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VISAI NUTRUKO ANGLIES STREIKO DERYBOS
Taip Praeina Visos Konferencijos... 
Stalinas Pakels 'Geležinę Užuolaidą'

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Per vieną posėdį Paryžiu
je, Byrnes visus nustebino 
savo nauju pasiūlymu. Prieš 
keletą dienų jis buvo pasiū
lęs evakuoti Vokietiją, kon
troliuojant ją 25 metus, 
šiandien gi naujas siurpri
zas laukė ministrus:

—Mums lieka tik viena 
išeitis, — pareiškė jis,— tai 
visiems išsiskirstyti su vil
timi, kad dar susitarsime. 
Nutraukime konferenc i j o s 
darbus ir tegul mūsų pagel- 
bininkai par uoš raportą, ku
rį mums kiekvienam įteiks 
birželio 12 d., kad mes ga
lėtumėme birželio 15 d. šiuos 
raportus padėti ant taikos 
konferencijos stalo, prieš 
dvidešimts vieną valstybę.

Bevinas nei kiek nebuvo 
nustebintas šiuo pasiūlymu, 
nes matyt jau žinojo apie 
tai, bet Molotovas buvo pri
trenktas.

—Tai yra priešinga Mas
kvos nutarimams. Mes turi
me taikos konferencijai pa
tiekti galutinai paruoštas 
sutartis, bet ne tekstą, ku
riame būtų palikta daug 
baltos vietos.

Kodėl “Keturi” nori imtis Į nors vieną žodį. Kada Bevi-
tokios atsakomybės ir tar 
tis vieni? Kodėl neleisti ki
toms valstybėms pareikšti 
savo nuomonę, kaip sako 
Byrnes? Gal tas jų patari
mas ir būtų geras.

Stalinas Atvažiuos į 
Paryžių?

Bet dar didesnį visiems 
siurprizą padarė paleistas 
gandas apie prezidento Tru- 
mano susitikimą su Stalinu. 
Molotovas turėjo pasikalbė
jimą su rusų užsienio poli
tikos šefu ir, po to, jis pri
leido, kad Stalinas nieko 
prieš neturėsiąs susitikti su 
prezidentu Trumanu. Tuo 
atžvilgiu Molotovas nieko 
daugiau pasakyti negali, nes 
tartis dėl susitikimo yra par
vesta Novikovui, sovietų pa
siuntiniui Washingtone, ku
ris siūlo susitikimą, paskirti 
Vienoje, birželio mėnesy.

Pagal Maskvos politinio 
biur0 nutarimą, Stalinas ne
turįs teisę apleisti sovietų 
Rusijos, ar raudonosios ar
mijos okupuotas teritorijes. 
Tačiau atrodo, kad šį kartą 
Stalinas ruošiasi pakelti “ge 
ležinę užuolaidą,” kad išvy
kus iš Rusijos. Jis sutinkąs 
susitikti su Trumanu Pary
žiuje. Anot Molotovo, Pary
žiuje esą taip pat saugu, 
kaip ir Maskvoje...

Jei šiame susitikime ne
minimas Londono vardas, 
tai reiškia, kad “Du Didie
ji” nori vienu du tartis.

Iš to išvedama rusų poli
tiškas žaidimas, kuriuo jie 
nori Angliją atskirti nuo 
Amerikos. Bet tai yra senas 
Hitlerio žaidimas. Jie atskir-

davo vieną Eūropos valstybę 
nuo kitos, “surydavo” ją ir 
vėliau imdavosi už kito3. 
Panašiai elgiasi ir Stalinas. 
Jis gaudo “aveles,” atskir
damas jas nuo kaimenės, 
kol pagaliau ir patį, piemenį 
pačiups. Dėl to “piemuo” 
turi būti budrus ir nesiduo
ti netikėtai pačiumpamas.
Molotovas Kalba Angliškai 

Tik su Byrnes’u
Ne paslaptis, kad Bevinas 

su Molotovu nors ir paspau
džia vienas kitam rankas, 
nors jie nusišypso prieš foto 
kamerą, bet jie pasilieka, du 
priešai, kurių politika labai 
skirtinga. Bet visai kitaip 
Molotovai elgiasi su Byrnes,
su kurio jis norįs 
viru."

‘būti at-

blogai. Maskvoj per konfe
renciją jis sakydavo “No- 
Kay,” kai dalykas jam neat
rodydavo O.K., bet per tuos 
kelis mėnesius jis padarė 
pažangą anglų kalboje ir da
bar gali be vertėjo pagelbos 
su Byrnes šnekučiuoti įvai
riais privačiais reikalais per 
priėmimus.

Bet keista, kad su Bevinu 
jis niekad nebando kalbėtis 
angliškai ir vengia ištarti

M Iper radiją valdo važinėjimą išJaipdinimo laivo (priešakyje), kuriame nėra nė vieno
O O O\as HPij ĮSKai a a oqrnpna T.pktiivas trali valdvti nštonnis in kius laivus, kurie inlrnks i “A” hr.mbmasmens. Lėktuvas gali valdyti aštuonis tokius laivus, kurie įpkuks į “A” bombos, 

sudrumstą vandenį ties Bikini pasemti vandeny. (Acme Telephoto.)

nas kreipiasi į Molotovą, 
tai šis tuoj šaukia savo ver
tėją ir prašo išversti.

—Aš bijau Bevino,—prisi
pažino jis vienam diplomai- 
tui, kuris buvo labai nuste
bęs Molotovo rigėsiu, nes 
prieš kelias minutes jis ma
tė jį kalbantis angliškai su 
Byrnes. — Su Bevinu aš vi
sad jaučiuos, kad mūsų pa
sikalbėjimai yra diplomatiš
ki.

Atvykdamas į konferenci
ją Molotovas gavo iš Mas-
kvos specialias instrukcijas, suėjime, gal birželio 15 d. 
iki kiek jis galįs nusileisti j Parveš U.S. Delegatus 
derybose, tad šį, kartą jis j (Washin,gtone, Baltieji 
galėjo laisvai manevruoti ir , Rūmai gakė lėktuvas—ta
jam nebuvo reikalo kiekvie-' čjail ne prezįdento—bus pa-
ną kartą skambinti į Mas
kvą.

Per vieną pasikalbėjimą 
su Byrnes, jis atidengė ke
letą tokių instrukiejų, pas
tebėdamas:

—Žinoma, aš neturėčiau 
atidengti šios paslapties, bet 
kadangi mūsų abi ša.lys sie
kia vienodo tikslo — teisy
bės, aš nematau nieko blogo 
atversti savo kortas ant 
stalo.

Toks Molotovo prisipažini
mas yra keistas ir jei rusai 
amerikiečiams taip meilikau 
jasi, tai reiškia, kad nori ką 
nors už tai gauti.
Ministrai Skirstosi į Namus

Ši konferencija, kaip ir 
buvo manoma pradžioje, ne
turėjo pasisekimo. Tęsti ją 
nebuvo jokios prasmės. Vie-!12 d.? Taikos konferencijoje 
nas dalykas joj pasiekta,tai liepos 1 ar 15 d.? Jei tik ji 
išsiaiškinta ko kiekvienas paskutiniu momentu nebus 
iš jų nori. Amerika, kuri ve- atidėta vėlesniam laikui, 
dė šią konferenciją, turėjo I Vyt. Arūnas

LAIVAS BE ĮGULOS VAIRUOJAMAS IŠ LĖKTUVO

Pasiruošiant atominės bombos išb? adymams, k; vyno TMB laivas (viršuje dešinėj)

Byrnes Ragina Atidėti Sutartį su 
Vokietija Iki Konferencijos Rudeny
PARYŽIUS, geg. 15. — 

U.S. valstybės sekr. Byrnes 
šiandien pasiūlė užsienių 
ministrų tarybai sušaukti 
taikos konferenciją lapkri
čio 12 d. paruošimui taikos 
sutarties su Vokietija. Anot 
informanto, Byrnes pasiūlė 
Anglijos, Rusijos, Prancū-' 
zijos ir Amerikos atstovams 
tuoj pradėti suėjimus pa
ruošti sutartį su Vokietija, 
kurią ministrai galėtų pa
tiekti taikos konferencijai.

Šios dienos posėdyje bu
vo svarstomi svarbiausieji 
Vokietijos klausimai. Byr
nes raportuota pasiūlęs mi
nistrų atstovams raportuoti 
apie Vokietijos ekonominį 
statusą sekančiame ministrų

siųstas į Paryžių šiandien 
ar rytoj, kad parvežti U.S. 
delegatus iš konferencijos 
“kuomet jie bus pasiruošę 
grįžtį”)

Šios dienos susirinkimas 
pradėtas Prancūzijos minis
tro Bidault patiektu reika-

pasisekimą, nes šiandien ji 
imasi tos politikos, kurią 
anksčiau vaidino Prancūzija 
tarp dviejų karų, jungti ap
link save mažąsias tautas.

Bevinas ir Byrnes skuba 
kuo greičiau grįžti į namus, 
kad kuo mažiausiai pasili
kus akivaizdoje su Moloto
vu, kad nesusipykus pasku
tiniu momentu.

Kada jie susitiks? Minis-

—Kinijos komunistai perkirto Peiping-Tientsin geležin
kelį ir apsupo abu tuos geležinkelių centrus.

—Maskvos “Izvestija” kaltino U.S. gen. Hodge kurs
tymu korėjiečių priešintis keturių valstybių komisijos 
įsteigimui Korėjai vąldyti iki »i įgys savivaldą.

—Illinois valstybes valdžios paskirta komisija vetera
nų bonuso reikalams svarstyti rekomendavo valstybei 
mokėti bonusus—apie $375 kariams, ir $410 jūreiviams.

—San Francisco uosto srity yra blogas dvokimas. Po 
k„o«ferenci?je, birželio Rethlehem Steel Corp. prieplauka rasta negyva bangžuvč.

Nė viena valdžios įstaiga neapsiima ją nugabenti.
—CIO medžio darbininkų unija iššaukė 7,000 kirtėjų iš 

British Columbia miškų streikui
—Kai(o kriminalų teismas išklausys bylą prieš 74 na

cius kaltinamus sušaudymu 200 U.S. karių Belgijoje.

lavimu visiškai atskirti 
Ruhr ir Reinlandą nuo Vo
kietijos, ir Prancūzijai val
dyti Saar klonį.

Suėmimas Liaudininku
Lenkų Pykdo Angliją
MASKVA, geg. 15. — Ži

nios iš Varšuvos raportuoja 
masinį areštavimą liaudinin
kų partijos vadų Lenkijoje, 
ir jų apkaltinimą požemine 
veikla prieš valdžią. Tos 
partijos vadas yra vice prem 
jeras Stanislaw Mikolajczyk, 
buvęs londoniškės lenkų vai-
džios premjeras.

Tuo tarpu raportuota jog tinimą prieš tautą, kuri pa-
Anglijos užsienių ministeri- dėjo alijantams laimėti šiau-
ja svarsto atšaukimą Lenki
jos valdžios pripažinimo, 
jeigu nekomunistų lenkų 
persekiojimas tęsis, ir rodo 
susirūpinimo dėl Lenkijos 
valdžios priešingumo Angli
jos liaudininkų partijai.

(U..S. valstybės departa
mentas tais pačiais sumeti
mais sulaiko $90,000,000 
kreditą Lenkijos rėžimui.)

KALENDORIUS 
Gegužės 16 d.: šv. Ubal- 

das ir šv. Jonas Nepam.; 
ORAS senovės: Vitagaris ir Bitė.

Apsiniaukus ir vėsiau. Gegužės 17 d.: šv. Paska.- 
Saulė teka, 5:32; leidžiasi, lis; senovės: Mandagug ir 
8:04. !Gitė.

Vėliausių Žinių Santrauka
WASHINGTON, geg. 15.— 

Bevaikiai vyrai nuo 26 iki 
29 metų amžiaus šiandien 
sugrįžo į drafto vaizdą, Prez. 
Trumanui pasirinkus “ma
žesnį dviejų blogumų” kad 
palaikyti Selective Service 
gyvybę, nors supančiotą.

Per 45 dienų pratęsimo 
laikotarpį, tačiau, bus ima
mi tik 20 iki 25 metų am
žiaus vyrai.

Prezidentas pasirinko pa
sirašyti 45 dienų pratęsimo

ND Prezidentas Smerkė 
UN Kišimąsi Ispanijoje

SOUTH BEND., Ind. geg. 
15.—Daugiau negu 3,500 
Notre Dame studentų ir ke
liolika svečių šiandien gir
dėjo Kun. J. Hugh O’Don- 
nell, C.S.C., universiteto pre
zidentą, atakuojant Jungti
nių Tautų kišimąsi j Ispani
jos reikaJus. Jo kalba buvo 
pasakyta pirm negu buvo 
perstatytas admirolas Nim- 
itz, kuriam buvo įteiktas 
teisių daktaro laipsnis.

Prezidentas O’Donnel sa
kė: “Daugelis mūsų esame 
nustebinti, kad mūsų kraš
tas dalyvautų sąjūdyje įsi
kišti į kitos tautos viduji
nius reikalus. Mes stebia- 
mės jog Jungtinės Tautos 
leidžia kvizlingui daryti kal-

rės Afrikos kovą.
“Jeigu UN apsaugos ta

ryba nagrinės Ispaniją, mes 
jaučiame, kad teisybėje Len
kija, Balkanai ir kitos rau
dono fašizmo priespaudoje 
esančios valstybės turėtų 
būti taip pat išnagrinėtos.”

'Kasyklų Savininkai Atmetė Lewis'o
Reikalavimą 7 Nuošimčių Mokesčiui
WASHINGTON, geg. 15. — šiandien visiškai nutrūko 

derybos minkštos anglies streiko reikalu. John L. Lewis 
visai nepasirodė popietinčįj .sesijoj. Unijos atstovai išėjo 
iš rytinio posėdžio 40 minučių po to, kai kasyklų atstovai 
atmetė Lewiso reikalavimą 7 nuošimčių, mokesčiui nuo 
kasyklų mokamų algų, kas reikštų apie $70,000,000 j me
tus.

Valdžios tarpininkai tuoj dėjo pastangų palaikyti pasi
kalbėjimas, ir sakė derybininkai sutiko sugrįžti valdžios 
žmonėms juos pakvietus.

Informuoti sluoksniai sakė Prez. Trumanui dabar ne
bus kitokios išeities kaip tik įsakyti valdžiai paimti ka
syklas, jeigu norima išvengti angliakasių išėjimo kuomet 
užsibaigs dviejų savaičių paliaubos.

WASHINGTON, geg. 15.— 
Minkštos anglies kasyklų 
savininkai atmetė kaipo 
“naują socialinę teoriją” 
John L. Lewis’o reikalavimą 
dėl 7 nuošimčių takso ant 
kasyklų mokamų algų, fi
nansavimui ligoninės kasos 
kasyklų darbininkams.

Nors jie nepaneigė pačios 
kasos sumanymo, jų veiks
mas matomai panaikino ga
limybę išaiškinti streiko 
ginčą iki šiandien nakties, 
kaip Prez. Trumanas buvo 
prašęs.

Nori Bendro Fondo
Iš savo pusės savininkai 

minėjo galimybę įsteigti 
bendrai finansuojamą fondą 
reikalingiems angliakasiam, 
kurį administruotų nepri
klausoma agentūra, kaip 
Raudonasis Kryžius.

Kasyklos davė tris prie
žastis atmetimui reikalavi
mo: 1) reikalas nepaliečia 
algų, valandų ir darbo są
lygų; 2) planas reikštų dvi
gubą taksavimą, kadangi 
kasyklos dabar moka maž
daug 10 centų nuo tono ka
sėjų gerbūviui; 3) reikalas 
yra visuomeninis ir todėl 
turi būti svarstomas viešų
jų organų.

Prez. Trumanas Šaukė
Gelžkeliečiu Suėjimą

WASHINGTON, geg. 15.— 
Geležinkelių ir gelžkeliečiu 
unijų atstovai vakar naktį 
vėl suėjo pasitarti, pildyda
mi Prez. Trumano prašymą. 
Rytinis posėdis šiandien 
baigėsi “be progreso,” bet 
sueita kitam posėdžiui po 
pietų, į kurį neįsileido laik
raštininkų.

