisdami anti- 
komunistiškus lapelius.

Vėliausių Žinių Santrauka Du Žuvo Egiptiečiu
Studentu Msištvnese

ALEXANDRIA, Egiptas, 
geg. 1.—Egipto policininkas 
ir egiptietis kariuomenės 
korporalas buvo šiandien 
užmušti studentų, kurie bu- 

sulaikomi universiteto

—Penki U.S. korespondentai Mandžurijos sostinėje 
protestavo kinų komunistų vadovybei prieš ,jų areštavima.

—U.S. lakūnai atstovaują 600 karrnomenės lakūnu iš
gelbėtų Mihailovičiaus četnikų Jugoslavijoje, norėjo įteik
ti peticiją Prez. Trumanui, bet nebuvo prileisti.

—Ispanijos falangistų laikraštis rašė, kad Ispanijos 
nagrinėjimas yra paniekinimas ispanų tautos. Madridas 
sakė radęs iš Praneūziljos įšmugeliuotus ginklus.

—Diplomatai sako Rusija priešinasi komisi jai Italijos ‘rvta dėlto’ ’k#d
valdymui dėlto, kad tada būtų precedentas paskirti komi- . .sijas rusų, užimtoms Pabalėio ir Balkanų valstybėms. ’ band! 1?keltl1, ^monstraci-

—Minkštos anglies kasyklų ir kasėjų atstovai vakar ?as‘ Septyniolika policininkų 
buvo suėję, dviejų valandų pasitarimui, bet po posėdžio ’r studentų buvo sužeisti, 
abi pusės atsisakė komentuoti apie tai ką svarstė. Studentai protestavo bri-

—Pieninių darbininkų streikas atšauktas, kadangi jų j tų nutarimą toliau palaikyti 
išgavo pageidaujamą algų pakėlimą.. Į aviacijos bazes Egipte.

vo
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IS DETROITO UETUVIlį GYVENIMO
KUN. J. B. ČIŽAUSKAS

MINI SIDABRINĮ KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ
SEKMADIENĮ DIDELES IŠKILMES ŠV. JURGIO 
PARAP. — RYTĄ BAŽNYČIOJE, VAKARE AM. 
LEGION SALEJE.

BIOGRAFINIAI
BRUOŽAI Sveikinimai

1921 m. mūsų parapijoje j sidabrinio kunigystės ju- 
buvo įšvęstas kunigu^ener-! biliejaua proga) linkime stip

rios .sveikatos ir daug, daug 
metų dar klebonauti ir būti 
mūsų dvasios vadu.

gingas jaunuolis J. B. Či- 
žauskas, kuris, po kelių mė
nesių, paskirtas parapijos 
klebonu.

Per dvidešimts penkis me 
tus jam reikėjo nešti sunki 
našta, ypatingai per bedar
bę, kuomet beveik kiekvie
nas buvo paliestas krizės. 
Kad ir prie geriausių norų, 
parapijonai nepajėgė tinka
mai aprūpinti parapijos rei
kalų, nes išlaidos buvo taip 
kaip ir gerais laikais. Dėl 
to, sunkiausia našta krito 
ant klebono pečių. Gal, daug 
naktų nemiegojo besirūpin
damas apie taip didelę sko
lą. Bet, Dievui padedant, to
ji sunkenybė mažėjo.

Per 25 metus atmokėjo 
$48,000.00 skolos ir padary
ta labai daug pagerinimų 
visokiais būdais parapijos 
gerovei. Neminint visko, 
kiek nuveikta, paduosiu tik
tai stambiausias sumas. Mo
kyklos padidinimas kainavo 
$16,000.00, bažnyčios išda
žymas — $3,000.00, seserų 
namo pataisymas — $5,700, 
už gatves užmokėta $1,358, 
varpas ir bokštas kainavo 
$800.00, garadžius — $425, 
naujas pečius mokykloj —

Moterų Są-gos 54 kuopa: 
Pirm. J. H. Medinienė 
Rast. V. Tulauskienė

★
Sveikiname jubiliatą 25 

metų kunigystės proga. Lin
kime sveikatos darbuotis 
tautos ir Bažnyčios labui.

Juozas Julė Mediniai ir 
sūnūs

*
Kunigo Juozo Čižausko 25 

metų kunigystės jubiliejaus 
proga, prašau Dievo stip
rios sveikatos, kad ir toliau

Pvt. Josar.u A. Sakai, gi
mė birž. 18 d., 1927, Detroi
te. Baigęs High School, bu
vo pradėjęs lankyti Detroi
to universitetą. Rugp. 13 d., 
1945 įstojo Į, USA Air Corps, 
nes turėjo didelio patrauki
mo prie orlaivių. Keesler 
Field, Miss., studijavo Air 
Corps šaką.

Jo tėvai Juozas ir Jose- 
phine, gyvenantieji 7903 
Morrovv Girele, Dearborn,

' Mich., turi didelį sodės Red 
i Arrow biznį; yra duosnus

galėtų sėkmingai darbuotis kilniems reikalam
Bažnyčios ir tautos gerovei.

Sveikinu jubiliatą ir lin
kiu “Ad multos annos”!

Ona C. Žilinskaitė 
Aksomaitienė 

★
Gerb. kun. Juozui Cižaus- 

kui švenčiant garbingą su
kaktį, 25 metų kunigystės, 
miela yra pasveikinti kaipo 
pavyzdingą dvasios vadą ir 
žymų kompozitorių. Prade
dant organizuoti ‘ ‘Drauge” 
žinių skyrių, jubiliatas pri- 
idėjo prie agitacijos bei

$13,000.00, pataisymas sese
rų namo ir išcementavimas j ti ir platinti spaudą, 
aplink seserų namą ir kle
boniją $1,191.00. Tas paro
do, kad Šv. Jurgio parapi
jonai myli savo bažnyčią ir 
remia parapijos reikalus.
DRAUGIJŲ ORGANI
ZATORIUS, MUZIKOS 
KŪRĖJAS

sta lauko sportą, o, kaip ži-1 mas gaus progos arčiau su-Į Tel. — YARds 5557.
nome, šv. Pranciškaus mo
kykla turi didelį parką, kur 
mergaitės tyrame ore spor- 
tauja.

Kita Šimonių duktė Silvi- 
i ja šįmet baigs aukštesnę 
mokyklą.

! Detroito Orgnnizae  i.iu 
Centras turi išrinkęs komi
siją veikimo planams atei- 

e.ntj rudenį. Vienas tų pla
nų - koncertas, kurio pro
gramą išpildys Toronto 
“Aušros” choras, vadovau
jant rr.uz. Motėj ūnui.

Detroi o liet 'ms bus 
mielas pasimatymas su To
ronto darbuotojais. Jauni-

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudaipą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
lusias klaidas. Specialė atyda 
..^kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
ėnlzini VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
SOAlal vuk. Sekniad. pagal sutartį.
Kvie- Į Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigesnės 
kaip pirma.

4712 South Ashland Avė. 
Telefonas YARDS 1373

sipažinti. Koresp.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150

| DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAA1IN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, talpsl —
MARTIN SENOVR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, ip — 
KEM-TONE VAUSI’AR.

Tinime Gražų PaNlriiikimą. 
194Siii. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidi)!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Tikslus Tyrimus 
Orthoptic Gydymas

Jo brolis Rudolph gyvena 
su tėvais* ir lanko High 
School Detroito universitete r 
kurią šį pavasarį baigs.

Po programos bus 
ir pasilinksminimas, 
čiame visus detroitiečius da 
lyvauti iškilmėse.

Rengimo komisija, 
Rast. J. II. Medinienė

Zinių-Žinelės
Juozas Sakai su sūnum

skyriaus' palaikymo/ragme) K”c1' buv0. Vel>'koms “UTy- 
korespondentus žinias rašy-1 Pas sanV' Juozą, kuris

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Sveikinam jubiliatą ir lin
kime laimingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

studijuodamas teologiją Or- 
chard -Lake, Mich. semina
rijoje, mokino balsą, pianą, j _ 
vargonus, choralą, vedė sim-i 
foniją ir klierikų bei stu-

bet ir aukomis, dentli chon*- 1921 m- S’J at‘ 
sižymėjimu baigė Detroito 
Muzikos Konservatoriją.

Per 18 metų diecezijos 
seminarijoje buvo vedėju 
per rekolekcijas muzikos ir 
kunigų choro. Turį parašęs 
daug kompozicijų, kurių da
lis yra išleista daugely rin
kiniuose ir “Muzikos Žinio-

Kun. J. B. čižauskas ne 
tik darbais
remia parapiją. Suorganiza-’ 
vo keletą labai naudingų 
draugijų, k. t. Sodaliciją,
Šv. Vardo Draugiją, Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų skyrių, Šv. Jurgio Pa
rapijos Rėmėjų Moterų Klu
bą, Šv. Panelės Nepersto j an- 
čios Pagalbos. Labai daug 
prisidėjo muzikos atžvilgiu.
Per keletą metų veda para
pijos chorą, tokiu būdu daug 
palengvina parapijai, nes 
apseina. be vargonininko.

Kun. J. čižauskas yra vie
nintelis lietuvis kunigas, ku
ris aukštai išsilavinęs mu
zikoje. Belankant mokyklas 
Kaune, baigė pilną muzikos 
kursą Šv. Petro Bazilikoje Popiet 4 vai. Veteranų 
pas a. a. J. Naujalį. svetainėj, Holbrook ir Mc-

Būdamas seminarijoj, kai- • Dougail, t us bankietas, ku- 
po klierikas filosofijos, vedė i rio programą išpildys Šv. 
klierikų ir kunigų chorą, i Jurgio parapijos choras ir 
Petrograde pas a.a. Č. Sas- solistai-ės, šv. Jurgio para- 
nauską per 2 metus studi- į pijos vaikučiai taipogi išpil- 
javo balsą, choralą, harmo- dys dalį programos, vado- 
niją ir kompoziciją. Ten pat j vystėj sesučių Pranciškie- 
seminarijoje mokino ir ve- čių. Kalbės organizacijų,

se .
BAŽNYČIOJ IŠKILMĖS 
IR SALĖJ BANKIETAS

Sekmadienio gegužės 5 d. 
rytą iškilmingą sumą su a- 
sista laikys jubiliatas. Po 
Mišių bus atgiedota Supli
kacija ir “Te Deum lauda- 
mus”.

tarnauja USA Air Corps, Tei. vir ©980 (Office ir Namu.) 
Keesler Field, Miss. Ten ne 
tik Velykas linksmai pra
leido, bet kelis sykius pasi
maudė ir saule gerokai ap
sidegino. Sugrįžęs vėl savo 
biznyje darbuojasi.

Klier. Vladas Stanevičius, 
sūnus Juozapo ir Izabelės, 
praeitą mėnesį, Cincinnati 
seminarijoj įšventintas dia
konu. Tėvai ir sūnus Jonas 
džiaugiasi; nemažiau džiaug 
smo turi ir jų artimi drau
gai.

Marijona Adams, Liudvi
ko žmona, praeitą savaitę 
patiko nelaimę: einant per 
gatvę, trokas parmušė ir 
sunkiai sužeidė. Džiugu, kad 
eina geryn. Linkime greitai 
pasveikti.

Ona Brazienė su vaiku
čiais sugrįžo iš Miami Beach 
kur visą žiemą praleido. Po 
ilgų atostogų jaučiasi pil
noj sveikatoj. Jos vyras D.
B. Brazis yra laidotuvių di
rektorius.

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien vo 2-4 pp. Ir (-8 vak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekinad. uždaryta.

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

68C3 W. Cermak Road 
BKRWYN, ILiU>OIS

dė polifonijos chorą.
Amerikoje per 3 metus,

di augi jų atstovai ir svečiai 
atvykę iš kitur.

PR ANĘŠIM AS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012

VALANDOS PAGAL SUTARTĮ
Chicago 36, 111.

Louise Šimonis, duktė vei 
kėjų Mato ir Onos Šimonių, 
kuri lanko šv. Pranciškaus 
Akademiją, Velykų šven
tėms buvo parvykus pas sa
vuosius. Mergaitė atrodo ge
rai, veidai raudoni, nors bis- 
kutį sumenkėjus. Mat, mėg-

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 

Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyii 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

E

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbns nuo “Nu gar skau

smų’. ‘'RheunntzmIr 
“Muskulų skausmų”.
. . Vartokite . . .

HEALTH RESOKT M1NEKAL
BATH DRISKA

1 malšukaa užtenka lt 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Jos vletle*] valHtinčJ, 
o Jelru JOsij va tat!įlinkas neturi, 
siuskite savo užaakvmus eu pi
nikais tiesio* į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III. 

RouthMldlelilal, kr«lpklt*a | SHIM- 
KUS DRUO8, ItOl S. HsUted St.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK OIUKURGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 rak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOK

EN STATE OF INDIANA
Home Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY

936 VVest 63rd St.
HOURS: Daily I—< P. M. 
Saturd&ys I A. M. to I F. M.

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

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

37 ALĖTAI PATYRIMO 
pi-lrluklnio akinių, kurie prašalina 

vl.-ą akių įtcuųiiuu).

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

OPTOMETKISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, 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.

SKELBKITES “DRAUGE’’

LIETUVIAI DAKTARAI

Contact Stiklai 
Stiklus Atnuujinura

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan Etate Bankos)

Tek — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5, 7 
iki 9 — šeštad. — 10 lyte iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—

Res. TeL: MIDway 2880

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 .Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo C 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. Ilalsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marųuette Kd.

(Dargis Vaistinės 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.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMloek 5524

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brifis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki • kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. JOHN G. M1LLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
j 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.

FlARGlITI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1456 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
'fr.* ~~ B »n -i i i ..ii.L.i^j

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Res. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
Trečiadieniais pagaJ sutartį.

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

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 

VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdl.n 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tol. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Re*. ToL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 

VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.p.
6 iki 9 vaL vakare.

Kss. 6958 So. Talman Avė.
Bes. ToL GROvehlU 0617 
Office ToL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
vakarais—tik pagal Butartį

Office Tek YARds 4787 

Namų Tek PROspect 1930

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais-—11-12.

