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MANOMA VALDŽIA GALI PAIMTI KASYKLAS
A II DCMAI IR LIEPSNOS ALCATRAZ RIACSESE ItJ  l/«ll.. UIKova Alcatraz Kalėjime Užbaigta; 

Kaliniai Turėjo 1 Šautuvus, Peili
SAN FRANCISCO, geg. 

5. — Alcatraz salos kova 
baigėsi vakar, kuomet šau
dydami sargybiniai įsilau
žė į desperatų laikomas ka
meras. Sukilusių kalinių 
vadai — Joseph Paul Cret- 
zer, Bernard Paul Coy ir 
Marvin Hubbard — buvo 
rasti negyvi, o jų sėbrai bu
vo suimti.

Raportas iš Alcatraz sa
kė visi kaliniai vėl uždary
ti kamerose. Suirutė tęsėsi 
suvirs 40 valandų ir šau
dyme du sargybiniai buvo

Arabai Mano Siųsti Misiją Maskvon 
Prašyti Rusijos Pagalbos Palestinoje

LONDONAS, geg. 5. — 
Arabų sąjungos narys sakė 
raportuota jog arabai pla
nuoja siųsti delegaciją j 
Maskvą prašyti Rusiją už
stoti jų pusę Palestinos rei
kale prieš Jungtines Tau
tas. Informantas sakė ara
bai ne tik prašysią Rusiją 
iškelti Palestinos reikalą 
prieš U. N., bet taip pat 
prašys sovietų “remti ara
bus Palestinoje prieš bri
tų-amerikiečių raportą.“

Arabų vadai Palestinoje 
svarsto britų-amerikiečių 
raportą, kuriuo rekomen
duota tuoj įleisti 100,000 
žydų į Palestiną,, ir spėlio
ja, kad jų mufti Haj Amin

Rusų Armija Baigia Išeiti Iš Irano; 
Azerbaidžianas Susitarė Su Kurdais
TEHRANAS, geg. 4. — 

Armijos ir policijos virši
ninkai šiandien sakė rusai 
jau baigė išeiti iš viso Ira
no, bet princas Mozaffar 
Firouz, propagandos direk
torius, pavadino rusų išėji
mą iš Azerbaidžiano pro
vincijos kaipo “beveik“ 
baigtą.

Fircuz sakė nematė prie
žasties kam užsieniečiai ko
respondentai negalėtų po 
pirmadienio vykti į provin
ciją. Rusai iki šiol neįleido

MacArthur Sako Japonai Jau Prisiima 
Imperatoriaus Galios Pažabojimą

VVASHINGTON, geg. 4.- 
Gen. Douglas MacArthur 
savo mėnesiniam raporte 
sakė Japonijos žmonės at
rodo prisiima imperatoriaus 
Hirohito galios pažabojimą 
naujai siūlomoj konstituci
joj ir pradeda suprasti pa
grindinius dėsnius “jų poli
tinėje revoliucijoje.“

MacArthur išgyrė japonų 
priešrinkiminę kampaniją 
kaipo gerą ženklą, sakyda
mas japonų partijų skirtu 
mai gludi ne tiek jų plat

nušauti ir 14 kitų sužeis
ta.

Turėjo Tik 71 Kulką,
Nors iš pradžių buvo ra

portuota jog kaliniai turė
jo kulkosvaidžius ir tūks
tančius kulkų, po kovos 
rasta, kad jie turėjo tik 
šautuvą, revolverį ir peilį, 
ir vietoj tūkstančius, tik 71 
kulką.

Kalėjimo užvaizdą James 
A. Johnston sakė bus pra
šyta mirties bausmės tiems 
kaliniams, kurie dalyvavo 
sukėlime.

Husseini sugrįš iš Prancū
zijos vadovauti priešinimui
si žydų įleidimui.

Britai Irake Sacgojasi
Iš Jeruzalės pranešta, kad 

gen. Alan Cunningham pra
šė arabus atšaukti savo 
protestą prieš anglų-saksų 
raporto rekomendacijas. 
Palestina vakar buvo rami 
po arabų vienos dienos pro
testo streiko.

Irake britai viršininkai 
saugojasi nuo susikirtimo 
su arabais,. Irako parlamen
to rūmuose buvo reikšta 
aštrios atakos prieš britų 
“imperializmą“ ir reikala
vimas nutraukti santykius 
su Amerika.

korespondentų.
Anot Firouz, dar nesusi

tarta su save pasiskelbusia 
Azerbaidžiano valdžia, bet 
derybos Azerbaidžiano grį- 

1 žimui į centrinę administra
ciją tebevyksta.

Draugiškumo Sutartis 
Tehranas, geg. 4. — Azer

baidžiano valdžia sudarė 
draugiškumo sutartį su 
kurdų valdžia, Tabriz radi
jas pranešė. Sakyta sutar
tis numato savitarpę pagal
bą prieš agresiją.

formose kaip jų atstovauja
muose ekonominiuose inte
resuose.
Vien Komunistai Priešingi

Raportas sakė iš penkių 
didžiųjų politinių partijų, 
vien tik komunistai yra 
priešingi naująjai konstitu
cijai. MacArthur sukritika
vo Naujos Japonijos parti
ją ir Konstitucinio Lavini
mosi draugiją kaipo grupes 
“kurios yra vadų asmeniš
kos nuosavybės.”

Mayor Kelly Važiuos Washingtonan;
Lewis Šiandien Sueis Su Savininkais
VVASHINGTON, geg. 5. — Prezidentūra vakar pava

dino angliakasių streiką ‘tautine nelaime’’ ir įspėjo ame
rikiečius, kad jie nė nepradėjo jausti penkių savaičių 
streiko svarbumą, ir ‘ ims kelis mėnesius atsipeikėti nuo 
padarytos žalos.”

Baltieji rūmai nematė vilties greitam streiko baigimui 
ir nė neužsiminė apie administracijos sekantį žygį, bet 
obzervatoriai nematė aiškų galimumą valdžios suėmimo 
sustreikuotų kasyklų.

PATARĖ PRAŠYTI DIEVO PALAIMOS

Vakar įvykusios UMW-kasyklų derybos baigėsi po dvie
jų valandų “debatų’ ’ dėl angliakasių reikalaujamo $3,000,- 
000 “back bolidą y pay.“

Derybininkams išsiskirstant, valdžios tarpininkas pata
rė jiems sekmadieny eiti į bažnyčią ir prašyti Dievo pa
laimos.

Sargas (rate) spaudžiasi prie Alcatraz kalėjimo sienos, kad apsisaugoti nuo suki
lusių kalinių šaudymo. Nuotrauka, padaryta kovos metu, parodo liepsnas ir dūmus 
einančius iš kalinių laikomų kamerų langų. (Acme Telephoto.)

Prancūzai Balsavo Dėl 
Naujosios Konstitucijos

PARYŽIUS, geg. 5. —
Prancūzijos balsuotojai šian 
dien gavo progos pasisaky
ti už ar prieš naujosios 
konstitucijos priėmimą. O- 
ras buvo labai palankus, 
bet iš ryto balsuotojų skai
čius buvo mažas. Oficialai 
tačiau sakė galimai didžiau
sias skaičius balsuotojų da
lyvavo šiame referendume.

Padėtis Blogiausia 
Indijoje ir Kinijoje

TOKYO, geg. 5. — Tęs
damas savo maisto padėties 
apžvalgą, buvęs prez. Her- 
bert Hoover šiandien pasie
kė Japonijos sostinę. Va
kar jis Korėjoje sakė ba
do padėtis yra blogiausia 
Indijoje ir Kinijoje, o Aus
tralijoje ir Irake jis radęs 
maisto perteklius.

Ragina Aukoti Maistą 
Europos Vaikučiams

VVASHINGTON, geg. 4. — 
National Catholic Welfare 
konferencijos vykdomoji ta
ryba baigė savo posėdį, šian
dien išleisdama atsišaukimą 
prašant katalikus aukoti 
maistą vaikučiams Europo
je ir Tolimuose Rytuose. 
Maisto rinkimo vajus prasi
dės Motinų dienoje, geg. 
12 d.

Sakydami “alkanų sušel- 
pimas yra momento gyvy
binis reikalas,” vyskupai 
nuoširdžiai ragino amerikie
čius paklausyti valdžios 
prašymo ir paleisti savo 
kviečių atsargas, kad alka
nieji galėtų pramisti.

Ispanija Atiduos 
Vokietijos Turtus

MADRIDAS, geg. 4. — 
Ispanijos kabinetas nutarė 
perduoti alijantams kontro
lę visų viešo ar oficialaus 
pobūdžio vokiečių nuosavy
bių esančių Ispanijoje.

Sako Bvrnes Planuoja 
Sudaryti Lenku Armiją

VVASHINGTON, geg. 4.- 
Sen. Taylor (Dem., Ida.) 
sakė valstybės sekr. Byrnes 
pasiūlė duoti Lenkijos ka
reiviams Amerikos piliety
bę, arba sudaryti juos j 
“kokį nors užsienio legio
ną.” Taylor sakė Byrnes 
padaręs tokį pasiūlymą už
darame senato užsienių rei
kalų komisijos posėdyje.

Jis taip pat sakė manąs 
prašys valstybės departa
mentą “pilnai paaiškinti 
Įeit. gen. T'adeusz Komč- 
rowskio-Bor vizitą į ši kraš
tą.”

Nepavyko Ieškojimas 
Anglies Lauku Nevadoj

VVASHINGTON, geg. 4.~ 
Kasyklų biuras sakė ieško
jimas anglies laukų Neva- 
dos valstybėje buvo neigia
mas, kadangi anglies depo
zitai netoli Coaldale nėra 
dideli.

Funk Sako Alijantai 
'Priežastis' Nacizmo

NUERNBERGAS, geg. 4. 
— Buvęs nacių ekonomijos 
ministras Walther Funk pa
reiškė tarptautiniam kari
niam tribunolui, kad alijau
tų reparacijų nusistatymas 
po praeito karo buvo prie
žastis Vokietijos ekonomi
nio susmukimo, didelės be
darbės ir masinio nepasi
tenkinimo, ir todėl vokiečiai 
mielaį priėmė nacizmą.

KALENDORIUS
Gegužės 6 d.: Šv. Jonas 

apašt. aliejuje virint.; se
novės: Baltuolis ir Sauvar- 
tė.

