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GELEŽINKELIAI ATMETĖ TAIKOS SIŪLYMĄ
'Keturi' Pradeda Viską iš Naujo; 

Rusai Atsisako Nuo Iripolitaino
jelžkeliečiai Pakeitė Reikalavima; 

Minima Valdžia Paims Geležinkelius
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Iš pasikalbėjimų su diplo
matais, atrodo, jog Amerika 
sutinka, kad Sa.rro kraštas 
būtų prijungtas prie Pran
cūzijos. Toks nutarimas ro
do didelį, pasikeitimą ameri
kiečių užsienio politikoje, 
nes iki šiam laikui jie buvo 
priešingi Vakarų Vokietijos 
sienų pakeitimui.

Sarro kraštas ga.rsus savo 
anglių kasyklomis ir Pran
cūzijai būtų labai naudin
gas, ne tik ekonomiškai, bet 
kartu ir strateginiai.

Nebėra Karaliaus, Tegy
vuoja Karalius!

Italijos karaliaus Viktoro 
Emanuelio atsisakymas nuc 
sosto Italijoje iššaukė tam 
tikrą susijaudinimą ir ma- 1 
nifestacijas, nors to jau se- , 
nai visi laukė. Praktiškai 
karalius jau senai nebevaldė 
savo šalies ir visus reikalus 
tva.rkė jo sūnus Humbertas.

Krikščionys demokr a t a i 
sutinka su įvykusiu faktu, 
bet kairieji atrodo nepaten
kinti. Komunistai jokiu bū
du nenori pripažinti naujo 
karaliaus, o socialistai, nors 
atvirai nieko ir nesako, bet 
rodo savo nepasitenkinimą, 
kad tas buvo padaryta prieš 
pat rinkimus, tam kad pa
kenkus respublikoniš k o m s 
partijoms.

Tačiau vyriausybė priėmė 
Viktoro Ems.nuelio atsisa
kymą nuo sosto ir nauju 
karaliumi paskelbė Humber- 
tą II, tik iš nutarimo išbrau
kė sakinį, kad jis paskirtas 
karaliumi “Iš Dievo malonės 
ir tautos, noro.”

Humbertas II davė per iš
kilmes priesaiką prieš Dievą 
ir Tautą, kad jis sutinkąs 
pavesti savo likimą į tautos 
rankas ir koks bus jos spren 

! dimas taip jis pasielgsiąs.
Gyvenimo ironija taip no

rėjo, kad Viktoras Emanu
elis apleistų Italiją tą pačią 
dieną, kai Abisinijos negu- 
sas Selassie atvyko į Itali
ją, kur jis turėjo pasimaty
mą su sąjungininkų vadovy
be ir vyksta į Paryžių, kur 
norįs susitikti su “Keturiais 
Didžiaisiais.”

Reikia pažymėti, kad 1936 
metais gegužės 8 d. Viktoras 
Emanuelis buvo pasiskelbęs 
Abisinijos imperatoriumi, gi 
1946 metais gegužės 8 d. vi
sai atsisakė nuo sosto.

Kita ironija, tai Egipte, 
kur jis mano apsigyventi, 
susitiks su buvusiu Albani
jos karaliumi Zog. Kada Ita
lija okupavo Albaniją, jis 
buvo atėmęs Zog karūną ir 
užsidėjęs ant savo galvos.

Nedidelis buvo Viktoras 
Emanuelis, bet per savo 
viešpatavimą daug blogo 
padarė ir nedavė nieko gero 
savo tautai.

Ar ilgai teks būti Hum- 
bertui II karaliumi. Už ke
liolikos dienų tauta pasisa
kys savo norą, ar ji nori 
monarchijos a.r respublikos.

Ilgą laiką keturi minis
trai suka galvas kaip čia 
gražiuoju užbaigus konfe
renciją. Kaip atrasti išeitį, 
kad neapsijuokus prieš pa
saulį. Bet tokią išeitį buvo 
sunku rasti, • nes patys di
dieji dalykai liko neišspręs
ti.

Gal geriausias patarimas 
buvo Byrnes’o, kuris pasiū
lė visas problemas atiduoti 
spręsti Taikos Konferenci
jai, kur susitiks dvidešimts 
vienos tautos atstovai.

Bet Molotovas išsigando. 
Kaip tai galima taip daryti, 
Rusija pasiliks bejėgė prieš 
tokį, didelį skaičių atstovų. 
Sovietams yra svetimas va
karų valstybių demokratiš
kumo jausmas ir tą, ką jie 
vadina demokratija, tai yra 
savotiška kaukė, po kuria 
paslėpta stipri diktatūra.

Sovietai visad vengė, kad 
tokia, didelė konferencija ne
būtų sušaukta ir tik pasku
tiniu metu jie sutiko, bet 
tik tam, kad ji patvirtintų 
“Keturių” priimtus nutari
mus. Gi dabar, Byrnes pa
siūlius perduoti taikos kon
ferencijai spręsti visas pro
blemas, Molotovui jau buvo 
perdaug.

—Aš nesutiksiu niekad, 
ka.d mažesnės valstybės kiš
tųsi į mūsų reikalus.

Kodėl ? Ar mažesnieji ne
turi proto? Kartais jų pa
tarimas gali būti naudingas 
ir didiesiems.

Ministrai Padarė Staigų 
Posūkį’

Bet per paskutinį posėdį 
ministrai pad^ė staigų “po
sūkį,” kuris gali išvežti kon
ferenciją į gerą kelią.

Negalėdami susitarti, kaip 
toliau tęsti konferenciją, ar 
ją nutraukti, prancūzų mi
nistrui Bidault pasiūlius, 
“Keturi” nutarė vėl viską 
iš naujo pradėti svarstyti.

Pirm?,s dalykas už kurio 
ėmėsi, tai buvo Italijos ko
lonijos. Molotovas pasakė, 
kad jis sutinkąs su prancū
zų pasiūlymu, kad visos, ita
lų kolonijos būtų pavestos 
po UN globa, paliekant jo
se italų administracijas.

Prieš porą savaičių Molo
tovas prisispyręs reikalavo, 
kad Tripolitainas būtų pa
vestas po rasų globa, tačiau 
daba.r nuo to sumanymo at
sisako. Byrnes sutinka, bet 
Bevinas laikosi rezervuotai, 
pagaliau jis irgi pritaria, 
tik su sąlyga jei Libija bus 
pavesta po anglų kontrole.

—Tobrukas, mums ang
lams, yra tas pat, kaip ru
sams Stalingradas,—pareiš
kė jis.

Sutinka Sarrą Atiduoti 
Prancūzams

šį k?rtą Molotovas nieko 
nesako ir pasilieka susimas
tęs.

VERKIA SAVO KANUDURS IR $18.000 PINIGAIS

Kanuclę vežąs Zacchini sunkvežimis ir aliejaus vežimas dega po susikūlimo Gary, 
Ind. Edmundo Zacchini ir jo duktė Viktorija, kuri cirke buvo iššaunama iš kanuolės. 
nebuvo sužeisti, bet neteko $10,000 pinig-'s degančiam vežime. Aliejaus vežimo vai
ruotojas buvo apdegintas, ir sužeistas. (Acme Telephoto.)