Drafto Akto Galiojimas Išgelbėtas, 
Bet Jo Galia Imti Vyrus Pažabota

Valdžia deda pastangų iš
vengti streiko, kuriam lai
kas nustatytas 4 vai. po pie
tų šeštadieny. Gelžkeliečiai 
nori $2.50 dienai algų pakė
limo, anksčiau atmetę $1.28 
pakėlimą, kurį rekomendavo 
valdžios komisija. Jie taip 
pat nori 44 pakeitimų sutar
ties sąlygose.

Įspėja Streikas Bus 
Pavojingu Maistui

WASHINGTON, geg. 15.— 
Rekonversijos direkto r i u s 
Snyder patarė žemės ūkio 
sekretoriui, kad Prez. Tru
manas ims “visų Prezidento 
galioje žygių,” kad išvengti 
kito minkštos anglies kasy
klų uždarymo.

Snyder tuo atsakė į An
dersono įspėjimą, kad kitas 
anglies streikais bus pavo
jingas maistui, kadangi ne
bus galima dabar nuo laukų 

| imamus javus tinkamai iš- 
! dirbti.

Senato Komitetas Nori
Pratęsti OPA Metams
WASHINGTON, geg. 15.— 

Senato bankininkavimo ko
mitetas šiandien nubalsavo 
pratęsti kainų kontrolės ak
tą vieniems metams po birž. 
30 d.

Šen. Barkley (D., Ky.) 
sakė nutarimas buvo laiki
nas, tačiau nemanoma, kad 
komitetas pakeistų tą nuta.- 
rimą, ir pranešė, kad sena
toriaus Butler (R., Neb.) 
pasiūlymas pratęsti aktą 
devynis mėnesius, panašiai 
kaip atstovų rūmai jį pra
tęsė, buvo atmestas.

aktą—draudžiant imti tėvus 
ar 18 ir 19 metų amžiaus 
vyras—geriau negu leisti 
aktui išsibaigti. Baltieji Rū
mai sakė p. Trumanais pasa
kys savo nuomonę dėl drafto 

1 akto ryt dienos spaudos kon
ferencijoje.

Senatas vakar prastume 
pratęsimo aktą po to kai 
šen. Langer (R., N.D.) ban
dė savo keturių valandų kal
ba visai panaikinti vyn| 
ėmimo aktą.

■i
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
iisi Paminėtas 

Kun. J. B. Čižausko 
Jubiliejus

Gegužės 5 d. ryto prasi
dėjo procesija iš klebonijos 
į bažnyčią. Jubiliatas kun.
J. B. čižauskas buvo lydi
mas dvasiškių, mokyklos 
vaikų ir seserų mokytojų.

S imą laikė pats jubilia
tas. Diakonu buve bazilijo
nas. subdiakonu tivo kun.
K. J. Marcinkevičius, o kun. 
V. Masevičius, Šv. Petro pa
rapijos kleb., ceremonijų ve
dėju. Jis taipgi pasakė iškil
mėms pritaikintą pamokslą.

Išlavintas kun. Čižausko 
parapijos choras gražiai gie
dojo. Vargonininkė S. Buk-

lingą susirinkimą, triūsą, 
dovanas, sveikinimus, linkė
jimus; dėkojo vakaro rengi
mo komisijai, šeimininkėms 
ir visiems, kas tik kuo pri
sidėjo prie iškilmių. Chorui 
dėkojo už taip gražią prog
ramą.

Bankietas baigtas Lietu
vos himnu. Po to sekė šo
kiai. J. H. M.

★
Padėka. — Rengimo ko

misija nuoširdžiai dėkoja vi
siems detroitiečiams už skait 
lingą atsilankymą į jubilie
jinį vakarą; profesionalams, 
biznieriams už pasigarsini- 
mus ir parapijonams už pa
sveikinimus programos kny
goj ; visiems darbininkams- 
ėms, sodalietėms, parapijos

Rd. $25; po $10: Antanas iri parodoj. Todėl per centrą dar apdovanotas Asiatic Pa- Tel. — YARds 5557. 
Ona Kadžiai, dr. ir Mrs. Blas 1 bus ouorgr.uizuota grupė lie- 'sific Ribton su trimis žvaigž 
kewitz, Rože Pranas Janeck, tuvaičių su tautiškais kos- į dėmio ir American Defens
Vincas ir W. Marozai, Mag
dė ir Vladas Baikauskai; po

tiumais dalyvauti birž. 1 d. 
2 vai. Todėl gi kviečiami vi- 

4)5: Rozalija Stonkienė, si organizacijų centro na- 
Chai ie3 aha, Elzbieta ir rlai dalyvauti sekančiam su- 
Staays Faurazai. j..». vienos virinkime, geg. 23 d., buv. 
savaitės pasidarbavimas. Lietuvių salėj, 8 vai. vak.

Keli kiti rinkėja, jau turi Apkalbėsime parodos reika- 
po virš $50. Didelis dėkui lūs ir išgirsime p'anus kas
geraširdžiam o aukotojams.

★
Lietuvių Balso Radio kon

certas šauniai pavyko. Ko
medija “Daina be galo’’ vi
sus prijuokino. Vaidino: J. 
Tumas — G.arliauskas, J. 
Valiukas — Grybas, A. Ba- 
lukonis — Durovas, A. Joy 
— Veronika, A. Jacobs — 
Teresė, P. Širvaitis — žy
das.

Radio choras, vadovystėj
_____________  choro narėms už patams- Jano Valiuko, padainavo vi-

šaitė puikiai grojo vargo-. vimą prie stalų per vakarie- ®J eilę . patriotinių dainų.
nę; visų draugijų atstovams i Merginų ir vyrų chorai, ku- 
už prisidėjimą ir pagelbėji-į r*e mokytojo J.
mą vakare; parapijos cho- Valiuko išlavinti, irgi labai 

gražiai padainavo. Solo A.

nais. Bažnyčia buv0 išpuoš
ta įvairiomis spalvomis, al
toriai gyvomis gėlėmis. Se
sutėms pranciškietėms pri
klauso didelė padėka už taip 
artistišką papuošimą bažny
čios ir prirengimą mokyklos 
vaikučių procesijai. Buvu
sios Šv. Jurgio parapijos 
mokinės, sesutės pranciškie- 
tės, atvyko iš kitų vietų ir 
miestų dalyvauti jubiliato 
iškilmėse.
KONCERTAS IR 
BANKIETAS

rui, solis tams-ėms, pianistei 
ir visiems, kas tik kuo pri
sidėjo prie iškilmių. Ypač 
šeimininkėms, kurios taip 
sunkiai dirbo net keletą die 
nų: O. Škulienei, P. Bag- 
džiūtei, P. Medonienei, A. 
Kremblienei, A. Balkienei, 
Eizonienei, Piliukienei, Mik- 
naitienei, P. Ba/idzienei, R. 
Valatkevičienei, V. Masevi- 
čienei, Vidugirienei, O. Ja- 
kubinienei, A. Baronienei, K.

Veteranų svetainė vakare ! Kazlauskienei; še i m i n i n-
buvo pilna publikos. Visi 
stalai buvo užimti, o kita 
tiek turėjo laukti. Atvyku
sį jubiliatą su būriu svečių 
publika triukšmingai sutiko. 
Programoj piano paskambi
no H. Dailyda, Steponavi
čiūtė, A. Juodsnukaitė, R. 
Valatka ir S. Bukšaitė dai-

kams: J. Stanevičiui, J. Be- 
lickui, Krembliui, J. Valiu- 
kenis ir visiems kas tik kuo 
prisidėjo aukomis ir darbu.

Reng. komisijos valdyba

Ribb- J. H. M.

Joy “ Žaliojoj lankelė j ’ ’ 
(Kelpšos), “Trys berneliai” 
(kun. J. Čižausko); gavo 
daug aplodismentų.

Bendrai koncertinė dalis 
užpelnė didelės padėkos cho
ro mokytojui Jonui Valiu
kui, kuris įdeda labai daug 
darbo lietuvybės palaikyme 
svetimtaučių tarpe, nežiū
rint, kad gyvena gauia toli 
nuo viso veikimo. Jis tik
rai yra atsidavęs menui ir
lietuvių darbuotei.

Didelio dėkingumo užsitar 
nauja ir jo žmona Elzbieta, 
kuri daug prisideda prie to 
didelio darbo.

Valiukams niekas negali 
už tokį jų darbą atlyginti. 
Už tai lietuviai atiduokite

link atvykimo Toronto cho
ro su programa.

★
Petras Grybas, Stasys Kla 

patas, Kazys Samsonas pra
džioje gegužės šventė savo 
garbingais gimtadienio (50 
metų) sukaktuves, šie dar
buotojai ir kilnių reikalų 
rėmėjai per pirmą penkde- 
šimtį sėkmingai darbavos. 
Linkime, kad ir sekantį penk 
dešimtį, panašiai darbuotus 
su lietuviais.

★
Jonas ir Julė Nakas, Vin- , 

cas Katrė Vasiukonis išvy-1 
ko į Chicago dalyvauti Na- j 
ko posūnio T’Iward J. Ma- ! 
son su Rita L. Dermody ves- j 
tuvėse. šliūbas bus geg. 18 
d., 11 vai. airių Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Nakas pirmą 
kartą savo gyvenime pama
tys Chicagą ir lietuvių cen
trą. Laimingos kelionės.

★
Zakaras, Sofija Kukutis, 

žinomi pardavėjai skanių 
sūrių iš lietuvių Michigan 
kolonijos ūkininkų, atnauji
no “Draugo’’ prenumeratą. 
Labai mėgsta skaityti.

★
Viktorija Čepulionytė il

gametė veikėja, dainininkė 
ir choristė savo motinėlei at-

REN DUOJAMe" GRINDŲ 
TRINIMO MASINAS —

TIKTAI

$150
Į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJA.VIIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARMSŲ, taipgi — 
MARTIN SENOVR MALIAVŲ 

IR VARNISV, ir — 
KEM-TONE VALSFAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1948m. SIENINES POPIEROS

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE i 
PAINT & HARDWARE!

2547 West 63rd Street 
Tek: — HEMlock 8262

Iš BALF Veiklos
BALF 76 sk. susirinkime, į pagarbą ir parodykite sa

navo solo. Duetą dainavo S. geg. 2 d., pirm. E. Paurazie
nė padarė platų pranešimą 
apie skyriaus darbuotę. Nu
megzta keli šimtai švede

Bukšaitė ir A. Juodsnukai- 
tė, kvartetą: S. Bukšaitė, A.
Jucdsnukaitė, R. Valatka ir 
J. Beleckas. Vadovystėj ju
biliato choras padainavo 
“Tenai saulė”, “Anksti ry
tą“, “Vai žirgeli”, “Ilgiau-i ti keletas šimtų svarų mais-
siu metų’’ ir himną.

Po koncerto prasidėjo va
karienė, kalbos ir sveikini
mai. Programą vedė Šv. Pet
ro parapijos klebonas kun. 
V. Masevičius.

Mokyklos mergaitės padai 
navo “Pasveikinimo dainą” 
ir klebonui įteikė dovaną. 
Dar padainavo “Lietuvos 
Malda”, ir “God Bless Lith- 
uania”. Sveikino ir įteikė do
vaną nuo SodsAicijos H. Dai- 
lydaitė, nuo Šv. Jurgio Pa
rapijos Rėmėjų Moterų Klu
bo S. Bukšaitė, nuo Panelės 
Šv. Neperstojančios Pagal-

vo lietuvišką širdį tokiems 
darbuotojams.

Chas Walls naujas Lietu- 
riukų, pirštinaičių ir virš!v^ Balso Radio pirminin- 
šimtą kitokių dalykėlių vai
kučiams. Baigiama prireng

to. Visa tai prirengė veik
lios darbuotojos liuoslaikiu, 
ypač tiek atlikta mezgimo. 
Tai didelis darbas.

Pati pirm. Paurazienė ne 
tik telefoną naudojo, bet 
daug sykių automobiliu pa
sitarnavo iš vežiojimui bei 
surinkimui aukų. Jai padė
jo: Kratavičienė, Medonis, i 
Žukauskas, Pilka ir kiti. 
Darbas greitai ir tvarkingai 
atliktas.

Skyrius už $100 per fon
do centrą nupirko vaiku
čiams 50 porų čeverykų.

Moterų Są-gos 64 kp. dar

kąs paaiškino tikslą ir pri
statė progremo vedėju Har- 
ry Kapres, radio anauncerį, 
kuris ne tik programą ve
dė, bet tarpe padarė agita- 
tyvį pranešimą apie svarbą 
palaikymo šios radio valan
dos. Kalbėjo BALF 76 skyr. 
pirm. E. Paurazienė, nuro
dydama, kas fondo nuveik
ta ir plačiai apibudino aukų 
rinkimą parvežimui lietuvių

naujino “Draugą” prenume
ratą Motinų Dienos proga.

★
Geg. 19 d., Šv. Antano 

bažnyčioj per 9 vai. bus pir
moji komunija. Geg. 20 d. 
7 vai. vyskupas suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą. Kle
bonas kun. I. F. Boreišis rū
pinasi, kad viskas tinkamai 
būtų prirengta.

■R
Motinų Dieną katalikų baž 

nyčios buvo pripildytos žmo
nėmis. Atiduota motinoms 
pagarba. Koresp.

Lietuvis Walter Baron pa- 
liuos” z iš kariuomenės 
ir apdovanotas Purple 
Heart, kurį Capt. D. C. 

našlaičių. Antra kalbėjo Ma- j Marchand prisegė. Daly v a-
rijona Kasė, radio fin. rsšt. vo kovose: Tarawa, Eniwe-

bos M. Krivickienė, nuo Mal buotojų grupelė, surengus
des Apaštalystės Dr-jos K. i 
Kazlauskienė, nuo Tretinin
kų O. Škulienė; sveikino ku
nigas K. Marcinkevičius i: 
O. Aksomaitienė; dovani 
nuo Lietuvos Dukterų Dr 
jos įteikė P. Bandzienė, nuc 
Moterų Są-gos 54 kuopos J 
H. Medinienė, nuo LRK Su 
sivienymo 171 kuopos P. Me 
donis; sveikino J. Usoris; 
nuo Šv. Jurgio pg.rapijos ci:o 
ro dovaną [teikė A. Juodsnu- 
kaitė; Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos vaikai ir mergai
tės irgi sveikino ir įteikė do
vaną,. Gauta daug sveikini
mų telegramais.

Vakaro vedėjas kleb. kun. 
V. Masevičius ne vien gra
žiai ir tvarkingai vedė pro
gramą, bet pabaigoje apibu
dino kun. J. Čižausko dar
bus parapijoj ir visuomenė
je. Sveikino savo ir nuo se
sučių Pranciškiečių.

Ant galo jubiliatas nuo-

Kvietė visus, prisirašyti prie 
radio rėmėjais, skelbtis per 
Lietuvių Balso Radio. M. 
Kasė priklauso prie radio 
choro ir yra žymi darbuo
toja.

Publikos buvo gana daug.
“bunco”, nupirko už $50.00 
vairios medžiagos valkū
nams, drabužėlių ir prisiv- 
o. Vertė t0 siekia arti $200. 
Jar $10 paaukojo pasiunti- 
įui veiklioms sąjungietėms.

Pirm. Paursrienei papra
kus, nut. rast. P. Medonienė 
erskaitė fondo atsišaukimą 

gelbėjimui našlaičių atveži- 
mi į šią šalį. Paurazienė 
nešė, kad vieną paėmus, Ši

monis patarė, kad skyrius 
pasiimtų du, kas vienbalsiai 
lutarta. Ir čia veikėjos tam 
ikslui paklojo: P. Banuzie- 
įė $6.50; M. Smailiem!, A. 
Bukauskas, I. ir L. Ignata- 
zičiai po $5. Išrinkta, komi- 
lija aukų rinkimui. Pasiro
do, didelis žmonių pritari
mas. Aukas skelbsime tik 
iki $5. Antanas ir Ona Kra- 
tavičiai, Ace Facking House 
vieno našlaičio atvežimui Į 
$163.00, Agnės ir Emerson i 
Goetz, gp.v. Pyramid Gift Į

ŽiniiĮ-Žinelės
Lietuvių Organizacijų Cen 

tro vice pirm. E. Paurazie- 
nė gavo paraginimą iš Mr. 
Panchuk, Detroito miesto 
rengiamo auksinio jubilie
jaus, automobilių išdirbys- 
tės parodos, kur daugelis 
tautų dalyvaus, kad ir lie
tuviai būtų atstovaujami toj

DR. V. P. SIEP1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68C8 W. Cermak Road
BKRWYN, ILLIWOIS

širdžiai padėkojo už skait- > Shoppe. 8232 W. McNichols

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 

Rez. Tel. — Lafayette 6151 

Jeigu Beatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6260 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šedtadieniaia: nuo 2 iki 4 popiet

tok, Kwajaiein, Roi and Na- 
mur, Guam, Saipan ir Tini- 
Eiu; sužeistas Tinian liepos 
24, 1944 m. Be Purpi? Heart,

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We»t 47 th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo t Iki 4 pp. Ir 7 iki 8:10 vak

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St. 
aOURS: Daily •—* P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu kurią regėjimo mokslas 
gali nuteikti.