Gegužės 7 d.: Šv. Stanis
lovas, vysk. ir šv. Domicė
lė; senovės: Angis ir Danu
tė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau. 

Saulė teka 5:42; leidžiasi 
7:45.

Kiti Illinois Miestai 
Negalėjo Gauti Duonos

Daugelis miestelių Pietų 
Illinois vakar neturėjo duo
nos iš priežasties kepyklų 
darbininkų streiko. Kiek 
duonos pasirodė krautuvėse 
buv<> tuoj išpirkta.

1 Derybos algų sutarčiai 
nutrūko ketvirtadieny. Ke
pėjų unija reikalauja algų 
pakėlimo. Kepyklų atstovas 
sakė kai kuriuose atsitiki
muose kepėjai reikalauja 
net 100 nuošimčių pakėli
mo.

Atmetė Westinghouse
Pasiūlymą CIO Unijai

SUNBURY, Pa., geg. 4.— 
Streikuoją CIO elektros dar
bininkai VVestinghouse 
Electric bendrovės Sunbury 
fabrike 303 prieš 7 nubal
savo atmesti bendrovės pa
siūlymą jiems grįžti į dar
bą geg. 13 d.

110 Dienų Streikas
Pittsburgh, Pa., geg. 4.- 

1 Prospektai baigimui 110 
1 dienų ilgumo Westinghouse 
Electric bendrovės streiko 
atrodė geresnį negu by ka
da nuo sausio 15 d., kada 
streikas prasidėjo. CIO uni
jos derybų komitetas susi
rinks sekmadieny.

Streikas liečia apie 75,000 
darbininkų, reikalaujančių 
18't» centų valandai algų 
pakėlimo.

100,000 Lenku Parado j 
Konstitucijos Minėjime

Daugiau negu 100,000 
amerikiečių lenkų dalyvavo 
metiniam Lenkijos konstitu
cijos sukakties minėjime 
vakar. Po masinio parado 
lenkai nuvyko į Humboldt 
parką, kur susirinko prie 
lietuvio Kaščiuškos pamink
lo išklausyti kalbėtojų, 
svarbiausias kurių buvo 
gen. Tadusz Komorowski- 
Bor, lenkų požemio koman- 
dierius nacių okupacijos 
metu.

VVASHINGTON, geg. 5.™ 
Derybos anglies streiko rei
kalu nutrauktos savaitės 
galui, bus atnaujintos pir
madienio rytą, kuomet John 
L. Lewis su savo štabu vėl 
sueis su minkštos anglies 
kasyklų savininkais.

Nejaučiama didelio opti
mizmo, tačiau, nes UMW 
viršininkas pakartotinai pa
reiškė, kad jis nė nepradės 
kalbėti apie angliakasių al
gų pakėlimą, kol nebus su
tarta dėl visuotino unijos 
pripažinimo ir unijos valdo
mos ligoninės kasos.

CHICAGO, geg. 5. — Ma- 
yoras Kelly vakar pranešė 
jis antradieny vyks į Wa- 
shingteną raginti Prez. 
Trumaną tuoj rūpintis pa
dėjimu Chicagai šioje ang
lies trūkumo krizėje, kuri 
gresia sudaryti bent bili
jono dolerių nuostolius pra
monei ir būti priežastimi 
apie 250,000 darbininkų at

Didelis Gaisras Sukėlė Sprogimus 
Nuernbergo Srityj; Feucht Evakuotas

FEUCHT, Vokietija, geg. 
5. — U. S. armijos daliniai 
vakar vakarą pradėjo eva
kuoti Feuchtą, astuonias 
mylias pietryčiuose nuo Nu- 
erbergo, kuomet nesuvaldo
mas gaisras perūžė per di
džiulį Muna ginklų ir amu
nicijos fabriką ir dideli 
sprogimai supurtė visą tą 
apylinkę.

Civiliai bėgo iš Feuchto ir 
Regenbacho, mylią nuo fab
riko, kur, manoma, buvo 
sukrauta bent 29,000 tonų 
šovinių, bombų, TNT, para
ko ir mirtingų nuodingų

Vėliausių Žinių Santrauka
—Vis norėdami įtikti prancūzams balsuotolįams, sovie

tai pasiūlė Prancūzijai 75,000,000 statinių aliejaus, kurį 
rusai gaus iš šiaurės Irano la-kų.

—Keturių Didžiųjų valstybių užsienių ministrai vakar 
nelaikė posėdžio Paryžiuje, dėlto, kad “pavargę.“

—Dideliame maliavos fabriko gaisre Kansas City, 12 
ugniagesių buvo dujų užnuodyti.

—Gen. Eisenhower pranešė jis dės pastaugi) išgauti 
vietos U. S. aviacijos bazėms Philippimiose.

—Padarius apklausinėjimą išrasta, kad 70 nuošimčiui 
amerikiečių mano bus karas 25 metų bėgyje.

leidimo.
Kiti vakar dienos išsivys

tymai buvo:
1. Įpykę senatoriai Wa- 

shingtone pavadino John L. 
Levvis, streikuojančių ang
liakasių vadą, “išdaviku.”

2. Commonvvealth Edison 
bendrovės teikiančios jėgą 
šiaurinei dalei Illinois vals
tybės sakė aptamsinimas 
sumažino elektros vartoji
mą 27 nuošimčiais, bet kad 
šimtai prasižengėlių nebe
gaus elektros jeigu iki ryt 
dienos neklausys draudimo.

3. Illinois Commerce Com- 
mission įspėjo chicagiečius 
pasiruošti visiškam “sute- 
mimui“ bėgyje 10 dienų, 
kad būtų pakankamai elek
tros vandens varymui, ligo
ninėms ir maisto fabri
kams.

4. Illinois Central ir Bur
lington geležinkeliai paskel
bė žymų patarnavimo su-

' mažinimą nuo pirmadienio 
ir antradienio.

dujų. Ten sukrautos V-2 ra- 
kietos sprogo po 10 iki 15 
ant karto. Kiekviena rakie- 
ta sveria toną.

Tardo Vokiečius
U. S. armijos viršininkai 

pradėjo apklausinėti inter
nuotus štrumtruperius ir 
vokiečius samdinius dirban
čius sandėlyje, kurie baigė 
dirbti kaip tik prieš pir
muosius sprogimus.

Apsaugojimui militarinio 
tribunolo rūmų Nuernberge, 
visi langai atidaryti išski
riant tuos, kur laikomi kal
tinamieji naciai viršininkai.



-o DIENRAŠTIS draugas, chicago. Illinois ruinaaienis, geg. o u.

MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Su Spausdinta Žodžiu !

Kankakee, III. — Yra di- Kankakee lietuvius, teko su- 
dėlių lietuvių kolonijų, ku- stoti pas Jokimačius, pavyz- 
rios turi savo parapijas, sa-! dingus lietuvius, kurie I ne 
vo mokyklas, kitokias kul- Į tik atnaujino “Draugo” pre- 
tūrines įstaigas; turi eilę į- į numeratą, bet buvo geri ap- 
vairių profesijonalų ir t. p. j rodyti man miestą ir visas

Bet dau,g yra ir tokių ko- jo žymias vietas. Be to, ap 
lonijų, kuriose gyveną lie
tuviai neturi savo parapi
jos, savo mokyklos ir dėlto 
priversti kampininkauti pas 
kitus.

Prie tokių kolonijų tenka 
priskaitytį ir Kankakee, III., 
kurioje šiuo metu gyvena 
apie 60 lietuvių šeimų. Pa
žymėtina, kad nors netari 
savo bažnyčios ir mokyklos, 
bet daugelis yra pavyzdingi 
katalikai ir lietuviai patrio
tai. Tai tenka patirti lan- Į mo. 
kantis “Draugo” reikalais

Belgijos Lietuvių
studentu oadėka« .

Mes, Luveno Universiteto

Bažnytinis Jubiliejaus 
Minėjimas

Philadelphia, Pa. — Prieš

Būsi “Draugo” bičiulis, jei i Tel. — YARds 5557.
gaus. naują skaitytoj, KWINN

KBEP

studentai lietuviai siu .čiam 25 metus mūs arkivyskupas 
nuoširdžią padėką gerašir- Dennis Dougherty tapo Baž-
džiams savo tautiečiams A- 
merikoje, kurie, o ganizuo- 
lai, per BALF’Ą ateina į pa- 
gelbą po visus kraštus iŠ3i-

nyčios kunigaikščiu, kardi
nolu. Dabar, kaip paskelbė 
arkidiecezijos organas “The 
Catholic Standard & Times” 
balandžio 26 d., sukaktis,blaškusiem3 tautos nariams, 

lankėme stambų ūkininką Gerasis mūsų g’obejs kun. tikrenybėje, įvyko kovo 7 d. I 
Račinską, kurio ūkis kaip [Julius Danauskas yra BAD- Bet tai sukakčiai minėti ko-
seniau Lietuvoje dvaras, ti
kis 400 akrų žemės labai 
gražiai įrengtas ir tvarko
mas. Račinsko teta Uršulė 
jau 86 metų, bet “Draugą” 
skaito dar be akinių. Tikrai 
reta tokių lietuvių.

Nuoširdus dėkui Jokima- 
vičiams, Safranauskams ir 
kitiems, pas kuriuos teko 
patirti lietuviško vaišingu- 

J. J. Aukškalnis

įdomus Laiškas
Philadelphia, Pa. — Vie

nas lietuvis čia gavo iš Eu
ropos įdomų; laišką, rašytą 
taisyklinga lietuvių kalba 
nuo nepažįstamo jam as
mens. Laiške tarp kitko yra 
ir tokie žodžiai: “Norėčiau 
užmegzti korespondenciją su

F’o įga’ictinis Be’gijai. Per mitetas, kuriam pirmininkau 
jo malonų tarpininkavimą ir : ja vyskupas Hugh L. Lam- 
rūpesčius mes tur'me laimę bas, be kitų dalykų, nuspre-
būti BALF’o sušelpti ir per 
tai galime studijuoti. T'as 
mums duoda didžiausią į 
džiaugsmą ir viltį ateičiai. 
Pašalpa mums yra ne tik 
materialinė bazė studijoms, 
bet ir moralinė pagalba. Mes 
juntam, kad nesam palikti 
likimo valiai, e3am išvaduo
ti iš tarnybų, kuriose kar
tais kambarinis šuo labiau 
mylimas, negu svetimtautis 
tarnas. Mes galime sėdėti 
universiteto suole šalia lais
vų tautų studentų — belgų, 
olandų ir kitų. Nežinodami 
Lietuvos ateities ir laiko; 
kada galėsime į Ją sugrįžti, 
mes kuriame sau ateitį sve
tur, tikėdami būti naudingi 

! ir savo Tėvynei. Visad di
džiuojamės geraširdžiais A-

ndė gegužės 16 d. katedroje 
suruošti iškilmes. Bus pon- 
tifikalės Mišios intencija ju
biliato.