Popiežius Privačiai Priėmė Kunigų
Končių, Suteikė Laiminimą BALF'ui

ROMA, geg. 16.—Vakar Jo Šventenybė Popiežius Pirus
XII priėmė privatinėn audiencijon kun. dr. Juozą Končių, 
Bendro Amerikos Lietuvių Fondo pirmininką, šiuo metu 
besilankantį lietuvių šalpos reikalais Europoje.

Jo šventenybė suteikė palaiminimą BALF valdybai, di
rektoriams, skyriams ir visai organizacijai.

Tą dieną bus išspręstas ir 
Humberto II likimas.

Trūksta Duonos, Bet 
Javų Neiškrauna

Artinantis rinkimams į 
parlamentą, prancūzų komu
nistai jau pradėjo “drumsti 
vandenį,” ka.d tautoj iššau
kus nepasitenkinimą dabar
tiniu rėžimu. Į Havro uostą 
nesenai buvo atvežta iš Ame 
rikos 50 tūkstančių centne
rių kviečių, bet darbininkai 
streikuoja ir laivų neiškrau
na.

liau bandyti padaryti kom
Tuo tarpu kepyklose promisus dėl skirtumų tarpe ' v?si“27 važiavę žuvo.

! trūksta, duonos ir kalbama, j vakarinių valstybių ir Rusi-i ._____
i kad bus sumažintas duonos
davinys.

Kieno tai kaltė? Aišku, 
komunistų.

Kad sukėlus paryžiečiuose 
neapykantą, jie išleido slap
tą atsišaukimą į maisto pri
statytojus, kad nevežtų mai
stą į Paryžių, nes nuo to nu
kenčia kaina. Su rusų javais, 
kurių tik keli grūdai dar tė
ra iškrauti, jie stengėsi da
ryti propagandą, bet jei 
prancūzai nebūtų gavę iš 
rusų, būtų gavę iš Ameri
kos, gi dabar tą skaičių cent 
nerių, ką gavo iš rusų, UN- 
RRA neduoda. Tad iš to 

nei kiek

“Les
rašo,

prancūzai neliko 
turtingesni.

Prancūzų laikraštis 
Paroles Francaises’ ’
kad prancūzai pasisakė prieš 
naująją konstituciją dėlto, 
kad jie gyvena dar laisvoj 
šaly, ir tas būtų leidę Thore- 
zui ateiti į valdžią, o ryt ka
zokams būtų atidarytas ke
lias į Atlanto pakraštį. Pran [

Ministrai Baigė Savo 
Nevykusį Suvažiavimą
PARYŽIUS, geg. 16.—Ke

turių Didžiųjų užsienių mi
nistrai šiandien pasitarė dėl 
Vokietijos problemos ir bai-
gė savo konferenciją iki bir- RICHM0ND Va geg. 16. 
želio 15 d. U.S. valstybės _ DougIas c-47 'lėktuvas
sekr. Byrnes, labai nusimi- j skrendąa is Newark, N.J. į 
nęs dėl konferencijos nepa- į Mismi ar Houston, pietuose, 
sisekimo, yra įsitikinęs jog nukrito į miškus kelias mi. 
nėra kito kelio kaip tik to-: nutes po pakilimOi ^bandy-

jos.

cūzai pasakė “ne” dar dėl 
to, kad prancūzų komuniz
mais ėda jų gyvenimo šak
nis, laimę ir nepriklausomy
bę.

Po šia konstitucija jie pa
žino azijatišką veidą ir jo 
baisius snukis rytiškos demo
kratijos išgazdino tautą. Ko
munistai gailisi, kad “gele
žinė uždanga” nėra. ant At
lanto krantų, kad Prancūzi
ja nėra Tito šalis, kad Pa
ryžius nėra Centrinės Euro
pos sostinė ir kad “gera” 
raudonoji armija, negalėjo 
jiems padėti pravesti “teisin 
gą” balsavimą...

Taip patys prancūzai ma
to, kad po komunistų kauke 
slepiasi Maskvos agentai, 
kurie ieško praplėsti savo 
veikimo sceną iki Atlanto 
krantų ir ten nuleisti “ge
ležinę uždangą.”

UN Priėmė Nuostata 
Palaikyti Slaptybes

NEW YORKAS, geg. 16. 
—Jungtinių Tautų apsaugos 
taryba šiandien vienbalsiai 
priėmė slaptybės nuostatą, 
kuriuo iai leidžiama nepri
leisti kitų UN narių prie jų 
posėdžių protokolų, jeigu tie 
nariai nedalyvavo tuose už
daruose posėdžiuose.

Rusijos delegatas Andrei 
Gromyko šiandien sugrįžo į 
komisijos suėjimą ir dalyva
vo dviejų valandų posėdyje.

C-47 Lėktuvas Sudužo 
Miškuose. 27 Užmušti

damas sugrįžti į aerodromą.

B-17 Nukrito; 2 žuvo 
FAIRFAX, Cal., geg. 16. 

—Du vyrai buvo užmušti ir 
šeši sunkiai sužeisti šian
dien, kuomet B-17 bombane- 
šis pritrūko gazolino ir at
simušė į kalno šoną.

Vėliausių Žinių Santrauka
—U.S. ambasadorius W. Averell Harriman nuskrido į 

Paryžių pasitarti s ’ valstybės sekretorių Byrnes.
—Buvęs prez. Herbert Hoover šiandien kalbės Stevens 

viešbuty. Jo kalba apie maisto padėtį pasaulyje bus tran
sliuojama per radijo tinklus 9 vai. vakare.

—Kinijos užsienių ministro pavaduotojas Liu Chieh sa
kė buvęs informuotas jog rusai pasitifuikė iš Mandž.’rijos.

—Maskvos spauda atakavo U.S. valstybės sekr. Byrnes 
kam jis kėlė Italijos ir Austrijos klausimus ministrų kon
ferencijoje, ir U.S. kariuomenės laikraštį Stars and 
Strines kam jis ignoravęs rusų pergalės paminėjimą.

—U.S. valstybės sekr. Byrnes 11 vai. šį ry tą išskij; a,t- 
gal į Ameriką. Bevinas skris į Londoną apie 9 vai. ryte, 

į *r Molotovas į Maskvą maždaug tuo pačiu laik*. 
i —Anglija siūlo naują planą, įsteigti Indijos sąjungy 

kaipo pradžią visiškai nepriklausomybei.
—Prez. Trumanas pranešė, kad jis telefonu pasikalbė

jęs su diktatorių Stalinu apie maisto padėt).
—Naupas Japonijos premjeras Shigam Yoshida vakar 

pradėjo rinkti koalicinę vyriausybę. Yoshlda yra kons?r-
Vyt. Arūnas | valyvas ir buvęs užsienių ministras, MacArthur užgirtas,

WASHINGTON, geg. 16.— 
Jelžkeliečių unijų atstovai 
pranešė, kad geležinkeliai 
atmetė pakeistą unijos algų 
pakėlimo pasiūlymą, ir kad 
abi pusės raportuos Prez. 
Trumanui, jog jos negali su
sitarti.