S7 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

>i>4 akių įtempimą.

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

O1TOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Chicago 

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

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

Saturdays J £ M. to i P. M. SKELBKITES “DRAUGE1-

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. VIR 0980 (office ir Namo.)

Dr. Walter J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pasai 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 Sekmad. uždaryta.

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 Tek LAFayette 3219 

Re*. Tek REPublle 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. 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. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

IV C r Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080Ui. I. V. TYinSKUnaS Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

6166 So. Kedrie Avenue

TikMun Tyrimas 
Ortlioptta Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 1P iki 12, 1 iki 5, 7 
Iki > — SeStad. — 10 lyte iki 6 vak. Sok- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Tslefonas: YARds 0664 
Jei neatsiliepia laukite—
Rea. TeL: MlDway 2880

OFISO VALANDOS:

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

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 tolircgys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 
dausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus.

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

vak. Sektn&d. 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 

2420 W. Marquette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Bes. Tek: HEMlock 3160 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien 
išskiriant trečiad. Ir sekmad.

ĮKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TcL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUo 7868

Km. 6968 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehill 9617 
Offloa TaL HEHloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S.

Ofiso Tel.: GROvehill 6213 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniai* pagal autartį.

TeL CANal 9267
Rtt. TeL : PROspect 6669

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 vaL vakare.

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 YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

Tei. — HEMlock 6524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 Iki 

Dienomis tik
• kas vakaras.

sutarti.

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs lš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymq Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: 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. l llth St.

Tel. HILI/IOI* <)»!>»

Valandos juirai sutartį.

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

O2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 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
VALANDOS: nuo 2—4 Ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namu Tel. t PITTJ.If AN 8277

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tek: SEEley 7330 
Ree. Tel.: BRUnswick 0597

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

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

Būk šviesus, skaityk 
‘Draugą”.
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HELP VVANTED LAIC Ieškomi Asmenys
'5 “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVF.RTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Street 
Tel. RANdolph UI88-DI82

HELP VVANTED VYRAI

10 UNIJ1STŲ VYRŲ
Geri darbininkai turi progos dirb
ti per ištisus metus.

R. J. DONNELAN CO.
1017 W. 79th St.

DIRBTUVES DARBININKŲ
85 centai i vai. pradedant. Laikas 
ir pusė už viršlaikj. Atsišaukite.

GENERAl. PI. ATE 
MAKERS SUPPLY CO.

522 S. Clinton. 2nd Fl.

REIKIA
BARTENDERIO

Pastovus darbas. Gera mokestis.
J. LEWIS

1261 S. UNION AVĖ. 
CANAL 9256

BURLINGTON RAILROAD
REIKIA

FREIGHT HANDLERS 
SECTION DARBININKŲ

Atsišaukrt 2-tram Aukšte
433 W, HARRISON

HELP VVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽE NITORKŲ'
UŽDARBIS 72 % J V AL. PRADŽIAI 

7714 I VAL. PO 3 MftN.
8214 I VAL. PO 0 M£N.

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.

FRED. H. SCHAUB ENG. CO. 
Needs At Once

TYPISTS
DICTAPHONE OPERATORS

GOOD SALARY 
Time and 'y2 over 40 hours.

Apply at

2110 S. MARSHALL
CALL MISS ROBIE

CRAWFORD 6410

DŽENITORKŲ
DIRBTI NAKTIMIS

36 VAL. SAVAITE
Laikas ir pusė už visą viršlaikj. 
Unijos mokestis. Liberalios nuo
laidos privilegijos.

Atsišaukite
13th Fl. PERSONNEL OFFICE 
HENRY C. LYTTON CO. 

State & Jackson

PLATINKITE "DRAUGĄ”

! Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10

$500.00
POLISAS

$4.00 METAMS

MERGINU
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS nt 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue 
Darbinink&ms galima pirkti radio 

su nuolaida.

MERGINŲ 
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

40 iki 44 vai., į savaitę. 
Malonios darbo sąlygos 
SUPERIOR GASKET 

PACKING & MFG. CO.
6130 S. LaSalle St.

MERGINŲ
MOTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
GEROJ KOMPANIJOJ

Atsišaukite
MR. ROBIN
4-tam Aukšte .

2330 W. Cermak Rd.
REAL ESTATE

PARSIDUODA — Grosemė ir Deli- 
<«te.-scn su iianiii. Biznis išdirbtas 
per daug metų, labai geroj vietoj. 
Namas 'medinis, 5 kambarių pagyve
nimui užpakalyje. Fiirmicos šiluma, 
maudyklė ir garadžiiis. Kaina ne
brangi, Kreipkitės — 3541 South 
Halsted St.

50,000 siuntiniu 
lenkams

Warszawa. — Wm. 
Donald, Cq-operative 
American Remittance to Eu- 
rope atstovas, New York’e, 
skelbia pasirašęs su dabar
tinė Lenkijos vyriausybė su
tartį, kuria 50,000 siuntinių 
maisto Amerkios lenkai ga
lės pasiųsti Lenkijon savo 
giminėms ir pažįstamiems.

Mac-
for

Anėiulis Vincentas, spėjama 
gyvenu Union Avenue, Chieago, 
111.

Bakanauskienč Pranciška ir Ba- 
kanauskienė Emilija (Balvoėiū- 
tės) iš -Maigi/ km., Viekšnių vok, 
-Mažeikių apskr. Spėjama gyvena 
Greater New York.

Bemdoravičienė Derenėiūtė Ma
gdalena, spėjama gyvena Brook
lyn, N. Y.

Budrevieius Juozas arba jo j- 
pėdiniai, iš Veiverių, Marijumpo- 
lės apskr.,. spėjama gyvena Chi- 
eago, Ilk, j USA emigravo prieš 
D. Karą.

Budrcvičius Ignas apie 63 m. 
amžiaus, iš Veiverių, Marijampo
lės apskr., spėjama gyvena Chi- 
eago, II.

Bernadišienė Ieva (Lii.pšytė), 
spėjama gyvena Chieagc, Iii.

Burgailienė Konstancija (Bur
gailienė), spėjama gyvena Bes 
Moines, Iovva (paieškoma antru 
kartu).

Blum Gustav, iš Užsienių km., 
Bublelių valse., Šakių apskr,, iš 
profesijos siuvėjas. Į USA emi
gravo prieš 1). Karų.

Bakutytė Ona ir Bakutytė O- 
lesia, iš Medininkų km., šimkai- 
eilų valse., Raseinių apskr., spė
jama gyvena Chieago, Ilk

Baltrimas Kazimieras ir Bal
trimas Kilimas abu gyvena Chi
eago, Lik

Brūklius Adomas ir Brūklius 
Jonas iš Alkiškių km., Akmenės 
valse., Mažeikių apskr., spėjama 
gyvena Chieago, III.

Balčiuvienė Juzė (Basalykaitė) 
iš Žeimių km., Alytaus apskr., j 
USA emigravo prieš D. Karą.

Boris Elena.
Barkauskas Nikodenias iš Do

tamų km., Gražiškių valse., Vil
kaviškio apskr., spėjama, gyvena 
Greater New York.

Barkauskas Motiejus- ir Bar
kauskas Pranas, iš Vidgirilų km., 
Gražiškių valse., .Vilkaviškio aps., 
spėjama gyvena Detroit, Mieh.

Blaževičius Blažys Aleksa, gi
męs USA, tėvai iš Dvariškių km., 
Subačiaus Panevėžio apskr.

Burdzilauskienč Magd a 1 e n a 
' (Kučinskaitė), duktė Andriaus, iš 
Kantališkių (Tupikų) km., Sas
navos vaisė., Marijampolės aps., 
j USA emigravo po I). Karo (ar
ba jos giminės).

Bagočiūnienė Ona (Masiulytė).
Bolskis Vincas iš Kelmės, Ra

seinių apskr.,, spėjama gyvena 
Brooklyn, N. Y.

Baltaragis Kazimieras ir jo žmo 
na Rozalija (Petrilaitė). Pasta
roji iš Sauginilų km.. Gruzdžių 
valse., Šiaulių apskr.

C'hemerkienė Barbora (Kučins
kaitė) iš Kantališkių (Tupikų) 
km., Sasnavos vaisė., Marijampo
lės apskr., į USA emigravo po 
D. Karo.

Česna Petras ir Česna Jonas, 
abu spėjama gyvena Chieago, III.

Čiganaitė Ona George iš Pil
viškių vaisė., Vilkaviškio apskr., 
spėjama gyvena Pittsburgh (pa
ieškoma antru kart).

Chimes Albinas Julijonas 
(Chmieliauskas).

Chmieliauskas Petras, spėjama 
gyvena Chieago.

Čepienė Emilė.
Dubinskas Vladas ir Dubins- 

kas Jurgis iš Peluėių km., Ve
liuonos valse.

Drujeėius Povilas ir Drujeėius 
Kazys iš Salieėllų km., Deltuvos

vaisė., Ukmergės apskr., į USA 
emigravo prieš 1925 m.

Daunytė Liucija su giminėms 
(Dauniai).

! Bičkauskai broliai, spėjama gy
vena Brooklyn, N. Y.

Duvidonis Antanas.
Dekerienė Antanina (Stepona

vičiūtė) iš Naumiesčio vai., Šakiu 
apskr.

Flederienė Berta (Kirštonytė). 
Gečienė (Cechas) Elena (Kad 

vilaviėiūtė), spėjama gyvena Riee- 
viile, Iowa (išieškoma antru kar
tu).

Ghans Zofija spėjama gyvena 
Detroit, Mieh.

Grunau Fernand iš šapališkių 
km., Šimkaičių vaisė., Raseinių 
apskr., spėjama gyvena Brooklvn', 
N. Y.

Gedartaitė Marcelė iš Alkiškių 
km., Akmenės vaisė., Mažeikoj ap. 
spėjama gyvena Chieago, III.

Gražiai, Antanas ir Jadvyga 
savo laiku Jersey City laikė plau
kų kirpimo saloną.

Gegžna Pranciškus, Gegžna Bi
rutė ir Gegžna Anelė, visų tėvai 
kilę iš Lietuvos Pušaloto mieste
lio.

Gurklys Zaprinas (Zaferinas), 
spėjama gyvena Brooklyn, N. Y.

Janulaitienė Konstancija (Lep- 
š.vtė), arba jos įpėdiniai.

Jablonskis Julius iš Joniškio, 
Šiaulių apskr., gyvena Philadel- 
phia, Pa.

Janavičius Vaclovas.
Jurgaitis Vincentas ir Jurgai

tis Juozas iš Švendrės km., Šiau
lių apskr.

Juškevičius (vardas nežinomas) 
iš Vizbarų km., Girkalnio vaisė., 
Raseinių apskr.

Dr. Jarusz Angelija (Kaušy- 
laitė) kilimu iš Užpalių vaisė., 
Utenos apskr., spėjama gyvena 
Chieago, 111.

Jankauskas Anicetas, gyvenęs 
Grand Rapids, Mieh.

Kasperavičius Jurgis ir jo žmo
na Marijona iš namų Nysaitė, ki
lę iš Liudvinavo vaisė., Marijam
polės apskr.

Kali'batas Pranas, kilęs iš Žvir- 
blėnų km., Kovarsko vaisė., Uk
mergės apskr.

| Klemka Waltpr (Vladas) gyve
nantis Kanadoje.

i Kauneekai (broliai) iš Platelių 
vaisė., Telšių apskr.

Kasputis Pranas, iš Kidulių 
vaisė., Šakių apskr.

Kurtinaitis Petras (Petro Pli 
kairio žentas).

Kemzūra Matas iš Pikėiūnų 
km.,\ Seredžiaus vaisė., Kauno 
apskr.

Karalienė Ane, Gintautaitė, sa
vo laiku gyvenusi Palendrų km., 
Naumiesčio vaisė., Tauragės aps

Krumauskas Juozas apie 55 m. 
amžiaus.

Keršulis Petras ir Keršulis Juo
zas iš Vytogalos km., Skaudvilės 
vaisė., Tauragės apskr.

Kireisho (Kireišiusį Veronika 
(iš namų Imšaitė, spėjama gyvena 
I Massaehusetts valstijoje, iš Adis 
I lovelio km., Kėdainių apskr.

Kilkai, kilimu iš Skapiškio vai.
Kuršius Mykolas j USA emi

gravo apie 1908 metus, spėjama 
gyvena Greater New York.

Kunkis Vilius prieš emigruo
damas gyveno Klaipėdoje, į USA 
emigravo po D. Karo.

Krupovesas Liudvikas, Teofi
lius, Vaclovas, Anelė ir Veronika.

Lenkikas Motiejus ir Lenikas

Juozas,, abu kilę iš A. Panemu
nės, Kauno apskr., spėjama gy
vena New Y< rk.

Mačiutienė Marija (Mačiulytė) 
iš Aukškelių km.. Viduklės vaisė.

Mažeika Magdalena, spėjama 
gyvena Brooklyn, N. V. Flushing 
Avenue.

Matkeviėius Justinas, spėjama 
gyvena Chieago, 111.

Mažikaitė Marijona ištekėjusi, 
dabartinė pavardė nežinoma, Lie
tuvoje gyveno Švėkšnoje, j USA 
emigravo prieš D. Karą.

Masiulis Vincas.
Matusevičius Kazys, spėjama 

gyvena Brooklyn, N. Y.
Matusevičiūtė Antanina ir Ma

tusevičiūtė Marija, spėjama gy
vena Brooklyn, N. Y.

Matas Jonas iš Rimšių km., 
Papilės vaisė., spėjama gyvena 
Amsterdam, N. Y.

Motuzienė Anelė (Vošterytė), 
iš Sieiūnų km., Panemunio vai., 
Rokiškio apskr.

Misiūnas Augustas iš Antatil- 
ėio km., spėjama, gyvena Brook
lyn, N. Y. Jo pusseserė Apoloni
ja Meiluvienė, iš namų Misiūnai- 

{tė,
Noreikienė Marija (Pautieniū- 

tė). spėjama gyvena Baltimore, 1 
Md.

Narsutis Jonas, iš Žudžiij km., 
Ramygalos vaisė., Panevėžio ap., 
spėjama gyvena Chieago, 111.

Nedrinskas, spėjama gyvena 
Chieago, III.

Palubinskaitė (ištekėjusi, dabar 
tinė pavardė nežinoma), 1932 me
tais viešėjo Lietuvoje, Kaune, pas 
seserį Uršulę Geležienę.

Prielgauskas Povilas iš Paprū- 
džių kai., Vaiguvos vaisė., Rasei
nių apskr., į USA emigravo prieš 
I). Karą (ieškoma antru kart).

Palubinskas Jurgis ir jo sūnus 
Jonas, abu spėjama gyvena Broo
klyn, N. Y.

Pauliukas Juozas iš Lazdunėnų 
km., Vainuto vaisė., Tauragės ap., 
į USA emigravo po D. Karo.

Pakalniškaitė Juozapa, ištekė
jusi, dabartinė pavardė nežino
ma, iš Leipatiškių km., Veyiržėnfj 
vaisė., Kretingos apskr., į USA 
emigravo prieš D. Karą.

Plikaitis Vaclovas, Plikaiiis 
Juozas ir Plikaiiis Petras, visi. 
spėjama gyvena Hamson, N. J.

Požeraitė Pranciška iš Eržvil
ko vaisė., Raseinių apskr.

Paskauskas Simonas.
Pautienius Juozas, spėjama gy

vena Baltimore, ARI.
Pautienienė Ona, spėjama gy

vena Baltimore, Md.
Pautienius Pijus, spėjama gy- 

vena Baltimore, Md.
Petkevičius Zenonas, spėjama 

gyvena Chieago, III.