Komitetas kviečia visus 
dalyvauti šiose iškilmingose 
pamaldose. K. V.

Išminties trūksta tam, 
kam trūksta stiprios valios. 
Shakespeare.

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

lietuviška šeima, arba tau
tiečiu, bei tautiete Ameri- ;merįkos lietuviais ir liekame 
koje. Esu lietuvis, kuris da- I jierns didžiai dėkingi.
bar randuosi anglų kariuo
menėje, II-rame lenkų kor
puse. Taipogi norėčiau pa
ieškoti Kazį Lukšį, kuris 
Lietuvoje gyveno sekančiu 
adresu: K. Lukšys, Rasei
niai, Nepriklausomybės g-vė, 
24 Nr. Jam galėčiau pra
nešti likimą jo šeimos.”

“Su pagarba
W. Pietrowski.’

Laiško siuntėjo adresas 
yra toks: Kan. Pietrowski 
Witold, Polish Forces, C. M. 
F. 192. K. V.

O.
Balandžio 27 d. šv. Am

braziejaus bažnyčioje susi
tuokė veteranas Juozas Sas
nauskas su Gertrūda Ona 
Lowen. XX

Luveno Universiteto
studentai

Unitized Plaunamą Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

Katalikiškoji spauda vais
tas sielai gydyti nuo visų 
jos ligų. kuriomis užkrečia 
bedieviškoji spauda.

Nuoširdi Padėka
Šv. Pranciškaus vienuoly

no seserys labai nuoširdžiai 
dėkoja visiems savo rėmė
jams, kurie surengė metinę 
“card party”, balandžio 28 

d., Lietuvių Piliečių Audi
torium. Žmonių buvo daug, 
kas reiškia pramogos pasi
sekimą.

Dėkojame klebonams, ku
rie ragino ir kvietė žmones 
dalyvauti ir remti šį darbą.

Dėkojame Lietuvių Pilie
čių salės valdybai ir visiems 
nariams, kurie netiktai pa
aukojo savo gražią salę, bet 
ir patys dalyvavo ir gau
siai rėmė.

Dėkojame P. Dargiui už 
platų garsinimą per radio.

Dėkojame visiems gerada
riams, kurie gausiai aukojo 
ir dirbo ir visiems atsilan
kiusiems.

Mes stengsimės atsilygin 
ti savo maldomis.

Šv. Pranciškaus Seserys

Nevarlok 'Svaigalų'
Dėl pagelbop “Nuearsksu- 

snių’. “Rlieiimit zm Ir 
“Muskulų Skausmų”.
. . . Vartokite . . . 

HEALTH BEŠOKI M1NJEKAL,
BATU DRISKA

1 tual&iikaa užtenka 1* 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
PraSyklte Jos vietinėj v ai«t m e J, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chiiago, UI.
Southsaldieflal, kreipkite. | 8HIM- 
KU8 DRUOS. 3301 S. Halsted Bt.

SANITAS—Klljonkės (Oil Cloth), Vir
tuvams ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544*46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurle Bros* Store 
Lawndale 0104

Mea Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
ęua Maliavotojus ir Popieruotojus.

Tel. VIR 0980 (Office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsftikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

į Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
į karo aviacijos skyrius iš priežas-

Kiekvieno žmogaus gyve- sPa!vU neregėjimo — (color 
,, ,. , x bhndness), kreipkitės prie manęs.nimo užduotis gema kartu Apsiimu išgydyti.

su juo. — Lowefll.

PRANEŠIMAS
DR. JOHN J. ŠIMKUS

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

Kad Vėl Sugrįžęs Vesti Privatinę Praktiką.
OFISE ADRESU

6322 S. Western Avė
Tel. — PROspect 1012

VALANDOS PAGAL SUTARTI
Chicago 36, III.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
l DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAiMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, talpai —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ. ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turtine Gružų Pasirinkimų 
1940 m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUEHE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Tiksiu* Tyrimai 
Ortboptlc Gydymas

Contnct Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR, V, P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

* * •
68C3 W. Cermak Road 

bskvyn, nudarote
Ofiso TeL — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 6151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

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

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St.
H0UR8: Daily 8—8 P. M. 
Baturdays 9 i. M. to 8 P. M.

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virt Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12. 1 Iki 5. 7 
Iki 8 — 6eštad. — 10 lyte Iki 6 vak Sok- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAI

1729 So. Ashlaiul Avė 
12-tros lubos)

Ofltm Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia iaukite—
Bes. Tel.: MlDway 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

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

Trečiadieniai. pagal sutartį.

rei. — HEMlock 6624 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2468 West 63rd Street
▼AL: nuo 7 iki 8 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

PARGŲTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11, 1933

WHFC - 1450 kilocydes
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 
Iii'- - - - - - -fc------- ;------fl------ ~ -t . -lJ :-----

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

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

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, 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.

SKELBEJTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

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 susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6166 So. Kedzle Avenue 
VALANDOB: nuo 2-4 Ir 7-2 kasdl.u

Išskiriant trečiad. ir aakinad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tol. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS ir chirurgai 

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

vakarais ofisas uždarytas 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPnbUo 7868

TeL CANal 0267
Bei. Tek: PROspect «65»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampąs Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklvs be žaboklių.

kaip

Bitės nėra vienintelis va
balas, kurs aplanko gėlės;

Esą, 6968 So. Talman Avė.
Ros. TeL GROvehill 0617 
Offtoe Tel. HEMoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
vakarais—tik pagal sutartį 

Office TeL YAJBds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
0fii3o vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. M AK AR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
v.mn Tel. j PTTT.I.MAN R2T7

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

West Town Bldg.
2100 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7330
Res. TeL: BRUnswlck 0697 

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

BUK “DRAUGO’ DRAUGI 
PATARK SAVO KAIMV

bet yra vienintelis, kurs iš jų NUI UŽSIPRENUMERUO- 
medų ištraukia. — O. S. Mar-; TI “DRAUGĄ’ 
den.

U2S1SAKYKIT
Būk šviesus, 

‘DRAUGĄ” I “Draugą“.
skaityk
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

HELP WANTED Vieno studento laiškas

4 JkLIi“ A <'*'••

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WA\TED
A 1> Y ER'IISI N G I >E PA RTM RNT 

127 No. Dearboin Street 
Tel. RANilolph 8188-VI8#

HELP VVANTED — VYRAI

Medžio Išdirbėjų
TSirlme keletą gerų darbu vyrams 

operuoti.

Girele Pi ūkius 
Routers

Didesnius Beit Sandei
Ir vyrui turint klek patyrimo prie 

eabinet making. 

ATSISUKITE

1025 W. LILL AVĖ.
LAKEVIEW 1186

REIKIA
VYRŲ

MAŽIAUSIA RATA 
88 \<i e. J VAU. 

ATSIŠAUKITE

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP.

2101 W. Pershing Rd
(Sfttli Street)

FOUNDREJE
DARBININKŲ

MOLDERIŲ IR CORE MAKERS

Pastovūs Darbai
Gera Mokestis

LINDAHL FOUNDRY
5900 Ogden Avė.
PORTSMOUTH 3600

HELP AVANTED — MOTERYS

REIKALINGA Mergina arba jauna 
Moteris prie abrinii namu darbu. 
Gyventi ant vietos. Maža šeima. Pa
šaukite — PROspeet 4363.

REIKIA MOTERIŲ
Virti kavą ir kepti sanvičiams val
gį. Nuo 6 ryto iki 2:30 pp. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos.

INTERNATIONAL HOUSE
1414 E. 59th St.

VVANTED TYPIST AND
BILLING CLERK

Good pay, steadv position. Exce- 
llent working conditions.

ALSTON LUCAS CO.
7701 W. 47th St. ROC 3262

Klebonijoje South Šile reikalinga 
dvi skalbėjos nuo Pirmadienio iki 
Penktadienio. Valgis duodamas. PRO
speet 3015.

VYRAI IR MOTERYS

NAUJOS DIRBTUVES 
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 6400

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

Prie fountain darbo. Nuo 7:30 iki 
10:30 vakaro. Maloni vieta
INTERNATIONAL HOUSE 

1414 E. 59th St.

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10 METAMS
#500.00 GYDYMO

POLISAS
#4.00 METAMS

HELP AVANTED — MOTERYS "Tik Jūs Jiems Nušluostote Ašaras"

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.
t

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽ E NITORK U
T ŽDARBIS 72’4 J V AL. PRADŽIAI 

77% J V AL. PO 3 MfcN.
82% J V AL. PO 0 MfcN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

V AL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FI.OOR

369 W. VVASHINGTON ST.

VYRAI IR MOTERYS

Reikia
VETERANŲ

VYRŲ IR MOTERIŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

PAKUOTI
ASSEMBLY
SHIPPING

GERA PRADINE MOKESTIS 
BONAI

APMOKAMAI ATOSTOGOS 
Mums reikia tiktai sąžiningų ir 
pastovių žmonių. Bosas yra karo 
veteranas.

BEACON
LIGHTING PRODUCTS CO. 

118 S. Clintoh St.
(5th FLOOR)

REAL ESTATE

fKIS PARSIDUODA — 45 aknni. 
Diiltar viskas apsėta. Naujas trakto
rius ir visi kiti ūkio įrengimai, 6 
karvės ir tt. Randasi prie llOtli St. 
ir S. Iti<lgejaii<l Avė. Kreipkitės prie 
STANLEY GAVCIUK ant vietos.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
•1000.00 km’sas

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Štai, vieno lietuvio tremti-’ 
nio studento laiškas BALF’- 
ui:

“Brangūs broliai ir sesės! 
Šiom keliom eilutėm leiski
te padėkoti Jums už tokią 
didelę paramą, kurios su
laukiau iš Jūsų sunkiose 
tremtinio valandose. Už šitą 
Jūsų pasiaukojimą, žinau, 
neatsilyginsiu nei auksu, nei 
kitom gerybėn. Širdingumas 
atmokamas tik tuo pačiu! 
Tad šiais keliais žodžiais, 
plaukiančiais iš Jus visus- 
as mylinčios ir dėkingos šir
dies, tariu Jums lietuvišką 
ačių!