Brotherhood of Railroad. 
Trainmen unijos prezidentas 
A. F. Whitney sakė krašto 
geležinkelio streikas tebėra 
nustatytas 4 valandai po 
pietų šeštadieny, ir kad pa
neigtas reikalavimas buvo

Nori Anglies Streiko Arbitravimo; 
Geidžia Įstatymo Streikų Draudimui

, WASHINGTON, geg. l(k — UMW unija atmetė Prez. 
Trcmano pasiūlymą arbitiuoti ginčą, sakydama ji negali 

' pavesti gerbūvio fondo reikalavimą arbitracijai.

WASHINGTON, geg. 16—Du didžiausi klausimai Wa- 
suingtone šiandien yra: ar unija ir kasyklos sutiks pa
vesti savo ginčą arbitracijai, ir ką valdžia darys jeigu 
viena ar kita pusė atsisakytų.

Paklaustas ar jis įsakys valdžiai paimti kasyklas, Prez. 
Trumanas sakė tą patį kaip pirmiau—‘ pereisime per tą 
tiltą kuomet prieisime prie jo.’’

VVASHINGTON. geg. 18.— , 
Civiles gamybos administra
torius Small šiandien parei
škė, kad John L. Lewis su
darė tikrą “chaosą’’ pramo
nėje, ir reikalavo įstatymo 
dra dimui streikų bent še
šiems mėnesiams.

VVASHINGTON, geg. 16.— 
Prez. Trumanas pranešė, kad 
jis prašė John L. Lewis ir 
kasyklų savininkus pavesti 
savo neišaiškinamą ginčą 
dėl naujos sutarties arbitra
cijai, paskiriant sau tinka
mą asmenį, kitaip Preziden
tas paskirs tam tikslui tei
sėją.

Ponas Trumanas pasiūlė, 
kad 400,000 angliakasių pa
siliktų darbe arbitracijos 
metu.

Matėsi su Atstovais
Anksčiau ryte Preziden- | 

tas tarėsi su Levvisu ir Char
les O’Neill, kasyklų atstovu, 
Baltuose Rūmuose. Lewis ir 
O’Neill atsisakė pasakyti 
apie ką jie su Trumanu ta
rėsi.

18 centų valandai, arba 
$1.44 dienai, prieš anksčiau 
reikalautą $2.50 dienai.

Siūlo $1.28 Dienai
Geležinkeliai nesiūlo dau

giau kaip 16 centų valandai, 
arba $1.28 dienai, kaip re
komendavo valdžios komisi
ja.

Dabar eina spėliojimas ar 
valdžia paims geležinkelius 
kad išvengti streiko. Prez. 
Trumanas yra pasakęs jis 
ta.i padarys jeigu tik bus 
reikalinga.

Armija Prašo Leidimo 
Imti 25-29 Metų Vyrus

VVASHINGTON, geg. 16.— 
Armija prašė Prez. Trumą,- 
ną išleisti įsakymą ėmimui 
vyrų nuo 25 iki 30 metų am
žiaus, kadangi dėl aprube- 
žiuoto drafto akto pratęsi
mo numatoma stoka imtinų 
vyrų.

Demobilizacijos programas 
bus vykdomas kaip gen. Ei- 
senhower sausio mėnesy ža
dėjo, kol kongresas nusta
tys naują draftavimo san
tvarką.

Rusai Atsisako Paleisti
Amerikietį Tarnautoju
VVASHINGTON, geg. 16.— 

Amerika yra pareikalavusi, 
kad Rusija panaikintų “chu
liganizmo” kaltinimą prieš 
Amerikos ambasados patar
nautoją Maskvoje ir leistų 
jam išvykti iš Rusijos. Ru- 
□ija atsisako tai padaryti.

Diplomatiniai sluoksn i a i 
sako Waldo Ruess byla, pa
sidaro dideliu diplomatiniu 
incidentu, liečiančiu valsty
bės departamentą, ambasa
dą Maskvoje, ir Kremlių, 
bei didelį apsikeitimą rapor
tų ir instrukcijų. Sakoma 
U.S. atstovai Maskvoje in
struktuoti nė kiek nepasi
duoti.

KALENDORIUS
Gegužės 17 d.: Šv. Paska

lis; senovės: Mandagus ir 
Gite.

Gegužės 18 d.: Šv. Venan- 
tas ir šv. Klaudija; senovės: 
Erdvilas ir Ryte.

ORAS
Apsiniaukus, šilčiau. Sau

lė teka, 5:31; leidžiasi, 8:05.
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MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL.
Gegužės 19 d. bus Labda

rių Sąjungos kuopos paren
gimas, parapijos salėj. Ko
misija, kurią sudaro S. Kas
putis ir S. Jusevičiūtė, pra
neša, kad vakarui jau vis
kas priruošta ir kviečia vi
sus atsilankyti, kad smagiai 
praleidus sekmadienio vaka
rą, kad sykiu parėmus ii 
kilnų labdarybės darbą.

vičiai džiaugias, kad jų sū
nūs garbingai paliuosuoti iš 
kariuomenės. Stankevičiai 
turi gražią šeimyną: dvi dūk 
teris ir tris sūnus. Visi sy
kiu gyvenai.

Einant darbininkų strei
kui Fairbanks Morse Co. 
fabrike, kur Stankevičius 
dirba, jis namie nebuvo dy
kas. Streiko metu pastatė 
krautuvę savo vaikui. Sako, 
bus užkandinė (lunčruimis)

riaušių šalių monetų — me-! 
talinių ir popierinių. Tačiau į 
jo širdis prie jų nėra tiek • 
prisirišus, kiek prie pašto 
ženklų. J13 ne tiktai uoliai 
juos renka, bet ir daug ką 
žino, nes tam tikslui turi 
atitinkamus vadovėlius — 
knygas.

★
“DIEVIŠKU
ENKAVU?.

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Cieveiand

i modysčių, kuriai t ' 
žinėti po didmiesčiu

*

Gegužės 12 d. klebonas iš
sakyklos, perskaitė vyskupo k—, . , , . davykla bei jaunųjų klubas,laišką reikale rinkliavos / J •, .j
maisto kenuose ir ragino . . ę /
žmones aukoti kiek kas ga- ‘.r > ir rokfordie-
li badaujantiems Europoje. C1JS P^vieatl. Korės,>.
Drabužių rinkimas taipgi
smarkiai eina. Žmonės auko
ja. Aukos priimamos para
pijos salėj.

