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ANGLIAKASIAI ŠIANDIEN SUGRĮŽTA DARBAN
BADAUJA KINIEČIAI MALDAI’J A NORS SAUJELES RYŽIUŠvedijos Laikraščio Vedamasis Apie 

Pabalčio Valstybių Laisvės Problemą
Spėjama Iškas 25,000,000 Tonų Anglies 
Todėl Panaikinama Įvairūs Draudimai

(LAIC Žinios)

STOKHOLMAS. — Už
sienių reikalų ministerių 
Paryžiaus konferencijos iš
vakarėse, nurodo “Svenska 
Dagbladet” vedamajam (I.
J. Šeiniaus) balandžio 21 d. 
į nesenai iš Washingtono 
pasklidusią žinią, kad sovie
tų valdžia šaukiamojoj kon
ferencijoj mano pakartoti 
savo reikalavimą dėl Balti
jos valstybių prijungimo 
pripažinimą. Diplomatiniuo
se Washingtono sluoksniuo
se esama įsitikinimo, kad 
Anglija būtų linkusi tai pa
daryti už sovietų nusileidi
mą kitur, bet kad J. A. V. 
tokiai Europos senai mainij 
politikai esančios priešin
gos, turėdamos be to skai
tytis su labai galimu krašto 
opinijos pasipriešinimu.

Nuo vokiečių-rusų karo 
pradžios Baltijos valstybių 
vardas tik retai ir nenoro
mis buvo prisimenamas: 
vengta jaudinti Kremlio po
litikų nervus. Winston Chur- 
chill buvęs tuo atžvilgiu ti
pingas pavyzdis. Bet štai 
savo kalboje New Yorke ko
vo 15 d. jis jau kalba apie 
Baltijos valstybes kaip so
vietų imperializmo auką.

Stalinas Pasižadėjo 
Didinti Rusiją

Tuo pat metu Times skel
bia Neville Chamberlino val
džios nario lordo Dunglass 
laišką, kur patvirtinamos 
ankstyvesnės žinios apie so
vietų valdžios reikalavimą 
1939 m. okupuoti Baltijos 
valstybes kaipo nediskutuo
tiną sąlygą susitarimui su 
Anglija ir Prancūzija.

Kokią lemiamą rolę sovie
tų imperialistinis reikalavi
mas Baltijos valstybių sąs- 
kaiton suvaidinęs naujo pa
saulinio karo pakurimui, 
parodė ir Nurnbergo byla, 
nežiūrint visų sovietų tei
sėjo pastangų aptemdinti 
nemalonią teisybę. “Laido
jant Leniną pasižadėjo Sta
linas ‘padaryti sovietų są
jungą didesnę ir stipresnę/ 
tą pažadą jis kartoja kiek
vieną sausio 21 d.; Lenino 
mirties dieną, ir reikia pri
pažinti, kad ligšiol jis sėk
mingai jo laikėsi,” rašo 
Svenska Dagbladet. 
Amerikoje Reaguota Prieš

Pabalčio Okupavimą
Visa tai esą gerai supran

tama Washingtone kaip ir 
kitur pasaulyje, “Amerikos 
politikos garbei reikia pa
sakyti, kad ji laikosi mora
linių motyvų ir kad tai ne
galima, kaip kas ciniškai 
bando, išaiškinant tuomi, 
kad Amerika gali tai sau 
pavelyti.” Pabrėžiama, kad 
Amerikoj jau iš pat pra
džios daug smarkiau nei ki
tur reaguota prieš Baltijos 
valstybių okupavimą.

Išskaičiuojama visi žy
mesni tuo atžvilgiu aktai ir 
žygiai, nuo prezidento Roo-

sevelto atsakymo lietuvių 
delegacijai iki teisėjo Jack- 
sono akcijos. Kad J. A. V. 
3avo užsienio politikoje va
dovaujasi Stimsono princi
pu, nepripažinti smurto ar 
grąsinimais atliktų padari
nių, jos įrodė savo elgesiu 
Kinijoj, nepripažinusios jo
kių Japonijos po 1895 m. 
padarytų laimėjimų.

Faktas, kad Baltijos val
stybių pasiuntinybės ligšiol 
veikia Washingtone ir Lon
done rodo, kad ir čia reikia 
tikėtis tokios pat konsek
ventiškos laikysenos.

Baltijos Tautos Sudaro 
Teisės Klausimą,

“Maskva, kuri rodo tiek 
susidomėjimo Levanto ir ki
tų Azijos tautų išsilaisvi
nimo judėjimu, turėtų pati 
parodyti gerą pavyzdį ir nu
imti pančius nuo tų tautų, 
kurios dabar geležinėmis 
uždangomis yra hermetiškai 
izoliuotos nuo viso kito pa
saulio. Nurodymas į 1940 
m. rinkimus tai joks argu
mentas tiems, kurie matė 
kaip tokia procedūra veikia 
tos pat rūšies “demokrati
niuose” kraštuose, nustato 
laikraštis ir paskum toliau 
tęsia:

“Baltijos tautų reikalas 
yra didelis reikalas, nes. jis 
sudaro aiškų, teisės klausi
mą, labai artimai paliečian
tį, visas mažas tautas... Nie
kas negalės nuginčyti, kad 
smurtas prieš Baltijos vals
tybes sulaužė galiojančias 
sutartis ir kad, nugalėjus 
Vokietiją, jokios kalbos il
giau negali būti apie sau
gumo reikalą, o kad čia da
bar išimtinai eina kalba 
apie “Lebensraum/ naujo
sios santvarkos sąvoką, ki
lusios iš dinamiško imperia
lizmo, priešingo nemiršta
mai teisės idėjai,
• “Jei ta idėja išlaikys vi
są savo kuribingą gajumą 
Vakaruose ir prigys mūsų 
milžinėje valstybėje — ta
da atgaus Baltijos tautos 
savo laisvę, nugalės teisės 
idėja jų pačių gerovei, ir jo
kių kaimynų žalai.’’

Lenkiškai Kalbantieji
Kraustomi Lenkijon

New Yorkas. — Lenkų 
spaudos, žiniomis, praneša
ma, kad iki šių metų ru
dens visi lenkai turi iš Lie
tuvos išsikraustyti. Tokių 
'asmenų lenkų šaltiniai pri
skaito į 200,000 1938 metais 
Lietuvoje, ir 80,000 Vilnijo
je.

Čia, matomai, lenkų šal
tiniai kiek apsirinka: pa
duoti skaičiai turi būt su
keisti — 80,000 Lietuvoje ir 
200,000 Lenkijoje.

Antra vertus, kiti šalti
niai tvirtina, kad lenkiškai 

i kalbantiems jokios prievar
tos kraustytis nėra. Kraus
tosi (ar išsikraustė) tikrais 
lenkais save laikantieji ir 
tai vien savo noru.

Pažiūrėjus į šiucs veidus ir ištiestas (rankas matosi tragedija bado Hunan pro
vincijoje, kuri vienu Laiku buvo Kinijos “r yžių centras.” Nuotrauka buvo padaryta 
Chiyang mieste, kuomet badaują žmonės apspito fotografo Harlom Church automo
bilį, vildamiesi, kad jis galės jiems duoti bent kiek ryžių. (Acme Telephoto.)

Lietuvaitė Karo Našlaitė Kungytė 
Vyksta Chicagon Ieškoti Giminių

AGLESTERHAUSEN, 
Vokietija, geg. 11. — Biru
tė Kungytė, 16 metų am
žiaus karo našlaitė, išva
žiuos su pirmu būriu vai
kučių iš išvietintų asmenų 
stovyklų, kuriems buvo duo
ta leidimas emigruoti Ame
rikon. ,

Birutės tėvas Juozas Kun- 
gys — arba Tadas Smitas 
— išvyko į Chicagą su sa
vo tėvais kuomet buvo 16. 
Birutė nežino kaip senai 
tas buvo, tik žino, kad tė
vas per 30 metų turėjo vais
tinę kur nors Chicagoje 
pirm negu grįžo į Lietuvą, 
kur ji gimė.

Nemuno Ir Neries Upės Išsiliejo, 
Padarė Didelius Nuostolius Kaune

Šių metų kovo 24 d. išsi-j Winston Churchillį kaipo 
liejo Nemuno ir Neries upės. “Visų didžiausią pataikau- 
Vanduo apsėmė du trečda- Į toją.’’ Jis sakė buvęs karo 
liūs Kauno miesto su jo met0 ministras pirmininkas 
priemiesčiais. Apsemtos vie-, pataikavo prižadėdamas di- 
tos išbuvo po vandeniu ke-! džiosioms valstybėms “ką 
lėtą dienų. i tik jos norėjo. Jis darė tą

Tokio didelio potvynio !su J- A. Valstybėms ir darė 
dar hera anksčiau buvę to-1 tą su Maskva,” Greenwood 
je srityje. Padaryta labai j pareiškė.
daug nuostolių. Žuvo nema
žai žmonių ir gyvulių.

Sauginiai Nukentėjo 
Ši žinia pasiekė DRAU

GO redakciją laišku, kuris 
buvo rašytas iš Kauno š. 
m. balandžio 2 d., ir pasie
kė Chicagą gegužės 10 d.

Tame pat laiške praneša
ma, kad per karą labai 
smarkiai nukentėjo Saugi- 
nių kaimas, esantis Kurtu
vėnų parapijoje, Šiaulių ap
skrityje.

Pavadino Churchilli 
'Didžiausiu Pataikūnu'

BIRMINGHAM, Anglija, 
geg. 11. — Anglijos vyriau
sybės lord privy seal Ar-
thur Greenwood, kalbėda- tėjančius bendrus rinkimus
mas West Midland darbie- 
čių susirinkime, nupiešė

i-'

Birutė mano, kad jos tė
vas buvo Amerikos pilietis. 
Kiek jai žinoma, jis turėjo 
bent vieną brolį ir seserį, 
gal daugiau, kurie gyveno 
Chicagoje. Ji nežino ar jie 
yra gyvi, ar kur jie gyve
na, bet viliasi juos surasti.

Birutė kolkas vartoja tik 
kelius žodžius anglų kalbo
je, bet mokosi anglų kalbos 
šioje UNRRA stovykloje 
kalnuose 15 mylių rytuose 
nuo Heidelbergo.

Čia surenkami našlaičiai 
iš išvietintų asmenų sto
vyklų amerikiečių zonoje. 
Iš jų parenkami tie, kurie 
bus vežami Amerikon.

Sako Sudraus Visus 
'Fašistus' Lenkijoje

VARŠUVA, geg. 11. —
Lenkijos premjeras Edward 
Osubka>-Morawski sakė val
džia sudraus visas “anti-de- 
mokratines, fašistines” gru 
peš stiprioje liaudininkų 
partijoje, kuriai vadovauja 
vice premjeras Stanislaw 
Mikolajczikas, buvęs Londo
no lenkų vyriausybės virši
ninkas.

Mikolajczik tuoj užginčijo 
fašistų buvimą liaudininkų 
partijoje, ir sakė nė viena 
politinė partija neturi tei
sės bandyti kontroliuoti ar-

Lenkijoje, kuriems diena 
dar nėra nustatyta.

A J

Bolševikai Šaudė į 
Amerikieti Generolą

BERLYNAS, geg. 11. — 
Rusai sargybiniai šaudė į 
U. S. maj. gen. C. R. Moo- 
re, ir sulaikė jį virš valan
dą laiko ketvirtadieny, ame
rikiečiui karininkui bevyks- 
tant į Leipzigo parodą. Moo- 
re buvo pačių rusų kviečia
mas.