Tel. —• LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

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

Ofiso TeL VIRginia 0036
Katkienei jos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS [R 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 
VAL\NDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 TmI.: PI Ii .IMA N R277

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

Wcst Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Rea. Tel.: BRUnsuzick 0597 

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

B€K “DRAUGO’’ DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ” “Draugą
Būk šviesus, skaityk
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HELP WANTED
“D RAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 0188-9180

HELP WAXTED — VYRAI

Medžio Išdirbėjų
TSuinie keletą gerų darbų vyrams 

operuoti.

Circle Piūklus 
Routers

Didesnius Beit Sandei
Ir vyrui tiniiit kiek patyrimo prie 

eubiuet niaking. 
ATSIŠAUKITE

1025 W. LILL AVĖ. 
LAKEVIEW 1166

REIKIA
VYRŲ

MAŽIAUSIA RATA 
88 H C- I V AL. 

ATSIŠAUKITE

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP.

2101 W. Pershing Rd
(30th Street)

»t

VYRŲ
ROUGH GRINDF.RS 

LENGVO LABOR DARBAMS 
STOCKiROOM PADĖJĖJŲ

Patyrimo nereikia. Mes išmokinsimi. 
Ligonines ir gruipės apdrauda. Pasto
vūs darbai. Malonios darbo sąlygos. 

SAUKITE MR. VON DRISKA 
MANSFIF.LD 5050

OSCAR C. RIXSON CO. 
4450 W. Carroll Avė.

REIKIA
VYRŲ

Vyniojimo ir valymo darbams. 

ATSIŠAUKITE
BEN7.IGER BROS., INC. 
225 W. Wa-liington St.

REIKIA 
VYRŲ
PILNO LAIKO 

DARBAMS

Porterio Darbai 
Dieną arba Naktį

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

ATSIŠAUKITE

SEARS ROEBUCK & CO.
6153 S. Western

PERSONNEL OFFICE 3rd FL.

HELP WANTF.D — MOTERYS

MERGINU - MOTERŲ
PRIE

Lengvų švarių dirbtuvės dar
bų. Malonios darbo sąlygos.

GERA MOKESTIS
ALGOS PAKĖLIMAS KAIP 
PRIPRASIT PRIE DARBO 

Įvairumas Darbų

GERA TRANSPORTACIJA. 
DARBAS VIDIRM1ESTYJE.

PATYRIMO NEREIKIA

Louis Johnson Co.
40 N. WELLS ST.

New York (LAIC) — 
Vykstant Maskvoje Tauty
bių Sovieto posėdžiams, bu
vo sudarytos įvairios komi
sijos, jų tarpe ir užsienio 
reikalams komisija. Būdin
ga, kad toje komisijoje nė

HELP WANTED — MOTERYS 
------

MERGINU
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 1 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

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 V AL. J SAVAITE 

LIGONINES PRIEŽIŪRA 

Krolpkittės prie Mr. Bleelier

Appliance Industries 
of America

Everglade 0600 
1830 N. Winchester

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKU
UŽDARBIS 70c Į VAL. PRADŽIAI 

75c Į VAL. PO 3 MEN.
8Oc Į VAL. PO « MEN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. VVASHINGTON ST.
ra Lietuvos atstovo. Komi
siją sudaro daugumoje ru
sai. Tokia pat komisija bu
vo sudaryta ir Vyr. Sovie
to, bet ir čia lietuvio nėra.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdtrbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 198.3-TKlangle 0073

PinSBURGH'O LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Balandžio 20 d. prieš pat 
Velykas pasimirė Mykolas 
Staponkus, senas northsai- 
dietis ir senas Dangun Žen
gimo parapijos narys. Bal. 
24 d. tapo palaidotas Šv. Ka
zimiero kapuose. Nuliūdę pa 
siliko: - žmona, vedęs sūnus, 
gyvenąs Sheridane ir viena 
duktė. Dabartinis North 
Side klebonas kun. J. Misius 
prieš 38 metus a. a. Myko
lą surišo moterystės ryšiu, 
o dabar jį palaidojo. Kaip 
tie meteliai greitai bėga.

Bal. 28 d. tapo pakrikš
tytas Alexander Louis Pa- 
vilonis ir Julianna Carole 
Jagmin. Aleksandrą Pavilo- 
nį krikštan atnešė Walter 
Miladin ir Helen Cepanec, o 
Julianną Jagminaitę Joseph 
Andrulonis ir Julianna 
Schmidt. Te Dievas teikia 
jiems laimės.

Po Velykų, jaunuoliai lai
mingai sugrįžę iš karužės, 
kuria naujas šeimas. Užsa
kai bažnyčioj tik skamba. 
Jei neapsirinku gegužės mė
nesyje bus net 4 vestuvės.

Mūsų Sodalietės, nors jau
nutės ir neskaitlingos, pasi
ryžo nuveikti didelius dar
bus. Vienas, tų darbų tai 
rengimas bankieto birželio 
2 d. atžymėjimui parapijos

HELP WANTED — MOTERYS

PATYRUSIŲ

Kirpėjų ir Siuvėjų
Dirbti seniai jsteigtoj matrasų ir 
sofa-bed kompanijoje. Gera mo
kestis, viršlaikis, pastovumas pui
kios darbo sąlygos.

INLAND BED CO.
3921 S. Michigan

WANTED TYPIST AND 
BILLING CLERK

Good pay, steady position. Exce- 
llent working conditions.
ALSTON LUCAS CO.

7701 W. 47th St. ROC 3262

VYRU IR MOTERYS

NAUJOS DIRBTUVĖS 
CAFETERIJOJE 

REIKIA
Vyro ar Moters
Plauti puodus ir bliūdus. Nuo 
7:30 ryto iki 3:30 pp. Puikios 

darbo sąlygos. Atsišaukite 

JOHNSON & JOHNSON 
4949 W. 65th ST. 
PORTSMOUTH «4(l«

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

GERA PROGAI

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

nori piano p:rkti, pašaukite 
REPiiblic 8511.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 ĮA METAMS

#500.00 gydymo
POLISAS

#4.00 METAMS
J. A. Shulmistras

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

40 metų gyvavimo. Kad tas 
bankietas atneštų daugiau 
naudos parapijai, sodalietės 
nusprendė paskleisti parapi- 
jonų tarpe pora šimtų lai
mės knygučių. Visi į talką.

Mūsų kolonijoj įsigali 
streikai — jie gero nežada. 
Bedarbę visi pradedame jau
sti. Sunkiau yra ir bažny
čiai, tačiau nuleisti rankų 
nereikėtų. Be veikimo — ap- 
samanojama. Mūsų sodalie
tės gerai tą supranta, ko ne
nori suprasti vyresnieji. Ko
dėl mes nematome, kaip mū- 
sųi kaimyninės parapijos vei
kia ir neimame pavyzdžio 
nuo jų. Ar norime vėl grįž
ti į “didžiausio apsileidimo” 
laikus. Gal kam patinka ma
tyti bažnyčią apleistą, be
veik griūnančią, gėdą daran
čią lietuviams, bet man tas 
nepatinka. Mes lietuviai ga
lime turėti tiek, kiek turi 
italai, airiai arba vokiečiai.

Pranciškonu Statybos 
Fondo Vajus!

Kai savo rūpesčių valan
dose mes kreipdavomės į 
Jus, Amerikos lietuviai, Jūs 
visuomet ištiesdavote mums 
savo pagalbos ranką. Savo 
duosniomis aukomis Jūs pa
dėjote mums, ištremtiems iš 
Tėvynės, susukti Amerikoje, 
Greene, Maine lietuvišką 
pranciškonišką lizdelį. Jūsų 
rodomu palankumu ir tei
kiama parama mes buvome 
tiesiog sujaudinti.

Nūn, pasitikėdami Jūsų 
duosnumu ir širdies gerumu, 
mes drįstame vėl kreiptis į 
Jus su prašymu.

Šiuo metu Italijoje, Aus
trijoje ir Bavarijoje randa
si apie 35 Lietuvos Pranciš
konai kunigai ir klierikai, 
kurių, kaip ir visų Lietuvos 
tremtinių padėtis, yra labai 
sunki. Negalėdami grįžti į 
Lietuvą, jie atkreipė savo 
akis į vienintelį Lietuvos 
Pranciškonų vienuolyną Mt. 
St. Francis, Greene, Maine, 
kuriame jie tikisi rasti pas
togę. Baigę užsienyje moks
lus ir pasiruošę misijų dar
bams, jie nori atvykti į U. 
S. A. ir trokšta dirbti čia 
tarp Amerikos ir Kanados 
lietuvių.

Atvykus iš Europos, dau
giau Lietuvos Pranciškonų 
jų visų negalėsime sutalpin
ti savo mažame, kukliame 
12-.kos kambarių vienuolyne 
Mount St. Francis, Greene, 
Maine. Esame priversti sta
tyti didesnį Šv. Antano vie
nuolyną, kuriame sutilptų 
visi iš Europos atvykusieji 
Lietuvos Pranciškonai ir ku
riame rastų taip pat pakan
kamai vietos amerikiečiai 
lietuviai, įstoję į mūsų vie
nuolyną.

Malonūs lietuviai, nuošir
džiai prašome Jūsų savo 
malda ir auka prisidėkit prie 
paminklinio Lietuvos Pran-

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 roLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Valantiejus Antanas, kilęs nr 
turįs giminilų Kražių va?., Rasei
nių a p.

Valantiejus Mykolas, iš K ik vi
kių k., Batakių vai., Tauragės ap.

Valiunienė-Mikulskytč Liuda, 
ir jos vyras Kostas Valiūnas, 
gyv. New Yorke.

Velička Stasys, iš Kaniūkų k., 
Dūkšto vai., Zarasų ap.

\ elyvifltė Rožė, iš Naujaūįveio 
k., Varėnos vai.

Wamas Antanas ir Warnas 
Jonas, apie 35 mettų amžiaus, ki
lę iš Viešintų m., Panevėžio ap.

Warnienė-Alešiūnaitė Uršulė, 
iš Viešintų miest., Panevėžio ap.

Wingis, pažįstamas Jokūbui 
Lakshui, kuris gyvena Philadel- 
Ph įjoję.

Žebrauskienė-Prapuolenytė Ma
tilda. iš Slibinų km., Kybartų 
v., Šakių ap.

Žilinskas Antanas, Žilinskas Mo 
tiejus ir Žilinskas Matjošius, iš
vykę iš Veiverilų vai., Marijam
polės a p.

Žiūkas Povilas, iš Viešintų m., 
Panevėžio ap.

Žukas Petras, gimęs Amerikoje, 
gyv. Lavvrenee mieste, Lietuvoje 
gyvenęs Leipalingio vai., Šeiriu 
ap.

Žukauskaitė Ona, gyvenusi Phi
ladelphijoje.

Ieškomieji, ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Agorodovai, Jonas ir Marija 
(Minderytė) ir jfų sūnus Myko
las, iš Ukmergės apskr. Gyveno 
('hieagoje.

Ambrasai, .Jonas ir Antanas, 
gyveno Bostone.

Arlauskienė-Butvilaitė Marijo
na, gyvena (‘hieagoje.

Armonas Jonas, sūnus Alekso, 
iš Biržų aps., gyvena New Yorke.

Ašmonaitė Agota, duktė Kas-

ciškonų šv. Antano Vienuo
lyno ir koplyčios pastatymo.

Paminkliniam šv. Antano 
Vienuolynui ir koplyčiai, Lie 
tuvos Pranciškonai suorga
nizavo Šv. Antano Vienuo
lyno Fundatorių ir Rėmėjų 
Fondą. Kurie vienuolyno ir 
koplyčios pastatymui aukoja 
$500.00, tampa garbės fun
datoriais, kurie aukoja $100 
— tampa fundatoriais, ir rė
mėjais, kurie skiria kad ir 
mažiausią auką. Fundato
riais gali tapti ne tik gy
vieji, bet j fundatorius ga
lima įrašyti ir mirusius. Sa
vo aukas fundatoriai gali 
atsiųsti ir dalimis.

Jau iš anksto už kiekvie
ną, kad ir mažiausią auką, 
Jums, Amerikos lietuviai, 
nuoširdžiausiai dėkojame.

Dėkingi
Lietuves Pranciškonai
Tėv. Just. Vaškys, O.F.M.

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

I

paro, iš Tauragės. Gyvena Chi- 
eagoje.

Auksornitytė Agota.
Austrevieius Petras.
Bagdonas Balys, gyveno ('hi

eagoje.
Bugdonienė-Kleizaitė Magdė ir 

jos vaikai.
Balčiūnas Povilas, sūnus Petro.
Banis Jurgis.
Baltakius Jonas, ūkininkas Phi- 

ladelphia apylinkėje.
Bartkus Adolfas ir jo sūnūs 

Albertas ir Edvardas. Gyv. Chi- 
eagoje.

Bendikienė-Staškauskaitė, Julė 
ir Pranė, gyvena ('hieagoje ar 
Philadelphijoje.

^Bieliauskienė Salomėja, gyvena 
('hieagoje.

Brazauskas, Stasys ir Vytau

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

PER FEDERAL SAVINGS ft LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, 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"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuves

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 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PlrkSjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklaukite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

flią pinigų dumi KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARU VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranam# Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartini savo namą. be ilgo atidėliojimo ir be 
lfilaidų. pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymui

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

tas. 1938 metais gyveno Brook-
lync.

Bražinskaitė, Marijona ir Ka
rolina, gyvena Sam Camburg (?) 
mieste prie New Yorko.

Bražinskas Jonas, iš Alytaus 
apskr.

Bučienė-Uevičiūtė Stasė, gyve
na ('hieagoje.

Budrevieius Danielius, gyvena 
(‘hieagoje.

Budrienė-šimanskaitė Filome
na. Gyveno Ručine, Wis.

Budrytė Zofija, gyvena C'hi- 
eagoje.

Budrionis Pranas, iš Utenos, 
gyvena Cleveland, Ghio.

Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Cfiicago 2 Illinois

1

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Ui Prieinamas Kainas!
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Minob
Published Daily, except Sundaya, 

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

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago A
Cicero; 3c per copy.