Petruliai (kilę iš Jauniūnų kai
mo ).

Puodžiūnas Jonas iš Veriškių 
km., Šeduvos vaisė., Panevėžio 
apskr., į USA emigravo prieš D. 
Karą (ieškoma antru kart).

Podwolski Franees (Markeliū- 
naitė), spėjama gyvena Brooklvn, 
N. Y.

Račkauskai, iš Buriskių km.. 
Papilės vaisė.

Rasmus Emilija, gyvena Chi
eago, UI.

Roek Mrs. -Amalija (duktė Rus
inus) gyveyia Chieago, III.

Rainiuauska.s Juozas ii- jo žmo
na Anelė, iš Besmerėių km., Če
kiškės vaisė., Kauno apskr., spė
jama gyvena Chieago, III.

Ruldiuuskas Gigą, spėjama gy
vena Chieago, Ilk, Karlow Avenue

Reivydas-Rei vytis Kazimieras 
iš Cegronų, Telšių apskr., spėja
ma gyvena Brooklyn, N, Y.

Rakiekienė Ona, spėjama gy
vena Chieago, III.

Simkin (vardas nežinomas) į 
USz\ emigravo iš Rusijos 1904- 
1905.

BE
k]

Miltą maišu pataisė
Fairbank, Alaska. — John 

W. Clark skrendant lėktuvu 
smarkus vėjas nuplėšė vieną 
svarbią lėktuvo dalį. Clark 
nusileidęs ant užšalusios u- 
pės, paėmė maišą nuo miltų, 
sudrėkino, prilipdė prie tos 
vietos, iš kur dalį vėjas buvo 
nuplėšęs, palaukė iki sušalo 
ir po to pakilo ir laimingai 
nuskrido kur turėjo skristi.

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0,,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shnlmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:-—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, IEJL

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
Raštini atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

BE

'aiYdT”
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR j 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

Į 6528 S. Ashland Avė.,
GROvehill 1983 - TRIangle 0073 j

t

i

Šlioža Jonas, gimęs USA, Lie
tuvą apleido 193T metais, gyveno 
Kyligirio km., Šaukėnų vaisė., 
Šiaulilų apskr.

Stulginskas Mykolas ir jo žmo
na Marcelė iš Tauragės.

Siminkeviėius Klemas.
Sveluys Gasparus iš Vilniaus 

km., Kupiškio vaisė., Rokiškio 
ap., spėjama gyvtr.a Boston. Mass,

Steponavičius Juozas iš Nau
miesčio vaisė., Šakių apskr., spė
jama gyvena Brooklyn, N. Y.

Šedis Kostas iš Volimiškių km., 
Rokiškio apskr.

Stiuskis Julija j USA atplau
kė 1934 metais iš Bellshili, ,Scot- 
lund.

Stankevičienė Morta (Marta 
Stankevie).

Saudargu Ignas, spėjama gy
vena Chieago, III.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti — Litkuuniiin American In
formation Center, Sočiai Service. 
Burcau, 233 Iiroadieaif, New York 
CitĮ) 7, N. Y.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

J**1**!*
Tiesio; 

Ifi Mū

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkčjų Uganlna Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI -

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

Savininkas — JOE EAZIK—KAZIKAITIS
------------------------------------------- ------------------- -----------------------------------—-----------------------V

.... ---------------------------------------------------------------------------------------

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

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

Šią pinigų .urną KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžus! išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naują arba seną. namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
lSlaldų. pagal O. I. Bill of Rlghta patvarkymus.

ftlos bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
ptlnal patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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by the
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
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Metams .................................................................................. $7.00
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korespondencijos lalkraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 et Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.
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Ar Rusai Laimi Ar Pralaimi?
PARYŽIAUS KONFERENCIJAI IŠIRANT
Jungtinių Valstybių sekretorius Bymes, galutinai pa,- 

siūlė baigti “keturių didžiųjų” užsienių reikalų kon
ferenciją ir susirinkti birželio 15 d. Taikos konferen
cijai pasiūlė liepos 1 d. ar 15 d. Anglų ir prancūzų mi
nistrai su tu0 sutiko. Bet Molotovas, rusų komisaras, . 
kaip ir paprastai, galutino žodžio nedavė. Mat, turįjS 
atsiklausti diktatoriaus Stalino.

Jau'ne vieną kartą mes šioje vietoje esame rašę apie 
tai, ko siekia Stalinas, trukdydamas tarptautinių, kon
ferencijų darbą ir patį pasaulio taikos planavimą.

Stalinas tuoj po karo užkinkė savo agentus visuose 
pasaulio kraštuose varyti sovietinę, komunistinę pro
pagandą. Ir tuos kraštus, kuriuos jis turi pasigrobęs, 
skubiai apiplėšia, sovietina ir jų gyventojus paverčia 
net nelaimingesniais vergais už Rusijos gyventojus.

Maskva mano, kad jos, agentai propagandistai ir jos 
armijos ir slaptoji policija (NKVD) taip paruoš dirvą, 
kad taikos konferencijose nieko daugiau nereiks, kaip 
tik pritarti Stalino imperialistiškiems užsimojimams. 
LIGŠIOL MASKVAI SEKĖSI

Ligšiolinė Maskvos kova laimėti daugiau laiko savo 
planams įgyvendinti ėjo su nemažu pasisekimu. Ame
rikiečių, anglų ir prancūzų diplomatų mtokudUmu labui 
svarbūs teritoriniai ir kitokie klausimai vis nukeliami 
toliau.

Tuo žvilgsniu ir Paryžiaus konferencijoj Maskva lai
mėjo.

Tasai tolimesnis taikos planavimo darbų atidėjimas 
į šalį, reiškia dar didesnį susierzinimą įvairiose tau
tose ir net chaosą. Tokią padėtį Maskva dar sėkmin
giau mano išnaudoti komunistiniam imperializmui plės
ti. Mat, sudrumstuose vandenyse, paprastai, Žuvavimas 
labiau sekasi.
GERI NORAI, BET...

Nėra abejonės, kad sekr. Bymes ir kiti jo kolegos 
diplomatai turi geriausius norus, siekdami susitarti 
su Maskvai. Tačiau jiems jau labai turėtų būti aišku, 
kad Maskva tuos jų gerus norus panaudoja savo rei
kalams. Todėl, jau laikas būtų kalbėtis Su Stalino agen
tais ar pačiu Stalinu tokia kalba, kuri priverstų jį ben
dradarbiauti darbuose taikai atsteigti. Jau gana tų ne
dovanotinų nuolaidų ir pataikavimų, dėl kurių kenčia 
visa. eilė tautų ir dešimtimis milijonų žmonių, turinčių 
teisę į laisvą, nepriklausomą ir demokratinį gyvenimą.
*

Užsimojimas likviduoti Demokratiją
Stipriausia ir tuo tarpu demokratiškiausia partija 

Lenkijoj yra valstiečių arba liaudininkų partija, ku
riai vadovauja, vice piemieras Mikolajczyk, buvęs Lon
dono (lenkų) vyriausybės galva. Maskva tos partijos 
labiausiai ir bijo. Per savo agentą Opubka-Morawskį 
(Stalino pastatytą “premierą”) tą partiją visaip per
sekioja, jos vadus ir veikėjus vadina fašistais ir prieš 
rinkimus (kurie dar nepaskelbti) Maskva norėtų ją 
likviduoti. Jei tas pavyktų, tada Lenkijos demokratijai 
ir net jos nepriklausomybei būtų pastatytas kryžius.

Taigi, dabar yra klausimas, ar demokratinis ele
mentas visai pasiduos Maskvos užmačioms ir ar są
jungininkai imsis atitinkamų žygių išgelbėti Lenkiją 
iš rusiškojo komunizmo nasrų?

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kravčenko Atskleidžia SSSR Gyvenimo

—SLAPTOJI KELIONĖ 16 WASH1NGTONO | NE / 
YORKĄ. — PAKEISTA PAVARDE, UŽSIRAKINUS 
VIEŠBUTY RAŠO SPAUDAI PAREIŠKIMĄ. — KAI 
KRAUJU PERMIRKUSI ŽEMĖ PROTESTAN VAI
SIAUS NEBEDAVĖ IR ŽMONĖS VALGĖ LAVONUS.
— DARBININKŲ KVARTALUOSE. — DAUGELIS 
SLAPČIA VOGĖ STIPENAS, nors BUVO ŽIBALU 
APIPILTOS...

Rašo Dr. J. Prauskis
PABĖGIMAS IŠ SOVIETŲ PASIUNTINYBĖS

SSSR komunistų partijos narys, Raudonosios armi 
jos kapitonas, rusų inžinierius, sovietų užpirkimų ko
misijos Washingto'ne narys Viktoras Kravčenko, pa
veiktas kruvinos raudonųjų diktatūrinės priespaudos ir 
Amerikoje pažinęs laisvės krašto gyvenimą, 1944 m. 
balandžio pirmomis dienomis paskutinį kartą apleido 
sovietų įstaigas, nutraukdamas savo tarnybą Stalinini.

— Ištisais mėnesiais aš planavau šį pabėgimą. Iš 
seniai aš žiūrėjau į, tą momentą, kaip į išsilaisvinimą 
iš veidmainystės, iš to apkartimo, iš tos dvasinės sui
rutės, kurioje aš klajojau per tiek daug metų. Tai tu
rėjo būti lyg mano atgaila dėl tų baisybių, dėl kurių, 
kaipo narys valdančiųjų klasės savame krašte, aš jau
čiausi kaltas, — apibudina jisai tos dienos nuotaikas.

Jis žinojo, kad savo pabėgimu jau automatiškai jis 
užsitraukia mirties sprendimą to rėžimo, kuriam tiek 
metų tarnavo.

Norėdamas laimėti daugiau laiko, jis tik suminėjo 
savo tarnybos draugams geiai nesijaučiąs ir sekančią 
dieną negrįšiąs į darbą, geriems but0 šeimininkams, 
kurie jį sergantį slaugė, pasakė, kad jei po keletos 
dienų negrįšiąs, buto gali jam jau nebesaugoti... Veng
damas Pullman vagonų, kuriais daugiausia važinėja 
sovietų pareigūnai, jisai sėdo į paprastą traukinį, įsi
maišydamas į amerikiečių tarpą ir skubiai atvyko į 
New Yorką. Apikaklę pastatęs, kad būtų sunkiau pa
žįstamas, įšokiąs į taxi atvažiavo į vieną viešbutį, kur 
užsiregistravęs kita, itališka pavarde, užsirakino duris 
"ir pradėjo tašyti savo pareiškimą spaudai, pabrėžda
mas, kad jis nutraukia ryšius su raudonąja diktatūra 
ir paveda save USA viešosios opinijos (nuomonės) ap
saugai.
ĮDOMI GYVENIMO IŠPAŽINTIS

Praslinko dveji metai ir knygų rinkoje pasirodė labai 
įdomus jo veikalas “I chose Freedom” (“Aš pasirin
kau laisvę” — asmeniškasis ir politinis sovietų parei
gūno gyvenimas; išleido Charles Scribner’s Sons, 496 
pusi., kaina $3.50). Tai smulkmeninga jo gyvenimo isto
rija, kurioje, kaip veidrodyje, atsispindi sovietų šalies, 
taip aklinai nuo užsieniečių slepiamosios nuotaikos it 

faktai. Tiesa, autorius augęs tvankioje bolševistinės 
Rusijos atmosferoje už tat kaip jo gyvenime, taip it 
knygoje — ne vienas zigzagas į doriniu atžvilgiu ne»- 
pateisinamas scenas, bet kitais visais atžvilgiais veika
las labai gyvai parašytas, pagaus skaitytojo dėmesį 
ir kartu atskleis daug mums nežinomų faktų iš ko- 
mintemo tėvynės.
REVOLIUCIJOS VAIKAS

Viktoras Kravčenko gimęs 1905 metais. Jo tėvas, 
gelžkelio darbininkas — veiklus revoliucionierius, nors 
partijai jokiai nepriklausęs, gyvenimą leido tarp re
voliucinių kovų ir kalėjimo sienų. Motina ilgai nakti
mis siuvo, kad galėtų apginti nuo bad0 šeimą ir dar 
kalėjime esančiam tėvūi kartkartėmis siuntinėlį išsiųsti.

Jo motinai klaupdavo kalbėti poterėlį ir jo tėvas bu
vo tikintis žmogus, bet nenumaldomas kovotojas dėl 
laisvės ir vienu metu, iš kalėjimo ištrūkęs sūnui kal
bėjo:

— Visada pasilik ištikimu kovoje dėl laisvės. Be lais
vės nėra gyvenimo. Kas su manimi beatsitiktų, tu pri
valai dirbti, studijuoti ir visomis priemonėmis kovoti 
dėl idealo. Arba; mes esame gyvuliai, arba žmonės, ir 
jeigu žmonės, mes neturime duotis pavergiami. Jei aš 
ir mano draugai kovoje krisime, mūsų vaikai turi tęsti 
mūsų darbą.”

Revoliucija atėjo, ir ji nebuvo taip šviesi, kaip tėvas 
vaizdavosi. “Žemė, lyg protestan prieš tad, kad buvo 
taip ilgai krauju maitinama, nebedavė vaisiaus.” Iš 
bado žmonės Rusijoje vietomis lavonus valgė.

Gindamasis nuo bado jaunas Viktoras Kravčenko iš
keliavo į Dono baseiną anglių kasti. Čia įsivėlė į kom*- 
somolo (komunistinė jaunimo sąjunga) propagandą, 
aktyviai dėdamasis į jų veikimą, o nuo 1929 metų bu
vo priimtas ir į komunistų partiją.
STUDENTAI IR DARBININKAI RAUDONAJAME 
ROJUJE

Bolševikai buvo ištrėmę it iššaudę daugelį inteli
gentų ir specialistų. Nogėdami išsiauginti naują, “sa
vąją” kartą — Viktorą Kravčenko su tūkstančiais ki
tų pasiuntė į specialiąsias, aukštąsias mokyklas ir taip

jisai atsidūrė studentu Charkove. Tačiau tenai:

— Politinis auklėjimas turėjo pirmenybę prieš spė- 
cialinius, technikinius mokslus... Tie, kurie negalėjo 
suvirškinti Markso “kapitalo”, Engelso dialektikų ir 
Lenino veikalų, o už vis labiau Stalino raštų, tie buvo 
daug greičiau išgenami iš instituto, negu turintieji 
sunkumų su skaičiavimu ar planų darymu.”

Šalia mokslinio pasiruošimo, raudonieji studentai bu
vo siuntinėjami visokiems uždaviniams Į darbininkų 
kvartalus ir į kaimą. Čia jisai aiškiai patyrė, kaip so
vietų darbininkas turi pusalkanis dirbti ilgas valan
das, atėjęs poilsio — dažnai gultis į pilnas vabzdžių 
lovas ir dažnai kentėti alkį. Tie drąsuoliai, kurie ban
dė atsisakyti eiti į darbą, kol pagerins jų sąlygas (strei
kas!) greit dingo ištrėmime ar gal kapuose. 
LIKVIDUOTI kulokus

Bestudentaudamas Vikt. Kravčenko buvo pasiųstas 
į kaimus, kur buvo pravedama kolektivizacija. Išvyks
tant jiems buvo duotos instfukcijofc:

— Meskite šalin buržuazinį žmoniškumą, veikite kaip 
bolševikai, verti draugo Stalino. Sutrempkite “kūlo- 
kus,” kur tik jie galvas bekeltų... Paskutinios “pūnan- 
čios liekanos kapitalistinio ūkininkavimo” turi būti 
hušluotos, nepaisant kiek tas galėtų kaštuoti... Nesi
bijokite imtis kraštutinių priemonių!

Atvykę į kaimus Btudetotai surado išbadėjusius žmo
nes. Buvo suvalgytos visos pelės, katės ir šunes, me
džiai plikomis šakotais stiebėsi į, dangų, nuo jų buvo 
nuluptos žievės, kuriomis ūkininkai gynėsi nuo bado 
mirties. Daugelis Virė arklių mėšlus ir slapčia Vog
davo stipenas, nors jos buvo žibalu apipiltos. Ir tai — 
žmonės buvo sutinusiomis kojomis, vaikai išpampu
siais pilvukais, o rytais buvusioj kaimo turgavietėj 
kartkartėmis atrasdavo po keletą Lavonų, kuriuos su
rinkdavo atsiųstas valdžios vežimas, nes patys gyven
tojai nebeįstengdavo laidoti.