Incidentas įvyko netoli 
Eisenach, rusų-britų okupa
cijos zonų pasienio. Forma
lus protestas padarytas ru
sų štabui Berlyne.

Paliaubos Sustabdė
Civilį Karą Kinijoje

NANKING, Kinija, geg. 
11. — Oficialiai pranešta, 
kad Tsinane pasirašyta pa
liaubos sutartis Shantung 
provincijai, tuo baigiant 
paskutinį valdžios-komunis- 
tų kovą centrinėje Kinijoje. 
Dabar lieka tik išaiškinti 
skirtumus dėl kurių kauja- 
masi Mandžiurijoje.

Derybos Azerbaidžiano 
Grįžimui Nutrauktos

TEHRANAS, Iranas, geg. 
11. — Valdžios nario pra
nešimu, derybos dėl Azer- 
baidžiano prisijungimo atgal 
prie centrinės Irano vyriau
sybės nutrūko kuomet Ira
no valdžia atsisakė priimti 
naujus azerbaidžianiečių de
legacijos pasiūlymus. Spėja
ma premjero Jafar Pishe- 
vari lydima delegacija grįš 
į Tabriz.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Žemės ūkio sekr. Anderson vakar sakė dabar yra 

pats kritiškiausias laikotarpis pasaulio maitinime.
—Sakyta alijantai priims Šveicarijos pasiūlymą ir pri

ims pusę $250,000,000 vokiečių turto tame krašte.
—Irano radijas sakė premjeras Ghavam užginčijo ra

portus būk jėga bus vartota prieš Azerbaidžianą.
—Vanduo užliejo 30 kaimų Adana lygumoje pietrytinė

je Turkijoje, paliekant 2,000 asmenų be pastogės.
—Šen. Brewster (R., Me.) sako Anglija palaiko ara

bas Vidurryčiuose kad “palaikyti ir padidinti Anglijos 
attejaus koncesijas” toje pasaulio dalyje.

—Arabų sąjunga Cairo sakė jeigu Tripolitainas bus 
pavestas Italijos globai, tikrai bus karas.

WASHINGTON, geg. 12. 
— John L. Lewis ir kasyk
lų, savininkai vakar tarėsi 
dvi valandas, bet neraporta
vo jokio progreso išpildyme 
Prez. Trumano reikalavimo 
iki trečiadienio susitarti 
minkštos anglies kasėjų 
streiko baigimui.

Įsigaliojus dviejų savai
čių paliauboms, Lewis’as 
pats vėl dalyvauja derybo
se. Reporteriams pasakyta, 
tačiau, jog jokie nauji rei
kalai nebuvo iškelti.

Pirmadieny Grįžta 
Paliaubos 40 dienų ilgu

mo streike siųs angliaka
sius atgal į kasyklas pir
madieny iki geg. 25 d. Spė
jama, kad per tas dvi sa
vaites bus iškasta 25,000,000 
tonai anglies .

Vidaus reikalų sekr. Krug 
išleido įsakymą valdžios 
kontroliavimui visų paliau
bos metu iškastų anglių, 
kurios bus išdalintos viešo
sioms tarnyboms, geležin
keliams, ir kitiems reikalin
giems vartotojams.

Panaikino Draudimus
Illinois valstybėje preky

bos komisija panaikino elek
tros vartojimo draudimą, 
išskiriant vien tik išorinėms 
iškaboms ir nebūtinai rei-

AFL Kviečia Firmas 
Kovoti Komunistus

ASHEVILLE, N. C., geg. 
11. — A. F. of L. viršinin
kai šiandien ragino Pietų 
valstybių darbdavius koope
ruoti su jų organizacija ko
voje prieš CIO unijos komu
nistinį sąjūdį.

AFL prezidento William 
Green kalba buvo nukirsta 
nuo oro bangų šį vakarą, 
kuomet nežinomi piktada
riai perpiovė tris vielas 
miesto auditorijos rūsyje. 
Radijas sustojo veikęs kaip 
tik pirm Green numatytos 
kalbos.

Nuernberge Nušauti 2 
Amerikiečiai Kareiviai
NUERNBERGAS, geg. 11.

— žmogžudys vakar naktį 
nušovė du iš trijų ameri
kiečių kareivių pravažiuo
jančių per miesto gatvę su 
trim draugėms.

kalingoms šviesoms.
ODT baigė prekių vežimo

draudimą nuo sekmadienio 
ryto. Taip pat panaikintas 
aprubežiavimas paštu siun
čiamų siuntų dydžio.

Geležinkeliečiai Streikuos 
CLEVELAND, geg. 11.—

Brotherhood of Railroad 
Trainmen prez. A. F. Whit- 
ney pavadino valdžios pla
ną paimti geležinkelius 
“burlesku,” ir sakė jo ir 
traukinių vairuotojų unijos 
nariai bus instruktuoti strei 
kuoti ateinantį šeštadienį, 
jeigu nebus sudaryta nauja 
sutartis, pirm tos dienos.

Patiekė Reikalavimus 
NEW YORKAS, geg. 11.

— UMW derybų komitetas 
prašė kietos anglies kasyk
lų savininkus įrašyti WLB 
leistus algų pakėlimus į pa
grindinių algų sutartį.

Šiandien Vėl Derėsis 
SPRINGFIELD, III. —

geg. 11. — PMWA unija 
ir Illinois kasyklų atsto
vai pirmadieny vėl sueis 
tartis dėl darbo sutarties. 
Senoji sutartis išsibaigė ba
landžio 30 d., ir nuo to lai- 

j ko 18,000 PMWA narių ne- 
I dirba.

Italai Necrisiekdina
Savo Naująjį Karalių
ROMA, geg. 12. — Šauk

dami “šalin su karalium!” 
50,000 italų vakar tvarkin
gai demonstravo prieš nau
jąjį karalių, Humbertą II. 
Tuo pat metu pranešta, jog 
nutarta neturėti jokios ce
remonijos Humberto prisie- 
kdinimui, kas, tačiau, ne
paveiks Humberto teisės į 
sostą po jo tėvo Viktoro 
Emanuelio abdikacijos.

Cairo raportas sakė Egip
to karalius Farouk tiuvyko 
į Aleksandriją priimti abdi- 
kavusį Italijos karalių ir jo 
šeimą, kuriems parūpinta 
vila Aleksandrijos prie
miestyje.

Pillsbury Malūnas 
Be Kviečių: Užsidarė

MINNEAPOLIS, geg. 11.-
Pillsbury Mills prezidentas 
šiandien sakė bendrovės 
“A” malūnas, savo laiku 
didžiausias pasaulyje, dėl 
stokos kviečių šį vakarą 
užsidaro.

KALENDORIUS
Gegužės 13 d.: Šv. Rober

tas ir Šv. Zigmantas; seno
vės: Gardievutis ir Nergo- 
nė.

Gegužės 14 d.: Šv. Boni- 
facijus ir šv. Viktoras; se
novės: Gintaras ir Milda.

ORAS
Dalinai ūkanota, šaltoka. 

Saulė teka 5:34; leidžiasi 
8:01.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Tremtiniams ir Baltijos
Universitetui

Į atsišaukimą Velykų pro
ga aukoti tremtiniams rū
bų, maisto, knygų ir kitų 
dalykų, atsiliepė visa eile 
lietuvių, pavieniai ir per 
BALF skyrius.

Gauta taip pat aukų kny
gomis ir mokslo reikmeni
mis Baltijos Universitetui, 
pradėjusiam veikti Hambur
ge kovo 13 d., ir lietuvių 
tremtinių mokykloms bei 
gimnazijoms.

Deja, tai tik lašas jūroje 
Todėl kviečiame ir toliau 
siųsti mokykloms reikalin
gą medžiagą, maistą, muilą, 
vyriškus rūbas ir batus, bal
tinių (jie greičiausiai susi
dėvi), vaikams aprėdalo.

Iš šeimų, kurios išleido

Thompson, Conn. Mariana- į klebono, kun. Virmausko,1 šio pasaulio įstatymai ne- Tel. — YARds 5557 
polio kolegija 2£0 s z.; Thorp Boatono lietuvių parap. kle- atsimaino, kol jų kas nors 
Wis. W. M. Urban 22 sv.; bono ir kun. dr. Kazimiero neatmaino. — Garfield.
Toronto, Canada A. Frenza- Urbonavičiaus. Kolegija yra
lis 26 sv. dėkinga TT. Marijonų Rė-

Utica, N. Y. Šv Jurgio par. mėjų skyrių valdyboms ir
1,384 sv.; Waul-ee3ha, Wis. nariams, pasidarbavusiems 

Haverhill, Mass. BALF skautės 10 sv. Wate būry, prįe užkandžių priruošimo, 
skyrius 5,939 sv., (mokyklos Conn. Anna Markeviči/s 23 aukojusiems valgius, šeimi- 

i sv.; A. J. Alcksis (gaidų) 18 ninkėms už padėtą triūsą ir 
Mass. sv.; Worccrtar, Mxs. šv. rūpestį, tikietų platintojams,

Kazimiero par. 220 sv.; Šv. jr yisiemš, o visiems atsi-
Kazimiero mokykla 50 sv.; laukusiems ir kokiu nors
Mrs A. R. Bakancwski 45 prisidėjusiems prie vai

E Orange, N. J. T. M. 
Grybaitė 11 sv. ,

Cirardville, Pa. V. Sarys 
(gmdų) 2 sv.

reik.) 67 sv.
Jamaica Plains,

Gert. Yurėnas 40 sv.
Kearny, N. J. BALF sky(

rius maisto 324 sv.; ,Lyn- 
brook, N. Y. J. Raudonaitis 
257 sv.; J. Steponavičia 30 
sv.; Lakewood, Ohio F. J. 
Žuris 20 sv.; Lorain, Ohio 
skautės 40 sv.; Los Angeles, 
Cal. Prel. J. Maciejauskas 
620 sv.; Petras Žilinskas 13 
sv.

Maynard, Ohio J. Grigai-

sv.: J. Dvareckas 130 sv. 
New York, N. Y. Lietuvos

Konsulatas 70 sv.; N. N. 11 
sv.; Žvingilas 58 sv.

Brooklyn, N. Y. Apreiški
mo mokykla 25 sv.; O. Lau- 
rinienė 3 sv.; Račkauskienė 
12 sv.; Mrs. J. Marcus 15 av.; 
F. Jodei 15 sv.; J. Jakaitis

tienė 20 sv.; Mt. Carmel, 16 sv.; K. Vaitiekūnas 7 sv.; 
Pa. Šv. kryžiaus mokykla e. Milukienė 16 sv.; Misevi-
39 sv.

Naugatuck, Conn. P. Vi
leišis 21 sv.; Newark, N. J. 
H. Beržinskis 83 sv.; BALF

52 i

dinimo pastatymo ir pasi
sekimo.

Kartu pažymime, kad vai
dinimas kolegijai yra davęs 
gryno pelno : Cambridge 
$65.00, Bostone — $176.11. 
Tą dieną padaryta kolekta 
Cambridge, ir surinkta iš vi
so $169.00. Aukojo sekantie
ji:

Kun. Pr. Juškaitis $25.00,

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI
$150

į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IK VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

l.K VARMSŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

vaikus į daktarus, inžinie- skyrius 35,282 sv
rius ar kitokius specialistus, 
laukiama knygų anglų kal
ba, instrumentų Baltijos U- 
niversitetui. Studentai lietu
viai bus už tai ypatingai dė
kingi. Knygose prašome pa
žymėti aukotojų vardus ir 
adresus.