Advertiaing in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............... ........................*.................................. $7.00
Pusei metų ............................................................................ 4.00
Trims mėnesiams ......................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ...........................   1.56
Vienam mėnesiui .......... . ...............................................’ .70

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams .............................................................................$6.00
Pusei metų ..................................................................... 3.00
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 raitų neffražlhame. Jei neprašo

ma tai padaryti Ir neprlslunčlama* tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęlsę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulis savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trunlpal Ir aiškiai (Jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos

Entered as second-Class Matter March 81, 1016 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Veidmainio Kalba
Kaip ir paprastai, gegužės mėn. 1 dienos proga dik

tatorius Stalinas pasakė “svarbią” ir “didelę” kalbą.
Gyvenimas skaudžiai pamokė, kad Stalino žodžiams, 

nors jie būtų ir gražiausi, jo pažadams, nors jie būtų 
ir labai viliojanti, jokiu būdu nėra galima tikėti.

Kiek diktatorius Stalinas yra davęs pažadų, tiek jų 
yra sulaužęs.

Didelę žodžių krūvą Stalinas ir šiemet supynė į savo 
kalbą. Davė ir pažadų. Bet nedaug kas tiki, kad šiemet 
jo kalba bet ką reiškia.

Girdi, Sovietų Rusija būsianti ištikima save nusista
tymui dirbti taikai ir saugumui.

“Visas pasaulis”, kalbėjo Stalinas, “turėjo progos
įsitikinti ne tik sovietų valstybės galybe, bet ir jos 
nusistatymo teisingumu, paremtu visų žmonių lygy
bės pripažinimu, jų laisvės ir nepriklausomybės resr 
pektavimu.’ ’

Ar tai ne gražūs žodžiai? Ir šituos žodžius pasakė 
ne kas kitas, bet diktatorius Stalinas. Puiku — ar ne! 
Taip, puiku, bet labai ir labai veidmaininga.
STALINO “LAISVE” — TAI VERGIJA

Reikia tik įsivaizduoti, diktatorius Stalinas kalba 
apie visų žmonių lygybę, apie jų laisvės ir nepriklau
somybės pagerbimą, kuomet ir pačioj Sovietų Rusijoj 
ir jos užgrobtuose kraštuose kruvina diktatūra, prie
spauda siaučia. Ten nėra religijos, spaudos, žodžio, su
sirinkimų laisvės, ten visi žmonės, išskyrus diktato
riaus agentus, yra beteisiai vergai.

Diktatorius Stalinas net galingas rusų ginkluotas 
jėgas panaudojo, kad užgrobti Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir visą eilę kitų valstybių, kad likviduoti jų nepriklau
somybę, kad jag prie Rusijos prijungti, kad jų gyvento
jus beverčiais totalitarizmo vergais paversti.

Diktatorius Stalinas savo totalitarinę leteną uždėjo 
ant Lenkijos, Balkanų kraštų, siekia pavergti Iraną, 
dominuoti visą Europą — ir dar drįsta taip šlykščiai 
veidmainiauti ir meluoti, kad Sovietų Rusija siekia 
taikos, žmonėms lygybės ir tautoms, laisvės ir nepri- 
klausomybės-

Pagaliau, Stalinas ir toje pačioje “taikos” kalboje 
save išsiduoda. Jis “gražiai” bekalbėdamas apie tai
ką, mato reikalo, kad Rusija ir toliau palaikytų ga
lingą armiją, kad toji armija būtų moderniškais pa
būklais apginkluota ir gerai paruošta. Iš to puikiai 
yra galima padaryti išvadą, kad diktatorius Stalinas 
ne taikos ir visiems žmonėms teisingumo siekia, bet 
išplėtimo rusiško, komunistiško imperializmo.

★ •
Parapijų Skolas Atmokant

Dar viena lietuvių parapija Chicagos arkidiecezijoj 
užbaigia mokėti skolas. Ja yra Dievo Apvaizdos pa
rapija. Iš trylikos parapijų tik viena ar dvi dar turi 
skolos. Visos kitos jau yra laisvos nuo tos naštos.

Reikia neužmiršti, kad tos visos parapijos turi gra
žias, daug kainavusias pastatyti nuosavybes. Jos turi 
ne tik bažnyčias, bet ir mokyklas, kuriose moko lie
tuvaitės mokytojos — Šv. Kazimiero Seserys.

Atmokėjus skolas parapijos, be abejonės, daugiau 
dėmesio galės kreipti į mokyklas ir į jaunimo orga
nizavimo ir globojimo reikalus. Mūsų, lietuvių, paga
liau, ir pačių parapijų ateitis labai daug pareis nuo 
to, kaip bus rūpinamasi jaunimu; jo auklėjimu, orga
nizavimu ir globijimu.

Komunistai Nori Susilpninti Amerika
Kada Stalinas bičiuliavosi su Hitleriu, kada jie bend

romis jėgomis draskė Lenkiją ir Baltijos kraštus, ta
da viso pasaulio komunistai tylėjo ir vedė nesikišimo 
politiką*. Prancūzų komunistai sabotavo karą ir darė 
žygius, kad Prancūzija nepadėtų Lenkijai gintis. Ame
rikos komunistai vedė smarkią propagandą, kad Ame-

* rika neįstotų į karą prieš Vokietiją.
Bet tą dieną, kai broliški ryšiai tarp Stalino ir Hit

lerio nutrūko, kai vokiečių lėktuvai ir tankai įsiveržė 
į Rusiją, komunistai pasidarė visur dideliais “patri- 
jotais” ir pradėjo šaukti, kad pasauliui gręsia fašizmo 
pavojus, kad reikia gelbėti Maskvą...

Šiandien, kada karas pasibaigė, ir kada Rusija pri- 
siplėšusi turtų ir teritorijų nori ramiai sėdėti, ji iš
leido įsakymą visų šalių komunistams pradėti vėl se
nąją giesmelę giedoti, kad Rusija yra taiki šalis, kad 
ji karo nenorinti ir nereikia prieš ją ginkluotis.

Italų komunistai atsisako nuo Triesto, nes Stalinas 
norįs jį “padovanoti” Jugoslavijai, prancūzų komunis
tai gal mielai atsisakytų ir nuo Ruhro krašto vokie
čių komunistų pageidavimui, jei jie nebūtų užintere- 
suoti laimėti rinkimus, nes tas. jiems tarnauja propa
gandiniu ginklu, Amerikos komunistai šiandien šaukia, 
kad būtų grąžinti iš Europos ir Pacifiko amerikiečiai 
kareiviai...

Maskvai nepatinka, kad tvirtos amerikiečių kariš
kos jėgos dar randasi Vokietijoje ir Kinijoje. Jei iš 
Kinijos amerikiečiai pasitrauktų, tai kinų komunistai 
galėtų nuversti tautinę vyriausybę. Ir iš to laimėtų 
tik Maskva.

Kada Byrnes ir Bevin truputį smarkiau išsitarė prieš 
Rusiją, tai anglų ir amerikiečių komunistai pradėjo 
šaukti, kad reikia tuos ministrus pašalinti, nes jie 
kliudo “Didžiųjų” bendradarbiavimui.
MASKVA YRA KOMUNISTŲ MEKA

Taip kaip mahometonas kiekvieną rytą saulei pate
kant pasisuka į Mekos pusę, taip visų kraštų komu
nistai, užmiršdami savo krašto interesus, akiai klau
sosi Stalino duodamų įsakymų iš Maskvos.

— Palikit Rusijai laisvas rankas Balkanuose, — sau 
kla jie.

— Priverskit Angliją apleisti Olandų Indiją! Ati- 
denkit Rusijai atominės bombos paslaptį! Neprotes- 
tuokit prieš maisto siuntimą į rusų okupuotus kraš
tus, kur amerikiečių žurnalistai neįsileidžiami (kad jie 
negalėtų papasakoti pasauliui, ką rusai daro su UNRRA 
atsiųstu maistu)!

Maskva bijo, kad Amerika ne tik kad nemano nusi
ginkluoti, bet kasdien vis tvirtėja. Įvedimas priva
lomo kariško apmokymo Amerikoje komunistams ne
patiktų. Ir jie visaip stengiasi susilpninti Ameriką, 
kad ji nebūtų pavojinga Rusijai.
KAIP ŽMONES PATENKA Į KOMUNISTŲ “TINKLĄ”

Komunizmas dažnai tyčia krašte iššaukia streikus, 
nepasisekimus, ekonomiškas krizes, kad vėliau galėtų 
visa tai panaudoti savo propagandai, sakant, kad jei 
vyriausybėje sėdėtų komunistai, tai to nebūtų atsi
tikę, tas būtų buvę išvengta.

Prancūzijoje prieš rinkimus komunistai savo mitin
guose dainuodavo: “Rytoj mes valdysime ir nebūsime 
alkani ir nekęsime šalčio.” Tačiau praėjo astuoni mė
nesiai ir prancūzų valgis ne tik kad pagerėjo, bet pa
sidarė dar blogesnis negu buvo okupacijos metu, žie
mą teko praleisti be anglių prie šalto pečiaus... ko
munistai sabotažavo kitas ministerijas, kur sėdėjo ki
tų partijų ministrai, kad galėtųj mesti kaltinimą prieš 
savo priešininkus. Tyčia blokuoja maisto produktus 
ir neduoda gyventojams, kad juos sukiršinus prieš vy
riausybę.

Kada rusai pavogė planus iš Kanados, komunistai 
stojo teisinti Rusiją, kad ji esanti teisi pasiėmusi pati 
sau. Tuo tarpu kai Churchilis pasakė tiesą apie ko
munizmo pavojų pasauliui, visi komunistai, Maskvos 
diriguojami, puolė jį stengdamies sujuodinti...

Šiandien beposėdžiaujant “Keturiems” Paryžiuje, ko
munistai vėl varo smarkią propagandą, kad konferen
cijoje būtų nusileista rusams. Ir kartais žmonės, ne
būdami patys komunistais, bet suvilioti jų propagan
da, palaiko jų nuomonę, visai nežinodami, kad tuo jie 
tik pasitarnauja ne savo kraštui, bet Maskvai.

Rusijoje žmonės badauja, bet Stalinas siunčia javus 
į Prancūziją. Kodėl? Kad prancūzai manytų, jog ru
sai labai puikiai gyvena ir visko turi, kad komunistai 
gautų daugiau balsų rinkimuose.

Rusija skolinasi iš Amerikos pinigus. Kuriam tiks
lui! Kad vėliau tuos pačius dolerius atsiuntus ameri
kiečių komunistams propagandai varyti, kad Amerika 
pasiliktų izoliacionistė, kad netrukdytų Rusijai ir to
liau vykdyti savo gruoboniškus norus.

Dabar Maskvai kelyje stovi Amerika, jei jai pa
vyks ją susilpninti, tada jau niekas nebegalės pasi
priešinti rusams. Štai koks tikrasis yra Maskvos pla
nas ir štai ko nori komunistai; susprogdinti savo kraš
tą iš vidaus, kad Maskva galėtų pasidžiaugti jo silp
numu. Vyt, Arūnas

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas

Mūsieji bolševikai save va 
dina ‘ ‘ pažangiečiais’ Pil
nai sutinku! Visi bolševikai 
tikrai smarkiai žengia, net 
risčia lapatoja prie kacapiš- 
ko lovio... Tąja prasme jie 
yra pirmo sorto “pažangie
čiai”.

★

Bolševikiško Vėžio Ligos 
Institutui dabar su visais 
gerais Bimba žebravoja pi
nigų. Man tas jo “bolševi
kiško vėžio” biznis atrodo 
gan dumblinas ir atsiduodąs 
kacapsčina.

Visgi raudonfašistų “uči- 
telius” Bimba turėtų paaiš
kinti publikai per savo “sor- 
kes” štai ką;

1. Ar tie jo sužebravoti 
pinigai Bolševikiško Vėžio 
Institutui bus naudojami 
vien tik bolštevikiško vėžio 
platinimui Lietuvoje?

2. Ar dabar pavergtoje 
Lietuvoje ištikro plinta bol
ševikiškas vėžys?

3. Kas labiausia platina 
bolševikišką vėžį dabar Lie
tuvoje, ar Stalino pastumdė
lis Justas Paleckis, ar gau
ja rusų atmaurojusiu Lietu
von V pasiganyti” neribotam 
laikui?

4. Ir ar patsai Bimba ne
platino bolševikiško vėžio 
ligos Rusijos “globojamoje” 
Lietuvoje?

No monkey business, Mr. 
Bimba.

★
Jei Stalinas yra toks “ga

lingas ir geras”, o Sovietų 
Rusija yra tokia “turtinga 
ir mielaširdinga”, kaip kad 
lietuviški maskolberniai zau
nija, — tai kodėl toji Lie
tuvos “globotoja” Rusija 
nieko neduoda, o viską plė
šia iš Lietuvos?

Ir kodėl Rusija neduoda 
pinigų Bolševikiško Vėžio 
Institutui Vilniuje? Argi 
“turtingai” Rusijai ntsarma 
ta užsiimti žebravone, apro
buoti tokį Bimbą žebravoti 
kokiam tai Bolševikiško Vė
žio Institutui?

Kam tovarišč Bimba tar
nauja, ar Rusijai, ar Lietu
vai? Na, gi kam?

★
Bolševikiškom makliarst- 

vom jau darosi makalai-ta- 
rarai-tabalai! štai bolševikų 
valdomos ir Rusijos “glo
bojamos” Lenkijos atstovas 
Lange, paskatintas Rusijos, 
apskundė Ispaniją prieš UN, 
patiekė tokį argumentą: 
“Franco rėžimas buvo aktu
alus partneris Hitlerio, Mus
solinio ir Japonijos ašies”.

Dabar reikėtų į UN Sau
gumo Tarybą paduoti keisą 
ir prieš Sovietų Rusiją ir 
pareikalauti nutraukti ry
šius su Stalinu štai dėlko:

1. Stalinas buvo aktualus 
partneris Hitlerio; tuodu 
diktatoriai sudraskė ir pa- 
sidalino Lenkiją... Be to, 
Stalinas medžiaginiai gelbė
jo Hitleriui kariauti prieš 
Britaniją...

2. Stalinas tol kol “krau
ju cementavo vienybę” su 
Hitleriu, tai ūsus kraipė ir 
nepeikė Mussolinio.

3. Stalinas buvo aktualus 
partneris su Japonijos im
peratorium Hirohito beveik 
iki karo pabaigos. Rusija

U8
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(Tęsinys)

— Dabar Tautų Sąjungos 
komisija pareikalavo tuoj 
sustabdyti mūšius ir nusta
tė neutralią zoną.
, Na, žinoma, nes lenkus bū
tume sumušę... — norėjo 
dar kažką kalbėti ligonis, 
bet jėgos neleido. Julytė pa
davė jam vaistų, pastatė 
prie jo sesutę, o pati nuėjo 
prie kitų ligonių. Slavėnas 
nurimo, bet vis kažką sam
protavo.