Podgorodnos kaime, o taip buvo ir kituose, žmonės 
turėjo paskutinius grūdus atiduoti sovietų valdžiai 
patys važiuoti ištrėmiman, mirti iš bado, arba “laisva 
valiai rašytis į kolchozus.”
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apgaubė dainą, ir šis mu
zikos tonas dar gražiau ir 
ryškiai parodė solistų bal
sus. *

Galingas ii didis muzikos^ 
menas! Jis pagauna užburia 
kiekvieno jautresnio klausy
tojo sielą. Nusineša ją kar
tu su savim toli toli, ten, 
kur pats skrajoja, ir verčia 
kartu su juo gyventi: kar
tu džiaugtis ir juoktis, bet 
kartu ir verkti...

cšaLči
■ 1

uviE-nž-^uitaitybz

Laiko Laiptais
ROMANAS
> IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO * 9
t nw-rri - i ' ~ a»bMaB»»»s»=a^=aBaB^

(Tęsinys)

— Kas tas toks gyvas po
naitis sukasi tai apie vieną 
tai apie kitą poniutę?

— Tai ne ponaitis — tai 
jau visas ponas. Trijų vaikų 
tėvas. Keistas tipas! Aš .jį 
pažinau ankstau, kol .jis 
dar buvo studentu. Taip bu
vo įsimylėjęs į savo dabar
tinę žmoną, kad net gaila 
būdavo į jį žiūrėti, jeigu jo 
dievaitė panori su kuo kitu 
pasišnekučiuoti. Didžiausia 
meilė!

— Dabar, rodos, gana ge
rai jaučiasi kitų linksmų 
poniučių būryj! — pastebi, 
į jį žiūrėdamas, amerikietis.

— Taigi, Stebėtina. Nie
kad niekur jo nematysi tai 
žmona, tr, bendrai, jo žmo
na maža kur rodosi. Kažko
kia užsidariusi; žmonių, tat 
būt, nemėgsta. Kodėl ji nie
kur nebūna — sunku spręs
ti.

— Gal labai negraži, kiki- 
mora kokia, tai vyrui nema
lonu žmonėms parodyti? — 
įsikišo amerikiečių duktė, 
savo grožiu labai susidomė
jusi, už tai šiam klausime 
labai kompetentinga.

— Dabar aš ją labai se
niai esu matęs. Bet jauną 
— ji ir dabar dar jauna ■— 
norėjau sakyt, prieš ištekė
jimą, aš ją pažinau. Tai bu
vo gražuolė. Ji, štai, šitos 
juristės Grikšienės tikra se
suo, tik už ją daug gražes
nė.

Taigi, stebėtinai kaip 
skiriasi būdai net tikrų se
serų, — krustelėjo galva a- 
merikietė: ■ Dėl ko jai bu
vo kartu neateiti pasižmo
nėti, operos sukaktuves at
švęsti...

Salė sutemo. Publika nu

rimo ir pasirengė klausyti. 
Palubėj švietė dar vienas 
lempų vainikas. Greit ir tas 
užgepo. 'Tylu. Tik kur-ne- 
kur kai kas nusikoSti avan
su, kad vėliau nereiktų, ar 
pakuždom skubiai užbaigia 
kalbas kaimynai. Pasikelia 
uždanga.

“Aukštai mes pakelkime 
taurę linksmybės ir SpaUs- 
kim karštai ją prie lūpų” — 
galingai ir gražiai suskam
bėjo Kipro Pętfauško bal
nas.

“Tie Žodžiai, ką sakė, tik
riausia teisybė...” — švel
niai ir maloniai htšakė Vio- 
leta-Galaiunienė, visuomet 
kukli ir paprasta, kaip ir 
pati “Travijata”.

Gražus stygų suderihimas

III....... i.....I I

Perėję per gydytojo lau
kiamąjį ir kabinetą, rasit 
Danutę su vaikais miegama
jam besiniūrkančią. Dvi gra
žiai parėdytos mergaičiukės 
rengiamos jau guldyti. Ma
žas berniukas jau guli lovu
tėje ir savo didelėmis iš mo
tinos paveldėtomis akutėmis 
dairosi po kambarį. Danutė 
nurengė jauniausiąją ir pa
guldė į lovukę. Vyriausioji, 
tikra motinros kopija, ren
gėsi pati. MOtiUa jai tik pa
deda atsisegti užpakaly ir 
apklosto.

Butas sutvarkytas labai 
paprastai. Nėr jokių papuo
šimų, nei ypatingų baldų. 
Net ir sofoms pagalvėlių 
naujų. Nėra kada Danutei. 
Kad tik spėtų suadyti vai
kams ir vyrui kojines.

— Mamyte! — prašneko 
Vyriausioji Danutės dukry
tė, jau gulėdama lovutėj ir 
motinos klostoma: — Tu 
juk šiandien žadėjai eiti į 
teatrą. Aš girdėjau, kaip tu 
kalbėjais! su teta, kad šian
dien jūs ten susirinksite vi
sos draugės, kurios prieš de
šimtį metų baigėt Kaune 
gimnaziją.

(Bus daugiau)

Didžiausia lietuviu 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- 
rodšHus, auksintas ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas j

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus j 
už jums Prieina* 
mae Kalnas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa- 
strthktaią Muzik- 

ališkų instrumen- į 
tų, Muzikos Kny- ! 

gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų,

Taipgi taisome laikrodžius Ir 

MkredšUus, žiedus, Plunksnas, 

ir muzikalius instrumentus..

JOHN A KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

I2t6 ARCHER AVENUE 
LAĖAYĖTTfc 8617

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgieių 

UŽ WĄ NUOŠIMTĮ

3H

Mutual Federal Savings
AND tOAN ASSmttATION OF CHICAGO 

IINDHR U. 8. «OV»:RVMFVT scpervimos

2202 W. Cermofe RtL - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

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



Ąc.* Ą /•
Ketvirtadienis, geg. 16, 1946 D*r:NP MTI8 DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 5

Sidabrinis Kun. Juozapo Y. Skripkaus 
Kunigystės Jubiliejus

Sekmadienį, gegužės 19 d. 
Šv. Kazimiero parapijoj į- 
vyks nepaprastos iškilmės. 
Kun. Juozapas V. Skripkus, 
Šv. Pranciškaus Seserų kon
gregacijos kapelionas iškil
mingomis šv. Mišiomis 12 
vai. pradės minėti kunigys
tės sidabrinį jubiliejų aki
vaizdoje daugybės savo drau 
gų-kunigų, giminių bei ar
timų pažįstamų ir gerada
rių. Ant rytojaus tas apei
gas atkartos Dievo Apvaiz
dos kalnely, seserų koplytė
lėje.
TRUMPA JUBILIATO 
BIOGRAFIJA

Kun. Juozapas gimė kovo 
18, 1888, Daukšių kaime, 
Lietuvoje. Sekančią dieną 
buvo pakrikštytas Žagarės 
Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje, tos dienos šventojo 
vardu. Jo tėvai, Jonas’ ir 
Monika turėjo dar du sūnus: 
Stanislovą, kuris pasiliko ir 
tebėra Lietuvoje, ir Kazi
mierą, gražiai įsikūrusį Cle- 
velande.

Baigus tik pradžios Žaga
rės mokyklą, 1904 m., jo 
brolis Kazimieras, išvažia
vęs į Ameriką 1907 m. par
sikvietė ir jį.

Atvyko pas savo brolį Ka
zimierą, tu0 laiku gyvenan
tį Westville, III. Nenorėda
mas būti prapuolęs svetimo
je šalyje, be tos šalies kal
bos, pradėjo imti pamokas 
pas Juozapą Bizauską, tuo
met mokytojaujantį Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos mo
kykloje. (Juozapas Bizaus-

111. Čia mokinosi filozofijos 
tris metus ir 1917 m. baigė 
su B. Ph. (Bachelor of Pbilo- 
sophy) laipsniu.

Baigus filozofiją, priim
tas į Chicago arkivyskupi
ją ir pasiųstas į Šv. Proko- 
pijaus seminariją, Lisle, III., 
mokytis teologijos.
{ŠVENČIAMAS Į
KUNIGUS

14 metų, po atsisveikini
mo su savo tėvais, broliu ir 
tėvyne, būtent, gegužės 21 
d., 1921 m., Juozelis (jau 33 
metų amžiaus) susilaukia 
didžiausios savo gyvenime 
laimės, nes tą dieną a. k. 
kardinolas Mundelein sutei
kė jam kunigystės šventi
mus,, šv. Vardo katedroje, 
Chicago, III. Ant rytojaus 
primicijas atlaikė Šv. Kry
žiaus bažnyčioje.
VIKARAS

Po dviejų savaičių poilsio, 
birželio 5 d. paskirtas vika
ru Šv. Jurgio parapijon, kur 
darbavosi iki vasario 14 d., 
1926 m.

Parapijos darbai taip pa
veikė jo sveikatą, kad, gy
dytojo patariamas ir gavęs 
kardinolo leidimą, trijų mė
nesių poilsiui buvo besiren
giąs važiuoti į Hot Springs, 
Arkansas. Tai buvo pradžioj 
1926 metų. Tuo tarpu pre
latui Krušui atėjo skubotas 
laiškas iš Pittsburgh, Pa., 
nuo Seserų Pranciškiečių 
prašant pagelbėti joms ka
peliono reikalu, nes laikinai 
tas pareigas einąs a. a. kūh.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ LINKĖJIMAI KUNIGO 
JUOZO SKRIPKAUS SIDABRO JUBILIEJUI

Brangusis Tėveli! Linksmoms širdimis 
Minėdamos šį jubiliejų,
Dėkojam Geriausiam "Dievuliui, kad Jis 
Tave taip karštai numylėjo.

Kūrėjas taip pat numylėjo ir mus,
Tave mūs globotoju skyręs,
Ir Tu mus globoji, kantrus ir ramu3,
Gyvenime daug ko patyręs.

Mums viską teiki, ką turi ir žinai,
Mūs gerbūviui pasiaukojęs,
Ir valios Dievulio klausydama pilnai 
Kaip Juozapas šventas darbuojies!

Tvarkai ir formuoji Tu mūsų mintis,
Suteikdama joms išraišką dailią,
Tau rūpi ir dvasinė mūsų sritis,
Į širdis kvepi Dievo meilę.

Suteiks Tau Aukščiausias malonių gausių 
Kliūtis ir žabangas pašalys,
To prašom kas dieną vieningu balsu 
Mes, švento Pranciškaus Seselės.

Gyvuok ir darbuokis — visuomet pas mus —
Kol aukso sukaks jubiliejus,
Kol Motina Dievo į savo namus 
Pašauks, tiek Tave numylėjus.

Mes žinome, kad sužibės amžinai 
Danguj Tavo nuopelnai ryškūs,
Tad meldžiam, kad laimintų Tave dažnai 
Dievulis ir šventas Pranciškus.

Jonas Kmitas

Pasidairius Po

Nurembcrgc Karo Teismo Šešėlius
HITLERIO STALINO SUSITARIMAS KARUI

New York (LAIC) — Vi-į čių avangardai jau artinosi 
si gerai atsimename, kokio- Būgo upės ribos, t. y., jau
se aplinkybėse prasidėjo 
1939 metų karas Europoje. 
Ypatingai visiems atmintini 
du rudens mėnesiai: rugpiū- 
tis ir rugsėjis. Kai kuriais

buvo užgrobę visą Liublino

protokole buvo padarytos 
dvi išimtys: viena dėl Vo
kiety os-Lietuvos prekybos 
santykių neliečiamybės, ki
ta dėl tam tikro ‘‘rezerva
to” iš Lietuvos teritorijos 
išskyrimo. Kaip Nurember- 
go liudininkai parodo, toks 
rezervatas turėjo būt iškirp-

vaivadiją ir dešiniajame Vis- tas visa Lietuvos Paprūsų 
los krante esančius Varšu- pagal Šakių, Šešupės, Simno 

liniją. Vėliau nuo to “rezer-vos vaivadijos plotus.
Kitais žodžiais, rugpjūčio

atžvilgiais, rugpiūtis žmoni- 23 d. pasirašytas slaptas su
jos istorijai buvo net svar- j sitarimas jau nebeatatiko

per ilgiausius metus savo 
lapeliais šlamėdamas skelbs 
dėkingumą tajai rankai, ku
ri taip meiliai prižiūrėjo.

Baigiant šį raštelį, lieka 
tik sušukti “Ilgiausių me
tų”, Brangus Jubiliate, Ku

besnis ir' lemtingesnis. To 
mėnesio 23 dieną buvo pa
sirašytas formalus susitari
mas tarp Hitlerio ir Stalino, 
susitarimas, kurs tiesiogi
niai iššaukė šį karą.
LENKIJOS
PARBLOŠKIMAS

Rugsėjo mėnesio įvykiai 
sekė automatiškai: į pora 
savaičių Lenkija vokiečio 
buvo parblokšta, o rugsėjo 
17 d. iš rytų dar įsiveržė ir 
rusas.

t
Buvo tai pradžia iki pe

reitų metų vasaros užsitę
susio karo, į kurį, 1941 m. 
žiemą, nenorams buvo įvel
ta ir Amerika. Pradžia ne
apsakomų žmonijai aukų, 
galo dar ir šiandien nesima
to. Vf

Pravartu prisiminti, kad 
iš staigiai užsimezgusio Hit- 
lerio-Stalino drau g y s t ė s, 
viešai paskelbta nepuolimo 
sutartis ir slapto susitarimo 
1939 merų rugpiūčio mėne
syje išaugo dvi sutartys:

1939 metais buvo sulik-

nige, Kapelione ir Drauge!
Teduoda tau Dievas dar 
daug sveikatos ir toliau dar- 
buotis vienuolynui, Dievo I viduota įenįya; įeįan^-s
garbei ir mūsų tautos nau- metaja rusiškasai agresorius 
dai. i ... .
metų
dai. Ilgiausiu, ilgiausių gpjiįkvidavo Lietuvą Latvi- 

tn! ” Draugas -• -• ™ •

faktinąją padėtį. Reikėjo su 
sitarimą keisti, lopyti.

Tai ir buvo objektas ant-

vato” vokiečiai atsisakė. 
Tuo tarpu, taip ir lieka ne
aišku kokiems galams tas 
“rezervatas” buvo išskirtas. 
Manoma, kad neišvengiamai 
turinčią įvykti Lietuvos o-

ros von Ribbentropo kelio- kupaciją numatydami (nes 
visi gerai žino kas reiškia 
būti atiduotam į kieno-nors

nės į Maskvą.
ANTRAS SUSITARIMAS

Rugsėjo 28 d. buvo pasi
rašytas antras susitarimų 
pluoštas: viešas susitarimas 
dėl sienų (teritorinis) bei 
draugiškumo sutartis ir vėl
slaptas, papildomas protoko- (KALTININKAI 
’as. Naują padėtį svarsty
dami, vokiečiai galėjo pasi-

įtakos sferą), ir skaitantis 
su didesniu iš Raudonosios 
okupacijos atbėgėlių antplū
džiu, vokiečiai tą, plotą kaip 
tik tiems atbėgėliams sutal
pinti ir buvo numatę.

Tiesa, visos šios Nurem-
rinkimui dvi galimybes: grj- i^ergo “reveliacijos ’, skaity
ki į rugpiūčio 23 d. slapta tojams buvo žinomos ir anka 
sutartimi numatytas ribas, | čiau. Ko aiškiai nebuvo ga- 
t. y., pasitraukti į Narew, lima Parodyti, buvo galima 
VVisla, San ribą (1), arba — dasiprotėti, dedukacijos ke- 
likti naujoje riboje, priimant1 logingai išvesti, 
rusų reikalaujamą kompen- j Tarp kitko, daug ta te- 
saciją ‘išsižadėti Lietuvos. ' ma įdomios medžiagos buvo 

Kaip ir visuomet tokiais Patiekta viename 1943 .ne

kas tik prieš pora savaičių , V. Matulaitis buvo jo vys>- 
prieš rašant šį raštą pasi- kupo atšauktas užimti St. 
mirė Detroit, Mich). |Clair, Pa., parapiją. Prelato

Nuo 1907 iki 1909 m. jis prašomas važiuoti į Pitts- 
dirbo kaipo paprastas darbi- ! burghą nors trumpam lai- 
ninkas, po žeme anglis be- ^ui, kun. J. Skripkus atidė- 
kasdamas. Vėliau turėdamas J° savo iškeliavimą į Hot 

Springs ir atvyko į Dievo 
Apvaizdos f kalnelį. Dievo 
Apvaizdos kalnely sveikata 
pradėjo gerėti. Pastebėjęs 
tą, jis pasiliko eiti kapelio
no pareigas ir toliau, ir da
bar tebeina.