*
Kairys,

PHILA. ŽINIOS
LAUKIAMAS LENKŲ 
DIDVYRIS '

t

Iš tikrų šaltinių teko su
žinoti, kad^ kviečiant lenkų 
politinės organizacijos “Po- 
lish American Congress” 

30 d. čia

Antanas Kairys, senas 
“Draugo” skaitytojas, at
naujino “Draugo” prenume
ratą. Jis yra pavyzdingsts 
jaunikaitis ir parėmiąs kiek- s^"riu“''g“g'u‘įgs 
vieną kilnų darbą. Parapi

Leir“v "“"'e vilnie
čių laikra.tv “A t”, ge
gužės. 11 d., tilpo p įveiks
iąs. Ant neva “altoriaus” 
papuošto bolševikiška žvaig
ždė iš kairės, o kūju ir pjau
tuvu iš dešinės; vidury ko
jas pasirietęs po sėdyne ir 
rankose laikąs penkias kris.u 
šes, panašus veik į, japonų 
Buddą, stabas Stalino. Gi iš 
abiejų šalių jo nuogi stabu
kai šių bolševikiškų galvo
čių: Manuilskio su parašu: 
“dievas didelės išdavystės“ 
(judošystės)’'; Molotovo su 
parašu: “dievas didelės aud
ros“; Berijo su parašu 
vas gerosios mirties”
mat, šis yra viršininkas* Mas

“die
(nes,

Motinos Dieną, gegužės 
12, Aušros Vartų Moterų 
Draugija buvo suruošus įdo
mią programą fiv. Jurgio 

, parapijos salėj. Didelė pa
dėka priklauso seserims-mo- 
kytojoms, kurios mažus vai
kus priruošė motinėlių pa- Į 
garbai lietuviškai padainuo- į 
ti ir pašokti.

Ačiū taipgi V. Yuknevi- 
čienei, kuri į lietuvių kalbą 
išvertė du scenos veik,aliu
kus (“Motina, pardavė savo 
kūdikį” ir “Moterų pagelbė- 
toja“). Veikalėliai gražūs ir 
juos gerai atvaidino mūs 
scenos mėgėjai.

Be to, buvo ir dainų. Du
etą dainavo 9 metų Joan
viškąja“ enkavude; o sukš- 
čiausiu stabu-“dievužiu” tos 
penkiukės, kaip tą aiškiau
siai galima yra suprasti, y- 
ra Stalinas.

jos Į~. 50 I
Komarowskis, kuris vaduo
damas Varšuvą, dėka rau
donosios Mas.kolijos klastos,

gi visuomet esti didžiausia. 
Dalyvauja, ir visuose paren
gimuose. Ypatingai jis myli 
mažus vaikus, juos vaišina 
saldainiais, nesvaiginamais 
gėrimais. Visi vaikai jį va
dina. dėdė Antanas.

A
Viktoras ir Elena Gr a- 

bai taipgi mėgsta “Draugą“, 
tik sako, kad mažai turi tam 
laiko. Mat, Viktoras yra ge
ras mechanikas. Ne tik dirb
tuvėj dirba., bet taipgi daug 
padeda prie namų taisymo. 
Elena užimta namų ruoša ir 
skaitlinga šeimyna: turi tris 
dukteris ir du sūnus ir vi
sus yra leidę į parapijinę 
mokyklą. Dvi dukterys jau 
vedusios ir susilaukusios šei
mos. Visi priklauso prie lie
tuvių parapijos.

★
Beloit, Vis., gyventojai 

Vincentas ir Darata Stanke-

ganovičiaus su parašu: “die-
vas popierinės valiutos” (su
praskite beverčių pinigų). O

, , ,. . . x .žemiau tų stabų stovi ran-
buvo aplinkybių prispirtas Įkag iškėlęs neva 'dvasiškis'; 
pasiduoti j vokiečių nelais-1 ant j(j pe{jų pQ ženkh jau.

tuvo ir kūjo yra parašyta: 
“parchijerėjus“ ir taip sa
ko: “Už marša Jus, auksoa- 
politinę mūsų generaciją, mi 
liciją ir už visus apicierius, 
jeročekistus, bei už visus, da 
bejėgius krikščionis į drau
gą Staliną pasimelskime!“ 
0 pasauliečiai meldžionys po 
tų jo žodžių sušunka: “En 
kavude, susimylėk!” (ukrąi- 
niškai ‘Enkavude pomilui!’)

Savaimi ir skverbiasi klau 
simas, ar tik, kartais, bolše
vikai ir, ištikrųjų, neįkūrė' 
jau savo savotišką “tikybą“, 
kurioje šis kvintetas-penkiu- 
kė šių stabų “dievukų“ tru
mpai yra pavadinta: “die-

vę.
' ★

JAUNAS FILATELISTAS
Rašančiam šūios žodžius 

iki šio laiko iš lietuvių šia
me mieste, kaire filatelistė- 
rinkike pašte ženklelių bu
vo žinoma Anastazija Smai- 
liūtė.

Da&ar paaiškėjo, kad An
tanas Čiurlionis, neperseniai 
grįžęs iš Kautynių su japo
nais, yra pilnoje prasmėje 
filatelistas ir labai entuzi- 
jastingas. Jis iš tolimos 0- 
keanijos yra pa.rsivežęs įvai-

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS -

TIKTA1

$150

I DIENĄ.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walier J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Drosutytė su Dorothy Ka- 
mežiuke; solo M. Geldikienė 
(akompanavo Aldona Vilke
lis); vyrų kvartetas: S. Ne- 
manis, A. Buknis, A. Kuni- 
giškis ir M. Drosutis (a- 
komp. K. Nemaniūtė).

I Po visam buvo šokiai prie 
1 Buknic orkestro.i *

Al. Nemar i s su motina I 
keletai dienų išvažiavo pas i 
savo sužadėtinę A. Yurge-i 
liūtę, gyvenančią Springti- j 
eld, Mass. Kaip žinoma, jie 
rengiasi prie šerinių vestu
vių, kurios įvyks birželio 1 
d.

*
Frank Sankalas (farme- 

rys) visų gerai žinomas bu
vo pavojingai susirgęs, bet 
sumaninga dr. A. J. Kaz
lausko pagalba, Policlinic li
goninėje pavojų prašalino. 
Linksma girdėti, kad ligonis 

XX i jau randasi namie.
*---- i

Rūta Litvoitis atostogau
ja pas tėvą. Ji vra --eikli ir 
viena iš geriausių siuvėjų,

Ant. Gustis svek m 
pas pažįstamus ir artir : j • į. 
draugus. Jis yra pittst ur- 
gietis ir šis miestas jam la 
bai patinka. M.

Ir pirštines pabrango
VVashington, D. C. OPA 

leido pakelti kainas nuo 2 
iki 3 centų ar.t vyriškų dar
binių pirštinių.

D. PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 471 h Street

OFISO ▼ AIMANUOS:

Nuo S Iki 4 pp. Ir 7 iki 8:10 rak.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

tN STATE OF INDIANA
Tome Cails in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THSKAIU

936 VVest 63rd St.
HOUR8: Dany 4—» F- M. 
Baturdays 8 A. M. to 8 P. M.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

v 1.-ą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cliivago

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

$2.98
Gal.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

Unltlzcd Plaunamu Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkaipoma dykai.