— Aa, laimėjom! — kuž
dėjo ligonis iš tyko: — O 
kova buvo atkakli. Kauty
nės aršios. Vietos mainėsi... 
ėjo iš rankų į rankas... Lai
mėjom... Taip, kaip po Rad
viliškiu... O jie kaip stipriai 
ginkluoti buvo, tie bermon
tininkai!.. — kuždėjo, kol 
pagaliau nurimo ir užmigo.

Julytė, nematydama iš 
Slavėno sau palankumo, bė
gdavo nuo jo, kaip nuo sa
vo ramybės trukdytojo, nes 
po susitikimo su juo ilgai 
negalėjo rasti sau vietos. 
Reikėjo kaip tik tokio įvy
kio, kad Slavėnas tapo. pa
guldytas jos globojamoj pa
latoj. Dabar ji ne tik nega
lėjo jo vengti, bet priversta 
buvo jį sarginti, ir ji tai da
rė su didžiausiu malonumu 
ir atsidavimu.

Slavėnas iš karto buvo 
be sąmonės. Kai pradėjo 
sveikti, labai džiaugėsi jos 
globojamas. Greit ir visai 
prie jos prisirišo. Ji jam 
pasirodė tokia sava, artima. 
Jam rodės, kad jis ją jau 
labai seniai myli.

— Dieve, kaip aš jos ne
pažinau, neįvertinau Vilniuj 
ir Maskvoj. Gal būt, aš jau 
seniai būčiau laimingas, jos 
mylimas, o dabar — kažin?

Jis gerai pažino jos žings
nius, kai ji praeidavo pro 
jo kambarį koridorium. 
Smarkiai suplakdavo jo te- 
besilpna širdis, kaį ji nesi
tikėtai praverdavo jo duris 
ir inteidavo viena.. Jis net 
išraus(įavo, jai prie lovos 
priėjul. Malonus šiurpas per 
bėgdavo per visą kūną, kai 
ji paimdavo jo ranką, pul
są patikrinti. Gražus raudo
numas perbėgdavo ir per jos 
veidą, kada ji tai pastebė
davo: tas pats jausmas bu
vo ir jos.

net su Japonija kupčiavojo 
ir makliavojo, — kai Ame
rikos ir Britanijos demokra
tijos mirtinai su Japonija 
kovojo.

Ar ne taip, Mr. Bimba?
★

Viešai bolševikai neva 
keikia, o privačiai džiaugs
mingai delnus trina, kad 
Amerikos Kongresas sužalo
jo OPA kainų kontrolę.

Juo brangesnis bus Ame
rikoje pragyvenimas, juo 
daugiau bus nepasitenkini
mo, juo daugiau bus skur
do, tuo lengviau bus Stalino 
agentams Amerikoje veik
ti. Kaį žmonės sotūs ir ba- 
goti, tai bolševikams nėra 
ko veikti. Visi raudonfašis- 
tai ir Stalino peniukščiai 
tik trokšta, kad sviete būtų 
kuo daugiau skurdo. Tuo
met jiems yra geresnė šie
napjūtė.

Kad neflirtuotų su ligo
niais, ji pradėjo vengti jį 
lankiusi; tuo labiau, kad 
pulsas ir temperatūra, jos 
matuojami, nebuvo norma
lūs ir tikri.

Kartą ji neužėjo į jo kam
barį visą dieną. Kitą dieną, 
kai jis išgirdo jes žingsnius 
pro jo kambarį ir suprato, 
kad pas jį vėl neužeis, ap
sisupo antklode ir, išgirdęs 
ją artinantis, atsistojo savo 
duryse.

— Dėl Dievo meilės. Jūs 
negalit keltis iš lovos! — 
apibarė gydytoja ligonį ir 
įsakė eiti į lovą.

— Jeį Jūs nenteisit pas 
mane vėl visą dieną, kaip 
vakar, aš apsirengsiu ir, vi
sai išėjęs iš ligoninės, nu
mirsiu! — lyg, iš tikrųjų, 
lyg juokaudamas pareiškė 
jau beveik sveikas ligonis 
seno pažįstamo teisėmis.

Vieną kartą Slavėnas, il
gai nesulaukdamas Julytės 
apsilankymo — tą dieną ji 
buvo laisva ir ligonius lan
kė kitas gydytojas — pa
skambino sanitarui ir pa
prašė būtinai pakviesti gy
dytoją Juliją Gintautaitę, 
nes jis blogai jaučiąsis. Ju
lytė pamaniusi, kad tai ga
li būti labai pavojingas li
gos atkritimas, viską me
tusi, bėgo pas savo vienin- 
tinį, išsvajotąjį ir rūpestin
gai puolė žiūrėti pulso ir 
krūtinės. Ligoniui tik to ir 
reikė. Jis sugriebė gydyto
ją už rankos ir prašančiu 
tonu tarė:

— Panele Julyte, būkit 
mano žmona!

— Bet Jūs, sakėte, blogai 
jaučiatės?

— Už tai blogai ir jau
čiuosi, kad kankinuosi Jūsų 
atsakymo nežinojimu.

— Ach, išdykėlis, mane 
taip nugąsdinot!

— Dovanokit man. Aš taip 
nekantrauju Jūsų sutikimo. 
Jūs sutinkate? — neramios 
jo akys nesitraukė nuo jos 
akių.

Iš viso ko matyti, kad 
jam taip svarbus jos atsa
kymas.

Julytė kiek patylėjo. Kaž
kas virė jos krūtinėj... Ji 
mėgino ištraukti ranką, kad 
kas neateitų, bet jis laikė 
ją stipriai ir griežtai.

Ji nerimavo: Tik pagal
voti! Tai kalba jis. Vienin- 
tinis žmogus, už kurio ji 
sutiktų ištekėti. Jis, dėl ku
rio ji tiek naktų nemiego
jo... Bet juk anksčiau, ne ši
tose apystovose, jis neparo
dė man jokios simpatijos... 
Ne, ne! nutarė ji.

— Jūs dar esat ligonis. 
Lovoj žmogus kitaip galvo-. 
ja. Ligoninėj, gulint tarpe 
šių keturių sienų, maža žmo
nių tematant, susidaro ki
tokia psichologija. Atsikė
lęs, susidūręs vėl su margu 
pasauliu, žmogus vėl gali 
pradėti kitaip galvoti, ki
taip jausti. Kai pasveiksi
te, ir mes susitiksime kito
kiose apystovose, tada tą 
klausimą išspręsime, — sa
ve dar kartą nugalėjusi, at- 
bakė Julytė.

5 Bus daugiau)

1 Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai-
mi» ......... ... «***
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SLAPTAS ROOSEVELTO LAIŠKAS GEN. FRANCO

USA ŽVALGYBOS KARININKAS, PROFESORIUS — 
ISPANIJOJ S, KUR VYKO TYLUS NACIŲ-AMERIK1E- 
CIŲ KARAS — ISPANAI PADĖJO NUSLĖPTI NUO 
NACIŲ YPATINGUS USA ĮRENGIMUS LĖKTUVUO
SE — USA ŠPIONAŽO MAZGAS ISPANIJOJE — 1100 
IŠGELBĖTŲ USA LAKŪNŲ — SLAPTI PRANCŪZŲ 
TAKAI PER ISPANIJĄ Į KARO VIENETUS AFRIKOJ 
— APIE SSSR IR ISPANIJĄ.

TILTAS TARP
KONTINENTŲ

— Europos ir Azijos. Ispa
nija, kuri yra taip arti prie 
Gibraltaro sąsiaurio, yra, 
tarytumei, pati svarbiausia 
sargybos būdelė prie didžio
jo laivų kelio tarp Indijos 
bei kaimyninių kraštų ir 
tarp Atlanto pakrantėse įsi
kūrusių uostų. Šiandien viso 
pasaulio akys atkreiptos į 
Ispaniją, su nerimu stebint, 
ar nesuliepsnos ten vėl pi
lietinis karas. Ispanijos liki
mas yra ant svarstyklių.

— Kurlink pasinešusi pa
ti Ispanija? — norėtųsi 
mums sužinoti.
Į ISPANIJĄ-

Gal niekas geresnio atsa
kymo neturi, kaip buvęs U 
SA ambasadorius Ispanijoje 
Carlton J. H. Hayes, kurs 
tik neseniai paskelbė savo 
patyrimus knygoje “War- 
time Mission in Spain.”

Patsai Hayes yra įdomi 
asmenybė: jau pasiekęs 63 
m. amžiaus ir per 35 metus

dėstęs Kalifornijos, Chica- 
gos iniversiteuose. Jo giliu 
mokslu pasinaudojo Ency- 
clopedia Britannico, išsipra
šydama iš jo visą eilę straip-

— Aš niekada neslėpiau 
savo tikėjimo į demokrati
ją ir į individualinę (žmo
nių) laisvę, ar savo priešin
gumo totalitarizmui (dikta
tūrai), kokios formos iis 

bebūtų. < * *1Y
Todėl ir savo knygoje is

paniškąją falangą, kuri bu
ri fašistinių palinkimų, ji
sai pavadina niekšiška (p. 
177).
RINKINYS SLAPTŲ 
DOKUMENTŲ IR 
NEŽINOTŲ FAKTŲ

Jo minėtoji knyga “War-

mą įvertindama Amerikos 
Istorikų Draugija išsirinko 
savo pirmininku; jis yra 
vienu iš pirmininkų Krikš
čionių ir Žydų Konferencijos 
Amerikoje. Jau tas rodo, 
kad Hayes yra ne tik gilaus 
išsimokslinimo, bet ir pla
čių pažiūrų. Jis turi ir gerą 
stebėtojo patyrimą, nes jau 
pirmame pasauliniame kare 
buvo kapitonu USA genera
liniame štabe, žvalgybos sky 
riuje. Taigi tokiu žmogumi
— galime pasitikėti, tuo la
biau, kad jis turi pirmaeilių 
informacijų, nes pačiomis 
svarbiausiomis šio karo die
nomis, paties Roosevelto pa
kvietimu jisai nuo 1942 m. 
iki 1945 m. buvo USA am
basadoriumi Ispanijoje ir 
čia vadovavo ekonominėms 

yra profesoriumi naujųjų *r politinėms grumtynėms 
laikų istorijos garsiajame Pr^eš nacius ir fašistus. Pa- 
Columbijos universitete, ■ šioje knygos pradžioje jis 
New Yorke; kurį laiką yra pabrėžia:

snių. Jis jau yra parašęs time Mission in Spain-’ (iš- 
devynetą stambių veikalų, leido The MacMillan Co., 
Jo gilų mokslinį pasiruoši- New York, 1946 m., 311 psl.,

kaina $3.00), tai tikras pa
vyzdys kaip mokslininkas, 
diplomatas rašo su dideliu 
atsargumu ir tikslumu. Joje 
yra visa eilė paskelbtų slap
tų dokumentų ir iki šiol 
mums nežinomų faktų. Ha
yes turėjo progos įsitikinti, 
kad Franco naciams reiškė 
tik žodinį palankumą, bet 
tikrumoje jis nenorėjo vel
tis į karą stojant nacių pu
sėn. ;

—- Aš susekiau, — rašo 
Hayes, — kad, palyginti, tik 
nedaugelis ispanų tikrai mė
go vokiečius ir kad jie nie
kino italus ir buvo priešin
gi japonams.”

Tuo gi tarpu krašte — 
Ispanija yra tiltas tarp 

dviejų kontinentų (žemynų) 
daug simpatijų Amerikai ir 
Britanijai.
42 DIVIZIJOS PRIE 
ISPANIJOS SIENŲ

PHILIPPINES SALŲ PREZIDENTAS Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. Pamečiau pa- 

liuosavimo popieras. Kaip 
be popierų galiu prašyti pen
sijos, kuri man priklauso 
dėl sužeidimo?

Atsakymas. Reikia pa
siųsti aplikaciją Veterane 
Administration su notaro

CflTCH
THE

SAJINGS!

PROSPECTS, ATTENTION!
WE ARE “PITCHING”

REAL BARGAINS TO YOU.

Chicago Bargains
2512 S. SAWYER AVĖ.

Br. store and 3 flats.__$ll,000

1316* S. ALBANY AVĖ.
3 flat brick------------------- $7,700

5915 S. MOZART ST.
4 flat brick---------------- $20,900

1538 S. LAWNDALE AVĖ.
6 flat brick-----------------$12,500

3852 W. 44tb PL.
6 rni. brk. bung. and 
19 lots________________ $16,500

2156 W. 19th ST.
Br. store and 3 flats------ $6,700—

1410 S. KOSTNER AVĖ.
3 flat brick------------------- $9,900

4018 W. CERMAK RD.
23 furnished rms., br...$20,500

1655-7 S. KARLOV AVĖ.
Corner 6 flat, brick ..$19,500

2953 W. 25tb PL.
4 and 4 rms., br. & fr. $ 3,850

2716 S. KILDARE AVĖ.
4 and 4 rooms _____ $ 6,600

2834 N. MELROSE ST.
4 and 4 rooms _____ $ 6,900

1139 S. TROY ST 
3 flat, brick _________ $ 7,600

2118 S. FAIRFIELD AVĖ.
2 story br. bus. pty.___$ 6,200

552 W. 43rd ST.
2 story f r. bus. pty. _.$ 2,750

1539 S. PULASKI RD.
Br. store and 2 flats ..$ 6,100

2838 S. HAMLIN AVĖ.
4 and 4 rooms______ $ 7,200

(Continued in Next Column)

PROPERTY OWNERS 
ATTENTION!

(f you have real estate for sale. 
either improved or vacant, in 
Cicero. Bertvyn, Riverside and 
"ther VVestern suburbs or in 
hc Lawndale-Crawford distriet. 

d want quick action. then 
ne. write or visit our office 
'>nce and you will receive

DKitnpt, courteous and effici- 
ent Service.