Taigi, šiais jubiliejaus me 
tais jis mini ir 20 metų ka- 
pelionavimo sukaktį. Jubili
atas ne tik eina čia kapelio
no pareigas, bet sykiu yra 
ir mokytojas ir daržininkas, 
ir dailydė. Ilgai šv. Pran
ciškaus vienuolyno ir aka-

troškimą mokslo paliko ka
syklas ir išvažiavo į Valpa- 
raiso, Ind., kuris tais lai
kais lietuviams ateiviams 
buvo prieinamiausią mokyk
la.. Po penkių metų, 1914 m., 
mokyklą baigė B. S. laips
niu.
ĮSTOJA Į SEMINARIJĄ

Remiamas savo brolio Ka
zimiero ir pusbrolio a. a. 
kun. Aleksandro Skripkaus, 
buvusio Šv. Kryžiaus para
pijos, Chicago, III., klebono,

tų Lithuanian Bulletin nu
merių (žr. 1943 metų rug
piūčio Lithuanian Bulletin, 
pik. K. Griniaus straipsnį 
“Eventful Days of 1939”).

To nepaisant, Nurember- 
ge padarytos reveliacijos 
šiandien įgauna kaip ir isto
rinio patvirtinimo, ir dar 
kartą įrodant, kad II Pa
saulinio Karo tragedijos už- 
iniciavime esama dviejų kal
tininkų: Hitlerio ir Stalino. 
Dviejų totalitarinių rėžimų, 
kūrėjų, dviejų laisvojo žmo
gaus slopintojų ir niekinto
ji- ’ - &

atvėjais, nulėmė vokiečių 
generalinio štabo kombina
cijos, tariant strateginio po
būdžio išrokavimai, kame 
aerodromai lošė ne visai 
paskutinį vaidmenį.

Vokiečiai nutarė “išsiža
dėti’’ Lietuvos ir pasilaiky
ti Liublino bei Varšuvos — 
vaivadijos su kokiais 5,000, 
000 gyventojų.

Tiesa, jie tai darė su vi
sai lengva širdimi, nes ge
rai žinojo, kad už pusmečio- 
kito rokundas teks suvedi
nėti ir su nauju savo drau
gu...
IŠIMTYS DĖL LIETUVOS

Bet ir čia neapsiėjo be 
tam tikrų smulkesnių rezer
vų: rugsėjo 28 d. slaptame

ją ir Estiją.
HITLERIS IR STALINAS 
DALINOSI ŽEMĖMIS

Nurembergo teismo eiga 
moterystėn įstojo Frederick dar kartą patvįrtina, kad, 

! Charles Holmes su_ Magda- pagaj slaptąjį protokolą, bu- 
Gegužės 9 d. širdies liga Jena Kundrotas. Liudytojais vo pasidalinta žemėmis tarp 

staigiai pasimirė Dominin
kas Krikštonis senas North 
Sidės gyventojas ir uolus 
Dangun Žengimo parapijos 
narys. A. a. Domininkas bu
vo geras žmogus, visų ger-1 
biamag ir mėgiamas. Turė
jo dsiug gerų draugų, taigi 
lankytojų iš arti ir toli ne
trūko per visas tris dienas.
Gražiausių gėlių buvo pil- 
nag kambarys, puokštės sie
kė net lubų. Dvasinių puokš
čių net kelios dešimtys da
bino karstą. Gėlės greitai 
nykstančio grožio ženklas, 
dvasinės gėlės bei puokštės 
gyvo tikėjimo ir užgrabinio 
gyvenimo simbolis. A. a. Do
mininkas buvo tikįs žmogus.
Liūdi pasilikus našlė mote
ris, vedęs sūnus Antanas, 
mūsų parapijos komiteto 
narys, ištekėjusi duktė Ba

PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
North Side

buvo Kazimieras Kandrotas vokiečių ir rusų. Suomija, 
ir Nellie Amato. Laimingų Ęstįja> Latvija, Besarabija 
metelių linkiu jaunai pore-|ir pusč Lenkijos buvo pri-
lei.

★Į
Bankieto t i k i e t a i labai 

greitai eina. Gaila, kad mū
sų svetainiukė per maža.

★
Gražios ‘‘Marijos vainika

vimo” ceremonijos įvyksta 
geg. 19 d. pusė aštuonių. So- 
dalietės rengiasi.

*
Kun. J. Pikutis širdies li

gos kankinamas, atsigulė Šv. 
Juozapo S. S. ligoninėje.Juozas nusprendžia tęsti dėmi jos kambariai, ir Ap

moksią toliau. Patariamas vaizdos kalnelio laukai, pri- 
a. a. kun. Aleksandro Bal- mins kiekvienam šio kape- 
tučio, įstoja į Šv. Viatoriaus liono pasišventimą ir darbš- 
seminariją, Bourbonnaise, tumą. Kiekvienas medelis

PAGELBEKITE IŠTREMTIEMS
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ"
KURIO JIE YRA LABAI PASILGĘ

' ‘ Drauge” administracija kasdien gauna laiškų iš pa
bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kur 
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą 
laisvę. “Draugo” Administracija jau siunčia nemažą skai
čių “Draugo ” lietuviams ištrėmime, "bet negali visų prašy
mų patenkinti dėl didelių išlaidų.

Kreipiamės j mietus “Draugo” skaitytojus atjausti 
savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors moralini suraminimą duodant progos 
skaityti lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas 
“Ištremtų lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų 
galima siųsti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin
gi. Jeigu visi “Draugo” skaitytojai nors maža auka prisi
dės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenkin
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui prašome siųsti “Draugo” Admi
nistracijai, pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui” 
2384 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, IHinois

DRAUGO” ADMINISTRACIJA

skirtos Rusijai. Vakarinė 
Lenkijos dalis ir Lietuva 
priskirtos Vokietijai. Abu 
agresijos partneriai sutarė, 
kad Vilnius su jo sritimi tu
ri grįžti Lietuvai. Lenkijos 
padalinimo skiriamoji buvo 
sutarta pagal upes Narew, 
Wisla, San, pačią Varšuvą 
paliekant vokiečiams, o jos 
priemiestį Pragą (dešiniaja
me Vislos krante) — ru
sams.

Vienok, rugsėjo mėnesio 
įvykiams besivystant, agre
sorių susitarimu numatyta 
padėtis kiek pasikeitė. Ru-

Prigimtis paskyrė mus pil
dyti kokią nors pareigą, tu
rinčią ryšį su žmogaus gyve
nimu. — O. S. Marden.

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

%

Jei norime gyventi, būkim 
be baimės pasirengę visuo
met mirti; o dirbkim kaip | sams į karą stoti kiek pa
kad šimtą 
mėm

metų gyventu-Į vėlavus (į Lenkiją jie įsi
veržė tik rugsėjo 17 d.), vo-

__  kiečiai vietomis jau buvo
kūnienė ir šimtai giminių, i REMKITE IR PLATINKITE toli peržengę pirmu susita- 
draugų ir pažįstamų. Gimi- KATALIKjšKĄ SPAUDĄ rimu numatytą ribą. Vokio- 
nės gyvena išsimėtę po No.
Side, Penn Avė., McKees 
Rocks, N. Braddock ir net 
Chicago. Iš Chicagos dvasi
nes puokštes prisiuntė: Dr.
Alex Jenkins, Ben. Karčiaus
kas, Joseph Anna. Pato, Mrs.
A. Bitinienė ir pora regis ki
tų. Geg. 13 d. tapo palaido
tas iš Dangun Žehgimo baž
nyčios North Side Catholic 
kapuose, kur Krikštoniai 
jau nuo daug metų turi įsi
giję šeimos šklypą. Grabo- 
rius Joseph VVentz (Ven
cius) gražiai patarnavo. A- 
pie 40 automobilių lydėjo 
kapūcmna. Ilsėkis ramybėje,
Domininkai. Už metų-kitų ir 
mes nukeliausime pas tave.

Geg. 14 d. mūsų bažnyčioj

*8

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

Al. C. ALLEN
(Atakas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

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 Tėl. Oiympic (Cicero) 1130

10.000
• DEGTINĖS
• BRANDAS
• RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORIMĄ I.Ų

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

HATUA^t
RAMTER"IJ'-tuvISkiMZydukan”



6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, geg. 19, 1946

oooooo T. « RD ARYBE oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGĄ 

•<ITN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IZDINTN. 
1557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

GAUNA LEGION OF HONOR AT2YMĖJIMĄ

Atsišaukimas Į 
Lietuvaites

KVIETIMAS Į TALKA
Gegužės mėn. 30 d. (De- 

coration Day)( kaip ir kiek
vienais metais, bus daroma 
rinkliava Šv. Kazimiero ka
pinėse. Kiekvienas surinktas 
centas eis lietuvių senelių 
prieglaudai, kuri baigiama 
statyti.

Rinkliava pasiseks, jei ge
raširdžiai lietuviai neatsisa
kys aukoti. Tai svarbiausias 
dalykas. Bet lygiai svarbus 
dalykas yra sudaryti auko-

Prie Pikniko 
Besirengiant

Gegužės mėn. 30 d. įvyks
ta didysis, tradicinis Lietu
vių R. K. Labdarių Sąjun
gos piknikas Vytauto parke. 
Visos kuopos rengiasi, kad 
gerai atlikti visus, tuos dar
bus, kuriuos yra apsiėmu- 
sios atlikti. Teko nugirsti,
kad vienas iš didesnių dar- ! 
bų, būtent restoranas vesti 
teko labdarių 23 kuopai 
Marąuette Parke. Tąjį dar
bą labdarių piknike ji dirbs
pirmą kartą. Iš daromų pri
sirengimų jau galima numa- atžymėjimas, the Legion of 

tojams sąlygas. Tai yra | kad virtuvė ir ręsto- j Honor, buvo įteiktas leite- 
turėti gerą žmonių būrį, ku- ranag į,us tvarkomi geriau nantui (dabar Lt. Comdr.) 
rie aukų paprašytų ir jas j negU “down-town”. Netrūks J. C. Varkalai, USNR. At- 

žymėjimą paveiksle prisega

J. C. VARKALA
Aukščiausias Prancūzijos

priimtų. produktų, bus. pakankamai
Todėl, šiuomi aš kreipiuos' darbininkų ir patarnavimas

į Chicagos ir apylinkės lie
tuvaites, kad jos šiame rei
kale ateitų lietuvių labda
rybei įj talką. Nuoširdžiai 
prašau moterų ir mergaičių 
gegužės mėn. 30 d. paau
koti rinkliavos darbui. Tuo
jau prašome užsiregistruoti 
visose lietuvių parapijose 
veikiančiose Labdarių Są
jungos kuopose arba pas jų 
valdybų narius. Kurioms tai 
nebūtų patogu, prašome at
vykti į labdarių centro su
sirinkimą, kuris bus trečia
dienį, gegužės mėn. 22 d., 
Šv. Kryžiaus parap. salėje, i 
Town of Lake, 8 vai. vaka
rą.

vice-admirclas R. Fenard, 
Prancūzų Laivyno Jungti
nėms Valstijoms Misijos vir 
šininkas, Prancūzijos val
džios vardu ceremonijose, 
laikytose Washingtone, 1945 
m.

Citacija pasirašyta gene-

svečiams bus pirmos rūšies.
Prie didžiojo baro mene- 

džeriaus M. Sriubas ir St.
Cibulskis. Tai nemažas dar
bas ir nemenka atsakomy
bė. Ypač šiais laikais, kuo
met visokio “štofo” gerokai
trūksta. Bet menedžerių tu- rolo Charles de Gaulle, lai- 
rimos pažintys, patyrimas ir kinosios Prancūzijos val- 
energija užtikrina, kad lab- džioe. prezidento, tarp kitko 
darių piknike gegužės mėn. sako:
30 d. Vytauto darže svete- “Už nepaprastą drąsą, pil-
liams nieko nepritruks. Dar
bininkų prie baro pristatys 
visos kuopos, kurių valdy
bos neturėtų to užmiršti. Ld.

Centro Mitingas

kaip susisiekimo su Prancū
zijos Karo Misija karinin
kas. .

Lt. Comdr. J. C. Varkala 
buvo Chicagos Universiteto 
1935 metų klasės narys. Ga
vo Bachelor of Arts laipsnį 
politinių mokslų šakoje 1935 
metais, o Master of Arts 
laipsnį iš School of Interna
tional Relations gavo 1936 
metais.

Universitetą belankyda- Į 
mas buvo narys Phi Beta ■ 
Kappa, būtent brolijos at-j 
sižyminčios aukštais atsieki- 
mais moksle; narys the In-|

ternational House of the U- 
niversity of Chicago ir vice
prezidentas Slavonic Cllub, 
kuris yra su International 
House susijungęs. Be to, ėjo 
Lietuvių Universiteto Klubo 
vice-prezidento pareigas. 
Sporte mokyklos laikais bu
vo Chicagos Universiteto 
track and cross country ko
mandų narys ir užsitarnavo 
abiejuose sportuose raides.

Užbaigęs univ e r s i t e t o 
mokslą, Lt. Comdr. Varkala 
įstojo į Armco International 
Corporation of Middletovvn, 
Ohio, kuri yra American 
Rolling Mills Company pa
dalinys, ir atstovavo tą fir
mą Paryžiuje, Prancūzijoje, 
1940 metais, eksportuojant 
Amerikos plieną į Europą.

Jisai turėjo daug priety
kių laike karo Prancūzijoje 
1940 metais, apsivedė pran
cūzę merginą ir sugrįžo į 
Jungtines Valstijas 1941

metais — po kai kurių ne- , ir sūnus, yra baigęs Chicago 
smagių patyrimų su vokie- Universitetą.
čių armija ir Gestapo, ku- • -------------------
rie mėgino neleisti jam grįž- Trejopi žmonės gyvena pa
ti į Jungtines Valstijas. šaulyje: kurie nori, kurie 

1943 metais jisai įstojo nenori ir kurie negali. Pir- 
Jungtinių Valstijų laivynan mieji įvykdina viską kuo 
ir pasilieka tarnyboje dabar užsiima, antrieji viską 
Laivyno Departamente, trukdo, o pastarieji turi vi- 
Washingtone, D. C. šame nepasisekimą.

Lieut. J. C. Varkala yra
sūnus Public Accountant Jo- 
seph P. Varkala, kuris, kaip

Žmogaus būdas reiškia 
daugiau, negu jo karjera.

dant didžiai svarbias užduo
tis, kurias atliko leitenan
tas J. C. Varkala, USNR, , 
prancūzų valdžiai laike ka- 1 
ro su Vokietija Prancūzijo
je 1940 metais ir už jo at
sižymėjusį darbą, kaip U. S.

Geraširdžių lietuvaičių ra- Labdarių kuopų valdybos 1 Navai Liaison Officer, 1944- 
ginti daug prie labdaringų arba išrinkti atstovai ir vi- j metais su Prancūzijos Lai 
darbų, manau, nereikia. Jos gj mūsų veikėjai neužmirš- vyno Misija.”
yra jautrios ir puikiai su
pranta našlaičių ir senelių 
padėtį. Jos supranta ir tai, 
kad baigiant statyti tokią 
įstaigą, kaip prieglaudą, yra 
reikalinga turėti didokas pi
nigų sumas. Jų Labdarių Są 
jungai trūksta. Dėl to reikia 
mums šiuo metu įsitempti 
ir žymiai daugiau padirbėti, 
kad dėl pinigų stokos nesu
stotų statybos darbas arba 
kad perdaug didelių skolų 
neužsitraukti. Taigi, juo dau 
giau turėsime rinkėjų Šv. 
Kazimiero kapinėse ir prie 
kapinių gegužės mėn. 30 d., 
juo daugiau surinksime au
kų. Tas yra visiems aišku.

Todėl, mielos lietuvaitės, 
prašom fe talkon svarbiam 
labdarybės darbui!