Balandžio mėn. aukų gau
ta:

Altoona, Pa. Skautės 38 
sv., Ansonia, Conn. Rose Ma- 
čiulėnas (mokyklos reik.) 2 
sv.

Boston, Mass. BALF sky
rius ir Sv. Petro par. 724 
sv., (knygų) 168 sv., (mo
kyklos reik.) 65 sv.; C. Ka- 
volienė 1 sv.; BALF sky
rius 1,749 sv.; “Darbinin
kas” įvairūs aukotojai (kny
gų) 209 sv.; “Darbininkas”
(knygų) 78 sv.

Baltimore, Md. Šv. Alfon
so mokykla (mokyklos reik.)
60 sv.; Buffalo, Wyo. J. Z.
Pašinas 1 sv.

Cumberland, Md. skautės mokyklas 
13 sv.; Chelmsford, Mass. į field, III.

New Haven, Conn. skautės 
8 sv.; New Kensington, Pa. 
A. Bacėnas 12 sv.

Omaha, Nebr. Šv. Antano 
mokykla (mokyklos reik.) 2 
sv.; Ovensborough,' Ky. Ste- 
11a Ciral (mokyklos reik.) 1 
sv.

Paterson, N. J. N. N. 5 sv. 
kun. J. Klinta 27 sv.

Pittsburgh, Pa. A. J. Ma
žeika '56 sv.; Šv. Vincento 
parapija 1,091 sv.; J. A. Se
nulis (gaidų) 2 sv.; Pitts- 
ton, Pa. BALF skyrius 4,435 
sv. Putnam, Conn. Nekalto 
Prasidėjimo vienuolynas 30 
sv.

Rockford, III. A. Savickas 
11 sv.; Lietuvių Katalikų 
Labdarybė 115 sv.; BALF 
skyrius 8,135 sv.

Scranton, Pa. F. C. Narish 
2 sv.; Sheboygan, Wis. Ne
kalto Prasidėjimo par. 16 sv. 
Shenandoah, Pa. šv. Jurgio 

43 sv.; Spring- 
skautės 26 sv.;

Mrs. A. Pieslak 52 sv.; Cle- i Stamford. Conn. BALF sky- 
veland, Ohio BALF 1,685 sv. rius (maisto) 358 sv.

Chicago, III. BALF sky- Tamaąua, Pa. Šv. Petro ir 
rius 10,848 sv.. per Marshall j Povilo vienuolynas 6 sv.; 
Field and Co, 10 sv.; Chica-
gos Lietuvių Moterų klubas 
2 sv.; F. D Yakas 140 sv.;
N. N. 16 sv.: Šv. Antano mo
kykla 58 sv.; Šv. Kazimiero 
Seserys (mokyklos reik.) 1 
sv.

Detroi*. Mich. Paurazas 78 
sv.; BALF skyrius 76 15 sv.
(mokyklos reik.) 145 sv.;
BALF skyrius (per Brazį)
675 sv.

čienė 4 sv.; “Amerika — _ , _
sv.; Petrauskas 15 sv.; B. i Tekle Banienė $10.00. 
Makarskis 17 sv.; Kazlaus-1 Po $5-00 aukojo: Teklė 
kienė 13 sv.; Tumsienė 4 Enkauskas, Lenkauskų šei- 
sv.; ... Radzevičienė 28 sv.;, ma> Maukus, Norbutas, Kap 
K. Strumskis (gaidų) 15 sv.;1
J. šovelskis 13 sv.; B. Dar- 
lys 13 sv.; K. Leiga 1 sv.; 
Šv. Jurgio par. 103 sv.; A. 
Juškauskas 29 sv.; T. Stu- 
čineė 9 sv.; Mary Lamont 9

čius, Remeika ir Jakučio šei
ma.

Po $2.00: Anuškevičiras, 
Bingiel, Gintalas, Gillis šei
ma, Jasinskas, Luzeckas, 
da, Šimkus, Vinciūnas, Straz

sv.; P. Grisaitis 68 sv.; per Mockevičienė, Puzinas, Skau
Brundzą 15 s v.; Narvydas 8 
sv.; Mrs. A. Šablevičius 42 
sv.

Jamaica, N. Y. Mrs. H. 
McArdle (mokyklos reik.) 
15 sv.

Richmond Hill, N. 
Višriauskas 35 sv.

Y. A.

Marianapolio Žinios
Ryšium su įvykusiais Ma- 

rianapolio High School mo
kinių vaidinimais ‘Lietuvos 
Žemė’ Cambridge ir So. Bos
tone, Marianapolio Kolegijos 
vadovybė širdingai dėkoja 
visiems vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie vaidini
mo pasisekimo. Ypatingai 
čia reikėtų pirmon galvon 
pažymėti malonų prisidėji
mą tam reikalui pritaikin
tais prakalbomis pasakytais, 
kun. Juškaičio, Cambridge

dų šeima, Vaisauskas, Rau- 
deliūnas, Sandai, Kopivar 
dienė.

Po $1.00: Cetkauskas, Co- 
ady, Gužauskas, Jankauskas 
O’Leary, Mockevičius, Bar- 
dauskienė, Skibauskas, Tam 
kutonis, Tamulynas, Vinciū
nas, A. ir H. Zulon, Skirtus, 
Wysocki, Gribaitienė, Benu- 
zis, Girdvainis, Dabriskienė 
ir Mockevičiūtė.

Tad visiems aukojusiems, 
pasidarbavusiems ir prisidė
jusiems prie vaidinimo ir 
kolektos pasisekimo, ypač d. 
g. klebonams, kun. Pr. Juš- 
kaičiui ir kun. Pr. Virmaus- 
kui tariame nuoširdų lietu
višką ačiū.

Vadovybė

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Turtine Gražų Pasirinkimų 
l»i6ni. SIENINĖS POP1EROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

IHARCtlTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

Nuo

OFISO VALANDOS:

S Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:»0 rak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
I Home Galis In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
aOURS: Daily •—• P. M.
Baturdays • A M. to • P. ’M.

MAROUETFE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsluk
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 uo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

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

Tikslus Tyrimas 
Orthoptlo Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklas AtnaujLnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Rankos)

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

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-tno?

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 — GROvehUl 2243

.kVlEClAMl
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
■ŽINIŲ 

•RANF.MM’

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime ūkinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0323, Ciiicago

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 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 LAJFayette 3219 
Rez. Tel. REPublle 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzte 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROveliill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., 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.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. Ilemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
TAUNDO8: nuo 1-4 ir t-» knadl.n

Išskiriant trečiad. Ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 - 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tek: MDDvray 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 vaL dieną.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublle 7868

Kas. 6968 So. Taiman Ava.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HRlOook 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 Nedeliomis susitarus

TsL OANal 0257
Res. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SLDR. J. W. KADZEW1CK Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRV 

RRAUTIJV®

3241 So. Ilalsted Street 
CHICAGO. ILLINOIS 

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite dideli 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 L 
Šiuos dalykus galite isigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

10,000
• DEGTINES

BONKŲ
3RANDE8
RŪMO

GIN 
• VYNO

KORDIALŲ

Mano 22 metų praktikavimas 
jflsų 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- 
.lausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

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

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6254 S. Ashiaud Avė., 

ROOM B.
Ofiso TeL: GROvehUl 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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

BTTDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k NedSlios vak. 9:30 
WHFC 14 60 k Ketvergo rak. 7:00

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
,..11! i. i u i ...» Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

DR. V. P. SLEPIKAS

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo T Iki 

Dienomis tik i
• kas vakaras. 

>*gal sutarti.

MATHAN 
HANTER 

“Lietu vlftkM
žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
a a a

68€3 W. Cermak Road 
BKRWY5, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. TaL — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
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
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. II1LLTOI* (»»««

Valandos sutartį.

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

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 YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
N«mn T«l.i PTTT.LMAN R277

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEIey 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

BUK “DRAUGO”DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ’
Būk

“Draugą’
šviesus, skaityk
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HELP WANTED Studentė Apie BALF o Vaidmenį svetur...
.g “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
HELI’ WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
AD V F.RTISI N G DE PARTM EN T 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9IHS-UIH9

Prancūzijoj

HELP WAXTED — VYRAI

WANTFD TYPIST AND 
BILLING CLERK

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

7701 W. 47th St. ROC 3262

Pripažino Mussolinio 
Palaikų Pavogimą

ROMA, geg. —Vidaus 
reikalų ministras Giuseppe 
Romita sakė policijos laiko
mas vyras pripažino Benito 
Mussolinio ' lavono pavogi
mą, ir kad “palaikai mato
mai paslėpti Milane.” Romi
ta sakė tas vyras sakęs ati
duotų lavoną jei būtų už
tikrintas, kad jis būtų palai
dotas šeimos lote Predappio, 
bet pasiūlymas buvo atmes
tas..

MERGINŲ
R A D I O

ftVIESIJS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Snv. Pamokos Laikas 

71c — 76c

Patyrusios Merginos Pradeda nuo 
83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

Rusai Prašo įleisti 
Sulaikytą Ju Laivą

Be jokio atsiprašymo ar 
paaiškinimo, sovietų amba
sada pasiuntė valstybės de
partamentui formalų prašy
mą įleidimui sulaikyto Ru
sijos laivyno tankerio Ta- 
ganrog j Los Angeles uostą.

Rusų laivas buvo sulaiky
tas šeštadieny dėlto, kad 
jis bandė įplaukti neišsirū
pinęs reikalingo leidimo. 
Amerika matomai nori tuo 
parodyti Rusijai kas dažnai 
įvyksta su Amerikos laivais 
Rusijos uostuose.

Italijos Vyriausvbė 
Užgyrė Abdikaciją

ROMA, geg. 10.—Italijos 
vyriausybė buvo šiandien 
sušaukta apsvarstyti kara
liaus Victoro Emanuelio III 
abdikaciją. Komunistai ir 
socialistai ministeriai kves- 
tijonavo princo Umberto 
teisę būti tėvo įpėdiniu.

Sesijoje, tačiau, pripažin
ta Humberto galia, tačiau po 
parašu jam neleistina rašy
ti “per Dievo malonę ir 
žmonių valią,” kaip kara
liai įprastai daro. Socialis
tų manifesto sakė karaliaus 
Viktoro abdikacija ir išvy
kimas | Egiptą buvo pada
ryta tikslu “išmaišyti tvar
kingą pasiruošimą balsavi
mui” birželio 2 d.”

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽ ENITO RK U
UŽDARBIS 72 J V AL. PRADŽIAI 

7 7 % J V AL. PO 3 MGN.
82K J VAL. l’O C MftN.

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. WASHINGTON ST.

Partizanai Ruošiasi 
Kovoti Philippinuose

MANILA, P. I., geg. 12.- 
Priešingos partizanų grupės 
ruošėsi kovai netoli Santa 
Rosa, nepilnai 60 mylių 
šiaurėje nuo Manilos, pa
sėkoje aštuonių valandų su
sirėmimo šeštadieny, kuria
me keturi buvo užmušti ir 
šeši sužeisti.