Chicago Bargains
(Chicago Bargains Continued) 

4458 IOWA ST.
Cor. 4 flat brick _____$17,200

24 N. MASON AVĖ.
3 flat brick___________ $21,500

2755 W. 22nd PL. 
Corncr 13 apartment $39,500

2741 N. RIDGEWAY AVĖ.
3 four room flats_____ $ 9,800

G015 S. MENARD AVĖ.
Income br. residence_ $11,500

2334 S. MARSHALL BLVD.
3 flat, brick _________$12,950

4631 W. HARRISON ST.
4-flat brick.___________$10,200

1835 S. FAIRFIELD AVĖ.
6-flat brick._________ $13,500

25 43 S. ALBANY AVĖ.
4 flat brick_____ _______$8,200

1024 W. CERMAK RD.
3 flat brick_________ $17,500

2630-2 N. FAIRFIELD AVĖ.
6 rm. br. residence and 
Two 2-flat bldgs. .....$18,500

2512 S. HOMAN AVĖ.
Br. store and 2 flats.___$5,900

AUTO DEALERS, 
ATTENTION !

Cicero** automobile row I* located 
on Cermak Rd. between 50th and 
56th Are*. — Buy your lot now 
while pricea are low. Don’t delayl 

SEE US TODAY!

2411 

S. S2nd 
AVĖ.

Karšti ir dideliai įtempti buvo Philippines salose pre
zidento rinkimai, šioj nuotraukoj Manuel Roxas, kurs lai
mėjo rinkimus. Balsavimų dienoj jis nufotografuotas prie 
karinės sargybos, nes gauta grąsinimų kėsintis ant jo 
gyvybės. Oponentu buvo Sergio Osmena. (Acme-Draugas 
telephoto)

cūziją, buvo sutraukę net 
42 divizijas, jų tarpe kele
tą šarvuotų, savo kariuome
nės prie Ispanijos sienų, tuo 
darydami nemažą spaudimą 
į Franco. Nežiūrint į tai, 
Ispanijos vyriausybė pa-

GI Bilių gali reikalauti $20 
į savaitę kol sunaudosi vi

jotų USA lakūnų (nukritus sus 52 savaičių mokesčius.

Klausimas — Kada pa- 
liuosuoto iš laivyno certifi- 
kate pažymėta ‘‘bad con- 
duct”, ar jūreivis gali ape
liuoti ir pataisyti tą pažy
mėjimą?

Atsakymas — Taip. Navy
Board of Review svarstys

paliudymu, kad pamesta pa- dalyką. Jeigu rag kad ne_
ii išbuvimo popieros. Reikia teisingas pažymėjimas, jis 
paduoti pilną vardą, dabar- pakeis Prašome murag pa 
tinį adresą, armijos senai siųgti fotostatinę kopiją pa- 
numerį, laipsnį tarnyboje, liuosavimo certifikato ir vi- 
kada pamosuotas ir kur pa- gug faktug> meg pagamingi. 
liuosuotas. Vietos Draft Bor me prašymą> kad atsitiki. 
das gali pristatyti nuorašą mag būtų ygl svarstomag ir 
paliuosavimo nuo tarnybos. mūgų atgtovas reprezentuos

Klausimas. Priėmiau “re- prįeš Navy Board of Re- 
adjustment mokesčius iš view. Nereikės mokėti už tą 
valdžios per 8 savaites, ir patarnavimą.
vėliau pradėjau dirbti. Bet
tas darbas užsibaigė. Ar ga- Visais veteranų klausi- 
liu vėl prašyti “readjust- maįs savo skaitytojams pa- 
ment:r mokesčių? . tariame kreiptis į:

Atsakymas. Taip. Pagal Public Relations Bureau,

lėktuvams) rado prieglaudą 
Ispanijoje, neskaitant nema
žo skaičiaus, britų lakūnų.
Nei vieno iš jų Ispanija nė- tynias savaites atostogų. Jis 
ra atsisakiusi įsileisti, nei nori žinoti, ar turi laukti 
vienas iš jų nebuvo Ispani-1 pakol tas laikas išsibaigs.

kad pradėti mokslą pagal 
GI Bilių?

Catūolic War Veterans, 
Empire State Building, 
Nevv York 1, N. Y.

jeigu nedirbi.
Klausimas. Kareivis pra- Dviejų dalykų saugokis 

neša, kad jis dar turi sep- santykiuose su žmonėmis:
nepasirodyti juokingais ir 

vertais. —pasigailėjimo
Klinger.

laipsniui vis labiau įsijungę joje internuotas. Kiekvie- 
į palankesnes sąjunginin- nas, kurs pareikšdavo esąs 

USA pilietis, buvo perduo
damas mūsų konsulams, o

a šie perduodavo mūsų kari-' kymų vyrams ir moterims, 
niams atstovams, kurie pa- kurie dar atostogauja. Už-1 

— Tarp laikotarpio: nuo sirūpindavo juos nusiųsti į laikymo mokesčiai nebus 
Gibraltarą.”

kams vėžes.
Štai faktai, kuriuos 

duoda prof. Hayes:

Atsakymas. GI Bilius ne
turi jokių apšvietos patvar;

į mūsų išlipimo į Šiaurės Af 
į riką 1942 m. lapkr. mėn. ir 
! mūsų trupių 1944 m. birž. 

Vokiečiai, okupavę Pran- ' mėn., net 11QO gerai treni-

mokami vyrams ir mote-

STOP, LOOK and RE A D!
r— q.->

Any of our seven EXPERIENCED talesmen will gladly phow 
you free of obliRation, any building which we have for sale and 
will serve you promptly, co«rteou*ly and intel|i,ently. Phone, wriu 
or visit our office.

We have told nine (9) buildin,s In two (2) day*. Tkere mušt 
be a reasonl

The best advertisement we have ever bad, Is a recommendation 
from one client to anotber! Our friends advertise us!

Amerika labai norėjo iš-!rims- kurie &a'Jna aktyvios 
saugoti nuc vokiečių vieną *"arn^os ..
paslaptingą įrengimą USA i Kiekvienas grįžęs vetera- 
lėktuvuose. Lakūnams buvo nas g!l1' na'jdotls visokiomis 
įsakyta sunaikinti, jei būtų moksl° Pr°S°mis- Nepraleis- 
pavojus. Tačiau buvo atsi
tikimų, kad priversti nutūp
ti Ispanijos žemėje, jie ne-

kite šių puikių progų.
Klausimas — Skaitytoja

mums praneša, kad ji buvo 
beskubdavo sunaikinti. Ta našlS Pirmo
da ispanų pareigūnai už 

i pliombuodavo tą prietaisą ir
linio karo. Antrą kartą iš 
tekėjo ir taip užsibaigė jos

Didžisusia Lietuvių
Jeweiry Krautuvė

Pintu*>4»rue laikrodžius, laik- 
iodelius, aukainius ir deimanti
ni įžiedus. raAomas plunksnas

i r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas 1

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Murik- 
alifikų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

fOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELBY — MVSIO 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: I.AFAYETTE 8611

atiduodavo USA atstovybei, i Pe“siia. nes “‘rasis vyras 
nebuvo veteranas. Dabar ant 
ras vyras mirė ir ji nori ži-

Cicero Bargains
3223 S. 49tb AVĖ.

4 flat frame-------------------- $4,500

4630 W. 21.1 PL.
5 and 5 rooms.______________ $6,500

4908 W. 28th PL.
3 flats__________________ $8,800

CICERO AVĖ. Nr. ISth ST.
Business lot_____________ $1,500

4911 W. 24tb PL.
8 room cottage________ $ 7,800

5132 W. 241 b ST.
3 flat, brick___________$20,000 |

1408 S. 5l«t AVĖ.
4 flat frame___________$10,600

2634 S. CICERO AVĖ.
Store and 2 flats_____ $ 6,600

3202 S. 52nd AVĖ.
Store and 2 flats . _____$ 7,700

1235 S. 501 h CT.
Br. store and 2 flats__$11,900

1442 S. CICERO AVĖ.
Br. store and 2 flats---- $10,950

1318 S. CICERO AVĖ.
Fr. store and 2 flats-------$7,600

CERMAK RD. NR. 53rd AVĖ.
Business lot 52x120 -----$ 9,500

N. E. COR. CERMAK A 50th AV. 
Business lot 300xl20__$72,000

3625 S. 53rd CT. 
4 and 5 rooms ............. $ 4,950

1905 S. 56th AVĖ.
Brick business property $15,600

1410 S. 58tb AVĖ.
5-flat brick-—$19,500

FOREST PARK
Br. 3 stotes & 5 apts. — $22,500

McCULLOM LAKE, ILL.
5-rm. Summer home------ $4,000

GRISWALD LAKE, ILL.
9 rm. fr. cottage------------ $6,100

Subject to Prior Salo and Change 
In Prica Without NotUe

JOHN O. SYKORA 
REALTOR

JOHN O. SYKORA, widely 
known in tba real estate butines* 
for 31 year*, ha* office* at 2411 
S. 52nd Arenu*, Cicero, Illinois, 
and i* a former president of the 
Berwyn-Cicero Real Estate Board.

Prestige and seeurity are two of 
the big factor* which impel people 
to invest in home*. The remark 
“He own* hi* home, be mušt be 
getting ahead” describe* the pres
tige whicb home orrnership give* 
to the investor. The practice of 
systematically building an equity 
in a home, meeting payment* likę 
rent, give* a feeling of aeeurity 
rvhich renter* can never have. A 
word to the wi*e !• *ufficient— 
Economisel Buy yeur kome ■*«, 
while priees and intereat rate* are 
lowl

JOHN O.

SYKORA

PHONE

OLYMPIC
453

R E A L T O R
A LIVE W!RE ORGANIZATION — WE LEAD IN QU1CK SALES 
OFFICE HOURS—OPEN 9 A.M. TO 9 P.M. EXCEPT MONDAY 

AND FR1DAY TO 6 P.M.—WEDNESDAY 9 A.M. TO 1 P.M.
......... . SUNDAYS OPEN l P.M. TO 6 P.M.

MONEY TO LOAN 
•800 te >10,000 

ON FIRST MORTGAGES 
At Three Per Cent Intere»t 

and Up
Get Our FREE Estisaate

bet neperduodavo vokie
čiams. y U . .

Kai tik susikūrė de Gaullį “otl; " Sal* Pr,a“ytl P8ns«“ 
vyriausybė, Ispanija greit
pripažino jo pasiųstą pran
cūzų misiją, nors vokiečiai
darė spaudimą, kad Prancū-

kaipo našlė pirmo pasauli
nio karo veterano?

Atsakymas — Ne. Pensi
jos mokamos našlėms jei

ziją atstovautų Ispanijoje'JOS neiste a- 
Vichy vyriausybės atstovas.

, Dr. J. Prauskis 
(Daugiau bus)

5^

Be darbo tariamasis ge
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi- 
"iai. . .

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
(fUCAOO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

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.

I Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
i Auksinių Žiedų su Deimantais 

Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waierpnn)f Laikrodėlių ir ,t t. 
Šiuos dalykus galite Įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VAI-ANlHlS:

Rl'liltIKO LEIDŽIAMOS RAIŪO 
WCFL, 1000 k, Nedalios rak. «:»0 
WHEC 1460 k. Kctvergo vak. 7:00

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR - Tai Geriausias

REIKMENIS’

35

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotii Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVUNAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai ryto iki 5:30 vai. popiet, 
v..... 4.-------— ■ -------------------------------- - ---

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ
METINIS PAVASARINIS KONCERTAS

Kuriame Dainuos Žymios Dainininkės
ALBENA RUTIIER, Soprano —ir— ALDONA BARČUS, 
Mezzo Soprano Ir Kitos Solistės, kaip laiCbristine Miller, 
Mary Pukšmis, Aldona Orig, Elaine Pendrys, Sylvia Pran, 
Dale Daniunas, Aldona Rakauskas, Eleanor Krikščiūnas, Wan- 
da Žabelio ir Estellc Bogdon.

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



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, baland. 27, 194d

INDIANA HARBOR ŽINIOS
KAREIVIAMS
BANKIETAS

PAGERBTI

Šį sekmadienį, gegužės 3 
dieną, 6 valandą vakare, Šv. 
Pranciškaus salėje, 3903 Fir 
Stret, įvyks kareiviams pa
gerbti bankietas, į kurį, visi 
parapijiečiai ir aplinkinių 
vietų lietuviai, kareiviai, i 
kviečiami būti garbės sve
čiais.
Bankietas bus. iškilmingas, 

linksmas ir įvairus. Visi bū
site skaniai pavaišinti, pa
lavinti įvairia programa ir 
palinksminti smagia muzika.. 
Bankieto pirmininkės V. Kol 
bienė ir O. Musteikienė šir
dingai kviečia visus daly
vauti ir pagerbti mūsų šau
niuosius kareivius. Laukia
me visų- Įžanga $1.50.
RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SIUVĖJŲ VEIKLA

Raudonojo Kryžiaus, siu
vėjos vis darbuojasi. Kovo 
mėnesį turėjo metinį susi
rinkimą, kuriame Kolbienei, 
Gumuliauskienei, Gustaitie- 
nei, Musteikienei, Koverie- 
nei, Benich ir Plaskett bu
vo įteiktos juostelės už i>- 
dirbimą 100 valandų per me
tus. Taip pat joms buvo į- 
teiktį garbės pažymėjimai 
už didelį darbavimąsi karo 
metu, ne3 jos yra pašventu
sios Raudonojo Kryžiaus rei 
kalams apie tūkstantį va
landų.

Sveikiname darbščiasias 
moteris! Jos yra graži pa
žiba mūsų parapijai. Jums 
esame dėkingi ne vien tik 
mes, bet ir tūkstančiai ka
reivių ir nelaimingųjų, ku
riems jūsų rankomis pada
rytos dovanos suteikia su
raminimo ir džiaugsmo. 
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Bede’s Akademiją birželio 2 
dieną. Į užbaigimo iškilmes 
yra pakvietęs L. Kolaitę ir 
J. Karvelytę.
.. *

Jonas Greičiūnas vedasi 
su Elena Yadron. Vestuvės
įvyks
Daug
jums!

gegužes 
laimės ir

*

11 dieną, 
džiaugsme

Walter Judis susižeidė ran 
ką fabrike. Linkime greit 
pasveikti.

Sodaliečių “nylon“ koji 
nių laimėjimas labai gerai 
pasisekė. Parapijai įteikė 
$203.00. Garbė sodalietėmu 
už gražų pasidarbavimą pa 
npijos labui.