“Iš išdraskytos, degančios, 
kraujuje paskendusios tėvy
nės, paliktos irgi ne savo 
gera valia, išnešiau... tik gy
vybę. Karo audroje, ugnyje 
ir bombose tęsiant ilgą, sun
kų prievartos darbą, nežmo
niškuose Vokietijos lage
riuose, suvargau, nuplyšau, 
daug dienų ir nedavalgiau.

“Karui pasibaigus, var
gais negalais atsidūriau Pa
ryžiuje, dar daugiau nuply
šęs, dar alkanesnis. Ir ne 
kas kitas, tik Jūs, brangios 
sesės, mylimi broliai; per 
puikią Jūsų išaugintą orga
nizaciją — BALF’ą sunkiau
siu mano gyvenime momentu 
ištiesėte man pagalbos ran
ką. Jūs mane aprengėte pui
kiu kostiumu, paltu, sušildė- 
te gražiu megstuku, tvirti 
gražūs batai apsaugojo ko
jas nuo šalčio. Tų dalykų 
daugiausia tremtiniams ir 
reikalinga. Gausūs maisto 
siuntiniai, nenuilstamai iš 
Jūsų plaukią, mane paval
gydino.

“Dar daugiau, Jūsų suau
kotais pinigais atidarėte 
man kelią į Paryžiaus Uni
versitetą. drauge su 50 ki
tų nelaimingų jaunuolių 
tremtinių. Paryžiaus • lietu
viška studentija, išaugusi 
tik Jūsų pastangomis, savo 
mokslu Jums įrodys savo 
padėką.

“Tik Jūs, brangūs tautie
čiai, davėte man gražų, žmo
nišką ir prasmingą gyveni
mą! Jums visiems mano nuo
širdžiausia padėka!

“Mano linkėjimai: nenu- 
ilskite, darbuokitės ir to
liau. Tik to Jūsų milžiniško 
darbo vaisiai tėra vieninte
lis siūlas, ant kurio laikosi 
šimtai tūkstančių tokių ne
laimingų tremtinių, be duo

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

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

nos, pastogės ir rūbų. be tė
vynės, kaip ir aš. Tik Jūs 
jiems nušluostote ašaras, 
sukeliate šypseną vargų ir 
skausmo išvagotuose veiduo
se!

“Jūsų gerą širdį, dosnumą 
telydi laimė ir pasisekimas. 
Jums visada dėkingas,

Studentas Jonas Galminas

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Skapas Mary ir Tėti.
Smilgys Vladas, gyveno ('hiea 

goję.
Šniuika Juozas, iš Ukmergės 

apskr.
Šniukstienč-Petrausknitė Voru- • 

te (ištekėjusi už kito vyro), Chi
eagoje.

Sobietzki, iš Šiaulių apsk., 1930 
m. gyveno New Yorke.

Sogelis Mykolas, iš Utenos.
Stanevičiai, Antanas, .Juozas ir 

Vaclovas, gyvena f'hieagoje.
Stanevičius Bronius, 32 metių 

amžiaus, iš Mažeikių.
Stanys Vincas.
Stankevičius Motiejus, gyveno 

f'hieagoje.
S t a n k i en ė - Š i n i a n ska i t ė Z o' f i j a,

gyvena f'hieagoje.
Star (Startinskieiiė)-Daml>raus- 

kaitė Ona ar Kazimiera, iš Biržų. 
Stasytė Konstancija. 1928-29 iš
vyko Amerikon.

' Staškauskis Uranas, gyvena fhi 
eagoje ar Philadelphijoje.

Statkevieiai, Jonas ir Kazys ir 
Statkevieiūtė Kazė, iš Kauno.

Stevens-Steponavieiai Konstan
tinas ir .Juozas, gyvena f'hieagoje. 
Turi pianinų įmonę.

Stirnevieius Boleslovas, gyvena 
Brooklyne.

Strevinskai, Adomas ir Agota
(Bandzevieiūtė), Lawrenee, Mass.
Strumskis Feliksas, gyvena 

l f’hieagoje. ...
Šturas-Ignatavicius Antanas, is 

Ukmergės, gyvena f'hieagoje.
Sutkaitis Jonas ir Motiejus (sū

nūs Kazimiero), gyv. Philadelpni-

1 Sutkaitis Jūnas, kapelos grie
žikas, gyvena f’hieagoje.

Švagždžiai, Kazys ir Leonas, 
gyvena Bostone.

Tamošaičiai, Jonas, Antanas ir 
Vincas, gyveno Golt St., Brook
lyne. .v r

Tamulevičius Antanas, is Va
rėnos apskr.

TrepkienėZumaraitė Elena, gy
vena Moline, Ilk

Tupčinuskas Pranas, gyvena 
f'hieagoje. .

Tvaranavieiai, iš Kėdaimhi aps.
Urbanas Pranas, iš Šiaulių.
Urbonas Motiejus, sūnus Mo

tiejaus, gyvena Brooklyne.
Vaičikaūskai, Leonardas ir Ju

lija (Lcngvenaitė), gyv. Chiea
goje.

Vaitiekūnas Feliksas, gyvena 
Chieagoje.

Vaitkevičius Antanas, sūnus 
Petro.

Vaitkiene-Paukšlytč Kotrina, 
gyvena f'hieagoje.

Valaekis Jonas, gyvena Detroit. 
Miehigan.

METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.
ROZALIJA PIKTURNIENE 

(po tėvais Martinkaitė)
Jau sukako dvidešimts penki metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė .iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną.
Netekome savo mylimos žmonos ir motinos geg. 7d., 1921m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūši, tarpo, už

prašėme gedulingas šv. Mišias, su egzekvijomis, už jos sielą 
antradieny, gegužės 7d., 1946m., šv. Kryžiaus parap. bažny
čioje, 7:00 valandą ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. Rozalijos Pik- 
turnienės sielą. Fb pamaldų kviečiame į namus po numeriu 
1425 ^est 45th Street.

Nuliūdę lieka: Vyras Petras P. Pikturna, Dukterys Adelė, 
Maroijona ir Rozalija, Sūnus Petras, žentai, Anūkai ir vi
sos kitos Giminės ir Draugai.

Vaitonytė Ona, iš Kupiškio.
Valantinas Julijonas, sūnus .Ju

lijono, gyvena Brooklyne.
Valiukėnaitč Veronika, gyveno 

f'hieagoje.
Varkulienė-Vaitiekūnaitė Teodo 

ra, gyvena Chieagoje.
Visoekienė-Narkeviėiūtė Elena, 

iš Rozalimo.
Vizharaitė Akvilija ir Vizbaras 

Kazimieras, iš Panevėžio.
iVižinis Juozas, turi ūkį prie 

('hieagos.
Vyšniauskas Andrius, iš Mari

jampolės apskr., gyv. Chieagoje.
Vyšniauskienė Ona, iš Panevė

žio, gyveno New Yorke.
Zabrauskienė-Budrytė Viktori

ja, gyvena f'hieagoje.
Žalys Jonas gyvena Chieagoje. Krik5toni SeiriZ VJl]
Žemaitaitis Antanas.
Žemaitis Antanas, gyvenęs Kau

ne.
Žilienė Veronika, gyveno Pat- 

terson, N. J.
Zingulevičienė Viktorija, iš

Kėdainių, gyveno Ncw Yorke. 
Zorskas Antanas, iš Alytaus. 
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į
Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Chicago 2, Illinois

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Justi Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Ifidlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAUNAVIMAS
Paimam Iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KABIOS

Mes turime Ratilių , staką ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas VSltausių 

Muzikini Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki #:00 vai.

fiią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vft yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinĮ savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Bill of Rights patvarkymus.

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

H

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Adomonis Petras ir Adomonis 
Povilas.

Bagučianskns Juozas, gyv. Broo 
klyne.

Bali rašiūnas Povilas, iš Dumb- 
liūnų k., Vabalninko vai., gyv. 
Bostone.

Baranauskienė Uršulė, duktė 
Adomo, iš Buzų k., Deltuvos vai., 
Ukmergės ap., gyv. Čikagoje.

Barauskienė Agota, kilusi iš

Bereišis Kazys, sūnus Simano, 
kilęs Blauzdžių k., Žeimių vai., 
Kėdainių ap., gyv. Brooklyn, N.V.

Bikneris Jonas, sūnus Marty
no, iš Alangos k„ Tauragės ap., 
ir -Martyno Biknerio šeimos na
riai, gimę Amerikoje.

Bražinskas Albertas ir Bražins
kas Karolis, kilę Krikštonių km., 
Scirijlų vai.

Bruklis Adomas, iš Elkiškių 
k., Akmenės vai., Mažeikių ap.

Bukauskas Juozas, sūnus Juo
zo, kilęs Rozalimą vai., Panevėžio 
ap., gyv. Baltimorėje.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jr 
IS MūstJ Wųms 

btuvSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U t LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkūjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumifure Co.
— PABLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

=H
H

=5

Bundulas Kazimieras, Burnin
ius .Jonas ir Bundillaitė Barbora, 
duktė Kazimiero.

Burosas Jonas, sūnus Igno ir 
Baronaitė Elzbieta, kilę Fohiškių 
k., Viekšnių vai., Mažeikių ap.

Čaplikus Aleksandras, sūnus 
Tomo, inžinierius, kilęs Samuniš- 
kitų k., Merkinės vai., Alytaus ap.

Čuberkis Antanas, iš Kaneiflnų 
k., Meškuičių vai., Šiaulių ap.

Darvinskaitė Zosė, kilusi Žas
liuose, Trakų ap., gyv. Lanrencc, 
Mass.

Daugėla Petras, iš Kuodiškių 
k., Zapyškio vai., ir vaikai, gyv. 
Čikagoje.

Daukantaitė Ona, kilusi Laivi'ų 
k., Salantų vai., gyv. Bostone.

Consulate General of 
Lithuania,

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

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
. »0 lb. — 2im1 Roll .... 81.60
j Driek Kiding — Rali ........... 82.15
' Heavy Brlck Siding .............. 86.95

Ketvirtainė pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako — Lent-j Ir Namams 
| Materiolo.