Prieš kurį laiką, kalbėda
ma per Bostono lietuvių ra
dijo programą, neseniai at
vykusi iš Paryžiaus studen
tė Bronė Budreikaitė tarp 
kitko pareiškė apie BALF’o 
vaidmenį Prancūzijoje: “Pa
ryžiuje — Prancūzijoje gy
venančių lietuvių padėtis 
taip pat varginga ir sunki. 
Jų dauguma pragyvena tik 
iš BALF’o gaunamų pašalpų 
pinigais, rūbais bei maistu, 
nes prancūzų valdžia sve
timšaliams darbo neduoda.

“Kiekvieno Prancūzijoje 
gyvenančio lietuvio tremti
nio širdyje glūdi gili padė
ka Amerikos lietuviams, o 
ypač BALF’o darbuotojams 
už rūbus, maistą ir už gau
namas, kad ir nedideles pi
nigines pašalpas, kurios pa
deda nors ir labai sunkiai, 
šiaip taip išsiversti.

“Lietuvių studentų drau
gija Paryžiuje, kurios ir aš 
pati buvau narė, įgaliojo 
mane padėkoti BALF'ui už 
gaunamas stipendijas, kurių 
pagalba jie gali studijuoti 
Prancūzijos universitetuose.

“Baigdama linkiu, trokš
tu ir prašau, kad Jūs su dar 
didesne energija aukotumė
te ir prisidėtumėte prie šio 
kilnaus ir tiek daug reikš
mės turinčio šalpos darbo.”
KITŲ PRANCŪZIJOS 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
PAREIŠKIMAI:

“Atėjusi žinia, kad Ame
rikos lietuvių pastangomis, 
vadovaujant BALF ui, su
rinktieji rūbai, baltiniai ir 
avalinė yra jau pakeliui į 
Prancūziją, čia atsidūrusių 
lietuvių tarpe sukėlė dideli 
džiaugsmą ir sustiprino jų 
pasitikėjimą ateitimi. Tą 
džiaugsmą kėlė ne tik tai, 
kad nuplyšusieji ir basi bus 
aprengti, apauti ir apsaugo
ti nuo besiartinančio rudens 
ir žiemos žiaurumų, bet ir 
pajautimas, kad lietuvius, 
kur jie bebūtų, sieja tauti
nio solidarumo saitai, kad 
jie, kaip vienos didžiulės šei
mos nariai, uoliai viens kitą 
gelbsti”.
KAS PADEDA VIENAM 
LIETUVIUI — PADEDA 
VISAI TAUTAI

“Šiandien, jei vienas lie
tuvis padeda kitam savo tau

tieČiui, tai jis tuo padeda 
ir visai tautai. Savo kasdie
niniuose varguose paguostas 
ir sušelptas lietuvis dar su 
didesne energija griebiasi 
kūrybinio darbo, dar su di
desniu užsidegimu ruošiasi 
ateičiai ir naujam gyveni
mui. Būdamas dėkingas už 
jam suteiktą paramą, lietu
vis neužmiršta, kad visoks 
dėkingumas gali būti išreikš 
tas tik gerais ir naudingais 
darbais, nes aukščiausia pa
dėkos forma yra darbai.”
PIRMOJO SIUNTINIO 
RĖBŲ DALINIMAS 
PRANCŪZIJOJE

‘ ‘Prancūzijos lietuviams 
buvo atsiųstos 5 tonos rū
bų, baltinių ir avalinės. Pa
čiame Paryžiuje buvo apda
linti 449 žmonės: 212 vyrų, 
145 moterys ir 82 vaikai. 
Šimtui žmonių buvo išsiųs
ta | Strasbourgą, kur kun. 
J. Krivicko vadovaujama 
veikia gražiai susitvarkiusi 
lietuvių kolonija. Taip pat 
buvo išsiuntinėta į kitus 
Prancūzijos miestus, kur 
buvo susitelkę daugiau lie
tuvių. Iš viso (iš pirmojo 
siuntinio 1945 m.) Prancū
zijoje buvo apdalinta .apie 
800 žmonių. Dalis rūbų trans 
porto buvo išsiųsta Vokie
tijoje esantiems lietuviams.”

Kur einu čia svetur, kur tik žiūriu 
Tik tave, Lietuva aš regiu, 
šviesų dangų ir mėlyną jūrą, 
Kvapią žemę ir lauką rugių...
Ir ta upė, tarytum, matyta,
Ir tas medis pažįstamas bus...
Ir tos mielos mažytės paukštytės, 
Net ir jos man vis mena namus.
O nakčia, kai ilsiuos aš sutvaikęs, 
Iškamuotas verguvės dienos, 
Susigūžęs kampely, it vaikas 
Siekiu žvaigždžių erdvės mėlynos... 
Ir mintis nerami mane verčia 
Vis budėt per naktis ligi ryt:
Kad taip taurę gyvenimo karčią 
Užsimerkus išgert... — sudaužyt.
Ir nakties glūdumoj aš svajoju: 
Kiek teks plaukti dar upių gilių... 
Pamatyt Lietuvos vasarojų,
O, tada... ir numirti galiu!..

Darbo vadas kalba apie vienybę
Šiandien darbo vadai pri

pažįsta atsakomybę šaliai, 
net ir pasauliui, kokią nie
kad praeityje neturėjo. 
Praeityje gana buvo reika
lauti geresnių algų, trum- ir kiti.

vengėme. Turime rasti atsa
kymą | mūsų klausimą, ki
taip dingsime pakeitimo pro
cese, lygiai kaip dingo dino- 
sauras, senoviški rymiečiai

pesnių valandų, pagerintų 
darbo sąlygų ir, jeigu pri
versti, jie kovojo dėl tų sie
kinių. šiandien darbo vadai 
veda derybas užbaigti strei
ką — kada reikia svarstyti, 
kaip padidintos algos lies

“Mes privalome organizuo
ti ekonominį gyvenimą Ame
rikoj ir pasaulyje, taip, kad 
mūsų fabrikų ir laukų vai
siai visiems būtų prieinami, 
kad eilinis pilietis galėtų 
džiaugtis laisve ir saugumu

tautos pirkimo jėgą, unijos be nuolat atsikartojamų de 
atsakomybę vartotojams, pa- presijų ir bedarbės. Turime 
sėkmės rasinės ir tikybinės priprasti gyventi su gausu- 
diskriminacijos ne tik unijo- mu ir su viens kitu, kitaip 
se, bet ir visoj šalyje.

Tarpe darbo garsiausių 
vadų yra Walter P. Reu- 
ther, vice-pirmininkas Uni
ted Automobile Workers of 
America ir unijos strategis- 
tas General Motors kovoje

žūsime:

į PATAISYKIT SAVO NAMO 
| STOGĄ ir UŽDEKIT |

MŪRINIUS SIDINGUS

I

ROLL ROOFING —
90 ib. — 2ml Roll .... $1.00
Brlck SkliiiK — Roll ........ $2.15
Heaty Brlck Siding ............. $0.05

Ketvirtaine pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies štoko — Lentų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga, namą, taisyti. Mes | 
(ledam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brlck popierių.

Į Turim Visokios Maliavos Namams I
Mes turim gerą lietuvį karpenterį |

ALBERT LUMBER fk SUPPLY 
COMPANY

38110 SO. WESTERN AVĖ.
Tcl. LAFAYEITE 2101

Pagerbė velionį 
prezidentą

Vienna, Australija. — Lai
svės Aikštė, esant U. S. zo
noje karo paliaubų vienų 
metų sukaktyje (V-E Day) 
pavadinta mirusio prez. 
Roosevelt vardu.

Ieškojo vandens, 
rado aukso

BĮ aemfontein, Afrika. — 
Revterio žinių agentūra pra
neša, kad vadinamoj Orange 
laisvoj Valstybėj (Orange 
Vree State) vienas farmerys 
kasdamas šuln| 30 pėdų gi
lumoje rado aukso.

3$

“Tai problema aukštesnio 
tautinio ir pasaulinio gamy
bos kiekio ir tinkamo jos iš
dalinimo. Nėra problema pa
dalinti seną netinkamą kiekį

Jo patyrimai apVe“ bėgan'S PasauU°
sociales ir ekonomines pro- Neisnsune sios problemos 
blemas. kurios šiandien rei- duodaml darbus veteranams, 
kalauja išrišimo, dažnai ap- '
rašytas laikraščiuose

“Viena iš svarbiausių pro
blemų, kurios svarbumas 
aptemdintas, rekonversijos 
didelių streikų, yra “neapy
kantos bomba”. Mes kalba
me apie mūsų tautinę “Cre
do”, kad visi sutverti ly
giais, bet kasdieniniuose san
tykiuose nesilaikome to. Mes 
nesame pastovūs. Sėdim ir 
laukiam, o rasės neapykan
tos bomba taksi minutas ir 
valandas.

“Tokia neapykanta yra 
produktas neaiškių jausmų 
ir gali užsibaigti tuomi, kad 
viena grupė stovėtų prieš 
kitą grupę. Padėtis Europo
je aiškiai parodo, kad nėr 
užtektinai visko visiems, pa
gal senų produkcijos ir dis
tribucijos būdų.

“Vaizdas keičias. Ar mes 
norime ar nenorime, atomi
nė era pasiliks su mumis.
Ir ši nauja era siūlo seną 
problemą, kurios mes lig šiol

nekreipiant dėmesio į orga
nizuotus darbininkus, arba 
rasdami darbų baltiems, ne- 
paisiant juodų, arba atleis
dami iš darbo moteris, žy
dus arba svetimšalius.

“Mes neišrišime šios pro
blemos pastatydami pože
minius miestus. Ar gyvensi
me ant žemės ar po žeme. tu
rėsime rasti progresyvų ir 
teisingą išrišimą šios pro
blemos, kuris ugdys gausu
mą ir ekonominę demokra
tiją politinėje demokratijo
je.

“Mašinerija padės. The 
United Automobile Workers 
turi savo Fair Employment 
Practice Committee ir mes 
stovime už Federal Fair Em
ployment Committee ir už 
kiekvieną žingsni, kuris ko
vos diskriminaciją ir perse
kiojimą. Byla įsteigti pasto
vią FEPC neseniai pralai
mėta. kada pietiniai senato
riai pradėjo sėkmingą “filli- 
buster”, bet administracija 
tęs, pastangas kol Kongre
sas turės progos balsuoti. 
Bet tas viskas negana, sako 
Reuther. “Senos neapykan
tos pasiliks taip ilgai kol tu
rėsime stoką”. Ir suprasti 
dalykus neužteks. Jau pozi- 
tyvę akcija reikalinga vi
suose frontuose įgyti pilnos 
produkcijos, pilno uždarbio 
ir tinkamos distribucijos e- 
konomiją. Pripažinkime ry
šį tarpe grupių priešingumo 
ir diskredituotą seną stokos 
ir monopolijos ekonomiją, 
kuri nebuvo nei laisva nei 
gana drąsi. Atsiminkime 
kad istorija nelaukia”, 
school’ese.

Laimė visuomet aptemdo 
išmintį.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patailę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jun 
Iš Mūdff Dffb

ams 
tuvčs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumifure Co.
— PARLOR SUTTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10

$500.00 gvkymo
POLISAS

#4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’1000.00 tomsas

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TFL.LAFAYFTTF 6300 CHICAGO 32, ILL.

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. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Šią pinigų sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naujų arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

Šios bendrovSs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

ii

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
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Moralinė Vadų Atsakomybė
Demokratija negali ilgai gyvuoti, jei ji nesugeba pati 

save kontroliuoti. Toji reikalinga kontrolė remiasi ne 
kuo kitu, bet moralumo ir religijos dėsniais.