*
Praeitą sekmadienį buve 

pakrikštytas Antano ir Idith 
Winsky sūnelis vardu Da
nielius. Linkime augti stip
riam ir sveikam. žaibukas

40 valandų atlaidai mūsų 
parapijoje įvyks gegužės 19, 
20 ir 21 dd.

*
Vaikučių pirmoji Komu

nija bus gegužės 12 dieną.
*

M. Sleinis su žmona skris 
lėktuvu į New York gegužės 
17 į jų giminaitės Karakaus- 
kaitės vestuves. Laimingos 
kelionės!

¥
Jurgis, Goodman sulaukė 

žmonos iš Anglijos. Tai yra 
pirmoji mūsų parapijos ka
reivio žmona atvykusi iš sve 
tur. Sveikiname! Mums yra 
malonu turėti jus mūsų tar
pe.

* .
Norbutas Karvelis baigia

Ką nuveiks Lietuvos 
atstovai Maskvoje

New York (LAIC) — Ko
vo 12 d. Maskvoje, Krem
liaus rūmuose, pradėjo savo 
posėdžius abu sovietai (Vy
riausias ir Tautybių), į ku
riuos, yra “išrinkti” ir at
stovai iš Lietuvos. Nors at
stovais buvo “komandiruo
ti” tik tie, kurių norėjo 
kompartija, bet net ir jų 
balsas Sovietų posėdžiuose 
gerokai suvaržytas. Kaip 
“Izviestija” Nr. 62 skelbia, 
asmeniniai pareiškimai, in
formacijos ir paklausimai be 
eilės bus galima paduoti tik 
raštu, iš anksto.

Darbotvarkės reikalu at
stovo žodis ribojamas 5 mi
nutėms, o balsavimų reikalu 
3 minutėmis. Svarbesniems 
dienotvarkės klausimams 
skiriamas pranešėjas. Kiek
viena Tautybių grupė, turin
ti ne mažiau, kaip 50 žmo
nių, gali skirti savo papildo
mą pranešėją. To negalės 
daryti “Lietuvos atstovai”, 
nes jų Tautybių Soviete tė
ra tik 23, o ir šių tarpe ne
mažiau kaip keturi tikri ru
sai. Vyriausiame gi Soviete 
“Lietuvos atstovų” tėra tik 
10, jų tarpe vienas rusas, to
dėl čia jų žodis bus dar men
kesnis. Viskas, kas jiems bus 
leista — tai paploti Stalino 
garbei.

Į Vyriausiojo Sovieto m in 
datų komisiją iš Lietuvos 
atstovų įeina Motiejus Jro- 
zovičius šumauskas (Šiau
lių apyg.), o Tautybių So
vieto Marijona Pranovna

Jurgio savaičio
prekalbų maršrutas

Jurgis Savaitis, jaunas lie
tuvis mokytojas, kuris per
gyveno pirmąją rusiškąją ir 
vokiškąją okupaciją, vėliau, 
vokiečių suimtas ir išvežtas 
prievartos darbams, iš šiau
rinės Norvegijcs paspruko 
Švedijon ir ten redagavo 
tremtinių laikraštį “SVE
TUR”. Vėliau, imigracinę 
vizą gavęs, atplaukė į Ame
riką. Šiuo metu lanko kolo
nijos su prakalbomis.

Jurgis Savaitis važinėja 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pavestas.

Po turiningų ir įdomių 
prakalbų Baltimcre, Md. 
New Yorko Lietuvių Taryba, 
susitarus su kolonijų veikė
jais, prelegentui suruošė se
kantį maršrutą:

Gegužės 3 d. 7:30 vai. va
kare Apreiškimo Parapijos 
Salėje, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 5 d. 7 vai vakare 
Šv. Mykolo Parapijos Salėje, 
Bayonne, N. J.

Gegužės 12 d. 4 va1, pp Šv. 
Jurgio Parapijos S; Įėję, 
Nevvark, N. J.

Gegužės 19 d. 7 vai. vaka
re Šv Juozapo Parapijom Sa
lėje,' Waterbury, Conu.

Suinteresuotos draugijos 
ir veikėjai prakalbų reikalu 
prašomi susirašyti su Lith- 
uanian American Informa
tion Center, 233 Brcadvvay,
New York 7. N. Y.

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4 TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

• YOER IT. S. GOVERNMENT SIT’ERVISION

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

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

TT.

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA Nelaimės...
Vestuvės Veiklios 
Sodalielės

Bridgeport. — Irena Mag
dalena Gumuliauskaitė, vei
kli sodalietė, išteka už Wil- 
liam E. Strasser. Vestuvių 
apeigos įvyks Šv. Jurgio 
bažnyčioje šeštadienį, gegu
žės 4 d. 4 vai. p.p. Prie al
toriaus jaunuosius palydės 
pamergės ir pajauniai — še
rno Genovaitė Gumuliauskai 
tė, Rosemary Strasser, Jer- 
ry Kuzma, Aldona Vaičiū
nas, J. Strasser, B. Krueger, 
?. Stuba ir Petras Kuzma. 
Po apeigų bus vaišės Viking 
emple patalpose. Jaunieji

Šv. Antano Gyvenimas 
Paveiksluose

Bridgeport. — Šv. Anta
no (stebukladario) gyveni
mas bus rodomas judamuo
se ir kalbamuose paveiks
luose parapijos salėje, sek
madienį, gegužės 5 d. Va
karą rengia katal. Federa
cijos 26 skyrius parapijos 
naudai.

Pradžia 7 vai. vak. Įžan
ga augusiems 50c., vaikams 
25c.

Parapijos reikalus visi 
privalome nuoširdžiai pa
remti. Be abejo, taip ir bus, 
nes tikietus žmonės iš anks
to perka. Rengėjai

menduojant, mayoras įsakė 
uždaryti du saliūnus: 1538 
Hovvard St., ir 1134 W. 63 rd 

Burlington geležinkelio Street.
traukinys Bervvyn’e suvaži
nėjo darbininką E. Reisen.

S. Majich, 57 m., ir J. Pi- 
vetta, 60 m., gyvenantieji 
3144 S. Wells St., parėję na
mo rado vagųi pėdsakus. Vi
so jų amžiaus sutaupos 
$3,700, kuriuos laikė namie, 
taipgi pavogtos.

Trafiko aukų balandžio 
mėnesį Cook apskr buvo 31 
iš to skaičiaus 19 pačioj Chi- 
cagoj. Nuo Naujų Metų iki 
gegužės 1-mos, Cook apskr. 
viso nuo automobilių žuvo 
221 asmuo. Pernai per tą 
laiką žuvo 164.

Amerikos stilium
Shanghai, Kinija. — Laik

raštis “Ta Kung Pao” pra
neša, kad žmogvagių pagrob 
tas Yung Teh-sun, vienas 
turtingiausių Kinijos malū
nų savininkų.

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

IAorinč Maliava

Kultūrinis Lietuvių 
Darbas Italijoje

Roma (LAIC) — Vilniaus 
krašto lietuvis rašytojas J. 
Kekštas-Adomavičius, Ro
moje, Vidurio Europos Fe
deralinio klubo suruoštame 
lietuvių poezijos ir dainos 
vakare, laikė paskaitą apie 
lietuvių literatūrą.

— Pereitų metų pabaigo
je į Vokietiją išvyko spe
ciali Vatikano komisija iš
tirti vietoje įvairių tauty
bių pabėgėlių gyvenimo są
lygas. Baltijos valstybių pa
bėgėlių reikalams tirti su 
minėta komisija išvyko kun. 
dr. V. Pavalkis.

Kaunaitė (Trakų apyg.). 
Taigi, iš to skelbimo mato
me, kad rusiškas kreipimosi 
paprotys (tarp vardo ir pa
vardės įterpti ir tėvo vardą) 
taikomas ir lietuviams.

Esti valandos, kurios turi 
didesnę vertę, kaip keli me
tai. — Alford.
SKAITYKITE “DRAUGĄ’

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROT,L ROOFING —
#O lb. — 2iwl R >11 .... Sl.dfl
B-lek Siti ng — R »ll .......... $2.15
Heavy Brlek S'dlng ............ $((.05

Ketvhtainė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūš’es žttako — Lent-i Ir N t mama 

M’« teilolo.

Kam reikalinga namų taisyti. Mes 
dedam langus ir duris Ir apkalam 
namus su Insltl Brlck popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerų lietuvi karĮU‘uter|
AI,BERT LVMBER & SI’PPLY

1COMPANY
3800 SO. WESTKRN AVĖ.

Tel. LAFAYETTE 2101

Irene Gumuliauskaitė
gegužės 6 dieną išvyksta sa
vo povestuvinei kelionei mė
nesiui į Floridą.

Irena. Gumuliauskaitė yra 
baigusi Šv. Jurgio parap. 
mokyklą ir šv. Kazimiero 
akademiją. Jos vyras 4 me
tus buvo marinuose ir net 
26 mėnesius praleido pietų 
Pacifike. Įdomu, kad vestu
vių dieną pripuola ir Irenos 
mamytės — Magdalenos Gu- 
muliauskienės gimtadienis, o 
taipgi drauge bus 25 metų 
sukaktis vedybinio gyveni
mo. Irenos tėvų — Magda
lenos ir Juliaus Gumuliaus- 
kų.

Į jų namus pareina net du 
“Draugo’’ egzemplioriai: vie 
ną skaito Gumuliauskai, o

Sąjungiečių Dėmesiui
Moterų Sąjungos Chicago 

apskritis šįmet Motinų Die
ną apvaikščios anksčiau, ne 
gu kitais metais. Apvaikščio 
jimas įvyks Ciceroj, sekma
dienį, gegužės 5-tą dieną.

Dvasinė puota Šv. Anta
no bažnyčioje bus per šv. 
Mišias 7:30 vai. ryto. Taigi, 
visos Chicago kuopų sąjun- 
gietės prašomos suvažiuoti 
anksčiau, kad galima būtų 
susitvarkyti bendrai eisenai 
į bažnyčią. 7-tą valandą jau 
visos turi būti parapijos sa
lėj. Kiekviena dalyvė turi 
pasirūpinti gėlių pasipuo
šimui.

Po šv. Mišių bendri pus
ryčiai bus parapijos salėj.

Šiuo Motinų Dienos pa
minėjimu rūpinasi Moterų 
Sąjungos 48-jį kuopa.

M. Gerdžiūnienė,
apskr. pirm.

Sausiausias nuo 1932
Oro biuro rekordai rodo, 

kad šių metų balandžio mė
nuo buvo sausiausias nuo 
1932 metų.
kitą M. Gumuliauskienės tė
vai — Bruožiai.

Policijos viršininkui reko-

SENO

FLOVVERS

Unltlzed Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkai ponia dykai.

SANITAS—Klljonkės (Oil Clothj. Vir
tuvams ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomcnilfiotl Atsakomln- 

gus Maliavotojua ir Popiei uotojus.

Roofing- Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

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

r?

10,000

BALSUOKIT DEMOCRATIC 
NOMINUOKIT IR IŠRINKIT

28-B

• DEGTINĖS
• 3RANDĖS
• RŪMO

BONKŲ
' GIN 
► VYNO 

KORDIALŲ

JAMES KIRRIN
už SHERIFF

OF LAKE COUNTY, INDIANA

PRIMARY RINKIMAI:

Gegužės-May 7d., 1946
J

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.- - - ★- - -
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome Į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTEK“LletuvlSka.

Žydukas”

X ' /F"

' .?• f - ‘ ' •

b
’ G

u

NORIU PIRKTI 

UŽ CASII:

Namus
Farmas

Automobilius

Al. C. ALLEN
(Alesauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051
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ATVYKĘS IŠ EUROPOS

PROF. DR. VLADAS JUODEIKA KALBĖJO!
KUN. A. LINKUS, LABDARIŲ VADAS, PRANEŠK 
APIE PROJEKTUOJAMI DIDELĮ VAJŲ LABDA
RYBĖS NAUDAI. DAUG NAUJŲ NARIŲ ĮSIRAŠĖ.

Balandžio 28 dieną Šv. į vyzdingiausį ir gražiausi. 
Kryžiaus parapijos salėje j- j Labdarybės vadai turį dide- 
vyko didelis, gausus ir svar-, liūs planus, ir nuo tų planų 
bus susirinkimas, kurį su-! įgyvendinimo labd a r y b ė s
šaukė Labdarių Sąjungos 1- 
moji kuopa.

Susirinkimas buvo gau
sus, nes dalyvavo daugiau 
kaip šimtas asmenų, nema
žas skaičius dalyvavo vyrų.

Susirinkimas buvo svar
bus, nes nagrinėta labai 
reikšmingi klausimai, ir tu
rėjome dr. V. Juodeiką, ne
seniai atvykusį iš Europos, 
kuris vaizdžiai ir įdomių da
lykų papasakojo iš Lietuvos 
ir tremtinių gyvenimo. Jam 
teko Lietuvoje pergyventi 
bolševikų ir nacių okupaci
jas, todėl jis gyvai nupiešė 
okupantų, veidus ir jų šiur
pius veiksmus, ir lietuvių 
ryžtingą kovą už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Dr. VI. Juodeika kalbėjo lo
giškai, šaltai, įdomiai ir gy
vai, todėl klausytojams jo 
kalba patiko ir buvo sukel
ta svečiui didelės ovacijos. 
DIDELIS VAJUS

veikla įgaus naują gyveni
mą.

Susirinkimo metu 20 nau
jų narių įsirašė į Labdarių 
Są-gos 1-mą kuopą.

Labdarių Są-gos pirmajai 
kuopai pirmininkauja Mrs. 
Gedvilienė, o sekretore yra 
Mrs. Cicėnienė; joms daug 
padeda veikti Mrs. Vaznie- 
nė, Mrs. Mickūnienė, Mrs. 
Landienė ir kitos veiklios 
moterys. K. šilinis

Nauji automobiliai 
davė nuostolių

Federalis Distrikto Teis
mas nubaudė $5,180 Braud 
Sales, 6647 S. Western Avė., 
kuri dešimts naujų automo
bilių pardavė brangiau, negu 
OPA yra uždėtos ant jų kai
nų lubos.

Didžiausias čekis — $625 
— grąžintas asmeniui, kuris 
pirko 1942 metų Packard. 
OPA lubų kainomis automo- 
biliaus kaina buvo $700, o 
parduotas už $1,325.