Stasys Cibulskis, 
Labdarių Są-gos pirm.

kitę, kad šį mėnesį Labda
rių Sąjungos centro susirin
kimas iš priežasties gegužės 
mėn. 30 d. darbų yra atkel
tas savaitę anksčiau. Jis į- 
vyks gegužės mėn. 22 d., 
Šv. Kryžiaus parap. salėj.

Žmonėms pajėgos netrūk
sta; jiems trūksta valios. 
V. Hugo.

1940 metais Lt. Comdr. 
Varkala buvo Armco Inter
national Corp. of Middle
tovvn, Ohio, Paryžiaus ofiso 
narys ir pasiliko Prancūzi
joje karo pradžioje. Jisai 
sugrįžo į Jungtines Valsti
jas 1941 metais. Kai įstojo 
į U. S. laivyną, jis buvo pa
skirtas pareigoms Laivyno 
Operacijų Viršininko štabe,

H

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

STASYS LITWINAS SAKO:

1 'H A R A D Geriausias Laikas Pirkti
UttDttR “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. --------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — lusnluotų Plytų Išvaizdos Sidinga 
— Langų — Durų — Ta ororas Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — fltnrrao Langų — Kom
binacijos Darų — Wallb<‘ard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI' 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
<039 S IIALSTED ST

BE

TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS- Nuo 7-tos vai ryto iki 5:30 vai. popiet-Vls^f SPALVŲ

$3.30
GAL
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

įt^PnoDvftf

į-SKim

Unltlzed PlA.1iQa.m1 Blefiomu Pnplera 
numažinta kalba. Apkaipoma dykai.

RANTTAfl—KlHnnkėR (Oll Cloth>. Vir
tuvėms Ir Maudyklėm*.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
N«ar Drake Avė.

Opposlte Lurle Bros. Stora 
Lawndal» 0104

M<*b Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
rua Malinvotojua Ir PnpieruotoJiiA.

IBAPCLITI^
•'lEJ'tiNTRLIS AMERIKOS IJETUVIŲ KASDIENINI* 

RADIO LAIKRAflTIS ĮSTEIGTAS 1933

WHFC H50 kilocycles
M MIIEį\IAIS — UUb i-OIUr 
iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 
valandos vakare.

KXTRA PROGRAMAS — Penkta 
dieniais nuo 7 Iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

i\V ILUlAMl
KLAUSYTI*

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ

KANRMMl

1

w.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JlISTIN MACKIEYVICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M, to 4 P, M. — Wednesdays: 9 A. M to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

--------------------- j

Tai kita priežastis delko 

GASU kepimas pagei
daujama 98'; visų moterų 
Chicagoje kurios naudoja 
Moderniškus įtaisymus

Rinktinos ir paprastos mėsos pilnas sko
nis priklauso nuo karščio kontrolės! 

Ar tai pečiuje šutinant ar kepant, 
ar ant viršaus pečio verdant ar 
kepant, stebėtinas pritaikomas ir 
konti-oliiotan karštis GASO Lieps
nos visuomet patikėjama!

Nėra stebėtina, tad, kad 98% šeimi
ninkių Chicagoje turinčios modemiškus 
(taisymus naudoja GASĄ!

GASO Liepsna sutaupia kepimo laiko
__ nereikia jums laukti kad apšiltų.
GASO Liepsna neturi “palaikomo karš
čio”, kad perteptų maistų. Tai glitas. 
Pigus — .švarus.

Naujų, moderniškų GASO pečių Jau 
pradeda rastis. Matykite juos krautuvė
se. Proga, kad jūs Irgi prisidėsite prie 
didelės minios Chicagos puikių virėjų 
kurios ruošiasi pirkti naujus, moderniš
kus Gaso pečius kada tik pasirodys 
krautuvėse užtenkamai.

Nauju Gaso Pečių jau galima Gauti

Nors jų randasi ne per daugiausia — bet gra

žūs nauji Gaso pečiai vėl jau pradeda ristis nuo 

produkcijos linijų. Jie nauji. Jie moderniški. Jie 

“streamlined”. Jie turi daugiau laiko ir darbo 

sutaupymo ypatybių negu kiek tikėjotės.

Nepraleiskite “Gas Gazette”!
įdėtas kits mėnesį vokoje kartu su 
jūsų atskaita; Jūs jame rasite patari
mą kaip pagražinti namus, naudin
gu apie namus patarimų, išbandytų 
receptų žinučių apie vėliausias ma
das, Ir daug kitų įdomybių. Nepra
leiskite skaityti Gas Gazette kas mė
nesį.

THE P E O P GHT AND COKE COMPANY
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Pabuvokime Su

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
rkSosMA kiti skyriai suruoštų tokiasreaeracijos inicago parOdas minint spaudos te- 

Apskrities Veikla mirties sukaktį. E. S.
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimu įvyko 
trečiadienį. Iš į,vairių rapor
tų pasirodo, kad draugijinio |a||njrw,, 
gyvenimo ratas sukasi ge- JClUHIlIlll 
rai. Štai, labdariai po išti
kusios nelaimės — ugnies 
praeitą rudenį, kyla, ruošia
si baigti statomą namą se
neliams, ruošiasi statyti nau 
jas barnes, ruošiasi prie di
delio pikniko geg. 30 d. ir 
didelio vajaus.

Vyčiai įsigijo nuosavą na
mą, kurį perremontuoja, 
puošia kad būtų patogus su
sirinkimams, pasilinksmini
mams ir t.t. Namas bus tik
rai jaukus lietuviškas cent
ras.

Sekmadienio, gegužės 19 
d. pavakaris ir vakaras Da
riaus-Girėno salėj, tai bus 
mūsų jaunimo gražus pobū
vis: dainos, vaidinimas, šo
kiai.

Jaunam muzikui Leonar
dui Šimučiui sugrįžus iš ka
riuomenės, atsigaivino, per
siorganizavo Lietuvos Vyčių 
choras, kuris tą jaunimo po
būvį ir organizuoja. Choras 
šauniai prisirengė dainuoti

BOARD OF DIRECTORS, DON VARNAS POST AMERICAN LEGION Sekantieji sudaro komisi- kus, E. Statkus, ir D. Lom- 
ją: C. Globis, A. Brazis, J. sar^8,
Shvedas, A. Lukošaitia, M. Komisijos susirinkimas į- 
Barnett, C. Aucunas, J. Shul į vyks prieš regulari posto 

ū-ir'.j, S. Molis, R. Ter- susirinkimą, antraditi.j, ge-
menas, J. Zepaltas, A. Greb
liui au, B. Kvietkus, C. Nor-

gužės 21 o., 7:30 vai., Mar- 
ąuette suičj. J. L. Juozaitis

Pirmcj eilėj iš kairės į dešinę dr. J. Simonaitis, Medical Officer; R. Termenas, Pub.; 
B. Kvietkus, Vice-Adj.; J. Zepaltas, Sr., Vice Comm.; Jack L. Jatis, Comm.; J.’ Shul- 
mistras, Adj.; A. Brazis, Fin. Officer; Clem Globis, Jr., Vice Comm.; Mary Barnett. 
Organizer of Auxiliary.

Antroj eilėj: C. Norkus, County Delegate; E. Statkus, Americanism; E. Pūkelis, Dist. 
Delegate; J. Kupson, Sgt.-at-Arms; C. Serpetis, Director; A. Lukosaitis, Service Of
ficer; A. Grebliunas, Membership; Ray Sta Kukaitis, Americanism; J. Shvedas, Member- 
ship; S. Molis, Publicity.

Atvaizde nėra: Att. K. Savickas, Judge Advocate; D. Lomsarges, Athletics; E. Nor- 
but, Historian; Vic Zuris, Americanism; A. Karanauskas. Director; W. Shurna, House

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A T I D A B e

Federacijos 12 skyrius, kūnų tarpe yra
Cicero, bruzda dėl rugpiūty' >«sl0>dar >’edalnuotlJ- ža’
įvykstančio katalikų kongre- Įdama duotl k» tal ““Jesmo,
so, kad pasiųsti ten atsto- i nePaPraato-, Dramos ratelis V. Rėkaus

Fed. 19 skyrius, Brighton 'vadovaujamas suv a t <1. n s 
linksmą komediją. Po rim
tos programos dalies, kuri 
prasidės 6:30 vai. vakarą, 
bus smagūs šokiai.

Tad, programa yra tokia, 
kuri siekia visus patenkinti 
— ir senesnius ir jaunesnius. 
Pabuvokime su savo jauni
mu ir paremkime jo kultū
rinį, darbą.

visą eilę lietuviškų ir kito- Comm.; ir C. Aucunas, Housing.

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099

Park, smarkiai ruošiasi li
tuanistikos parodai, kuri 
prasideda sekm., gegužės 19, 
ir tęsis visą savaitę. Kiek
vieną vakarą bus vis kito
kia paskaita. Ypač bus nu
šviesta vyskupo Valančiaus 
gyvenimas, ir nuopelnai lie
tuvių tautai, nes šįmet su
eina 70 metų nuo jo mir
ties. Pageidaujama, kad ir

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MOKINIUS SIDINGUS

Ronn roofing —
90 lb. — 2iid Roll .... SI.#«»
Brick Siding — Roll .......... $2.15
Heavy Brick Siding ............. $6.95

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stakn — Lentų ir Namams 

Matciioio.
Kam reikalinga namą. taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerą lietuvi luuvcntcrj
AI.BERT LUMBER & SUPPLY 

COMPANY
3860 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. LAFAYEITE 2101

Įspūdžiai Iš Vaikų 
Pirmosios Sv. 
Komunijos

Gegužės 12 d. Šv. Jurgio 
parap. mokyklos vaikučiai 
ėjo prie pirmos šv. Komuni
jos. .Ėjo sykiu ir kai kurie 
iš viešosios mokyklos vai
kučiai. Buvo ir pusvyrių jų 
tarpe.

Vaikučius visus atsivedė 
iį bažnyčią pilną žmonių kle- 
i bono prelato M. L. Krušo 
, pavaduotojas kun. Pr. Lu- 
, košius.

Vaikučius lydėjo į bažny
čią, prie šv. Komunijos ir 
po Komunijos į suolus ma
ži vaikučiai liturginiuose rū
beliuose su dideliais bukie

tais gelių pavyzdingoje tvar 
koje ir nei vienas be jokio 
vadovavimo nesuklydo. Tai 
nuopelnas sesučių-mokytojų 
ir d v. vadų.

Mergaitės toje pat tvar
koje lydėjo mažos mergai
tės baltuose rūbeliuose su 
vainikais ant galvelių ir bu
kietais gėlių.

Viešosios mokyklos vaiku
čiai ir mergaitės to viso ne
turėjo. Jie ėjo iš paskos. Šis 
reginys buv0 iki ašarų jau
dinantis.

Viešosios mokyklos vaiku
čiai, kol jie gyvens, nekal
tina už tokį išskyrimą parap. 
dvasios vadų, bet atkartoti- 
nai kaltins savo apsileidu
sius tėvus, kad dėl kaltės, 
jie neturėjo to, ką turėjo 
parap. mokyklos vaikučiai.

Nekartą teko ginčytis gir
dint karčiu^ išmetinėjimus 
kunigų adresu už išskyrimą 
viešosios mokyklos vaiku
čių.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Pag Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Visiems tėvams reiktų, j žės 25 d., Michael J. Flynn 
suprasti, kad savo vaiku- ! salėj, 63rd St., netoli Kedzie 
čius būtinai reikia leisti į
katalikiškas mokyklas.

J. Šliogeris

Don Varnas Post 
Rengia Inauguracijos 
Balių

Avė.
Komisija deda pastangų, 

kad patenkinus publiką ir 
yra priruošusi gerą progra
mą. Bus ne tik šokiai, bet 
ir “Floor Show”, kuriame 
dalyvaus žymiausios Night 
Club žvaigždės. Bus rinki
mas baliaus karalienės, ku
riai bus įteikta dovanų, ku
rių tarpe dvi poros nylons 
ir bukietas rožių. “Victory

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

Antrojo Karo veteranai, 
suorganizavę naują lietuvių 
postą, Don Varnas vardu, 
kviečia visus dalyvauti pos-1 March’ ’ bus kitas įdomus 
to pirmam parengime, gegu-1 dalykas.

menė priartėjo prie Azerbai- 
džiano provincijos sienos. 

KAIRO, geg. 15.—Egipto Tačiau, separatistų rėžimo
Egiptas Remia Arabus
užsienių min. Lufti EI Said 
Pasha pareiškė seimo atsto
vams jog jo vyriausybė “ir 
tauta smerkia Palestinos ra
portą ir remia arabus Pa
lestinoje.”

Ksilbėdamas pabaigoje de
batų dėl britų-amerikiečių 
komiteto rekomendacijų, EI 
Said Pasha sakė jo valdžia 
instruktavo diplomatinius at 
stovus Washingtone ir Lon
done paaiškinti toms vyriau
sybėms, jog “raportas pa,- 
darė įtempimą visose vidur- 
rytinėse valstybėse ir reika
lauja visiško atmetimo.”

premjeras Jafar Pishevari 
toje šiaurinėje provincijoje 
sakė: “Mes nebijome ata
kos.”

Pishevari taip pat sakėby 
koks centrinės valdžios ka.- 
riuomenės puolimas būtų 
sulaužymas sutarties su Ru
sija. Jis kaltino nutrūkimą 
Azerbaidžiano-centrinės val
džios derybų ant “reakcinių 
elementų” Tehrano valdžio
je, ir nieko neminėjo apie 
galimybę grįžimo į Tehraną 
tęsti pasikalbėjimus.

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

%

NULIŪDIMO
v * ■

'O
VALANDOIE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

SENOMS. ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IftRftRlMAMS
Kenčlantlejl nuo seną, atdarą 

Ir skaudžią žaizdą, žino kaip suu 
kO yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaladon pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tą 
seną. atdarą Ir 
skaudžią žaizdą.
Jo atgalvlnan- 
čloa ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poliai Ir 
pagelbta išgydyt 
•enas. atda
ras ir skau
džias žals- 

das. Vartokite JI Irgi akaudlems 
nudegimams, SąSą ir sutrflklmą 
praėaltolmul, ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Attalete's Foot degimą Ir 
aležėjlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
■utrOktmo tarp pirštą; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms 1# lauko pu-

LEOULO OINTMBNT pasi
duoda po SI.OO, 1.75, Ir S.OO.

■ląaklte JBaą Moaey Orderi tle- 
rto« I: —

LEGULO
1941 No. Pulaskl Rd. 

O*nt. O Chlrapn Sft. III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4X47 \v I4th St., Cice
ro 50, Illinois.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mūsų Įstaigą’

Čia rasite suvirft 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tok), kuris patiks.

Daugtlit Littnnhį yra pūnv 
pat tukinti taif mtne itdtvroif 
luriuot mtt podirbomt jitmt.

Irano Kariuomenė Eina
Arčiau Azerbaidžiano
TEHRANAS, geg. 15. —

Tabriz radijas raportavo, 
kad Irano valdžios kariuo-

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

Milton.

Šio pasaulio įstatymai ne
atsimaino, kol jų kas nors 
neatmaino. — Garfield.

Kairėje matosi vienas it 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki’ 
1 mūsų didįjį ofisą Ir dirb 
tnvę sekančių adresu:

VENETLAN MONUMENT COMPANY
W7 NO. W1HTEKN AVĖ. TEL.: 8EELET 8103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Telefonas: CEDARCREST 6335

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų flnanalikam stovini prieinama* I

NARIAI:
G h I c a g o i

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnan jam 
dienąirnaktl

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Pilone YARds 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18(h STREET 

Teiephone YARds 1419

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

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

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 0061



S DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, geg 16, 1946

co#cx

SV. JURGIO PARAPIJOS PAVASARINIS PIKNIKAS!
Įvyksta Sekmadieni, Gegužės (May) 19-tą d., 1946m., - Vytauto Darže, arti 115th Street ir South Crawford Avenue.

Tarp kitko, bus: I AM AN AMERICAN DAY programa — dainos, kalbės Dr. V. 
Juodeika, ponia Daužvardienė, lenktynės, beisbolo rungtynės tarp profesionalų ir Holy

Name, komiškas sportas, žodžiu sakant, bus kas nors įdomaus visiems — vyrams ir 
vaikams, — moterims ir mergaitėms. Atvykite ir pasidžiaugkite visi!