Šį aktualų klausimą neseniai iškėlė Prezidentas Tru 
manas kalbėdamas vienai dvasininkų grupei Vašing
tone. Savo kalboj be kitko jis pabrėžė:

“čia pat namie mes turime daug nereikalingu var
gų, užtrauktų saumyliais žmonėmis, kurie galvoja tik 
apie savo asmeninę gerovę.”

Pasakęs šį teisingą žodį, Prezidentas kreipėsi į dva
sininkus, prašydamas, kad jie

keltų moralinės atsakomybės jausmą, surištą su va
dovybe.

Ką turėjo galvoje taip kalbėdamas Prezidentas, 
aiškiai nepasakė. Gal jis turėjo galvoje U. S. kongre
są, kuris siekė panaikinti kainų kontrolę. O gal ji3 tuos 
žodžius taikė didžiosios pramonės vadams, kurie san
tykiuose su darbininkais ar visuomene tik savo intere
sų težiūri. Gal, pagaliau, tai buvo perspėjimas unijų 
bosams, ypač John Lewis, kuris išvedęs angliakasius į 
streiką, pasidarė nesukalbamas ir nebekreipia dėmesio, 
kas atsitiks su visuomene ir, apskritai, su krašto eko
nomine ir socialine gerove. Tie žodžiai galima pritai
kinti ir juodosios rinkos operatoriams, kurie laužo įsta
tymus, išnaudoja visuomenę, plėšia iš žmonių didelius 
pinigus, užtraukia kraštui gėdą ir sudaro didesnius pa
vojus pinigų infliacijai.

Bet, nepaisant kam Prezidentas Trumanas taikė virš 
paminėtus žodžius, jis sakė šventą teisybę. Iš tikro, per
daug yra žmonių visuose luomuose, visose gyvenimo 
srityse besidarbuojančių, kurie savo asmens reikalus 
stato pirmoj vietoj, kurie visai nepaiso bendrų visuo
menės ir krašto reikalų, kurie užmerkia savo akis ir 
nuduoda nematą šiandieninio, pokarinio pasaulio var
gų ir baisių kentėjimų.

★
U. S. Užsienių Politika

Jungtinių Valstybių užsienių politinė linija, pakry
pusi į labiau griežtesnę pusę, rodo palinkimo ta kryptimi 
ir toliau eiti.

“Keturių didžiųjų” konferencijoj Paryžiuje sekreto
rius Byrnes ėmėsi iniciatyvos pasiūlyti pilną taikos 
programą. Tas žingsnis rusus pastūmė defensyvėn pozi- 
cijon, prie kurios Maskvos diplomatai nėra pripratę.

Sekr. Byrnes savo pasirinkta strategine taktika sie
kia priversti rusus išsižadėti kai kurių reikalavimų ar
ba bent pasiūlyti bet kokią alternatyvą Amerikos pro
pozicijoms.

Jungtinių Valstybių pasiūlymas padėti tvarkyti Vo
kietiją per 25 metus buri tikslo išmušti iš rusų rankų 
tvirtinimą, kad jų ekspansija Europoje yra reikalinga 
apsisaugojimui nuo Vokietijos militarizmo, jei jis ir 
vėl kuomet nors atsigautų.

Griežta politinė linija su Sovietų Rusija visiškai su
puola su Amerikos visuomenės opinija.

Prezidentas Trumanas ir jo bendradarbiai yra įsi
tikinę, kad sekr. Byrnes politika yra pastatyta ant 
tvirto pagrindo, nes ji turi paramą ir senatoriaus Van- 
denberg, vieno stipriausio užsienių politikos veikėjo iš 
respublikonų partijos tarpo.

Atsižvelgiant į sovietų imperialistinius siekimus, ki
to kelio Amerikai ir nėra, kaip tik vesti griežtą, bet 
teisingą liniją tarptautinės politikos arenoj.

Kę Girdėjau Nuvykęs i Sovietų Rusija
— LIETUVIS ISPANŲ DELEGACIJOJE 18 MADRI
DO Į MASKVĄ. — KODĖL SOVIETŲ MOKYTOJA 
BIJOJO SAKYTI PRAKALBĄ PRANCCZIŠKAI. — 
PETRO POVILO TVIRTOVE IR DELEGATŲ KON
FLIKTAS SU JOS DIREKTORIUMI. — SLAPTAS 
ATSILANKYMAS Į DARBININKŲ BUTUS. — TE! 
ATRE SARGYBA: NEPRILEISTI NIEKO PRIE UŽ
SIENIEČIŲ LOŽOS. — APIE CARO IR STALINO 
RUSIJĄ. — KAIP RUSIJA IŠVILIOJO ISPANIJOS 
AUKSĄ.

Rašo dr. J. Prunskis
PER SUOMIJĄ I LENINGRADĄ

Viena iš įdomesnių šiais metais ispanų kalba išspaus
dintų knygų yra “Lo que oi en la U. R. S. S.” (“Ką gir
dėjau Sovietų Rusijoje”, išleido Ediciones Estudios 
Sociales, Mexico, D. F., 1946 m., pusi. 298). Ją parašė 
lietuvis M. Gudelis. ų

Autorius — didelis fašizmo priešas, tas jį palenkė 
Ispanijos civilinio karo metu stoti vyriausybininkų (res
publikonų) pusėn. Jis buvo įsigijęs tokį pasitikėjimą, 
kad Ispanijos Darbo Nacionalinė Konfederacija (C. T. 
N.) jį parinko vienu iž savo atstovų bendron ispanų 
vyriausybininkų delegacijon, kuri 1936 m. išvyko į So
vietų Rusiją, stengdamasi gauti ginklų. Knygoje ir ap
rašoma tos delegacijos patirtieji įspūdžiai.

Delegacijos sąstatas buvo įdomus: joje buvo keletas 
komunistų, dauguma šiaip jau kairiųjų, pora baskų 
katalikų. Rusijos sieną, vykdami iš Suomijos, jie per
žengė 1936 m. lapkr. 10 d. ir buvo pasiryžę atviromis 
akimis, be jokio iš anksto priešingo nusistatymo viską 
stebėti.
KAIP SSSR VERTĖJAI FALSIFIKUOJA KALBAS

Jei Suomijoje jie matė moderniškus namus, tai įva
žiavus į Rusiją krito į akis tie pakulomis užkamšyti 
langai ir daug didesnis neturtas.

Norėdamas Rusiją pamatyti tokią, kokia ji yra, o 
ne tokią, kokią vaizduoja bolševikų pastatyti vertėjai 
ar palydovai, autorius, nors mokėjo rusų kalbą, neiš
sidavė mokąs. Jam padarė didelio įspūdžio, kai patyrė, 
kaip bolševikų pristatytieji vertėjai falsifikavo dele
gatų kalbas, vertime iškreipdami ir pridėdami tokių da
lykų, kurių nebuvo pasakyta; ypač nukreipdami į pa
gyrimus Stalinp rėžimui ir pabrėždami tautų (šiuo at
veju — Ispanijos) norą įsijungti į Sovietų Rusiją, ko 
ispanų delegatai visai nesakė ir nenorėjo sakyti. To
kiomis falsifikacijomis norima pakelti moralę Sovietų 
Rusijos viduje.
PUTILOVO FABRIKE

Delegatai aplankė įvairias sovietų įsfaigas. Atvykę į 
Putilovo, dar prieškariniais laikais garsų fabriką, jie 
stebėjosi atradę 23 nuoš. beraščių, vietoje, kur taip 
svarbu tikslus darbas. Darbavietėse, kaip fabriko va
dovybė pripažino, teturima tik vienintelė — bolševikų 
partijos organizacija, o darbininkų — tik vienintelė, 
oficialioji sąjunga, kitos organizacijos uždraustos ir jų 
vadovybė likviduota. Bolševikų partijos narių pareigos 
yra, be kitų dalykų, prižiūrėti, kad nebūtų vykdomas 
sabotažas. Autorius tų fabriko direkcijos paaiškinimų 
akivaizdoje sušunka:

— Koks gi Rusijoje yra socializmas, kad darbininkai 
naikina savo darbą!
SUTERORIZUOTI SOVIETŲ MOKYTOJAI

Kai Ispanijos delegatai atėjo į vieną mokyklą, turėjo 
viena mokytoja pasakyti prakalbą. Ji mokytojavo nuo 
senų laikų, mokėjo užsienio kalbas. Autorius nugirdo 
šį mokytojų pasikalbėjimą rusų kalba:

— Sakyk prancūziškai, bus didesnis įspūdis, — ra
gino kiti mokytojai.

— Ne, negaliu, — atsakė ši. — Noriu, kad visi su
prastumėte, ką kalbu, kad paskiau manęs neapkaltintų, 
ką prasitarus...” ,

Kaip labai suterorizuoti sovietų mokytojai!
Belankydami mokyklas Ispanijos delegatai užtiko ir 

privilegijuotąsias mokyklas, į kurias eina tik profeso
rių, sovietų valdininkų vaikai ir kurios puikiai įrengtos, 
daug kuo skiriasi nuo tų, kurios įkurtos darbininkijos 
vaikams...
CARO KALĖJIMAS, PAVERSTAS MUZIEJUMI

Delegatai visada turėjo “palydovus” ir buvo atsiti
kimų, kada išsišnekėjus atviriau su kuriuo rusu, kom
partijos narys tą pastebėjęs rusiškai (manydamas, kad 
ispanų delegacija nesupranta) sudrausdavo, įsakydavo 
kalbą kitur nukreipti.

Atsilankius delegatams į buvusią Petro-Povilo tvir
tovę, kuri dabar paversta muziejumi, tos įstaigos di
rektorius ėmė falsifikuoti istorijos faktus apie tuos 
žmones, kurie kovojo su caro tironija, bet nebuvo bol
ševikais. Taip, pavyzdžiui, padarė aiškindamas apie toj 
tvirtovėj kalėjusį Bakuniną, Kropotkiną, norėdamas nu
žeminti jų vardą. Iš to net kilo konfliktas — kai kurie 
ispanų delegacijos nariai užprotestavo.

(Daugiau bus)

---
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Dainininkai Ir 
Radio Valandos

Rašo J. J.
Kai rusai, okupavę Lietu

vą, pradėjo ten vykdyti kru
vinas skerdynes, tai vienas 
lietuvis patriotas štai ką pa
sakė: “Tenudžiūsta ta ran
ka, kuri savo darbu bei už
darbiu remtų komunizmą’ ’. 
Kalbėtojas tuomi norėjo pa
brėžti, kad, patriotingoji vi
suomenė, nutrauktų visokį 
komunistų rėmimą. Susirin
kusi publika jam pritarė 
griausmingu plojimu. Dabar 
nekartą tenka girdėti, kad 
šis posakis labai tiktų mū
sų menininkams — daininin
kams ir kai kuriems radio 
valandų leidėjams, kurie 
garsina komunistų veiklą.

★ ★ ★
Štai, ir prieš savaitę laiko 

vienas radio valandos lei
dėjas, net ubagiškai verkian
čiu tonu, garsino komunis
tų agento A. Bimbos pra
kalbas, kur jis papylė melų 
maišą ir išplūdo lietuvius 
patriotus Lietuvių Auditori
joj. Kaip šlykštu darosi, kai 
komunistų parengimuose ar 
jų radio valandoje girdi dai
nuojant tėvynės meilės dai
nas, tos tėvynės, kurią jie 
už judošiaus grašį parduo
da kacapams.