Karo Veteranai 
Atidaro Biznį

Antanas Pūtis ir Pranas 
Gužauskas, draugavo dar ge 
rokai prieš karą, kai Anta
nas dirbo Detroite viename 
iš didžiausių viešbučių, kaip 
virėjas specialistas, o Pra
nas dirbo automobilių dirb
tuvėje, kaipo mašinistas. 
ANTANAS PŪTIS

Abiems draugams teko 
pergyventi paskutiniojo ka
ro baisenybes. Antanas Pū
tis yra gimęs ir augęs Lie
tuvoje, jaunas atvyko į šią 
laisvės šalį, sunkiai dirbo, 
bet pasiekęs specialybės val
gių gaminime, gavo darbą 
didžiuosiuose viešbučiuose
New Yorke, Detroite ir pas- Sgt 
kutiniu laiku Chicagoje, Mor 
rison Hotel.

“Friendly Tavern” 2548 W. 
69th Str.

★ ★ ★
PRANAS GUŽAUSKAS 

Pranas Gužauskas, kaip ir
jo bendrininkas Antanas Pū
tis, pergyveno visus pereito 
karo žiaurumus. Pranas yra 
gimęs Amerikoje, bet augo 
Lietuvoje ir į Ameriką at-

Pr.

buvo nukentėjęs nuo kovų 
su priešų lėktuvais.

Išlikęs gyvas po 50 skri
dimų, Pranas iš Europos ka
ro fronto, buvo gavęs atos
togų pailsėti ir vėliau gal 
būtų tekę pamatyti ir Paci- 
fiką, bet karui užsibaigus 
buvo garbingai paliuosuotas 
iš kariuomenės.

Dabar Pranui tenka visas 
atsakomingas darbas nauja
me biznyje, nes jo bendri
ninkas Antanas, kol kas dar 
darbuojasi Morrison Hotely- 
je.

Karo veteranams ir jau
niems biznieriams linkime 
ku0 geriausio pasisekimo.

A. D.

Išėjo duonos pirkt, 
laimėjo $50

Brangus Churchill 
atvaizdas

VV'ashington. I». C. — Vie- New York, N. Y. — Ber- 
nuolikos metų Dolores Fitz- nard Baruch čia nupirko 
gerald išėjus pirkti duonos artisto Douglas Chandor 
rado moteriškąjį rankinuką, pieštą Winston Churchill 
Manydama, kad, gal, jis bus portretą. Užmokėjo $25,000. 
da geras motinai, paėmė ir
parnešė namo. Rankinuke 
rasta $4,000. Nunešus poli
cijai, greit atsišaukė savinin
kė. Pasirodė, plėšikas buvo
ištraukęs iš jos rankinuką, -----
pagrobęs iš jo aikštėj buvu ! PLATINKITE

sius $1,000 ir nepamatęs kiek 
giliau $4,000, rankinuką nu
metė. Radybų mergaitė gavo

DRAUGĄ’

Pas Mus Sutaupysite Agentu Komisą.

Į kariuomenę Antanas iš
vyko 1942 metų rudenį,. Bu
vo paskirtas instruktorium 
mokyti Amerikos jaunuolius 
virimo, meno. Kariuomenėje

Gužauskas (Gus)

vyko 1932 metais. 1938 me
tais su ekskursija vėl bu
vo aplankęs Lietuvą ir po 
kelių mėnesių sugrįžo atgal 
į Ameriką.

Į kariuomenę Pranas iš-
jisai atsižymėjo ne vien tik i ^42 m. vasario 18 d.

Atlikęs įvairius apmokymus 
buvo paskirtas kaipo foto
grafas prie garsios “Bob- 
cat” grupės, B-25 Mitchell 
bombonešių.

Dalyvavo 50-yje skridimui 
virš priešo teritorijos, bet

Pranešimai

Labdarių sušauktame su
sirinkime įdomių dalykų pra 
nešė klebonas kun. A. Lin
kus, didelis labdarybės vei
kėjas, apie projektuojamą 
platų vajų senelių prieglau
dos naudai. Norime vajaus 
metu sukeltį apie pusę mi
lijono dolerių labdarybės rei 
kalams. Tuo tikslu vajus tę
sis apie šešis
jaus metu bus reikšmingų ir j
brangių išlaimėjimų. Kas iš- nastaruiu nen-
platins už $20 laukimui , 
bilietų, tas gaus uz darbą 1 
penkis dolerius, ir nuo lai-

Žemiausias bėgiu 
15 metų

Michael J. Flynn, Cook 
County clerk, pranešimu, pa-

mėnesiūZva- P^ary balsavimai
Chicago ir Cook County bal
suotojų skaičiumi buvo že-

Cicero. — Draugystės Šv. 
Antano mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, ge
gužės 5 d., 1 vai. popiet, oa- 
rapijos mokyklos kambary
je. Šiame susirinkime bus 
pakeitimų. Buvo pranešta, 
kad dalyvaus net penki biz
nieriai ir visi vaišins narius. 
Bet ištikrųjų bus tik vie
nas, tai yra “spulkos’’ sek
retorius Juozapas Gribaus- 
kas, Jr. Jis žada gerų do
vanų. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes bus daug

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigų!

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

Davgtlit Littanių yra pilnai 
pat«niinti tait m«ne itdtvrait, 
kuriuo? mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progus atvykit 
Į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
B7 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: SKELBT 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)
laimingai išliko gyvas, nors pranešimų iš kitų draugijų 
ne vieną kartą jo lėktuvas' ir organizacijų. A. Valančius

MAŽEIKA* EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NULIŪDIMO
- , U V'rv

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

mėto dalyko irgi gaus tam 
tikrą procentą. Laimėjimų 
plane numatyta automobilis, 
šaldytuvas, silver fox paltas, 
už $600 vertės, ir kitų daik
tų.

Prie vajaus rimtai ruošia
masi ir neužilgo bus pas
kelbtas vajaus planas. Va
jui vadovauti pakviesti žy
mūs veikėjai.
ŽMONES SUŽAVĖTI!

Žmonės sužavėti vajaus 
planu, nes taip pat teko pa
tirti, kad senelių prieglau
dos ūkį norima padaryti pa-

Iš užsiregis
travusių piliečių viso balsa
vo tiktai 32.71 nuošimtis.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

Laimė visuomet aptemdo 
išmintį.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senų, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip mu
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai 18si- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių iaisdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybėa suteiks 
Jums tinkamą 
nakties polis) ir 
pagelbės Išgydyt 

aenaa atda
ras ir skau
džias žaiz

das, Vartokite J) irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų ir sutrūkimų 
praftalinlmui, ir kad palengvinti 
Pzortasis niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
aležėjlmą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos nležėjl- 

* mul, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms tž lauko pu
sės

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po Ūt.OO, l.Tft, Ir S.OO.

Blųsklte Jūsų Money Orderi tla- 
■Jog ):—

LEGULO
1941 No. Piiloski R<1. 

D«pt D. Chicage 39, III.

A. A.
- JUOZAPAS ZABBLLA

Gyveno Kouts, Indiana.
Mirė Bal. 30 d., 1946 m.,

2:40 vai., p. p., sulaukęs senat
vės.

Giniięs Li’thivoje. Kilo iš 
Utenos apskričio, Anykščių pa
rapijos. Bičionių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

1‘aJiko dideliame uuliūditne; 
sūnų .Juozapą, ir marčią Oną; 
dukterį Moniką ir žentą Joną 
Nagaičius; anūkus Elenorą 
Maut ir šeimą. Sylvia Nagaitis. 
Leonąrd ir Kenneth Zabetla; 
2 švogerius Petrą ir Jurgį Dap- 
kevičius ir ją šeimas; pusbro
lius Antaną Juozaponj ir Ka
zimierą Strole ir daug kitu gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
Kouts, Indiana.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Geg. 3 d.. 194 6 m.

Iš namų, 8:30 vai., ryto. bus 
atlydėtas į St. Mary’s parapijos, 
bažnyčią. Kouts, Ind., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnų.-, Ibi k e, Mar
ti, Zeuta.--, Anūkai ir Visos Ki
tos Giminės.

Sgt. Ant. Pūtis (Pumputis)
valgių gaminime, bet taip 
pat ir už gerą šaudymą, ga
vo atsižymėjimo kryžių. Te
ko pergyventi visus karo 
baisumus, vykdant invaziją 
Europon. Monte Cassino 
žiauriose kautynėse, kur 
tiek daug žuvo Amęifkos 
karių ir Antanui teko smar
kiai nukentėti, nušalo kojas, 

j kad jau nebegalėjo toliau 
darbuotis. Buvo išsiųstas į 
Afriką — Casablanką, kur 
šiltam klimate kojos pasi
taisė ir Antanas vėl darba
vosi prie karininkų klubų ir 
vyr. kariuomenės štabo. Su
grįžo iš kariuomenės 1945 
met. rudenį ir tuojau pat 
buvo priimtas darbuotis vėl 
Morrison Hotel, kaip chief 
cook.

Nors Antanas gauna gerą 
atlyginimą dirbdamas vieš
butyje, bet sumanė įsigyti 
nuosavą biznį. Pasikvietęs į 
bendrininkus Praną Gužaus- 
ką nupirko gražų namą, kar
tu su jau veikiančiu bizniu

ATIDARĖ r“ '

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

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

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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 > •

patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

NARIAI:

O h 1 e a g o s 
Lietuvių 
Laidota vi q 
Direktorių 
Asociacijos

AMBDLANOU 
Patarnanjam 
dieną ir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
4843 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th St_________ Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phopes: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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Amerikos kareivių
<

Rusai neleidžia Lietuvon nuvykti
NEVALIA MATYTI TĖVŲ KRAŠTO. RUSAI BIJO, KAD 

PASAULIS NESUŽINOTŲ TIESOS.

NETIKĖTAS SVEČIAS

Sėdžiu vienas sekmadienio 
pavakary ir galvoju, kad 
diena jau baigiasi, rytoj vėl 
į darbą ir pradėti kitą sa
vaitę. Ir, štai, pasibeldžia ir 
duryse pasirodo uniformuo
tas svečias — karys kadaise 
buvusių kaimynų Kuodžių 
sūnus Jurgis.

— Sveikas, gyvas, seniai 
matytas! Mačiau jus kai bu
vote jaunuolis. Dabar jau 
subrendęs vyras. Ir kur iš- 
dygote ir kaip čia užkluvot? 
— apipyliau klausimais iš 
karto.

— O, taip sau atėjau pa
žiūrėti, kaip gyveni.

— Ačiū, kad užėjote, mėg
stu pasikalbėti su kariais, 
ypač su tokiais kurie užjūry 
buvę, nes gali išgirsti ko 
nors įdomaus. Kaip ilgai bu
vote kariuomenėje?

— Keturius metus ištar
navau. Dabar esu paliuosuo- 
tas.

— Girdėjau, buvote Euro
poje, kokioje dalyje buvote

— Buvau Anglijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje ir Vokie
tijoje.

— Tai brolau, buvote ne
toli Lietuvos.
RUSAI NELEIDŽIA 
Į LIETUVĄ

— Labai norėjau nuvykti

ir į Lietuvą. Norėjau pama
tyti tas vietas, kur gimė ir 
augo mano motina, tėvas. O, 
gal da būčiau radęs ir jų gi
mines. Tad', karui užsibai
gus, buvau jau iš savo šta
bo išsirūpinęs ir dokumen
tus. Bet rusai neleido, tad ir 
negalėjau ten įvažiuoti.

— Tai kodėl, jūk rusai bu
vo mūsų aliantai?

— Ir da kaip, kariuome
nės reikalais kelis kartus 
skridome į Suomiją. Tad 
skridome per Lietuvą. Nusi
leidome kiek žemiau, tuojau 
į mus ėmė šaudyti. Tad vėl 
kilome aukštyn.
KODĖL TAIP YRA i

— Tai bent aliantai... ir 
kodėl taip yra

— Mat, jie nenori, kad iš 
viršaus kas fotografuotų. 
Pasauliui meluoja tad neno
ri, kai kas sužinotų tiesą. O 
aliantais buvo kad ėsti no
rėjo ir mūsų pagalbos buvo 
reikalingi. Tačiau man, a- 
merikiečiui, buvo gėda, kad 
rusams buvo taip nusilenk
ta. Mūsų kovų pasekmėje 
buvo nulemtas karo laimėji
mas, turėjome galimybių su 
jais griežčiau kalbėtis ir 

! jiems reikalavimus statyti, o 
tačiau buvo jiems nusilenk
ta.

— Kagi padarysi, gal kaip

—— 4- M —į............

SANTA FE RA1LWAY

Reikalauja Tuojaus

SECTION
DARBININKU

(Visokio Kleso)

Darbai Randasi 

Chicagos Rajone

81c Į VALANDĄ

Kreipkitės prie

Labor Formano 
Santa Fe Railway 

38th & Central Park Avė.

4 k
Santa FeF
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nors prieisime prie taikos— 
lyg raminau jį matydamas 
jo veide nusivylimą.

— Tu taip manai?... ir pa
linksėjo galvą.
PAVYDI AMERIKIE
ČIAMS

— 0 kaip sugyvendavote 
su rusu kareiviais?

— Jie mūsų bijodavo. Jei 
būdavome kur vienas ameri
kietis, o jie kokie keturi, tai, 
žinoma, puls ir sumuš. Bet 
jei mes būdavome du o jie 
nors ir keturi, tai bijodavo, 
nepuldavo.

— Bet kodėlgi mušti, juk 
prieteliai, savieji — aš vis 
stebėjaus.

— Tai pavydas. Mat, kur 
tik amerikiečiai kareiviai 
pasisuka, tai, žiūrėk, mer
gaitės taip ir kimba prie jų. 
O rusus pamačiusios bėga 
kur į palėpį ar koki vištinin- 
ką, kad pasislėpti. Tai ma
tydami jie pyksta.
KOMUNISTAI NETURI 
GEDOS

— Ir kaip jie nesigėdija; 
kaip valstybės galvos, vadai 
nesudraudžia savo kariuo
menės? Argi ne gėda kuomet 
apie jų pasibaisėtinus ir pur
vinus darbus pasaulis žino ir 
blogai kalba?