į Kam reikalinga namą. taisyti. Mos 
| dedam langus ir duris ir apkalam 
! namus su Insul Brlck popierių. 
I Turim Visokios Maliavos Namams 
’ 'Mes turim gerą lietuvi karpentorj

ALBERT LUMBER, & SUPPLY 
COMPANY

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Tėl. LAFAYETTE 2101

!

Draugauk su “Draugu”.

J. A. Shulmlstraa
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.
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rr Keturių Didžiųjų" Konferencijos Eiga šie**?*
aKSlfcŠ

Metams ................................ . ..................................... $7.00
Pusei metų ...................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ........................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ........................... 1.50
Vienam mėnesiui ...........  .75

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

Užsieniuose:
Metams ............................................................................. $8.00
Pusei metų ..........................     4.50
Trims mėnesiams ...............  2.50

Iš pasikalbėjimų su kai kuriais suvažiavusiais į Pa
ryžių diplomatais atrodo, kad jie visi sutinka ant vie
no punkto: nei vienas iš jų nenori imtis atsakomybės 
dėl “Keturių” konferencijos nepasisekimo ir kiekvie
nas iš jų nori pasakyti savo nuomonę, kurią skaito 
teisinga.

Kiekvienas iš jų jaučiasi, kad jo nuomonė yra ge- Zb. 
riausia ir ji turi būti priimta.

Anglijos pozicija aiški. Daryti viską, kad tik rusai 
neįsigalėtų Viduržemio jūroje nei Artimuose Rytuose.

Amerikos pozicija labiau komplikuota. Pirmą kartą 
ji jaučiasi įlindusi į Europą per savo dinamizmą, per 
savo karišką galybę, per savo ekonominį ir finansinį 
pajėgumą. Byrnes pasiūlytas projektas dėl Vokietijos 
verčia ją imtis atsakomybės Senajame Pasaulyje. 
NEPASITIKĖJIMAS RUSAIS DOMINUOJA

ešaiciuuie.ni~ gultai t y

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

(Tęsinys)
Intėjo Motiejus. Dėdamas 

ant savo rašomo stalo port
felį, permetė per kambarį 
bejausmį sausą žvilgsnį, nė 
kiek neuž k buvusį ties Da
nute ir atkišo veidą priėju
siai jį pabučiuoti žmonai.

— Greit ir mes į Lietuvą.

Motiejus, išėjęs į gatvę, 
greitai žingsniavo. Perėjus 
keletą kvartalų, žingine pra
dėjo lėtėti:

— Gal aš ir, iš tikrųjų, 
per daug pasikarščiavau. 
Juk ji teisi. Koks gi būtų 
žmogus, jei savo vienintine 
seserim nesirūpintų! — pra
dėjo eiti dar lėčiau, nuolat 
galvodamas, ar nesugrįžti

tiejus buvo laimingas bp ga
lo be krašto. Bet tatai bu
vo tik vienus gerus metus. 
Greit pasisotino meile, ir 
žmona jam pradėjo nusibos
ti. Buvo dargi nemaloni, 
kaip nemalonus darosi kad 
ir gardžiausias valgis, jei
gu neturįs saiko žmogus jo 
persivalgo.

Kai Danutė menko ir ba
lo, Motiejus ne per daug te
sirūpino tuo. Jis išaiškino 
to sumenkimo priežastį, bet 
kad tai buvo jos natūrali 
pareiga, tai nei užuojautos, 
nei palengvinti jos būklę ne
matė reikalingu.

(Bus daugiau)

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlslunčiama' tam tikslui paito, ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tjeisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų praiome rafiytl 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamoa

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

Šeimos Savaitė
Tautinė šeimos savaitė Amerikoje minima nuo gegu

žės mėn. 5 d. iki 12 dienos. Katalikų organizacijos šei
mos vertinimui turi paruošusios gerą programą, kuri 
bus vykdoma visuose Amerikos kraštuose. Katalikų 
Veikimo Centro (NCWC) specialus biuras (Family 
Life Bureau) šiam kilniam sąjūdžiui vadovauja.

Minint šeimos savaitę daug dalykų turima galvoje. 
Neužmirštami yra ir jos ekonominiai reikalai, kurie, 
suprantama, turi daug įtakos į visą šeimos gyvenimą 
ir jos gerbūvį.

Pokariniai laikai ypač iškelia daug problemų šeimos 
gyvenime. Karo metu didelis šeimų skaičius pagyveno 
nenormaliu gyvenimu. Tai palietė jų medžiaginius rei
kalus, o ne retai ir moralinius. Tiek pasėta demorali
zacijos, kad teismai yra perpildyti perskyrų (divorsų) 
bylomis. Tai nėra sveikas reiškinys. Jis yra pavojin
gas. Suirimai šeimose labai skaudžiai pažeidžia tautų 
pajėgumą.

Seniai yra pripažintas dėsnys, kad šeima yra tautų 
ir valstybių pagrindas. Dėl to, kuri tauta nori būti 
stipri, kuri nenori išnykti, rimtai rūpinasi šeimų ge
rove, jų dorovingumu, jų ekonominiais reikalais.

Negalima būtų pasakyti, kad Amerikoj nebūtų rū
pinamasi šeima. Daugelio atžvilgių Amerikos šeima 
yra geriau aprūpinta negu bet kurio kito krašto šeima. 
Bet gyvenimas, parodė, kad dar toli gražu neužtenka 
to, kas yra daroma. Tai parodo didėjantis divorsų skai
čius ir kitokie blogi reiškiniai šeimose. Čia jaučiama 
stoka sistematingo auklėjimo, tikro ir gilesnio krikš
čioniškųjų dėsnių supratimo. Pasigendama specialės 
programos aukštose mokyklose, spaudoje, filmose etc. 
Be to, per daug nepadorumų yra ir spaudoj ir' filmose, 
kuriems kovoti per silpna organizacija', per silpnos yra 
priemonės.

Katalikiškos organizacijos, organizuodamos šeimos 
savaitę, per kurią speciale programa iškeliama yra 
tikroji šeimos prasmė ir jos vertė Dievo akivaizdoje 
ir valstybės gyvenime, labai daug pasitarnauja Jung
tinių Amerikos Valstybių dabarties ir ateities sustip
rinimui.

★
Kapelionų Skaičius Ir Pasižymėjimas

1945 m. liepos mėn. Jungtinių Valstybių armijoj bu
vo 8,171 kapelionas. Iš jų 5,656 protestantai, 2,270 ka
talikų ir 246 žydai. Karo fronte žuvo 77 kapelionai. 
Naturale mirtimi esant tarnyboj mirė toks pat skai
čius — 77. 250 kapelionų buvo sužeisti.

Knygutėj “The Priest goes to war”, atspausdintoj 
1945 m. pabaigoj, paduodama, kad katalikų kapelionų 
karo tarnyboj mirė 87. 358 armijos kapelionai ir 30 
laivyno kapelionai už drąsą gavę garbės dekoracijas.

Visi, ir nekatalikai, pripažįsta, kad katalikai kunigai- 
kapelionai šauniai pasižymėjo visuose ginkluotų jėgų 
daliniuose ir visuose karo frontuose.

★
Karo Veteranai - Studentai

De Paul Universitetas Chicagoje iš visų katalikiškųjų 
universitetų Amerikoj turi daugiausiai studentų karo 
veteranų, būtent 7,675. Po jo eina Fordham (New Yor- 
ke) su 6,082 studentų veteranų; Marųuette (Milwaukee) 
5,306. Kiti universitetai taip jau tūkstančiais skaito, 
tačiau po mažiau. Vis tik yra geras reiškinys, kad 
antrojo pasaulio karo veteranai siekia aukštų mokslų.

Gavau visus reikalingus po-
Bet viskam kliudo tai rusai ir jais nepasitikėjimas pįerį-us, įr dar šią savaitę, 

plečiasi tarp visų valstybių. Sąjungininkai aiškiai ma- rodos, eis antras ešalonas atgal ir atsiprašytį žmoną, 
to, kad Rusija apsijuosia ekonomišku ir strateginiu Su tremtiniais, — abejingai Arbato aikštė visuomet 
diržu, stengdamosi pasigrobti Centrinę ir Balkanų Eu- tarė sėsdamas prie stalo su- pilna žmonių. Skubinantieji 
ropą, gi komunistai jau ruošia kitur laukus savo pro- movęs rankų pirštus Motie- didmiesčio gyventojai stum- 
pagandai. Amerikiečiai turi skubiai daryti, kad Euro- jus. do netikrais žingsniais žen-
pos kraštai ekonomiškai nepriklausytų nuo Maskvos, — Brangusai! Juk Mary- giantį Motiejų, patys steng- 
nes tada jau bus pervėlu išplėšti iš jos glėbio. tės vaikutis serga. Taip damiesi jį aplenkti. Jau te-

Rusai iš savo pusės ieško kelių išeiti į Viduržemio Sreit negalėsim važiuoti. Ne- mo. Gatvėse viena po kitai
jūrą ir reikalauja, kad Centrinė Europa ir Balkanai &a^ma palikti Marytę užsiplieskė šviesos. Motiejus 

vieną, tokios nelaimės pri
slėgtą, — prašančiu pasigai
lėjimo tonu spyrėsi Danutė 
ir ištiesė rankas apsikabin
ti vyrui kaklą.