★ ★ ★
Žinoma, nesistebiu, jei pa

tys komunistai dainuoja 
patriotines dainas. Jie juk 
nori prieš nežinėlius pasiro
dyti patriotais. O patys negi 
sukurs gražias dainas. Iš 
supuvusios sielos negi gims 
graži daina, poezija. Tad, 
komunistišku metodu vagi
šiauja liaudies sukurtas pat
riotų, didžiadvasių dainas. 
Bet stebėtina, kad mūsų so
listai ar choras, kuriame 
randasi ir patrijotų ir net 
parapijos choro narių, ir 
jie eina komunistams tar
nauti — jų programas pil
dyti arba mirus jiems dai- 

‘ nas dedikuoti. Paklausius, ko 
dėl taip yra, gausi atsaky
mą, kad ne dėl idėjos, o tik 
už užmokesnį tas daroma, 
kaip gydytojas ar koks ki
tas profesionalas kad pa
tarnauja.

★ ★ ★
Taip, aš tikiu, kad už už

mokesnį ir gal už nemenką. 
Tačiau turime žinoti, kad 
gydytojo pagalba ligoje ir 
menininko patarnavimas, tai 
yra du skirtingi dalykai. 
Pagaliau, nejaugi esame to
kie “dvasios ubagai’’, kad 
už pinigą galime idėjas par
duoti? Europoje žmonės šian 
dien priversti vergauti už 
duonos kąsnį. O vis tik šim
tai tūkstančių pasirinko 
tremtinio ar partizano da
lią kęsti, bet idėjos nepar
davė. Mums čia dar negre
sia nei teroras, nei badas. 
Be komunistų dolerių tikrai 
ir radio valandos ir meni
ninkai gyvens, tik daugiau 
susipratimo ir padorumo. 
Nesiduokite komunistams už 
dolerį save pakinkyti.

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten. kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. —

Milton.
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Kaip ten toliau buvo, 

daugiau nieko neatsimenu. 
Atsimenu tik, kad man prieš 
akis šmėkštelėjo kryžius su 
nukryžiuotu Kristumi ir ši
to, prikalto ant kryžiaus 
Kristaus veido, vietoj buvo 
tavo išbalęs nukamuotas vei
delis... Paskui atsimenu tik, 
kaip aš atbudau iš kažkokio 
sunkaus ir ilgo miego ir, 
pakėlęs galvą, pamačiau iš 
tolo atstatytus į save du 
šautuvu, o du “tovariščiai”, 
kurie buvo palikti saugoti 
aikštę, traukdamiesi atbuli 
murmėjo:

— Žiūrėk tik. Dar tie vel
nio lėlės pradės keltis iš krū
vos ir užpuls mudu.

Vėliau man paaiškėjo, kad 
tuo momentu, kai raudonar
miečių šautuvai buvo nu
kreipti į mane, kažkas už
ėjęs ant aikštės riktelėjo: 
“Stokit! Kas jums leido šau
dyti tokias žmonių krūvas”. 
Netrukus buvo išaiškinta, 
kas tas Juozanavičius, ir jis, 
sako, dabar jau sušaudytas. 
Mane gi nuvedė į kalėjimą 
ir sugrūdo su kriminalistais. 
Mieste buvo anarchija. Taip 
aš ir likau užmirštas su kri
minalistais, kaip baisiau
sias žmogžudys, plėšikas. 
Man0 rašomus laiškus, ma
tomai, naikino baisusis mū
sų prižiūrėtojas, nes, aš vi
sur skundžiausi esąs nekal
tai sulaikytas ir šaukiausi 
pagalbos.

Paskui tavo raginama Lie
tuvos atstovybė pradėjo ieš
koti po kalėjimus savo val
dinių. Po 9 mėnesių kanky
nės atėjo į mano urvą trys 
raudonarmiečiai. Išklausinė
jo mano vardą, pavardę, tau
tybę, tikėjimą. Iškamantinė- 
jo, ką veikiau, kuo verčiau
si prieš jų valdžios užėmi
mą.

— Vadinas, Jūs lietuvis 
ir norit grįžti į, Lietuvą?

— O taip! — surikau aš, 
kiek leido mano silpnos jė
gos.

— Jūs galit eiti. Štai, Jū
sų pasas ir atstovybės ad
resas. Sudiev.

— Ką aš jaučiau po to, 
tau, mano širdele, nereikia 
aiškinti. Nereikia sakyti, 
kaip bėgau pas tave, kaip

S

nusiminiau tavęs neradęs se
najam mūsų bute... Bet pas 
tave, brangioji, vėl ašaros...

— Tai nieko, mielasai: tai 
džiaugsmo ašaros.

— Kiekvienas susijaudini
mas, ar tai būtų iš džiaugs
mo ar iš nusiminimo, lygiai 
vargina mūsų nervus ir šir
dį.

Vytautas nubučiavo išsi
ritusias ašaras ir dar stip
riau priglaudė žmoną prie 
savo krūtinės.

(Bus daugiau)

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbj'stės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GROvehill 1983 - TRIangle 0073 i

Didžiausia Lietuvių
Jevvelry Krautuvė

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

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

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
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
WATCHMAKER 

JEVVELRY - MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

3S

*

Mutual Fedaral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1NDER V. S. GOVERNMENT SEI’ERVISION

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

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon
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Neužmirštami Įspūdžiai tš Kalifornijos j riausine gimines. Jų nuošir
dumo niekad neužmiršiu.

Logan St., Oakland, Calif. 
Ir taip, po 3 mėnesių a-

tostogų, apvažinėjus žymes
nes vietas, susipažinus su 
Kalifornijos lietuviais, rei
kėjo skirtis su ašaromis a- 
kyse ir grįžti į Chicagą.

Uršulė

Skirienės sesuo, visiems ži- j Vienas iš svečių išsitarė,, 
noma šokių mokytoja, da-j kad per kiek metų jis pirmą 
bar gyvena Bostone ir au- kartą tokias lietuviškas šven Į

n daugiau domėtis Kalitor- 
nijos lietuvių gyvenimu, lai 
užsirašo tą laikraštį. Jis 
daug žinių deda iš Los An
geles, San Francisco ir apy
linkės miestelių, kur tik ran
dasi lietuvių. Adresas: “Ka
lifornijos Lietuviai’ 2721

SAN FRANCISCOK. Lukšiu, kuris sėkmingai 
veda real estate biznį. Su j Dėka nuoširdžių draugų 
juo susitikus, tikrai pažin- A. B. Skiriu, kurie sužinoję, 
si Los Angeles miestą. Jis kad aš esu Los Angeles, pa- 
nesigaili laiko apvežioti ir, kvietė mane aplankyti Oak- 
aprodyti žymesnes vietas, {land, kur jie dabar gyvena.

SUDIEV CHICAGO

Mano svajonė visada bu
vo pamatyti Kaliforniją. Pe
rėjus per sunkiausias mano 
gyvenimo audras, ši svajonė 
virto tikrenybe.

Sausio 28 d., palikus snie
go ir šalčio sukaustytą Chi- 
cago, išvažiavau.

Kelionė buvo gana smagi, 
nes važiavom dvi lietuvės.

Vaizdai kasdien darėsi 
akirtingesni, dėlto laikas la
bai greit prabėgo.

Išaušus trečiam rytui jau 
pamatėm visai kitą vaizdą:
Šv. Bernardo miestas, kuris 
randasi apie 50 mylių nuo 
Los Angeles, paskendęs a- 
pelsinų sode. Labai gražus 
vaizdas: lapai žali, o vaisiai 
geltoni ir labai daug. Iš tolo 
atrodė, lyg kad gėlės žydi.

Paimu medžiai taipgi da
rė gražų reginį. Viskas la
bai skirtinga nuo kitų mies
tų.

LOS ANGELES

Privažiavus Los Angeles, 
pasirodė visur žolė plauna
ma, laistoma, jautėmės kaip 
pavasarį. Viskas taip greit 
atsimainė.

Pirmiausia norėjau pama
tyti Šv. Kazimiero parapi
ją, kuri jau keli metai, kaip 
gyvuoja, ir, ištikrųjų, yra 
tikras lietuvių centras. Prie 
bažnyčios sekmadienį sutik
si visus.
ATVYKUSIŲ TĖVAS

Prelatas Maciejauskas y- 
ra visų atvažiavusių tėvas.
Jis kiekvieną priima, pavai
šina ir supažindina su vie
tos gyventojais. Labai daug 
pas prelatą atvažiuoja, o jis 
visiems padeda, visais rūpi
nasi, jo tėvišką malonumą
visi žino. Jis ne tik rūpi- i tikrai jaučiausi kaip pas tik
naši Los Angeles lietuviais, i----------- "---------- ------------
bet pats siunčia maisto ir
kitus ragina kas sekmadie
nį nušluostyti ašarass bro
liams tremtiniams. Nežiūrė-

nes Kalifornijoj yra daug 
kas pamatyti. Jeigu kas no
ri apsigyventi įsigyti nuo
savybę, jis visiems sąžinin
gai patarnauja.

Teko aplankyti prelatą 
Krušą, kuris mus priėmė ir 
pavaišino. Nors gyvena to
liau nuo lietuvių, bet labai 
daug rūpinasi Lietuvos rei
kalais.

Teko susipažinti ir su se
niau apsigyvenusiais lietu
viais, kaip P. ir V. Gražiai, 
kurių vaišingumą visi žino; 
jie visus priima, pavaišina; 
parodo sav0 lietuvišką nuo
širdumą. Jų dukrelė Geno
vaitė, kuri yra šokėja Holly- 
wood, gražiai vartoja lietu
vių kalbą ir visada daly
vauja lietuviškuose parengi
muose, taip pat vargoninin
kauja Šv. Kazimiero parapi
joj-

Teko susitikti su Zuzana 
Morkūniene, kuri ten gyve
na ir labai daug dirba lie
tuviškam veikime.
LIETUVIAI GRAŽIAI 
ĮSIKŪRĘ

Daugelis lietuvių turi gra
žius namus. M,an teko daug 
kartų viešėti pas Šleinius, 
Ambrazus, Vilkus, Jocius ir 
kitus.

Gyvenom kartu su Darge- 
lais, kurie irgi yra įsigiję 
gražią nuosavybę. Sako, grei 
tu laiku grįš į Chicago susi
tvarkyti reikalus, o rudenį 
išvažiuos apsigyventi KaJi- 
fornijon.

Pas Mitkus, kur aš važia- 
I vau ir išgyvenau 3 mėnesius,

Pakvietimą mielai priė
miau, nes norėjau aplankyti 
San Francisco ir susitikti 
su čikagiečiais.

Susidėjus aplinkybėms, te
ko kaip tik Velykų šventes 
praleisti Skiriu pastogėj.

Atvažiavus į Oakland, 
daug skirtumo nesimatė nuo 
Los Angeles, tik čia reikia 
pervažiuoti Bay tiltą, apie 
8 mylių ilgio. Miestas dau
giau apsuptas vandenais.

Atvažiavus pas Skirius 
pirmiausia man prisiminė 
Lietuva, nes jie turi įsigiję 
gražų namą ant upės kran
to. Po jų langais bėga upe
lis, kurio krantus puošia gė
lės, medžiai. Prie jų namo, 
Velykų rytą, parėję iš baž
nyčios, ant upelio kranto, 
tarp gėlių ir didelių medžių, 
prie Skiriu namo, traukėm 
paveikslus. Man buvo viskas 
labai lietuviška.

Velykoms atvažiavo dr. 
Zaikis, kuris tarnauja U. S. 
kariuomenėj, 0 jo žmona

gina dvi dukteris 
ir Rūtą.