SA NITAS—Klljonkės (Oil Cloth>. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26lh ST.
Neir Dmke Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
La w n dale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsalonnln- 
gua Maliavotojua Ir Popieruotojua.

ROLL ROOFING —
90 lb. — 2nd R-»ll .... S 1.00 
Briek Sid'ng — Rull ..... $2.15 
Heavy Itriek Siding ............. $6.95

Ketvirtainė pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako — Lentų ir Namams 
Mntcrlolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Briek popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerą lietuvi karpenterĮ

AI,BERT Ll’MBF.R & SUPPLY 
COMPANY

38(10 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYEITE 2IOI

I Mes Esame AGENTAI Dėl I 
j BENJAMIN MOORE MALIAVŲ I 

j S IR VARNIšŲ, taipgi —
| MARTIN SENOL’R MALIAVŲ Į

I LR VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR. ’

Turime Gražų Pasirinkimą J 

194Am. SIENINES POPIEROS I 
Duodame 20% Nuolaidą! j

MAROUETTE ! 
PAINI & HARDWAREį

2547 VVest 63rd Street j 
Tel.: — HEMlock 8262 t

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 

PATARNAUTI!

KREIPKITĖS

ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas 
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

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

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 rak. 

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

Tikslus Tyrimas Contnrt Stiklai
Ortlioptlc Gydymas Stiklus Atnaiijtnuin

DR. VVALTER J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virfi Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 !kt 12, 1 iki B, 7 
Iki » — šeštad. — 10 i yte Ikt 6 vak. Sek- 
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0564 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. TeL: MlDway 2880

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise Tel laAFayette 3213 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrte 2868 

VALANDOJ:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYTIYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti-

Jr %

r?

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH;

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

m

l/' .■''•i*/'

"i.i-1* i .

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt 117,500,000. — Atsargos Fondas VM 61,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Briiis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 iki • kas vakaras. 

Dienomis tik pagal nutarti-

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

PRANEŠA
Tarnybos

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200 

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

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.: GROveliiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd.

(Dargis Vaistines Name)
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. G080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
IalANJjOb. nuo 1-. u 7-9 kasdien

lšsklrlaDt trečiad. ir s.kinad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPubllc 7868

6968 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehlU 0617 
Dffloe TeL HEMioefc <848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Bead
OFISO VALANDOS:

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

FeL OANal 0267

Rm. Tel.: PKO»pect 665tf

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS Iii 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. TLL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. lllth St.
Tel. HILLTOI* 0999 

\ ttlundos pagal outartj.

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR 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 
V»mo T.l • PT’t I M ■» V a?vy

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

Wcst Town Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofise Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

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

k



Penkiadienis vęg 17 1943 D1EN KASTIS UKAUUA3, CHICAUO, ILLINOIS 3

HELP WANTED Lietuva Nenori Mirti

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
AD V KK'I'ISI N G DEPART1MENT

127 No. Denrbom Street 
Tel. RANdolph U1SH-UI8II

Ji Atkurs Nepriklausoma Valstybę
IŠVIETINTIEJI PRAŠO PAGALBOS. J. SAVAICIO 
ATPASAKOJIMAS KOMUNISTŲ IK NACIŲ TERO

HELP WANTEP 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 viršlaikį. Atsišaukite.

GENERAL PLATE 
MAKERS SUPPLY CO.

522 S. Clinton. 2nd Fl.

REIKIA
BARTENDERIO

’astovus darbas. Gera mokestis.
J. LEWIS

1261 S. UNION AVĖ. 
CANAL 9256

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA

FREIGHT HANDLERS 
SECTION DARBININKŲ 

Atsišaukrt 2-tram Aukšte
433 W HARRISON

HELP AVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ‘ ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARIUS 72 i/3 J VAU. PRADŽIAI 

77^ f VAU. PO S MfcN.
82% I VAU. PO « MEN.

VALYMO DARBAI MOTERUK 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAU:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIAIS

STREET FI.OOR

309 W. VVASHINGTON ST.

FRED. II. SCHAUB ENG. CO. 
Needs At Onee 

TYPISTS

DICTAPHONE OPERATORS

GOOD SALARY
Time and ]/2 over 40 hours.

Apply at

2110 S. MARSHALL
CALL MISS ROBIG

_______CRAWFORD 6410

DŽENITORKŲ
DIRBTI NAKTIMIS

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

Atsišaukite
13th Fl. PERSONNEL OFFICE

HENRY C. LYTTON C0. I 
State & Jackson

PLATINK'iTF “DRAUGĄ" *

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue 
Darbininkėms 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.

MOTERIŲ IR 
MERGINŲ

AIRLINE COMMISSARY 
DEPARTAMENTE

21 iki 35 metų amžiaus. Aukštes
nės mokyklos mokslo. 40 vai.

savaitę. Geros darbo sąlygos.

DELTA AIRLINES 
6210 S. Cicero Avė.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
PATYRUSIŲ SPRAYERS 

Taipgi
MOTERIŲ IR VYRŲ

Bendriems Dirbtuvės Darbams 
Patyrimo nereikia. 2 š:ftai.

KEELER FINISHING CO. 
1624 S. Keeler

ItEAL ESTAI E

RO LIETUVOJE.

Tėvynė pavergta!
Mums priešas pančius pina! 
Bet mes laisva karta,
Mūs rankos ginklą žino!

Mes priešui ne vergai,
Mums svetimos dejonės,
Kova mums ne vargai,
Me3 esame SAU žmonės. 

Per mūsų skausmus,
Per kraują pralietą,
Sugrįž į mūs namus 
Laisvužė numylėta-

“Svetur”
So. Boston, Mass. — Ge

gužės 10 d., Šv. Petro para
pijos svetainėje įvyko pra
kalbos. Kalbėti atvyko Lie
tuvių Tarybos Amerikoje 
maršrutininkas Jurgis Ša
šaitis, buvęs Švedijoj leidžia 
mo laikraščio “Svetur’’ re
daktorius, pergyvenęs Lie
tuvoje pirmąjį bolševikmetį 
ir nacių siautimą. Jis vaiz
džiai nupasakojo minėtų 
dviejų diktatorių rėžimų o- 
kupamnės valdžios terorą 
tėvų žemėje Lietuvoje. 
VOKIEČIŲ RANKOSE

Kai 1944 metais liepos 
mėnesį pasigirdo smarkūs 
šūviai iš rytų pusės, tuomet 
lietuviai suprato, kad arti
nasi naujas pavojus. Kas da
ryti? Ar keltis iš tėvynės į 
vakarus, mėginant gelbėti 
gyvybę, ar čia pat laukti be- 

i siartinančio pavojaus ię žū
ti... Sunkus buvęs padaryti 
sprendimas. Net tris. kartus 
pats kalbėtojas buvo prisi
artinęs vokiečių rubežių ir 
vis sugrįždavęs, nes buvo 

1 skaudu apleisti tėvynę... Bet 
trečiu kartu besiartinant 
prie rubežia.us tą sunkų ir 
galutinį klausimą, — eiti iš 
tėvynės, ar joje likti ir žū
ti, — padėjo išrišti vokie
čiai. Prie pat rubežiaus jį 
sučiupę ir areštavę. Prista
tę kasti apkasų ir vėliau ap
rengę kariškai nacių rūbais 
išsiuntę net į Suomiją. 
BĖGIMAS I ŠVEDIJĄ