— Na, jau, ar žinai, dova-

būtų jų įtakos zonoje. Tačiau dėl Italijos sovietai su
tinka padaryti kaį kurių nusileidimų. Vyšinskis davė 
suprasti italų atstovams, -kad Maskva nebeparemia Ti
to reikalavimų į Triestą. Pats miestas galėsiąs būti 
paverstas tarptautiniu, leidžiant naudotis visoms ap
linkinėms valstybėms, jų tarpe ir Rusijai, gi aplink nok! — suriko stumdamas 
esanti žemė turėtų, vis dėl to, būti atiduota Jugosla- nuo savęs jos rankas Motie- 
vijai. Atrodo, kad tuo klausimu bus susitarta ir Tries- jus: — Aš vedžiau tik tave 
tas vienokiu ar kitokiu būdu paliks itališkas. ir užtenka man rūpesčio su

viena, žmona. Rūpintis darANGLŲ-RUSŲ KONFLIKTAS DEL KOLONIJŲ vi30mis Uv0 -
Dar negalima sakyti, kad pati sunkiausioji kliūtis perdidelis kry&ia ant ma- 

šioj konferencijoj Italijos kolonijos, būtų peršokta. Nuo no 
Potsdamo konferencijos rusai nesiliauja reikalavę Tri- 
politaino, gi anglai bet kokia kaina gina Afrikos že
myną, kad ten rusai, neiškeltų koją. Dabar rusai nuo 
savo reikalavimo neatsisakė, tik pakeitė formą. Jie 
siūlo Tripolitainą pavesti po rusų ir italų kontrole, o

tebesvyravo.
Jis buvo gal kiek žemes

nis, nekaip vidutinių gabu
mų žmogus. Šiaip taip ir tai 
palengvintu būdu, nes karo 
metu, jis baigė medicinos 
fakultetą, gavo laikiną liū- 
dymą. Pardavė vadovėlius 
bukinistui ir laimingas, kad 
jų atsikratė. Jokių aukštų 
idealų, jokių dvasinių siekių 
neturėjo. Vienas viską už- 
gująs didelis jausmas Mo
tiejaus buvo — tai jo meilė 
Danutės. Kai tik ją gavo, 
visai pasinėrė meilės svai- 
gulyj, užmiršdamas visą pa
saulį. Tik vienudu nedide-

— Mateli, Marytė dabar 
taip nelaiminga. Negalima 
gi ją vieną palikti čia. Juk 
tai būtų nusižengimas; Ką
man mamytė pasakytų, kad iįam kambarėlyj. Tik vienu 

_ , . a® 3^ palikčiau! — pataikau- (jįeną įr naktį. Nieku ki-
Lybiją po anglų ir italų. Bet kaip anoji, taip ir šioji jančiu balsu meiliai bandė tu nesidomino nieko neaie- 
formulė anglams nepriimtina. Bevinas, grįžęs iš Lon- vįs dar geruoju išrišti klau- tik meilė ir meilė Mo- 
dono, ypač po pasikalbėjimo su Pietų Afrikos premjeru simą. J________
gen. Smuts, pareiškė, kad turėtų būti padaryti bandy- — Tegul važiuoja, kas
mai duodant Lybijai ir Tripolitainui nepriklausomybę! man.
Čia rusams jau buvo tikras siurprizas ir jų ptopagan- — Tai tu jai popierius vis
da buvo sumušta Bevino kirčiu. dėlto išrūpinai kartu. Taip
DODEKANESAS GRAŽINAMAS GRAIKIJAI

Kada Londone buvo iškeltas Dodekaneso klausimas, 
tai rusai priešinosi jam, šiandien jie kitaip žiūri ir jau 
nebesipriešina gražinimui prie Graikijos. Bet jie tikisi, 
kad už tą “nusileidimą”, jie gaus kitoj vietoj atpildą, 
būtent dėl Dardanelių sąsiaurio. Jie nori turėti jį savo 
kontrolėje karo ir taikos metu, kad jiems būtų užtik
rintas išėjimas iš Juodosios jūros.

Reikia pažymėti, kad šį kartą Molotovas yra sukal
bamesnis ir į konferenciją atvyko su plačiais įgalia-

reikėjo ir sakyti, — nudžiu
go Danutė ir vėl bandė pri
siartinti prie vyro.

— Aš tau sakiau, kad 
man užtenka savo žmona 
rūpintis.

— Bet juk jos vyras, grei
čiausia, žuvęs, o vaikelis 
serga. Kaip gi ji pati...

— Užtenka! — suriko kel
damasis nuo stalo vyras.

— Pareini žmogus nuo
vimais. Dabar jis nereikalingas nuolatos skambinti į darbo suvargęs namo. No-
Maakvą, kaip kad jis darė iš Londono...

Bet amerikiečiai nelinkę, nors ir kažin kokie būtų
Molotovo nusileidimai, kad pasaulis būtų perskirtas 
“geležine uždanga” ant dviejų dalių.
ITALAI NORI PASKANDINTI SAVO LAIVUS...

rėtųs pasilsėti. Bet čia žmo
na... Tai tikras kryžius! — 
ir, užsimetęs apsiaustą, Mo
tiejus išėjo pro duris.

Likusi viena, Danutė pe
rėjo kelis kart per kamba-

Italai reiškia didelį nepasitenkinimą “Keturių” spren- rį, Kiek pastovėjo prie lan- 
dimu dėl jų karo laivyno. Jūrininkų tarpe viešpatauja go. Mintys paskendo savo 
nusiminimo nuotaika ir žadama tuos laivus, kurie bū- ir savo artimųjų nelaimėse, 
šią paskirti Rusijai, paskandinti, bet neatiduoti. u ...... .

Admirolas Curten, priimtas italų vyriausybės pirmi
ninko Gasperi, pareiškė su ašaromis akyse;

— Aš tikiu, kad mūsų karo laivai pasieks kai ku
riuos užsienio uostus ir darysiu viską, kad jie nebūtų 
nuskandinti, bet...

Italai skaito, kad šis sprendimas yra neteisingas, ypač 
kiek tai. liečia laivų atidavimą rusams.

— Mes neverti šios bausmės, — sako jie amerikie
čiams ir anglams, — mūsų laivynas niekad prieš jus 
nekovojo.

Gi per liberalų partijos mitingą Benedeto Croce pa
reiškė, kad sąjungininkai buvo prižadėję nekeisti Ita- į^ip Marylė? 
lijos sienų ir palikti jos teritorijas, jei italai padės
kovoti prieš fašizmą.

— Mes nuvertėme Mussolini, bet dabar netenkame 
laivų ir teritorijų.
Kalbėdamas Edinbourge, ČiurČilis pareiškė, kad jis 
nepasitikįs jog tai būsianti sukurta ir reiškiąs nerimą 
dėl ateities.

— Mes pergyvenome sunkius mėnesius kada invazi
ja į mūsų kraštą buvo galimu dalyku, kada badas jau 
stovėjo prie mūsų durų. Bet aš nė kiek nesusilaikau 
pasakyti, kad dabar mes pergyvename daugiau jaudi-

Kad nors namie būtų ra
mu. Visvien, kaip kalbėsi ir 
ką kalbėsi, jis visados su
sierzina, supyksta ir šokasi 
rėkti’ ’.

— Dieve, kaip man tas 
sunku!..

Danutė įsmeigė akis į va
karus, kur leidosi po ilgos 
dienos kelionės saulutė. “Ji 
nukeliavo į Lietuvą, kur mes 
abi buvome taip laimingos. 
Greit ir aš į Lietuvą, tik 

7”
Prisėdo prie rankdarbio. 

Baigė pagalvėlę sofai. Deja, 
pro ašaras nematė darbo. 
Kad per daug neįsiverktų, 
Danutė nusišluostė ašaras 
ir išėjo pas Marytę. Tik ne 
vyru pasiskųsti. Kam sun
kinti ir taip baisią sesers 
būklę. Jį tik norėjo pasitei
rauti, kaip jos sūnelio svei
kata ir kaip reikės daryti

nančius laikus dėl mūsų ateities. Vyt. Arūnas su grįžimu į Lietuvą.

10,000
• DEGTINES 
« 2RANDES
• BUMO

Žmogus be užsiėmimo nėra 
žmogus, nes darbu negali 
įrodyti, kad juo yra. 150 sva
rų raumenų ir kaulų, tai da 
ne žmogus.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

ir {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mas Kabias 1

Be to, turima 
didelį ir gerą pa
sirinkimą M n n it
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

J E YVE LR Y — MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
SPECIALĖMIS KAINOMIS

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

KATHAN
KANTER

“UctuviSkM
žydukas”

3S

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

IJ III

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

i ni>eh r. s. uovEitvMKST sitkkvimon

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANALSKAS I’resident & Manager

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

•
Į — -Į. -Į- ——— ■. i —-Į-—— -50
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Pirmadienis, geg. 6 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
i Klebonas kum A. Linkus MOlinOmS rSCJCfutl I visados užimtas parapijos 

KONCERTAS — DAINOS ! reikalais. Po misijų, gražių
ir įvairumai 1Velyk^ iškllmili’ d4a,baI ruo_

šias prie 40 vai. atlaidų ge- 
Brighton Park. — Didysis gužės 12-14 dd.

parapijos choras, vedamas 
varg. Justo Kudirkos, gegu
žės 12 d. vakare, parapijos 
svetainėje rengia Motinų 
Dienos programą.

Koncerte dalyvaus Soda- 
licija, parapijos chorai ir 
mokyklos vaikučiai, kurie 
padainuos daug naujų ir dar 
negirdėtų dainų.

Mūsų parapijos choras y- 
ra gerai išlavintas ir kada 
tik ką rengia, koncertą ar 
teatrą, publikos neapvilia. Ji 
visados būna pilnai paten
kinta. Tas daug priklauso 
nuo gabaus muziko Justo 
Kudirkos ir gerų solistų bei 
muzikalių choristų. Taip ir 
šį sykį bus kas nors nepa
prasto.

Koncerto programa susi
dės iš chorų, solistų, duetų, 
kvartetų ir mokyklos į,vai
rumų.

Girdėti, kad visi tėvai, 
mūsų biznieriai, profesijo- 
nalai ir visi parapijonai at
silankys, į vakarą, kad pa
gerbus motinėles ir kad 
linksmai laiką praleidus ir 
parėmus parapijos mokyk
los maliavojimo darbą.

Klebonas kun. Briška ir 
vikarai kun. Stankevičius, 
kun. Valuckas ir kun. Miko- 
laitis teikia chorui talką 
šiam veikime. Dėlto koncer
tas ir įvairumai turės kuo 
geriausio pasisekimo.

Rengimo komisija, klebo
nas ir choro vedėjas ragina 
visus chorų narius dalyvau
ti visose repetiiijose trečia
dienio ir penktadienio va
karais ir iš anksto kviečia 
visus vietos lietuvius ir sve
čius iš kitų kolonijų atsilan
kyti.

Rengimo Komisija

Svarbus Sus-mas
Lietuvos Vyčių Seniors- 

Draugovės susirinkimas į- 
vyks gegužės 7 d., Dariaus- 
Girėno mažoje salėje, 4416 
S. Western Avė., 8 vai. vak. 
Visi nariai prašomi laiku 
susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Vyčių namas nupirktas, 
rankpinigiai sumokėti ir 
kontraktas pasirašytas. Lie
ka balansą apmokėti ir pe
rimti nuosavybę. Po to reiks 
rūpintis remontu ir įtaisy
mu. Šį reikalą turėsime ap
svarstyti. Be to, reikia ruoš
tis L. Vyčių Dienai (liepos 
4 d.), Vyčių choro koncer
tui, kad užtikrinus kuo gra
žiausi pasisekimą, ir daug 
kitų reikalų reiks aptarti.