Luciją tęs turi. 
Skiriu namuose lietuvių

Iš vietinių dalyvavo P. Fa-. centras. Jų pastangom su- 
bijonaitis, kuris turi gražią organizuotas BALF skyrius,
nuosavybę ir daug prisideda 
prie lietuviško veikimo.

kuris sutartinai dirba. Nors; 
keletas narių sunkiai kalba I

Atvažiavo dar iš Alameda lietuvių kalba, bet visi dir- 
Fr. Rimkus, buvęs Lietuvoj 
konservatorijos mokytojas.

Skirienė paruošė pietus su 
skoningai nudažytais mar
gučiais zuikiais ir visokiais 
pamarginimais, kas atitiko 
Velykoms Lietuvoj.

ba Lietuvai ir jaučiasi tikri 
lietuviai.
LAIKRAŠTIS

Prelatui Maciejauskui pri
tariant, dabar leidžiama mė
nesinis laikraštis “Kalifor
nijos Lietuviai”. Jei kas no-

U. S. Teismas Nuteisė į Vėl Pardavinės Duoną
61 Nacį Kankintoją j —Pietinės Illinois krautu-

| vės ryt dieną turės duonos 
DACHAU, Vokietija, geg. pardavimui, pasėkoje susi-

11 — Amerikos militarinis 
teismas šiandien nuteisė 61

tarimo tarpe duonos kepyk
lų ir AFL kepėjų unijos at-

naci už nukankinimą ir nu- i stovų. Kepėjai grįžo į darbą
žudymą tūkstančių kalinių 
Mauthausen koncentracijos 
stovykloje. Tai buvo iki šiol 
didžiausias masinis nacių 
nuteisimas.

šiandien.

U. S. Sudarė Sutartį 
su Yemen Valstybe

JEDDA, Saudi Arabija, 
geg. 11. — Pulk. W. A. Ed- 
dv. U. S. ministras Saudi* iArabijai, sakė Amerika už-' 
mezgė santykius su mažai 
žinoma Yemen valstybe, po 
23 dienų pasitarimų dėl pre- i 
kybos ir draugiškumo su
tarčių.

SPECIALI RARGENAI 
GREITAS PRISTATYMAS

LOT kainos perkant Tuzinais 
—fob Chicago

EALCON Miniature Deluxe 
’V.SįMERA” su 50 mm. Precision 
Stiklais, nustatyto focus, snap- 
•shot ir tiine exposure. kaina 
$2.75 už kiekvieną (parsiduoda 
po $3.98). Ekstra už Leatherette 
Nešiojimui Dėžę kaina 70 cen
tų (parsiduoda po $1.00).

SPENCER “ELEKTRINIS 
SKUSTUAS” Ivory viršasi, plas
tiko padarymo, 110 V—AG už 
tiktai $2.25 (parsiduoda po 
$3.2 5). ____________

SĄLYGOS:—CASH 
UŽSAKYMU

SU

ESSANESS SALES SERVICE 
20 W. Jackson Blvd. Room 304 

Tel.—Harrison 6393
Chicago 4, III.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. VVestern Avė. - Pro.
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.

w <

damas savo amžiaus, jis la
bai daug dirba. Bažnyčioje 
choras, vedamas B. Starkie- 
nės, vargonininkės Gražytės, 
gieda tik lietuviškas gies
mes. Tikrai jautiesi kaip 
Lietuvoj.

PAS KITUS LIETUVIUS 
Los Angeles atsilankius

kožnas turi progos susipa
žinti su žinomu biznierium

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.

POVILAS BALČIUS

Gyveno 922 W. 33rd St.
Mirė geg. 11d., 1346,. 1:43

vai. popiet, su aiukęs 70 me
tų. amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio. Šilalės pa
rapijos, Indijos kaimo. Ame
rikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolių dukteris Marijonų Kas- 
ten; Elzbietą Whipple; Stefa
niją Dalige; Albertiną Bal
čius: Wanda Katauskas; Va
leriją Lewanddwski; brolio sū- 
ntus — Pranciškų ir Antaną 
Balčius ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. .'M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu- 
anięa Avė. laidotuvės įvyks 
antradienį, gegužės 14d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimėro kapines.

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

Nuliūdę: Broldnkros, Brolsū- 
niai iv kitos Giltinė-.

Laid. direkL: Anthony M. 
Phillips, telefonas YARds 4908.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Keačlantlejl nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sšdėtt, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
LEGULO Gint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybša sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

das. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, ftąšų Ir sutrūklmų 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls nldMjlmą. Atvėdlna va
dinamą Athlets's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo piAtlmąsl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 9LOO, 1.75, b- g.OO.

Siųskite Jūsų Itoaey Orderi tla- 
«lo« i:—

LEGULO
1941 No. rulaski B<l. 

n*ol.. n. Chicago Sft. III.
Alba galima gauti 8TEM PHAIt- 
MACY. 4847 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

- ....— -

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą I

Čia rasite ravirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti toki, kuris patiks.

Daugalia Liatuaių yra pilnai 
pattnkinti tai* itdtvrait,
turima mat padirboma jianu.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmo* progos atvyldt 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

ALEKSANDRAS P. SHEDIS
Gyveno 4617 S. Hermitage Avė.
Mirė Geg. 9 d., 1946 m., 1:15 vai., p. p., sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Tanėnių 

parapijos, šilgalių kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 seseris: Agotą Žemaitienę 

ir jos šeima, Oną Gestautienę vyrą Kazimierą ir Uršulę Gar- 
lavičienę ir vyrą Adolf ir sūnų Sgt. Vytautą (U. S. Army); 
2 brolius Povilą ir Vincentą ir jų šeimas; brolienę Magdale
ną Shediienę ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko brolį Juozapą ir jo šeimą.

Priklausė prie Dariaus-Girėno Post 271, ir Unity Pašel- 
pos Kliubo.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad. — Geg. 15 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Sūnus, Broliai, ir Visos Kitos Giminės.
Laidot., direkt., John F. Eudeikis. Tel. YARds 1741.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 5Qth Avė., Cicero, III.
Telefonas TOVVNHALL 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas l

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nao Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

O h I o a g o s 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

A a o e 1 a e i j o •

AMBULANCU 
Patarnau jam 
dieną ir nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
e

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
33.7 8. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3573

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

Telephone YARds 1419

_ I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781

MAŽEIKA -įr-
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones: YARds 1138-39 

PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
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



o

Kaip Sicilijos

Sukilėliai žada paskandinti salą
Sicilijos sukilėlių judėji

mas žada gan rimtai išsiplė
sti į tikrą civilinį karą, jei 
Romos vyriausybė nesiims 
greitų priemonių užslopinti 
jų judėjimą.

Tačiau vargu ar tas Itali
jos vyriausybei pasiseks pa
daryti, nes Sicilijos sukilėlių 
veikla yra užinteresuota vie
na didelė užsienio valstybė, 
kuri iškovojusi siciliečiams 
“laisvę” turėtų gerą bazę sa
vo laivynui Viduržemio jū
roje.

Ta užsienio valstybė yra 
ne kas kita, kaip kalba visi 
žmonės Romoje, tai Sovietų 
Rusija. Guzikai, kurie rasti 
ant sukilėlių uniformos, pas 
paimtus belaisvėm yra pa
gaminti Rusijoje, nemaža 
rasta ir ginklų, kurie yra at
vežti iš Rusijos.
SUKILĖLIAMS MALŠINTI 
NAUDOJA PATRANKAS

Prie Palermos, kur randa
si daugiausiai sukilėlių, 
vyksta tikras karas. Italų 
reguliarinė kariuomenė iš 
patrankų apšaudo sukilėlių 
pozicijas, tuo tarpu sukilė
liai su liepsnosvaidžiais puo
la italų pirmąsias linijas.

Sukilėlių lėktuvai mėto 
atsišaukimus, kviesdami vi

STASYS LITWINAS SAKO:
1 ’R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

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

Stogams Reikmenys — Insnlnotp Plytų Išvaizdos Sidings 
— I.angŲ — Dury — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srntų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Matėriolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. 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

te?- T□t

sus gyventojus prisidėti prie 
sukilimo ir vyti laukan iš 
salos italus. Italų vyriausy
bė vadinama fašistine vy
riausybe ir ministrai Muso
linio tarnais... Siciliečiai y- 
ra įsitikinę, kad italai nu- 
sileisia ir apleis salą, tada 
būsianti įkurta Sicilijos res
publika.
ULTIMATUMAS ROMOS 
VYRIAUSYBEI

Sukilėliai žada įteikti dar 
šį mėnesį Romos vyriausy
bei ultimatumą, kad jei iki 
kovo 15 dienos italai neati
trauks savo kariuomenę iš 
Sicilijos, tai jie užpulsią Ita
lijos žemyną. Jau dabar jų 
ginkluoti laivai užpuldinėja 
pakraščio uostus, pridaryda
mi nemaža nuostolių.
ŽADA SUSPROGDINTI 
SALA

Paslaptingi darbai dabar 
vyksta Etnos ugniakalny, 
kur sukilėliai kasa kaž ko
kį tunelį. Pasinaudodami su
rastu vokiečių planu, kurį 
vokiečiams nepasisekė įgy
vendinti, sukilėliai leidžia 
gandus, kad jie susprogdins 
Etnos ugnikalnį, jei italai 
nepasitrauks, kas iššauktų 
didelę katastrofą Ilgą laiką 
kaip jau neveikiąs,Etnos ug-

&

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Snsitarimo Šauk:

Republic 6051

nikalnis, jei iš naujo išsiverž
tų, pakeistų visai Sicilijos 
salos paviršių. Kai kurie spė
lioja, kad nuo ugnikalnio iš
siveržimo, sala galėtu visai 
pranykti jūroje.

Gyventojai išgązdinti šio 
baisaus sukilėlių sumanymo, 
sako, jei italai neduos jiems 

j laisvės, tai jie pradės tokias 
| kautynes kokių pasaulis iki 
1 šiam laikui dar nebuvo ma
tęs.
450 MILIJARDŲ 
DOLERIŲ

Turtingiausias pasaulyje 
žmogus tai nėra koks Ame
rikos plieno karalius ar 
koks Europos bankininkas. 
Nėra taip pat nei Indijos 
maharadža. Turtingiausias 
pasaulyje žmogus šiandien 
yra Arabijos karalius Inn 
Seoud.

Jo turtai nėra suskaito
mi, kaip kitų turtuolių,

Į brangakmeniais ar auksu.
J Jis turi turtą žemėje. Ame
rikiečiai įkainavo, kad jo 
turtas vertas 450 milijardų 
dolerių.

Pasirodo, kad Arabijoje y- 
ra nemaža žibalo versmių, 
kurios iki šiam laikui nie
kam nebuvo žinomos, tad 
nenuostabu, kad staiga Ara
bija pasidarė pasaulio dėme
sio centru.

Rusai irgi neatsilieka, jie, 
irgi nori prisigerinti prie 
šio dykumų karaliaus, kuris 
tačiau rusų nemėgsta. Jie 
nepuola jam ant kaklo, bet 
per aplinkinius kelius sten
giasi užmesti tinklelį.

Maskva žada paremti ara
bų interesus prieš kapitalis
tines valstybes, ji žada net 
iškelti Palestinos klausimą,

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS J * -•

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

39

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMI8INO

Turtas Viri 111,500,000. — Atsargos Fondas Viri S1,500,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

(JNDER U. 3. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours dally: 9 A.M to 4 P. M. — Wedneedays: 9 A. M. to 
12 Noon. — 'fhursdays 9 A. M. to 8 F. M.