NEUŽMIRŠKITE Taipgi Musų Parapijos KARNIVALĄ!
Atsibus nuo Geg. (May) 11 d. iki Birželio (June) 2 d., 1946 m. - Sv. Jurgio Parapijos Apielinkėj, prie 33rd St. ir S. Lituanica

Bus gražių dovanų: — 100 porų “Nylon” kojinių; šaldytuvas (Frigidaire), Skal
bimo mašina (Washing machine), Elektrinis valytuvas (Vacuum cleaner), Elektrinis

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti

kavos virtuvas (Electric “Cory” coffee maker), Elektrinė laidynė (prosas-Electric 
Iron), Rankinis kilimų valytuvas (Hand Carpet cleaner). yj

Visiems užtikriname gerą laiką.

Pasaka ir tikrovė

Apie ąžuolą, kiaulę ir komunistus
TIKROVĖS LIUDYTOJAI: KARO PASKOLOS, RAUD. 

KRYŽIUS, COMMUNITY AND WAR FUND IR K. 
SĄSKAITOS.

PASAKA

Jonas Andriejevičus Kry
lovas buvo žymus rusų pa
sakėčių rašytojas. Jis yra 
parašęs daug pasakų-pasa- 
kėčių, jose visi randa pamo
kinimų, kurios daugeliui 
pritinka taip, kaip gražiai 
pasiūtas kostiumas, ar ki
tas koks dailiai pritaikintas 
drabužis, Krylovo pasakė
čiose svarbieji veikėjai yra 
beždžionės, asilai, lokiai ir 
tokie žvėrys. Vienoj pasakė
čioj svarbiausiu veikėju y- 
ra... kiaulė.
KIAULĖ PO ĄŽUOLU

Kiaulė po ąžuolu pasakė
čios turinys, trumpai su
glaudus, yra toks:

Po šimtamečiu ąžuolu 
kiaulė, prisiėdusi gilių ir iš
simiegojusi, praplėšus akis 
pradėjo žemę knisti. Pama
tęs tai varnas kiaulei su
krankė :

“Kiaulė, ką 1u darai? Juk 
tai medžiui kenkia. Nudžius, 
kai jam šaknis išrausi”.

“Tedžiūstie”, atkirto var
nui kiaulė. “Gana man gilių, 
aš tiktai tanku nuo jų”.
TIKROVĖ

Kai prisimeni tą pasakė
čią, tai tuojau akyse atsis
toja komunistai ir lietuviš
kieji to raudonojo fašizmo 
uodegos. Nesykį jie, kaip toj 
pasakėčioj kiaulė, savo dar
bais knise ąžuolo — Ameri
kos — šaknis, kad ji nudžiū
tų, kad jos dabartinę san
tvarką kruvinu rėžimu, kaip 
kad yra Sov. Rusijoj, pakei
tus.

Komunistai, kaip Krylovo 
pasakėčioj kiaulė, negalvoja, 
ką Amerika reiškia Rusijai 
ir ką Amerika yra davus ir 
duoda Rusijai nuo to laiko, 
kaip ji kare patapo Ameri
kos sąjungininke. Kadangi 
komunistai savo spaudoje 
niekuomet nėra matę Ameri
kos skaitlinių Sov. Rusijos 
sąskaiton, todėl labai praver
tu jiems karts nuo karto 
tas skaitlines priminti, pa
rodyti. Šį sykį paduosime A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
skaitlinėmis, nes apie karo 
pabūklų, karo reikmenų ir 
maisto skaitlines jau buvo 
rašyta.

Nuo karo pradžios Ameri
kos Raud. Kryžius Sov. Ru
sijoj įsteigė dešimts ligoni
nių su 500 lovų kiekvienoje.

Tos ligoninės Raud. Kryžiui 
kainavo du milionus dolerių.

Raud Kryžius įsteigė Sov. 
Rusijoj dvi dideles sanato
rijas,kurios taipat kainavo 
milionus dol., skaitant nedi- 
kamentus ir įvairias priemo
nės moderniškam medicinos 
mokslui. Jei kuris vėžiškas 
komunistas tam netikėtų, ga
li nuvažiuoti į Gorky miestą. 
Ten pamatys vieną tų sana
torijų.

Nuo 1941 m. iki šiol Am. 
Raud. Kryžius yra Sov. 
Rusijai pasiuntęs įvairių 
medikamentų ir kitokių prie
monių sužeistiesiems gydyti 
už dvidešimts septynis mi
lionus dol. Be to, da turi pa
ruošęs kitą siuntinį, kurio 
vertė taipgi siekia trijų mi- 
lionų dolerių. Jei koks Į 
komunistas tam netiki, 
Chicagoj yra Raud. Kry
žiaus skyrius, kur gali pa
tikrinti čia paduotas skait
lines

O ką Amerika gavo iš to 
krašto, kur, komunistai sa
ko, nieko netrūksta ir kuris 
skaitomas darbininkų ro
jum?
KAIP KOMUNISTAI 
ATSIDEKOJA

Už tokią geradarystę jų 
tėvynei, Amerikos komunis
tai, ir j.ų lietuviški uode
gos, sveiko žmogaus protu, 
turėtų būti amžinai dėkingi 
Amerikai ir Raud. Kryžiui. 
Bet labai klysta, jei kas taip 
galvoja. Kad taip nėra, liu
dija Karo Paskolos, Raudo
nojo Kryžiaus, Community 
and War Fund ir kitų karo 
metu vajų tautinių grupių 
skaitlinės. Visur rusai ko
munistai, sykiu, inimant ir 
lietuviškus raudonfašistu- 
kus, stovi paskutinėj vietoj. 
Vieno tokio vajaus tautinių 
grupių skaičiai parodė, kad1 
rusų duosnumą Amerikai 
paremti jos pastangose Hit
leriui nugalėti net arabai su
kirto. Gal, jie tai darė dėlto, 
kad Amerika kariavo; prieš 
buvusį Stalino tavorščių 
Hitlerį.

Komunistai yra nedėkin
giausi visam pasaulyje žmo
nės. Jie ne tik nejaučia jo
kio dėkingumo, bet da vi
suomet stengais įkąsti ran
ką to, kuris jiems gera da
ro. ' J ’

PLATINKITE “DRAUGĄ"

DVIEJŲ IŠ KETURIŲ DIDŽIŲJŲ” VEIDO 
FIZIONOMIJOS

Iširus “keturių didžiųjų” konferencijai, Acme fotogra
fui pavyko nufotografuoti Sov. Rusijos užsienių reikalų 
ministerį V. M. Molotovą ir Amerikos Jiingt. Valstybių 
sekretorių James F. Byrnes. Įsižiūrėkit į jų veidus. (Acme- 
Draugas)

Kas sekmadienį į 
bažnyčią

Teisėjas Wm. V. Daly įsa
kė Miss. Teresei Theobald, 
gyv. 1101 Columbia Avė., 
kas sekmadienį per aštuo- 
nioliką mėnesių eiti į bažny
čią. Jei tą atliks, bus pa- 
liuosuota nuo bausmės.

Toji mergaitė, tarnauda
ma iždininke Norco Pro
ducts Co. falsifikavo čekius 
ir juos mainė, kad apmokė
tų gydytoją. Viso tokiu bū
du išeikvojo $208.

Pritruks ir duonos
Didžiosios Chicago duon- 

kepyklos pranašauja, kad už 
mėnesio, kito Chicago pri
truks ir duonos. Negauna 
miltų. Didieji malūnai prane
ša negauna grūdų, nes daug 
jų siunčiama Europos, Azi- 
"jos ir kitų kraštų badaujan
tiems. Kai kurie malūnai da
bar dirba tik pusę laiko, kiek 
paprastai dirbdavo. Daugelis 
malūnų sustoję.

Viena Chicago didžiųjų 
duonkepyklų įspėja gyvento
jus, kad už mėnesio reikės 
prie krautuvės eilėje stovėti, 
kad gavus kepalėlį duonos.

/mu

Įvairios—Įdomios
SL ŽINIOS

Rado milžino 
griaučius

New Castle, Angija. — 
Northumberland apielinkėje 
vienoj farmoj gulėjo senas 
akmuo, kuris nuolatos kliudė 
lauko darbams. Pagalios 
farmerys nutarė akmenį 
prašalinti. Nuvertus akmenį 
po juo rasta senovės kapas 
ir jame šešių pėdų ir ketu
rių colių griaučiai žmogaus, 
manoma, gyvenusio prieš 
4,000 metų.

Paraginimas moterims 
ir vaikams

Washington, D. C. — Uni
ted State Employment Ser
vice išleido paraginimą mo
terims ir vaikams, virš 16 
metų amžiaus, šįmet inten
syviai dalyvauti vaisių ir 
daržovių prezervavime (ke- 
navime). Daugelio vaisių ir 
daržovių kenuose šiuo metu 
visiškai nėra rinkoje.

San Franclsco, Calif. — 
Šioj valstybėj yra didžiausi 
visoj Amerikoj vaisynai ir 
riešutynai. 1944 m. 1,588,990 
akerių riešutų ir daržovių, 
kurie pajamų davė 620 mi- 
lionų dol.

Chicago teisme
Motohon, vadas Menomi- 

nees genties indėnų (in- 
dians) apygardos teisme iš
kėlė bylą Chicago miestui 
reikalaudamas $25,000 atly
ginimo. Jis sako, jog vasario 
6 d. atvykęs į Chicago N. 
Clark gatvėje ties numeriu 
707 nusilaužė koją ir, vietoj 
kad būtų nugabentas į ligo
ninę, policijos buvo įmestas 
į kalėjimą.

Stipendija
pienininkystėn

Chicago Dairy Technology 
Society skelbia duosianti 
stipendiją high school stu
dentams, kurie yra palinkę 
į pienininkystės mokslą Su
sidomėję tuo gali kreiptis į 
prof. P. H. Tracy, Universi- 
ty of Illinois, Urbana, III.

Einame prie pakėlimą 
kainos pienui

Žingsnis po žingsnio eina
ma prie pakėlimo kainos 
pienui. Pieno išvežiotojai ir 
darbininkai pieninėse jau 
laimėjo Wage Stabolization 
Board, Chicago regiono, už- 
gyrimą, kad algos jiems bū
tų pakeltos. Dabar laukiama, 
ką pasakys OPA. Jei ši už- 
girs darbininkų reikalavi
mus, pieno kaina tuojau pa
kils.

Vartotojai yra tie žmonės, 
kurie visuomet nukenčia. 
Darbininkams pakėlus al
gas, produktų gamintojai 
pakelia kainas ant produk
tų.

Klubas iš varžytinių
Naktinis klubas (The 5100 

Club) 10 vai. ryto šiandie 
bus parduotas iš varžytinių, 
kad apmokėjus federalius 
taksus, kurių suma siekia 
$21,000.

Kuris bus nirmas 
no St. Louis

New York, N. Y. Ameri
can Telephone and Tele- 
graph Co. praneša, kad St. 
Louis mieste telefonas auto- 
mobiliuje jau realybė. Kiek
vienas automobilio savinin
kas gali į savo automobilių 
įsivesti telefoną už $15 į 
mėnesį. Įvedimas kainuoja 
$25.

Iš šalto krašto 
šalti oaqavo

Minneapolis, Minn. — 
Pole. Alaska, mayoras Sam- 
uel Smith, atvykęs čia rado, 
kad jam per šaltas klima
tas ir dėlto “pagavo” šalti, 
kuris išsivystė į plaučių už
degimą. Paguldytas į ligoni
nę.

Kaip 71 metų teisėjas

Sutvarkė savo teisme 6 pėdų mušeiką
Gary, Ind. — Lake Coun- 

ty Superior teisme, Gary’je, 
užvakar įvyko įdomi savotiš
ka drama, kurioj 71 metų 
amžiaus teisėjas Homer E. 
Sackett suvaidino svarbiau
sią rolę. Drama prasidėjo 
sekančiai:

’ _ *__
Virgil Underwood, 35 me

tų, 6 pėdų ir 3 colių aukščio 
ir sveriantis 175 svarus sa- 
liunininkas iš Black Oak, 
Ind., buvo kaltininkas divor- 
so reikale. Per pasitarimą 
su savo žmona ir jos advo
katu, Virgil, taip supyko 
ant žmonos liudininkės, Mrs. 
Norma Devine, kad prišokęs 
smogė kumščiu ir Mrs. Di- 
vine tuojau pasidarė juoda 
akis.

Pamatęs tai teisėjas greit 
nulipo nuo savo “benčiaus”, 
prišoko prie Virgil’io, pa
grobė jį ir permetė per tri
jų pėdų aukštumo groteles. 
Pakilęs Virgil norėjo ir tei
sėjui “black eye” duoti, bet 
teisėjas vėl jį pagriebė ir 
vėl permetė per groteles. Pa
galios, Virgil’į. į savo ran
kas pasiėmė atbėgęs deputy 
šerifas.

_ *__
Dramos pabaiga buvo to

kia: nusidulkinęs teisėjas vėl 
atsisėdo ant “benčiaus” ir 
už teismo paniekinimą, Vir
gil Underwood nubaudė 
$200 pinigais ir 90 dienų ka
lėjimo.

Sunaikino
Gaisras sunaikino keturis 

vasarnamius Cedar Lake, 
III. Visi vasarnamiai pri
klauso čikagiečiams.

I Irgi priežastis
Į divorsūi

Amerikoj yra keistų žmo
nių ir da keistesnių priežas
čių divorsūi. Pavyzdžiui, Mr. 
ir Mrs. Marian Alongi, 900 
Newsport Avė., išėjo pasi
vaikščioti. Bevaikštant, Mr. 
užsinorėjo rūkyti. Jis papra
šė Mrs., kad duotų cigaretą. 
Pasirodė, tuo metu ir Mrs. 
neturėjo. “What no ciga- 
rette?” ir Mr. davė plaštaką 
per Mrs. veidą. Mrs. vyrą ap
skundė už mušimą viešoje 
vietoje ir teisėjas Sabath 
juos perskyrė.

X John Genis, iš Rose- 
land, kuris prieš išvykda
mas į marinus žaidė Illinois 
Universiteto futbolo koman
doje, po trijų metų tarny
bos kovo uėn. sugrįžo pas 
savo tėvus. Jo tėvai Jonas 
ir Elena Geniai yra seni Vi
sų Šventųjų parapijos vei
kėjai ir uolūs, katalikiškos 
spaudos rėmėjai. Džiaugiasi, 
kad jų sūnus išliko gyvas 
ir sveikas. Jono vestuvgse, 
kurios bus gegužgs 18 d. 
žada dalyvauti didelis skai
čius jo draugų futbolistų. Po 
vestuvių Jonas nevyks toli- 
mon po vestu vinėn kelionėn, 
bet grįš į Illinois Universi
tetą (Champaign, III.), kurį 
dėl karo buvo nutraukęs.

X A. Mondeiko, iš Brigh- 
ton Park, pasižymėjusi šei
mininkė vestuvėms, šiuo me
tu negali patenkinti visų 
kvietimų. Nemažas ir metų 
skaičius yra susikrovęs ant 
jos pečių, šiomis dienomis 
ji gavo iš Romos nuo anūko 
rožančių, pašvęstą paties šv. 
Tėvo. Dovaną nepaprastai 
brangina.

X Moterų Sąjungos 55-ta 
knopa veik “in corpore” po 
susirinkimo, praeitą antra
dienį, atvyko į savo pirmi
ninkės S. Sakalienės namus, 
kad pasveikinus ją vardinių 
proga. Beje, kuopon įsirašė 
nauja narė E. Wollenberg, 
gyv. Berwyne.

X Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I.C., po didelio darbo — mi
sijų Šv. Kryžiaus ir ŠŠ. Pet
ro ir Pauliaus parapijų baž
nyčiose dabar silsisi Aušros 
Vartuose. Prieš grįždamas į 
Marianapolį savaitę, kitą dar 
pagyvens Marijos Kalneliuo
se, Hinsdale, III.

X Don Varnas Post 986, 
American Legion, sparčiai 
auga naujais nariais, pas
tarojo karo veteranais. Da
bar Chicago bus du lietuvių 
postai: Darius-Girėnas pos
tas įsteigtas pirmojo pasau
linio karo ir yra vienas įta
kingiausių Cook apskrityje.

X J- E. Encheris, P. Ci
bulskis, V. Jodelis, vaist. V. 
Petrauskas ir kiti mūs vei
kėjai labai susirūpinę stei
gimu Lietuvių Tautinio Mu
ziejaus. Lituanistikos jau 
tiek turi pririnkę, kad reikia 
atskirų patalpų.