Žiupsneliai Iš
Town of Lake

Kun. K. Barauskas nors j 
buvo ligos suimtas, vienok i 
nepasidavė ir kaip pirmiau, i 
darbuojasi. Labdarių kuopa Į 
irgi nesnaudžia, nes kun. K. 
Barauskas yra dvasios va- Į 
das ir daug naujų sumany- ' 
mų įneša.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenkiantieji nuo seny, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
I-EGULO Oint- 
mant palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
seny, atdaru Ir 
skandžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelta. lfigydyt 

senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite Ji irgi skaudlems 
nudegimams, ftųSų Ir sutrūkimy 
praSallnlmul. ir kad palengvinti 
Fsorlasls nležžjlmų. AtvSdlna va
dinamų Athlete's Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plktlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiflvlmo ir 
sutrflklmo tarp pirktų; geras ir 
sausos, trflkstančloa odos niežėji
mui, nuo darbo iSbflrimams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

LRGUIA) OINTMENT parsi
duoda po »I.O«, 1.7», ir S.OO.

Siųskite Jflsy Mooay Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pnln.hl Kil. 

Dept D. Chicago 39, UI.

Garbingai Paliuosuotas 
Iš Kariuomenės

KSAVERAS STANKŪNAS
Ksaveras Stankūnas, gimė 

Čikagoje, 1919 metais ba
landžio 7 d. Baigė Šv. Bar
nabo pradžios mokyklą ir 
Morgan Park Military Aca-

Valdyba | demy.

Penkiolikos Metų Mirties Atmintis

A.

, * *.

j
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A. A. JUZEFINOS KARPIŪTES
Prabėgo Penkiolika metelių kaip Dievas Brangiausis 

pašaukė mūsų mylimą dukrelę pas save 8to d., Gegužio 
1931 m. sulaukus šešešiolikoe metų amžiaus.

Mūsų mylimą dukrelė Juzefina, atsiskyrė nuo mūsų, 
kartu atsiskyrė nuo mūsų visą linksmybė ir ramybė. Visas 
mūsų gyvenimas yra liūdyse. Nors ir penkiolika metelių 
praėjo, nors ir labai toli esi nuo mūsų .mylimą dukrelė bet 
mūsų širdyje eisi su mumis visados ir būsi su mumis ant vi
sados kol tik Brangiausis Dievas nepašauks ir mus prisiarti
nus toji šiurpulinga valanda: Meldžiame tavęs_mūsų Brangu
sis Tėve Dangiškasis pasigailėk mūsų dukrelės a. a. Juzefi- 
nos, suteik jai amžiną atilsį, ir kad amžinoji šviesa šviestų 
per amžius.

Minėdami šia penkiolikos metų amintį už a . a. Juzefinos 
sielą atsibus gedulingos pamaldos 7ta d., Gegužės, 7:45 vai., 
ryto, Šv. Antano parap. Bažnyčioje Cicero, III.

Meldžiame visų giminių, pažįstamų ir visų parapdjonų 
dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. Juzefinos 
sielą.

Tariam labai širdingai ačiū už dalyvavime šiose pa
maldose.

Nuliūdę: J. Karpis šeimyna.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MK. NELSON 

— Sni^ninkn —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 F"

Užbaigęs militarinę aka- j Ksavero tėvas Vladas Sta- 
demiją Ksaveras mokėsi ' nkūnas, jau 34 metai turi 
Austin dirbtinų dantų labo- nuosavame name foto ^tu- 
ratorijoje ir vėliau darba- diją Bridgeporto kolonijoje, 
vesi kaipo pardavėjas dirb- 3315 So. Halsted St., todėl 
tinų dantų, lankydamas į- ir Ksaveras sugrįžęs iš ka- 
vairias vietas visoje Ame- riuomenės jau nebegrįžo į
rikoje. ankstyvesnę savo profesiją,

1943 metais spalių mėn. stojo pagelbėti savo tė- 
Ksaveras įstojo savanoriu į vui pagelbėdamas prie foto 
kariuomenę ir pasirinko ka- darbų Ksaveras kartu lanko
ro tarnybą Air Corps.

Pabaigė lakūnų mokyklą 
įgydamas pilną skraidymo 
apmokymą. Vėliau karo va
dovybės buvo paskirtos į 
lėktuvų inžinerijos skyrių, 
įsigydamas toje srityje spe
cialybę.

Užsibaigi 3 karui Ksave
ras buvo garbingai paliuo
suotas iš kariuomenės 1945 
metais gruodžio mėn.

ir i otografijos mokyklą,

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

JONAS BUDRIS
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylĮimą vyrą ir tėvelį, Joną Budrį.
Netekome savo mylimo Gegužės 7 d., 1945 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias Antradienį, Geg. 7 d., 1946 
m. šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 6:00 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasimelsti1 
už a. a. Jono sielą.

Nuliūdę: Žmoną Veronika, Dukterys Bernice ir Albina, 
Žentai, Anūkai, Brolis ir Kiltos Giminės.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Del Susitarimo Sauk:

Republic 6051

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIOOS

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

kad galėtų geriau patarnau
ti lietuviams šioje meno ša
koje.

Vladas ir Ona Stankūnai, 
Ksavero tėvai gyvena. Chi-

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtai! 
8 vai. vak.

cagoje — Beverly Hills ra
jone. Abi seserys Genovaitė 
ir Glorija yra ištekėjusios 
ir gyvena Wisconsin valsty
bėje.

MAŽEIKA1VANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

NULIŪDIMO
v” •rv I

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūzų patarnavimas yra greitas, mandagus. Ir 
jūsų flnanatfium stoviui prieinamas 1

NARIAI:
O h I o a g o s 
Lietuvių 
Laido tuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANGU 
Patarnau jam 
dienąirnakti

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________Telephone YARds 1419___________

I. J. ZOLP
1646 WE8T 46th St._________Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel. PULlman 9681

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

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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Atimtas cukrus
Vienuolikai krautuvių ir 

kepyklų atimtas leidimas 
cukrų parduoti ir jį naudo
ti. OPA susekė, kad jos žy
miai nusikalto račionavimo 
taisyklėms.

A. A. 
MAGDALENA 

STAPONKIENfc 
pi> tėvais Barkausknltč

Mirė Gegužės 4, 1946, 2:40
vai. i>o pietų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Šiau
lių apskr., Akmenės miesto.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą I.evoną, du sūnus; Leo ir 
Peter ir marčią Verą, du anū
kus: Peter Leo J r. ir Carol 
Ann, 2 brolius \Villiam ir An- 
toną ir daug kitų giminių ir 
pučjstanių.

Priklausė prie Aušros Vartų 
Moterų ir Merginų dr-jos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
67 33 S. Rpckwell St.

Ijaidotuvės Įvyks trečiadieni. 
Gegužės 8 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Gimimo 
švenč. Panelės parapijos baž
nyčią. kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos <už velionės sie- 
l9~ Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalvvauti šiose laidotuvės.'.

Nuliūdę: Vyras Būnat, Mar
ti, Anūkai, Broliai ir kiti Gi
minės.

Tjiidaotuvių Pirektorilus La- 
chawiez ir Simai, Tel. CANal 
2515. 
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STASYS LITWINAS SAKO:
1 • H A R A R T** Geriausias Laikas Pirkti 

UMDMI\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytą Išvaizdos Sidings 
— Langą — Durą — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enatnelio — Geležinių Namams Reikmenų 
' Hardware — Meisterio — Cemento — Šratų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

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!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130 

------ ---------------------------- V
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PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turt*. virt tn.soo.ow. — Atmrgos Fondą. VM tl.M0.0M.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION
4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141 Į

JUSTIN MACKIEWICH, Pres, and Mgr.
Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 

12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
...  f,

Išrado naujus čiepus
Illinois valstybinė labora

torija paskelbė išradus nau
jus vaistus (čiepus) nuo 
rauplių. Nauji vaistai grei
čiau veikia ir daugiau po
tencialūs.

MARIJONA GRICIENE 
(po tėvais Viličkaitė)

Gyveno 5537 S. Bishop St.
Mirė geguž. 5, 1946. 10:30

vai. ryte, sulaukusi pusės amž.
Kilo iš Šiaulių apskr., Papi

lės parap., Jonaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

yvrą Kazimierą, dukterį Oną 
Ir žentą Pranciškų Rokalčhis, 
4 anūkus, brolĮ Liudviką, švo- 
gerką Barbora Bogučianskienę 
ir šeimą, pusbroli Pranciškų 
Norkų ir šeimą, ir daug kitu 
giminių ir draugų, o Lietuvoje 
seserį Eleną Juknevičienę ir 
kitus gimines.

Priklausė prie šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 2 skyriaus.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopt, 3307 Lituanica 
Avė. laidotuvės ivyks ketvirta
dieni, geguž. 9 d. iš koplyčios 
8 vai. ryto bus ntl’dčta j šv. 
Kryžiaus parap bažnyčią, ku
rioje ivyks gedulingos na.mal- 
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta ) šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da'vvn.’ti š!ose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktė, žen
tas, Anūkai. Brolis, Švogerka, 
l’usbro'ls. ir kiti Giminės. 
Laidotuvių Direktorius Antho- 

ny M. Pliill'ps, YARds 4908.

J

TAIP, KAIP SENOVĖJE

Chicago krautuvėse dabar biznis eina prie lempų ir 
žvakių šviesos. Nuotraukoj vienoj apavų krautuvėj prie 
lempos šviesos moteris renkasi čeverykus. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Grace Moore į 
katalikus

Roma. — Grace Moore, 
žinoma Amerikos kino ir o- 
peros artistė, atvykus čia 
koncertams, kaip praneša
ma, “rimtai mananti” perei
ti į katalikų tikėjimą. Ji ti
kisi gauti audijenciją pas 
Šv. Tėvą. Be to, ji žadanti 
įsūnyti tris italų vaikus.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELEV 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7287

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BITDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHEC 1450 k. Ketvergo vak, 7:00

WESTWOOD LIOUOR STORE 1
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

DIENRAgTO ŪRAUGAS, CHTCAGO, H±TNOW

Kur ir kaip yra

Po įsakymo Chicago aptamsinti
BENDROS ŽINIOS TURINTIEMS REIKALŲ SU BIZ

NIAIS, KRAUTUVĖMIS, ĮSTAIGOMIS IR T. T.