Suomijoj tekę neilgai bū 
ti, nes ten vokiečiai greit 
kapituliavę ir jiems buvo 
lemta pasitraukti į šiaurės 
Norvegiją, kur per visą žie
mos laiką vien tik ištisa 
naktis nemielaširdingai bu

čiuoja kiekvieną gyvą su
tvėrimą. Lietuvis nelaisvėje 
nenurims. Nerimsta) ir Sa- 
vaitis su savo kitais keliais 
lietuviais draugais ir sugal
voja pabėgti į Švediją, kuri 
buvo dar laisva ir nekariau
janti valstybė. Keliasi ’ietu- 
via.i bėgliai iš Norvegijos 
šiaurės į Švediją per kalnus 
ir miškus... kiek tai vargo 
ir riziko gyvybei. Bet tiks
las pasiekta. Patenkama į 
Švediją. Čia jiems suteikia
ma prieglauda. Vienok toji 
prieglauda nėra saugi, nes 
kiekvienu atveju gali būt 
perduoti bolševikams oku
pantams, ką vėliau švedai 
ir padarė su kai kuriais Pa- 
baltės išvietintais.
BOLŠEVIKAI KLAS
TINGAI OKUPUOJA 
LIETUVĄ

Sovietų Sąjunga, pasinau
dodama karo pradžia ir ben
drininkaudama su Vokietija, 
pasidalino Lenkiją, 1939 me
tų spalių mėnesį ta pati So
vietų Sąjunga primetė Lie
tuvai savitarpės pagalbos 
sutartį, atiduodama neva 
Lietuvai Vilnių, bet įvesda- 
ma į Lietuvą Raudonąją Ar
miją ir tuomi uždedama ran 
ką ant nepriklausomo Lietu
vos gyvenimo. Praslinkus 
aštuoniems mėnesiams, 1940 
metų birželio 15 dieną, pri
sidengdama melagingais kal
tinimais, kad esą lietuviai 
pavagia raudonosios armi
jos karius ir juos nusivedę 
į tardymo punktus kvočia 
iš jų militares paslaptis. 
Toks kaltinimas iš Maskvos 
pusės sukėlė neramumą ir 
reiškė pavojų. Kai Lietuvos 
ministeris nuvyko į Mask
vą išaiškinti dalykų stovio, 
kad tie iš stovyklų išėjo ka
reiviai buvo užklydę pas iš
krypusio gyvenimo panas ir 
juos po areštu grąžino į sto
vyklas, tuomet Maskva pa- 

i skelbė kad jų kariai sugrį- 
i žo pabėgę per atmatų vamz
džius. Ir J '’va įemdamo- 
si tokiais šlykščiais ir me
lagingai kabinimais ir su
laužydama tiek savitarpės 
pagalbos sutarti, tiek visas 
kitas tebegaliojančias sutar

tis, sovietų vyriausybė įtei
kė niekuo nenusižengusiai 
Lietuvai ultimatumą ir ją 
užėmė savo labai skaitlin
gos kariuomenės pagalba, 
nežiūrėdama visų iškilmingų 
pasižadėjimų, kurijos Sovie
tų Sąjungos vyriausybė bu
vo davusi Lietuvai. Teisėta 
Lietuvos valdžia ir valsty
bės suverenumas buvo pa
naikinti ir1 kelių savaičių 
bėgyje Lietuvos valstybė 
drauge su kitomis dviem 
Baltijos respublikomis klas
tingu būdu įjungta į Sovie
tų Sąjungą.
LIETUVA
PARAUDONAVO

Dar prieš prisijungdama 
Lietuvą, Maskva vienašališ
kai atšaukė Lietuvos kon
kordatą su Šventuoju Sostu, 
ir apaštališkasis Nuncijus 
buvo priverstas palikti Lie
tuvą. Dar prieš prijungimą 
Lietuvos piie bolševikijos, 
Maskvos agentai ruošė ma
sinius mitingus miestų aikš
tėse, į kurias suvarė darbi- 
ninkur ir ūkininkus po prie
varta ir nei Lietuvos him
no nei Lietuvos trispalvės 
nesimatė, tik raudonas skar
malas ant šSikalių ir raudo
nosios saulės garbintojų at
vaizdai su raudonojo komu
nizmo vadu priešakyje.

(Bus daugiau)

LAIC Ieškomi Asmenys
Samiu rga Vincentas, spėjamu 

gyvena Los Angeles, t'alif.
Šūkis Povilas, šūkis Gediminas, 

šakytė Autose, šukytė Pranė, vi
si iš I nkūny km., Yubulninkų 
vaisė., Biržų apskr.

Stcpšiukė Veronika iš Bajoriš
kai km., Vepriu va.sė., I ’kmergės 
apskr., anksčiau gyveno Pliiladel- 
phia, Pa.

Skilius Antanas iš Tauragės 
apskr., Batakiai vaisė., Akstinu 
km,

Spitl ietie Barbora (Geilraitai- 
tė), iš Alkiškių km., Akmenės 
vaisė., Mažeikių apskr., spėjama 
gyvena Cbieago. III.

Tamošiūnas Antanas ir Tamo
šiūnaitė Anelė, spėjama gyvena 
(’hieago, III.

Tamašauskienė Benedikta (Wn- 
ndytė), kilusi iš Čekiškės vaisė., 
Yozbutų km., Kauno apskr., spė
jama gyvena (’hieago, III.

Urbonavičius Pranas kilimu iš 
Primų, Mmijampolės apskr., spė
jama gyvena Bmoklvn, N. Y.
f

11 Free show"
Detroit, Mich. — Daugelis 

detroitiečių turėjo progos 
pamatyti “free show”, kuo
met vienam namo savininkui 
dažant (pentuojant) namą, 
A. F. of L. Painters unija 
pastatė pikietninkus.

“Ištikrųjų, puikus kraštas, 
jei žmogus negali net savo; 
namo nusidažyti be unijos 
įsikišimo”, pareiškė namo 
savininkas. “Neužilgo, gal 
reikės priklausyti unijai, jei 
norėsi aplink savo namą 
apsišluoti

I

a
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I Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 matams 

$500.00 «'i>vmo
POLISAS

5(4.00 "ETA"8

BE 3S

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS

i

j SKALBIAMAS MASINAS IK I 1 • § 
! DULKIŲ VALYTUVUS — J

Visokios Išdirbystėa 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

i

PARSIDUODA — Grosemė Ir Dell- 
catc. šen su namu. Biznis Išdirbtas ! 
per daug metų, lalial geroj vietoj. I 
Namas medinis, Ei kamb irių pagyve
nimui užpakalyje. Enrnaoos šiluma, 
maudyklė ir garadž.us. Kaina ne
brangi, Kreipkitės — 3541 Soutli 
Halstid St.