— Komunistai juk neturi 
nei gėdos, nei sąžinės, nei 
žmoniškumo. Niekas negali 
man pasakyti dabar. Per ke
turis metus daug patyriau, 
o komunizmas, galiu pasaky
ti, kad, tai didžiausia žmoni
jos nelaimė.
KO AGITATORIAMS 
REIKIA

— O čia vistik yra tokių 
kurie išsijuosę giria ir agi
tuoja už komunizmą.

— O ar žinai ko jiems 
reikia? — paklausė tiriamai. 
— Ir kogi tamsta mdnai? 
paklausiau ir aš.

— 0 gi kad mūsų admi
nistracija nieko jiems dau
giau nedarytų o tik po “free 
trip” į Rusiją duotų, tai 
tiek komunistų beliktų — ir 
parodė pakėlęs penkius ran
kos pirštus.

— 0, tiesa, tamsta turbūt 
sutikote ir lietuvių.

— Sutikau daug lietuvių 
vyrų, moterų, lenkų ir rusų 
kurie buvo atvežti darbams 
į Vokietiją. Jie visi labai bi
jo rusų. Sako blogai buvo 
prie vokiečių, bet prie rusų 
da blogiau. Netik lietuviai ir 
lenkai nenori grįžti į savo 
kraštą kol ten yra rusai. Bet' 
patys rusai nenori grįžti į 
savo šalį prie komunistų 
tvarkos baigė mano pažįsta
mas kareivėlis. Tuotarpu at
ėjo svečių, tai nutraukėme 
pasikalbėjimą.

Kas Girdėt*^ 
Chlcagoje*

Tragedija So. Chicago
Namuose adresu 607 Com- 

mercial Avė., įvyko šiurpi 
tragedija: namo savininkas 
T Ford .nušovė nuomininką 
Joseph Tošį.

Priežastis tragedijai buvo 
ši. J. Tosi, naktinis trokų 
šoferis, negalėdamas užmig
ti dėl Ford’o, gyvenančio 
antrame aukšte septynių vai
kų daromo trukšmo, nubėgo 
į antrą aukštą ir susibarė su 
šeimininke. Pamatęs tai T. 
Ford pagrobė revolverį ir 
Tosi peršovė.

Šimtmečio paroda
Šv. Ksavero mokyklai, ku

ri yra pirmutinė katalikiško
ji mokykla Chicago j, šįmet 
sueina 100 metų. Ta proga I 
mokyklos salėj, 4900 Cot- 
tage Grove Avė., gegužės 11 
d. bus suruošta šimtmečio 
paroda. Parodoj įdomiausi 
skyriai bus — pirmoji mo
kykla ir studentai Chicago 
gaisre 1893 metais.

Policijos permainos
Šiomis dienomis policijoj 

padaryta stambių pakeiti
mų. Be virš 100 patrolmenų, 
pakeisti vietomis eilė leite
nantų ir du kapitonai, būtent 
Grand Crossing stoties kap. 
H. J. O’Connell į Morgan 
Park stotį, o Gresham sto
ties kap. M. Murphy į Grand 
Crossing.

——<t-------------

13,875 vedybos
Nuo Naujų Metų iki gegu

žės 1-mos, Chicago vedybų 
biuras yra išdavęs 13,875 lei
dimus poroms susituokti. 
Praeitais metais per tą patį 
laiką buvo išduota tik 8,572 
leidimai, šįmet ir pradžioj 
kitų metų tikimasi rekordi
nio gimimų skaičiaus.

Parkų vandalai
Chicago parkų viršininkas 

praneša, kad daugelis gy
ventojų nevertina gamtos 
teikiamo grožio: ne tik gėles 
skina, bet daugelį jų su šak
nimis išrauna ir medelių ša
kas laužo. Apskaitoma, kad 
parkų vandalai yra sunaiki
nę iki $1,500 vertės įvairių 
gėlių ir medelių.

/T ■ , ■ "■ - '■ =%

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%

Žmogų labiau, patraukia 
pavyzdys, o ne žodis. Savo, 
kaipo kataliko, darbuose vi
suomet būk pavyzdžiu ki
tiems.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADia SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero. TU
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Nauja sanatorija
Tarpe 79 ir 98 ir State ir 

Perry gatvių bus pastatyta 
nauja valstybinė džiovinin
kams sanatorija. Sanatorija 
turės 400 lovų. Statybai bus 
išleista du milionai dolerių 
iš keturių milionų dolerių 
fondo, kurį užgyrė pastaroji 
legislatūra.

BE KOMISINO
Tartas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas VM f 1400,000

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office houra dali y: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdaya: 9 A. M. to
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

TnlRom Visų TMlrbydlIu 
Vlaoklun Modeliui

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam IS namu ,r prlatatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIO8

Mes litrlme Rnolhj | ataka Ir 
Jums nereikė* laukti <MI 
Nusipirkite Ir Pa«ilniklte su Savim

Talpai Paalrtnklmaa VBIIaunlų 
Mnilk<rtr Rekordu.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 1:00 vai.

NERAŠYS ČEKIŲ PREZI
DENTUI IR SENA

TORIAMS
Kinai pagerbė savo 

tautietį kardinolą
Chicagoj gyvenantieji ki

nai pagerbė savo tautietį, 
pirmą Kinijos kardinolą 
Thomas Tien Tsingtao. Tam 
tikslui Kinų Verslininkų Są
junga suruošė bankietą, ku
riame dalyvavo 150 rinkti
nių asmenų. Stalo menu ir 
valgymo paprotys buvo ki
niški. Kardinolui įteikta 
$1,000 dovanų.

Mrs. Helen B. Smith, U. 
S. Iždo Departamento tar
nautoja, kuri ilgus metus 
išrašydavo čekius preziden
tui ir senatoriams, išeina į 
poilsį. Ji 70 metų amžiaus. 
(Acme-Draugas telephoto)

Mrs. Burke ne
surandama

Mrs. M Burke, kuri kalti
nama suktybėmis realestate 
biznyje, ir kuriai suimti yra 
teismo išduoti du varantai, 
iki šiol nesurandama.

Jos advokatas valstybės 
gynėjo padėjui buvo padavęs 

i tam tikras sąlygas, kurios 
’ tačiau atmestos. Tas pats ad- 
i vokatas maldavo pasigailė
jimo jos šešių vaikų, kurie 
esą likę be priežiūros. Bet ir 
to nepaisoma, nes vyriau
sias vaikas jau 16 metų.

Įvairios Įdomios

žinios
Milvaukietis
viršininku

Vatikano Miestas. — Kun.
C. Neubouer, iš Mihvaukee, 
Wis., Šv. Tėvo Pijaus XII 
paskirtas šešiems metams 
generaliu ministeriu Tėvų 
Kapucinų Kongregacijai, ku
ri įsteigta 1225 metais ir 
šiandie turi 13,000 narių.

Trečiadienis, geg. 1 d., 1946
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OPA pakėlė G. M.
Washington, D. C. — Ge

neral Motors gaminamiems 
automobiliams OPA pakėlė 
lubų kainas nuo $16 iki $60, 
būtent Pontiac ir Oldsmobile 
modelių nuo $16 iki $60; 
Buick nuo $18 iki $38; ir Ca- 
dilac niuo $24 iki $60. Chev
rolet modeliams jau anks
čiau buvo pakelta kainos lu
bos.

U. S. dovana Kubai
Havana, Cuba — Gegužės 

20 dieną, Kubos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
ties proga, gaus stambią do
vaną iš Amerikos Jungtinių 
Valstybių, būtent 12 milionų 
dolerių įrengimui trijų kari
nių bazių, kurios saugos Ku
bą nuo preišo užpuolimo.

Fašizmo atgarsiai
Roma. — Penki ginkluoti 

vyrai užpuolė radio stotį ir 
privertė ją transliuoti fašis
tų himną “Giovinezza”. Vi- 

i daus reikalų ministeris įsa
kė policijai ištirti dalyką.

Trečias sosto Įpėdinis
Stockholm, Švedija. — Ka

rališkoj šeimoj džiaugsmas: 
gimė trečias sosto įpėdinis. 
Dabar Švedijos karališkoji 
pora turės septynis vaikus.

Išdegė daug miško
Whitehall, Mont. — Jef- 

ferson Valley, Montana piet- 
vakaruose, šiomis dienomis 
kilusiam miško gaisre išdegė 
6,400 akrų miško.

X A. a. kun. Aleksandro 
Skripkaus penkių metų mir
ties atmintis bus šį rytą 9 
valandą Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, kurioj ilgus metus 
tikinčiuosius vedė išganymo 
keliu. Šv. Mišios bus laiko
mos su asista. Už savo dva
sios vado sielą šv. Mišias 
taipgi užprašė Moterų Są
jungos 21 kuopa. Mišios bus 
atlaikytos šį rytą 8 vai.

X Dominick Barkuskas 
(gal, Barkauskas), gyv. 911 
Madison St., apie 51 metų 
amžiaus, balandžio 26 d. bu
vo gatvėkario užgautas prie 
Blue Island ir Leavitt gat
vių. Kritiškoje padėtyje da
bar randasi Šv. Antano li
goninėj, (5-tam warde, 7-ta 
lova), šią žinią suteikė Mar- 
ąuette policijos stotis.

X Sophie Šamas, Ateiti
ninkų Draugovės tautinių 
šokių grupės narės, atvaiz
das tautiniame kostiume bu
vo įdėtas į Chicago Daily 
News ruošiamo Chicago 
Folk Festivalo proga. S. Sa- 
maitės įgimtą grožį puošia 
jos gintaro spalvos natūra
lios spalvos kasos, kurių jai 
pavydi net daugelis premi
juotų “gražuolių”.

X Liet. Vyčiui Chicagos 
Apskrities choras, vedamas 
muz. L. šimučio, Jr., besi
ruošdamas savo koncertui, 
labai gražiai užsirekomen
davo per radio J. Budriko 
valandoje, praeitą sekma
dienį. Choro koncertas bus 
gegužės 19 d., Darius-Girė- 
nas salėj.

X Christine Milleriūtė,
“Draugo” skaitytojo ir biz- 
nierio duktė dainavusi Vaiz
bos Buto bankiete solo, taip

Didelė medžioklė

Į Barškuolių gyvačių Oklahoma vai.
Įtiek buvo privisę gyvačių, kad užplūdo 

MIESTELĮ. $10,000 UŽ ASTUONIŲ PĖDŲ GYVĄ.

Mayorui Kelly 70
Vakar Miesto Salėj mayo- 

ras Kelly buvo pagerbtas jo 
70 metų amžiaus sukakties 
proga. Šeimos ratelyje taip 
gi buvo suruošta pagerbtu- 
vės.

Yellowley į poilsį
Morrison viešbutyje buvo 

suruoštas bankietas pager
bimui E. C. Yellowley, vir
šininko federalio alkoholio 
taksų vieneto Chicago dis- 
trikte, kuris išeina į poilsį. 
Tarnyboj išbuvo 47 metus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Okeene, Okla. — Karo me
tu nenaikinant barškuolių 
gyvačių, jų tiek priviso šiaur 
vakarinėje Oklahoma vals
tybės dalyje, kad kreiptasi į 
International Association of 
Rattlesnake Hunters, kuri 
suruošė specialę gyvačių 
medžioklę.

Virš 800 medžiotojų, ap
siginklavusių, praderant pa
prastomis šakėmis, baigiant 
moderniškais šautuvais ir 
švirkštynėmis nuodų kenks
mingiems vabždžiams nai
kinti, 150 kvadratinių myVų 
plote jie tūkstančius gyva
čių užmušė ir, sakoma, iki 
1,000 svarų tam tikromis 
priemonėmis gyvų sugavo. 
Medžioklės vadai ir dakta
rai su vaistais nuo gyvačių 
įkandimo sekė paskui me
džiotojus, tačiau medžioklė 
buvo taip laiminga, kad nei 
vienas jų nebuvo barškuolės 
įkąstas.
BROKERIAI ATVYKO

Sužinojęs apie barškuolių 
medžioklę, atvyko gyvačių 
brokeriai, kad paėmus jas į 
muzejus, laboratorijas, cir
kus ir keistų dalykų fabri
kus.

l Į visą tą sumedžiotų barš- 
1 kuolių knibždynę reikėjo 
išpilti net 200 galionų nuo
dų, kad visas tikrai užmu
šus.

Į $10,000 UŽ VIENĄ 
GYVATĘ

Vienas gyvačių dyleris 
paskelbė duosiąs dovanų 
$10,000 tam, kuris pirmas 
sugaus aštuonių pėdų gyva
tę ir ją pristatys geram 
sveikatos stovyje, tai yra ne
sužeistą. Tokios gyvatės ta
čiau nepavyko rasti. Per vi
są medžioklės laiką pavyko 
rasti tiktai šešių pėdų ilgu
mo vadinamą “diamond 
black” gyvatę.
BUVO UŽPLUDUSIOS 
MIESTELĮ

Per keletą pastarųjų me
tų nenaikinant barškuolių 
jų tiek buvo privisę, kad 
užplūdo patį Okeene mieste
lį. Svarbiausioj gatvėj nebu
vo naujiena pamatyti suran- 
giusią barškuolę. Nei vienas 
namas nebuvo saugus, nes 
nieks netikėjo, kad jame ne
būtų įlindus ir kur nors pa
sislėpus barškuolė gyvatė.

CHRISTINE MILLER

pat dainuos Alice Stephens 
chorisčių koncerte, Civic 
teatre, 20 No. Wacker Dr., 
gegužės 5 d., 3:30 vai. p. p.

X Dievo Apvaizdos para
pijos du šių metų piknikai, 
birželio 2 ir rugpiūčio 4, bus 
džiaugsmo piknikai, kad pa
rapijos skola jau atmokėta 
ir bus pradėta ruoštis nau
jiems pagerinimams. Morgi- 
čių deginimas įvyks sekma
dienį, gegužės 5 d., 3 vai. 
popiet, parapijos kieme.

X Jonas Yla su savo žmo
na Ona (po tėvais Laskaus- 
kaitė), iš Montreal, Kanada, 
atvyko į Chicagą ir žada čia 
apsigyventi. Kanadoje Jonas 
buvo uolus darbuotojas ir 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
redaktorius. Jono brolis pro
fesorius kun. Stasys Yla iš 
koncentracijos stovyklos iš
sigelbėjo su palaužta svei
kata.