Pirmadienis, geg. 6 d i *>43

liovėsi ieškojęs 
dingusių

Washington, D. C. — Na- 
vy Department pranešė nu
traukęs ieškojimą Pacifike 
dingusių be žinios karo me
tu 1,478 jūrininkų, 105 ma
rinų ir 83 pakraščių sargy
binių, Tačiau larys spaudi
mą, kad kitos valstybės tę
stų ieškojimą.

Indo-Kinijoj, Javoj ir O- 
landų Salose ieškojimas din
gusių tęsiamas.

Iki sekančio — vienokio, 
ar kitokio — vyriausybės 
pranešimo, Chicagoj judėji
mas didžiumoje bus tiktai 
nuo 2 iki 6 vai. vakaro, nes 
tik tuo laiku visiėms biz
niams ledižiama vaitoti elek
tra.

Vidurmiestyje ir (aplinkui, 
krautuvės bus atdtros nuo 
2 iki 6 vai. vakaro, išėmus 
Boston Store, kuri pati ga
minasi sau elektrą. Ši krau
tuvė bus atdara kaip pap
rastai. .

Kino teatrai visi dus atda
ri tiktai nuo 2 iki 6 vai.

Teatruose vaidinimai bus 
tąsiami tiktai tada, jei ats
kiri generatoriai pakeis 
elektrą, teikiamą Commott- 
vvealth Edison Co.

Opera paskelbtą programą 
žada išpildyti. Kompanija 
pasamdė vieną laivą su die- 
sel inžinais elektrai gaminti. 
Laivas bus pastatytas upėje 
prie operos rūmų.

Cirkus Chicago Stadiume 
tęsiamas prie aliejum teikia
mos jėgos šviesai.

Art Institute ir kiti muzė-

NOMINUOKITE 
IR IŠRINKITE 

ANTRAM TERMUI

THOMAS “TOMMIE”

C L U N E 46-A
U Ž

CALUMET TOVVNSHIP, IND.

ASSESSOR
DEMOCRATIC PRIMARY:

Gegužės 7 d., 1946.

M. Burke suimta
.Pagalios M. Burke, kuriai 

iškelta visa eilė skundų už 
apgavystes parduodant na
mus, valstybės gynėjo poli
cijos suimta jai išėjus iš 
Bryn Mawr viešbučio, kur ji 
gyveno užsiregistravus Mae 
Hill vardu. Jos namų adre
sas yra 9131 Ada St.

Arthur L. Whitmer, jau 
baustas kalėjimu, ir buvęs 
prezidentu Chicago National 
Life Insurance Co., taippat 
suimtas. Sakoma, jis esąs 
svarbiausias patarėjas M. 
Burke realestate biznyje.

Miesto trokas
suvažinėjo

Užpakalinėj gatvaitėj ad
resu 6013 N. Paulina St. 
miesto išmatoms surinkti 
trokas suvažinėjo trijų me
tų mergaitę, važiavusią va
dinamu “tricycle”. Troko 
draiveris sako visai nematęs 
mergaitės.

Moterų armija
eina į kova
Amerikos Legiono (Illinois 

valstybėj) moterų vienetai, 
kurie turi iki 7,000 narių, 
paskelbė einančios į talką 
American Cancer Society 
vajui, kad sukėlus $637,000 
kvotą kovai su vėžio liga. 
Vyriausias tos moterų ar
mijos štabas bus adresu: 20 
W Jackson Blvd.

AIYDi
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBASGVARANTl’OTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983-TRIangle 0073

jai elektrą vartos nuo 2 iki 6 
vai., bet bus atdari kaip 
paprastai.

Viešasis knygynas — cen- 
tralinis bus atdaras iki 7 
vai. vakaro. Visi skyriai 
(branches) bus uždaromi 6 
vai.

Miesto Salė, Apskrities 
Rūmai aptamsinti iki mini
mumo ir uždaryta šilima, 
kuriai vartojama elektra. 
Keltuvai da operuojami, bet 
inžinierių viršininkas sako, 
kad gali bet kada būti sulai
kyti ir tarnautojai bei inte
resantai turės laiptais vaikš
čioti.

Miesto, apskrities ir fede- 
raliai teismai bylas veda 
kaip paprastai, bet apitam- 
siuose rūmuose. Koridoriuo
se šviesa užgesinta. Keltuvų 
skaičius sumažintas 50 nuoš.

Kalėjimuose vadinami 
“floodlights” uždaryti.

Visos kitos vyriausybės ir 
visuomenės aptarnavimo įs
taigos atdaros kaip papras
tai, bet aptamsintos iki mi
nimumo.

Vaikų lavonai 
dėžėje

Anthony Liczkowski 8 m., 
ir Chester Lesniewski, 9 m., 
kurie nuo praeito pirmadie
nio buvo dingę ir kurių ieš
kota ežero pakraščiuose, ra
sti uždusę senoje didelėje dė
žėje jų pačių namo, 8422 
Baltimore Avė., palėpėje. 
Lavonai rasti sėdinčioj po>- 
zicijoj. Vienas jų da teblaikė 
rankoje žaislinį revolverį. 
Manoma, kad jiems pasislė
pus dėžėje viršus užsidarė 
>r spyna užsikabino taip, 
kad vaikai nepajėgė atidary
ti.

$100,000 už sužeidimą
Arthur W. Jahns, karo 

veteranui, kurs šiuo metu 
randasi Hines ligoninėj, teis
mas priteisė iš Pennsylvania 
Railroad $100,000 atlygini
mo už sužeidimą. Pakeliui į 
Europos frontą, jis buvo su
žeistas traukinio Piqua, 
Ohio, 1945 m. Sužeidimas bu
vo tokis, kad jį suparalyža- 
vo nuo juosmens žemyn.

A. A. 
EDVARDAS 

KRAPTAVIČIUS
Gyveno 763 S. Kolmar.

Mirė Gegužės 4 d., 1946 m., 
10:30 vai. ryto, sulaukęs 60 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr., Kėdainių parap.

, Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Jievą (po tėvais Mu
rauskaitė). dukterį Helen Bag- 
nall Ir jos vyrą John, sūn-ų, 
Edvardą, dvi podukros Ame- 
lią Janulis ir jos vyrą Char
les Ir jų šeimą Ir Johanna 
Walters ir jos vyrą William ir 
jų šeimą, posūnį Albert Zakes 
ir jo moterį Edną ir Jų šeimą, 
brolį Steponą ir jo moterį Oną 
ir jų šeimą, švogerką Barborą 
Kraptavičius ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
gegužės 7 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į fiv. 
Antano parap. bažnyčią, kurio
je įvvks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J fiv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
da'vvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Mote-ls Duktė. Sū
nus, Podukros. Posūnis, Bro
lis Ir visos kitos giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B Petkus, Tel. Town- 
ball 2109.
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/ mui
X 60 metų šį mėnesį (ge

gužės 4) suėjo nuo vadina
mų Haymarket riaušių, ku
riose septyni asmenys žuvo 
ir šešiasdešimts sužeista.

X Gegužės 12, Prez. Tru- 
mano proklamuota Motinų 
Diena. Visi ruoškimės tą 
dieną ypatingu būdu pa
gerbti savo motinas — ar 
jos gyvos ar jau atvargu- 
sios savo vargus kapuose 
ilsisi,

X P. F- Metrik, turįs jew- 
elry krautuvę, Melrose Park, 
yra ne tik geras biznierius, 
bet taip pat nepamiršta pa
laikyti lietuvių spaudos ir
L. Vyčių organizacijos, ku
rioje pats labai uoliai dar
bavosi.

X Albin Stabb, gyv. 5315 
Dakin St., kilęs iš Lietuvos, 
po 33 metų tarnybos Com- 
monwealth Edison Co., šio
mis dienomis išleistas į pen
siją. Jis turįs penkis sūnus, 
kurių du buvo kariuomenėj, 
ir vieną dukterį.

X Don Varnas Post 986, 
American Legion, steigia 
moterų vienetą. Susirinki
mas šaukiamas šį vakarą, 
gegužės 6, į Marąuette Hali, 
6908 S. Western Avė. Karių 
motinos, žmonos ir seserys 
priimamos į vienetą.

X M. Varkalienė, po pen
kių mėnesių atostogų Kali
fornijoj, šiomis dienomis grį 
žo į Chicago. Jaučias gero
kai pasilsėjus ir sveikatoj 
sustiprėjus. Ji yra žinoma 
mūs organizacijų darbuoto
ja ir rėmėja, dėlto grįžimu 
namo visi džiaugias.

X BALF 3-čias skyrius, 
Bridgeport, nuo gegužės 6 
d. atidaro stotį drabužiams 
ir .maistui priimti. Stoti3 
bus adresu 915 West 32nd 
St., pusantro bloko į vaka
rus nuo Halsted gatvės. Sto
tis bus atdara kasdien, iš
skyrus šeštadienius ir sek
madienius nuo 6 iki 8 vai. 
vakare.

X Vladas Makauskas kar
tu su savo giminaite Joana 
Makauskaite-Švediene ir jos 
vyru apžiūrėjo “Draugo” 
redakcijos ir spaustuvės į- 
rengimus, ir paaukojo į iš
tremtų lietuvių Spaudos Fon 
dą $4.25. Pasižadėjo tolimo
je Maine valstybėje surasti 
dar daugiau “Draugui” skai 
tytojųi

X Šv. Vardo Draugija, 
Town of Lake, įsteigė nuo
savą klubą prie 46 ir So. 
Marshfield gatvių. Klubas 
gražiai užlaikomas. Susirin
kusiems nariams vakarais 
tikrai malonu yra laikas 
praleisti bežaidžiant ir be- 
diskusuojant įvairius klau
simus.

X Dr. Constance O’Britis. 
turinti ofisą adresu 2408 W. 
63 rd St., Nekalto Prasidėji
mo Seserų Gildos seimui, bu
vusiam baland. 28 d., pri
siuntė sveikinimo auką — 
čekį $25.00. Nuoširdžiai dė
kojame Dr. O’Britis už to
kią stambią dovaną. Dr. O’ 
Britis, yra adv. Frank Mast 
(Mastausko) žinomo žymaus 
veikėjo žmona. Gildos na
riai ir seserų prieteliai, rei
kale malonėkite susipažinti, 
nes ji yra lietu vė-daktarė.