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

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA
*1000.00 '

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmlstraa

NOTA R Y PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER A VENĮ TE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namq 

Lengvais Išmokėjimais

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP 
VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinč atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakarą 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

28

į SCIENTJFIC 
• REFRIGERATION 
i 6528 S. Ashland Avė.

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Lauraitis .Jokūbas kilęs iš Pa- 
! jevonio.

Urbonienė Barbora iš namu 
Paškevičiūtė, iš Suvalkijos. J l’SA 
emigravo prieš I). Karų. Turi du 
vaikus: Stasį ir Elenų, gyvena 
Chicago, III.

Varškytė Ona iš Batakių vai., 
Taumgės apskr., spėjama gyvena 
(’hieago, III.

Valaitienė Ona iš namų Digry- 
tė, gyvena (’hieago, III.

Valantiejus Mykolas iš Rikyš 
kių km., Batakių vaisė., Tauragės 
apskr.

Valantiejus Antanas iš Valikifi- 
kės dv., Kražių vai., Raseinių ap.

Valiukas Martynas apie 60 m. 
amžiaus, į USA emigravo prieš 
1). Karų, spėjama gyvena Oreater 
New York.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Lithuanlan American InformaJon 
Certer, Sočiai Service Bureau, 
233 Broadway, Nevv York 7, N. Y.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Masų Bftbtavės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas I

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paldaasldte Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,11L
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZTK—KAZIKAITIS

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

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

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

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00

VETERANŲ PASKOLOMS!

Šią pinigų suma KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naujų arba seną. namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartln) savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal G. I. BiU of Righta patvarkymus.

ftios bendrove, vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimą.

I

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Ką Pasėjo, Tą Ir Piaus
Visas civilizuotasis pasaulis su dideliu susidomėjimu 

sekė “keturių didžiųjų” (Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos ir Rusijos) užsienių reikalų ministrų konferenci
jos Paryžiuje eigą. Jon dėta daug vilčių, nes ji turėjo 
patiesti pagrindus taikos konferencijai.

Bet toji konferencija, lyg koks stiklinis indas, su
dužo į šukes. Ministrai išsiskirsto nesusitarę, nieko 
gero, nieko konkretaus nepasiekę. Atrodo, kad kelias 
prie susitarimo ir taikos po šios konferencijos pasi
darė ilgesnis ir keblesnis negu jis buvo ligšiol.

Sekr. Byrnes mėginimai ir nauji Maskvos- paglosty
mai bei pažadai šį, kartą jau visai nebeveikė į Molo
tovą. Jis jautėsi tiek galingas, kad nematė reikalo 
kooperuoti su tais., kurie taip dar neseniai savo kraš
to turtu, savo atstovaujamųjų žmonių krauju ir gyvybė
mis išgelbėjo Rusiją nuo nacių. Molotovas buvo tik
ras, kad nedrys griežčiau elgtis su Rusija nei Amerika 
nei kitos valstybės, bet dar didesnių nuolaidų padarys. 
Tos naujos nuolaidos, turi pavesti Rusijai visos Eu
ropos ir Azijos dominaciją. Tada ir taikos konferen
cijų nereikės, nes kruvinas Rusijos komunizmo batas 
tiek prispaus visaa tautas, kad jos apie nieką kitą ne
begalės kalbėti ir galvoti, kaip tik apie savo “išlais
vintoją” diktatorių Staliną.

Daryta Maskvai neleistinos nuolaidos karo metu, da
ryta jos po ks.ro, todėl Stalinas su Molotovu negali 
suprasti, kodėl ir toliau negali eiti Amerika ir Anglija 
tuo nuolaidumo keliu. Tas kelias kaip tik ir išaugino 
ragus diktatoriui Stalinui. Vadinas, kas buvo pasėta, 
tą dabar prisieina piauti.

★
Angliakasių Reikalavimai

Keletą savaičių angliakasiai pastreikaivo ir visame 
krašte davėsi pajusti, kad anglis suka ir pramonės, ir 
viso ekonominio bei socialinio gyvenimo ratus. Kai 
mainierių lyderis John Lewis leido darbininkams grįž
ti į kasyklas dvylikai dienų pasitikint, kad tuo laiku 
bus susitarta su darbdaviais, susidariusi krizė tuoj at
slūgo.

Tai parodė, kokį svarbų vaidmenį vaidina angliaka
sių darbas.

Atnaujinus derybas, ir vėl niaukiasi tamsūs debe
sys angliakasių ir darbdavių arba kasyklų savininkų 
bei operatorių santykiuose. Kai kuriuos unijos reika
lavimus operatoriai sutiko priimti, bet griežtai atmetė 
reikalavimą 7 nuošimčių nuo algų angliakasių sveika
tingumo reikalams. Dėl to reikalavimo iširs pasita
rimas ir tai privers vyriausybę įsikišti, o gal net mai
nų operavimą į valdžios rankas paimti.

Visi turime pripažinti, kad angliakasių darbas yra 
ir sunkus ir labai pavojingas. Vargu kitose darbo sri
tyse yra tiek daug pavojų darbininkų sveikatai ir gy
vybei, kiek jų yra mamose. Užgriuvimai, sužeidimai ka
syklose, tai labai dažnus atsitikimai. Be to, ilgesnį lai
ką padirbęs mainose žmogus retai išsisuko nuo taip 
vadinamo ‘‘mainierių dusulio” (azmos).

Mūsų manymu, vyriausybė turėtų paveikti operato
rius, kad jie j, šį angliakasių unijos reikalavimą kreip
tų dėmesį, kad aprūpintų darbininkų sveikatingumo 
reikalus.

Atsižvelgiant į mainierių darbo sunkumą ir pavo
jingumą ir į visas darbo sąlygas, jų atlyginimas, pa
lyginti su kitų pramonių darbininkų atlyginimu, yra 
per mažas. Į tai turi atsižvelgti ir kasyklų savininkai 
ir pati.krašto vyriausybė.

Pasaulio Taika Planuojant
Senatorius Ship3tead, kalbėdamas senato posėdyje 

apie užsienių politiką, padarė visą eilę tokių pratabų, 
į kurias verta atkreipti rimto dėmesio. Jisai visu griež
tumu pasisakė prieš slaptą diplomatiją arba slapta; 
sutartis, kurios Jungtines Amerikos Valstybes ir vėl 
gali įtraukti į karą. Jo manymu, “trijų didžiųjų” kon
ferencijose Teherane, Jaltoje ir Potsdame padaryta vi
sa eilė slaptų susitarimų, kuriais mažosios Baltijos ir 
Balkanų valstybės pavestos į rusų tiranijos raukas. 
Tie susitarimai esą nusižengimas krikščioniškiems dės
niams ir jie sudarą pavojų mūsų pačių saugumui.