DimTRASTO DRAUGAS, PHIGAGO, IEEINOIS

Kas Girdėt? 
Chlcagoje ♦

Baigės aptamsi- 
nimas

Atšaukus anglekasių strei
ką dviems savaitėms, ap- 
tamsinimas Chicagoj ir vi
sam Illinoj u je baigės ir 
šiandie viskas sugrįžo į nor
malią padėtį. Streikas tęsės 
40 dienų.

60 baigė Quigley 
Prep.

60 studentų šįmet baigė 
Quigley Preparatory Semi
nariją ir antradienį, gegužės 
14, šv. Vardo katedroj-e bus 
jų iškilmingas “graduation”. 
Graduantams kalbą pasakys 
pats kard. S. A. Stritch.

Iškilmės katedroje prasi
dės 10:30 ryto.

Keturi suspen
duoti

Policijos viršininkas sus
pendavo keturis Racine Avė. 
stoties detektyvus, ištarna
vusius policijoj po 12 metų. 
Visi susekti ir suimti reika
laujant ir priimant kyšius.
kad ten nebūtų toliau įsilei
džiami žydai, kurie būk esą 
susiorganizavę fašistiniais 
'pagrindais. Bet už tą menką 
patarnavimą Maskva prašo 
arabų nepasiduoti antisovie- 
tiškai propagandai.

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

statinėmis.

★ ★ ★

Atvyko Anglijos 
kardinolas

Į Ameriką atvyko, o tre
čiadienį atvyks į Chicago 
Anglijos kardinolas Bernard 
Griffin, Westminster’io ar
kivyskupas. Kelionės tikslas 
arčiau susipažinti su Amer. 
katalikų mokyklų sistema 
ir katalikiškomis labdaros 
organizacijomis. Viešėdamas 
Chicago jis bus svečias 
kard. Stritch.

Motina 36-iems
Mrs. Edward Griffin, gyv. 

7727 Blackstone Avė., vakar 
Motinų Dieną praleido tik su 
vienu augintiniu, paimtu iš 
Šv. Vincento prieglaudos, 
kurs yra 6 metų ir lanko 
Karalienės Taikos parapijos 
mokyklą. Nesveikata priver
tė ją grąžinti prieglaudon 
šešis kitus našlaičius.

Per dvidešimts pastarųjų 
metu jį yra išauginus ir iš
leidus į žmones trisdešimts 
penkis našlaičius.

Bažnyčiai 100 metų
Vakar gražiomis iškilmė

mis paminėta 100 metų su
kaktis vokiečių Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčios, prie 
Hill ir Orleans Avė. Iškilmė
se dalyvavo kard. Stritch. 
Jubiliejinėms pamaldoms va
dovavo vysk. O’Brien.

Pirmoji šios parapijos baž
nyčia buvo pastatyta 1846 
metais Wabash ir Chicago 
Avė., visai netoli dabartinės 
katedros. Vėliau, sumažėjus 
aplink gyventojų, parapija 
šią vietą pardavė ir nupirko 
dabartinę vietą, kurioj 1876 
m. pastatė naują bažnyčią.

Sprogimas labo
ratorijoj

Du aukštesnės mokyklos 
studentai žuvo, o trečias 
sunkiai sužeistas chemijos 
laboratorijoj, 1200 4th Ave- 
nue, Maywood, sprogimo me 
tu, kuomet studentai darė 
ekspirimentus ir ruošės che
mijos kvotimams.

Ką reiškia pasi
spardymas teisme

Pasispardyti žmogui gali
ma tik sporto aikštėje, bet 
ne teisme.

Herman Pilk, gyv. 3435 
Elaine PI., nubaustas dešim
čiai dienų į kalėjimą ir duo
tas metas išbandymui (pro- 
bation). Išgirdęs sprendimą 
Pilk krito ant grindų, pra
dėjo spardytis ir šaukti ne
norįs eiti į kalėjimą.

“Labai gerai”, tarė teisė
jas Daly”, dvi dešimts dienų 
kalėjimo ir du metai išban
dymo”.

GAL
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unltlzed Plaimam. Sienom. Poptere 
numažinta kaina. Apknrppma dykai.

SANTTAS—Klljonkė. (Oll Clothl. Vir
tuvėm. Ir Maudyklėm..

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3844-46 W. 26th ST.
N..r Drak. Av«.

Oppo.lt. Lurl. Brm. Stora 
Lawnd.l. 0104

Me. dalim Rekomenduoti Atmkomln- 
.u. Mallavotojun Ir Popleruotojua.

Šie yra priešingi 
OPA

OPA Chicago regiono vir
šininkas praneša, kad balan
džio mėnesį, šių metų, įvai
rios firmos ir krautuvės, su
gautos parduodant prekes 
aukštesnėmis kainomis, ne
gu OPA nustatyta, bausmė
mis vyriausybei sumokėjo 
viso $170,536.

Paliuosuot nuomų 
kontrolę

National Association of 
Real Estate Board susirin
kime vienbalsiaį priėmė re
zoliuciją, kuria reikalauja
ma OPA namų nuomų kon
trolę. Rezoliucijoj sakoma, 
kad, jei nuo daugelio daly
kų yra nuimta kainų kon
trolė, namai irgi neturi būt 
išimtis.

Gimė turtingu
Warren Avė. policijos sto

ties detektyvas Joseph E. 
Valle suėjo laižybų su savo 
draugais, kad trečias jo šei
mos narys, kurio laukėsi, bus 
berniukas. Visi ginčijo prie
šingai, ir sutarė sudėti $500 
naujagimiui, jei bus berniu
kas.

Detektyvas laimėjo laižy- 
bas. Gimė berniukas.

I
 įvairios ~ {domios

Į

^.ŽINIOS

"Hon." ir "Mr."
Washington, D. C. — An

glekasių streiko metu Bal
tuose Namuose konferenci
jos metu spaudos atstovų 
rūmo biuletino lentoje John; 
L. Lewis buvo tituluojamas 
“Honorable”, o minkštosios 
anglies kasyklų operatorių 
“spoksmenas” Charles O’- 
Neill paprastu “Mister”. Vė
liau ir “Lewis’uį ištrauktas 
“Hon.” ir pažymėtas tiktai 
“Mr.”Pikietninkai
nubausti

New York, N. Y. Trylika 
jaunų vyrų, pikietavusių vieš 
būtį, kuriame buvo bankie- 
tas Winston Churchill pa
gerbti, kuomet jis viešėjo 
Amerikoj, suimti už trukš- 
mavimą, dabar nubausti po 
$25 kiekvienas.

Automobilio
teismas

Calcuta, Indija. — Auto
mobilistui auvažinėjus žmo
gų, kuris stūmė prieš save 
dviratį vežimą su prekėmis, 
subėgus minia automobilių 
uždegė ir akmenimis nepri
leido ugnegesių iki automo
bilius visiškai sudegė.

Po karo į mokslą
H. G. Bradney, Illinois 

State Veteran’ Commission 
administratorius, praneša, 
kad šiuo metu 65,000 Illinois 
kareivių, naudodamies vy
riausybės lengvatomis (GI 
bill of rights), lanko kolegi
jas arba įvairias prekybos 
bei amatų mokyklas.

Illinois Institute of Tecno- 
logy vice prezidentas Linton 
E. Grinter, spėja, kad iki 
1950 metų Amerikos Jung
tinių Valstybių kolegijose ir 
universitetuose bus keturi 
milionai studentų.

Pirmadienis, geg. 13, 1946

/ mus
X Nikodemas Širvinskas,

1 žinomas Brighton Park vei
kėjas, įsigijo garažo biznį 
Bridgeporte, 3359 S. Morgan 
St. Jis geras tame biznyje 
mechanikas.

X A. ir S. Mellens. iš Mar- 
ąuette Park, džiaugias gar
nio dovana — sūneliu. Ne
mažiau džiaugias ir Tam- 
kai, susilaukę anūko.

X Ona Navickienė, lietu
vių biznierių pionierė, Mel- 
rose Park, nors jau dabar 
aktyviai biznyje ir nedaly
vauja, bet kartu su savo 
dukrelėmis Anita ir Stefa
nija stengiasi pagelbėti esan 
tiems ištrėmime lietuviams.

X Amelia Chutas, Tadas 
Jecevičius, Sofia Janaitienė, 
Juzė Jushka, William Ru
daitis, John Stansilas, gyve
nantieji Chicagoj, kurių ieš
ko giminės Europoje. Jie 
patys lai atsikreipia arba 
žinantieji apie juos teprane- 
ša Raud. Kryžiui, 529 So. 
Wabash Avė., Chicago.

X Mrs. B. Marger, yra 
Darius-Girėnas Post 271, A- 
merican Legion, moterų vie
neto publikacijos pirminin
kė ir nuoširdžiai darbuojas 
pasisekimui šokių vakaro, 
kuris įvyks gegužės 18 d., 
Darius-Girėnas salėj, karių 
invalidų ligoninėse naudai.

X W. T- Vaicekauskas, Sr. 
F. lc.. 4438 S. Fairfield Av.; 
F. V. Kulikauskas, Jr., S. 
lc.. 4344 S. Rockwell St.; 
B. S. Šeškau ska s, S. lc., 2625 
W. 40 Place; R. P. Zoberis, 
SM. 2c., 2424 W. 45 St.; R. 
J. Margolis, SKD. lc., 1847
W. 34 St.; A. M. Rimkus, 
ARM., 2c., 1926 W. 38 Place;
V. J. Rimkus, QM 3c., 2501
W. 43 St., šiomis dienomis 
paliuosuoti iš karo laivyno, 
Great Lakęs Navai.

X A. Linkevičienės na
muose, 2535 West 45th PI., 
gegužės 11 d. įvyks vaka
ras — kauliukais žaidimas, 
kurį ruošia būrys moterų 
Tėvų Pranciškonų vienuoly
nui, Greene, Me., paremti. 
Daug tuo vakaru darbuojas; 
O. Raimovičienė, D. Kalvai- 
tienė, F. Zabrauskienė, J. Pu 
kelienė, H. širvinskienė, A. 
Snarskienė ir pati namo šei
mininkė. Sako, pramoga bus 
turtinga dovanomis.

X Marianne Daunis su 
Raymond Eisin, abu iš Ci
cero, sutuoktuvės, įvyks ge
gužės 18 d., per 9:30 vai. 
šv. Mišias Šv..Antano baž
nyčioje. Vestuvių puota bus 
parapijos salėj. M. Daunis 
yra plačiai žinoma tarp jau
nimo, keletą pastarųjų me
tų pirmininkavus Vyčių Chi
cago apskrityje. Ji yra ilga
metė tarnautoja Keistuto 
Taupymo ir Paskolos Bend
rovėj.

X Pranas Lattoza, gyve
nantis Scranton, Pa., nors 
jau ir praėjo Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Gildos seimas, 
prisiuntė laiškutį su gražiais 
ir nuoširdžiais linkėjimais 
ir prie to pridėjo stambią 
auką $50.00. Gildą ir N. Pr. 
Seserys reiškia giliausią dė
kingumą. žymiam prieteliui 
ir rėmėjui. Per paštą atėjo 
ir tebeateina ir mažesnės 
sveikinimo aukos, už kurias 
irgi nuoširdžiai dėkojame.

Oppo.lt