Tų nevykusių susitarimų pasekmės buvusios tokios, 
kad rytų Europa inkorporuota į Rusijos sferą ir todėl 
Suomijai, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Čeko
slovakija, Jugoslavija, Vengrija, Bulgarija ir Albanija 
pateko į, rusų bolševikų pinkles.
PASAULIO SUSKALDYMAS

Jaltos konferencijoj velionis Prezidentas Roosevel- 
tas davęs sutikimą rusams okupuoti Mongoliją, Man- 
džiūriją, pusę Korėjos ir Kurilų salas. Tomis nuolai
domis Rusijai duoti galimumai tiek laimėti, kiek rusų 
tauta savo gyvenime nėra laimėjusi. Tie rusų “užka
riavimai” suskaldė pasaulį į dvi dalis, į dvi sferas. Ru
sija dabar kontroliuoja didžiausią Europos ir Azijos 
turtų dalį.

Kad išvengti naujo karo, senatorius Shipstead pa
daro šitokius pasiūlymus, Kurie, ar šiaip ar taip kal
bėsime, yra verti rimto dėmesio:

1. Amerika turi atiauti moralinę pasaulio vadovybę, 
atmetant slaptas sutartis.

2. Potsdamo nutarimus r Morgenthau planą sugriau
ti Vokietijos produkcijos galimybes turi būti pakeis
tos kūrybine programa, atsteigiant tos tautos ekono
minę ir socialinę struktūrą-.

3. Tuojau turi būti sušaukta taikos konferencija, ku
rioje visos tautos (kurias liečia taikos planas) turėtų 
pilną balsą.

4. Te Akos konferencijoj turi būti atstatyta centralinė, 
civilinė Vokietijos valdžia ir artificialės keturios oku
pacijos zonos panaikintos. Sulyg susitarimo, okupaci
nės armijos turi būti ištrauktos ne tik iš Vokietijos, 
bet ir iš “išlaisvintųjų kraštų.”
AMERIKOS VADOVYBE

5. Taikos konferencijoj Amerikos diplomatija turi 
imtis vadovaujančio vaidmens sulaikyti visuotiną kons- 
kripciją ir pašėlusias naujo apsiginklavimo lenktynes.

Prie to šen. Shipstead dar prideda, kad Amerika tu
ri sustoti rėmus Rusijos tiranijos plitimą. Jisai paste
bi ir tai, kad Amerika galės atgauti moralinės vado
vybės vaidmenį tik tuomet, kuomet veto jėga bus pa
naikinta jungtinių tautų organizacijoj.

Vis tik gera, kad ir senate ir kongrese vis dažniau 
kyla balsų, ka.d U. S. vyriausybė nepataikautų naujam 
imperializmui (rusiškam komunizmui), bet planuojant 
pokarinį pasaulio gyvenimą, vadovautų teisingos ir 
pastovios taikos atsteigime.

Filipinų Salos Ir Katalikai
Filipinų salos šių metų liepos 4 d. bus paskelbtos 

laisvomis ir nepriklausomomis. Tikrai gražu, kad Ame
rika, išlaisvinusi filipiniečius iš japonų, duoda jiems 
pilnas teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jei 
juos būtų išlaisvinusi iš japonų Sovietų Rusija, ji mė
gintų filipiniečius pavergti, kaip pavergė lietuvius, es
tus, latvius, lenkus ir kitus.

Buvusiais rinkimais Filipinų salų prezidentu buvo iš- 
rihktas Manuel Roxas.

Filipiniečiai yra tikintys žmonės, krikščionys. Visų 
gyventojų 80 nuošimčių, būtent 12,603,365, priklauso 
Katalikų Bažnyčiai. Jie turi du arkivyskupu, 11 vys
kupų ir tris apaštališkas prefektūras.

Karo metu buvo sugriauta daug katalikų bažnyčių, 
mokyklų, ligoninių ir kitokių įstaigų. Amerikos Ka
talikų Veikimo Centras filipinų katalikams padėjo iš
kovoti didesnes pinigų sumas iš krašto atstatymui 
skirtų fondų katalikiškoms įstaigoms atstatyti.

Filipiniečiai, atrodo, visu rimtumu ruošiasi laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

★
Molotovas Ir Šešėlio Bijojo

Mūsų korespondentai savo laiku pranešė, kad vienas 
iš pirmųjų į “keturių didžiųjų” konferenciją Pary
žiuje, kuri baigėsi fiasco, atskrido Molotovas. Jis bu
vo atsivežęs su savimi keli? šimtus palydovų, kurių 
tarpe buvo ne tik sekretoriai, mašinistai, vertėjai, bet 
ir slaptosios policijos agentai.

Nepasitikėdama^ prancūzų suorganizuota apsauga, 
Molotovas savąją iš Maskvos buvo atsivežęs. Be to, jis 
gyveno ne jam rezervuotame viešbutyje, bet Sovietų 
Rusijos pasiuntinybės rūmuose, kur, matyt, jautėsi la
biau apsaugotas.

Matyt, kad bolševikų komisarai ir namie ir uksie- 
nyje net savo šešėlio bijcsi.

Drąsuoliui ir Dievas pa
deda. (Lietuvių patarlė).

Vyčių Choro 
Koncerto Proga

JšaL&uvLzni.-^ uitaityti _

R Laiko Laiptais
ROMANAS.
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO * §

Rašo Senas Choristas
Su ypatingu pasitenkini

mu tenka konstatuoti fak
tą, kad lietuvių metropoli
joj — Chicagoj atsigaivino 
ir rimtais pagrindais persi
organizavo Vyčių choras, 
kuris praeityje čia suvaidi
no nemenką rolę ir mūsų 
kultūriniame ir. aplamai, vi
suomeniniame gy v e n i m e. 
Tarpais šis choras būdavo 
pripažintas geri siusiu ir gau
singiausių lietuvių choru 
Chicagoj.

★ ★ ★
Choras gavęs pradžią prieš 

apie trisdešimtį metų, ve- 
dėjais-dirigentais turėjo pla 
čiai žinomus muzikus — A. 
Aleksį,, A. Pocių, St. Ra
kauską, J. Sau į. Pastatyta 
visai eilė opere ’ių ir šiaip 
muzikos kūlimą, kurie pri
sidėjo prie išauklėjimo dai
nininkų ir pačią visuomenę 
auklėjo muzikos meno sri
tyje.

★ X’ *
Vyčių chore būdavo ir ne

pastovumų. Jis vienu sezo
nu aukštai iškildavo, kitu 
sumenkėdavo, ar net visai 
iširdavo. Bet t?.s faktas, kad 
nežiūrint visų kliūčių ir 
sunksimų jis ir vėl atsigau
davo ir darbą pradėdavo, 
aiškiai kalbi apie tai, kad 
jis yra reikalingas.

★ ★ ir
Paskutiniojo karo metu 

Vyčių choras neturėjo gaJi- 
mumų veikti, nes dauguma 
jo narių ir, pagaliau, ir pats 
vedėjas užsivilko Dėdės Ša
mo uniformą. Bet tikrai 
džiugu, kad tuoj po karo, 
po pergalės laimėjimo cho
ras galėjo persiorganizuoti 
ir pradėti veikti. To veiki
mo pradžios pasekmes su
žinosime busimąjį sekmadie
nį, gegužės 19 d., Dariaus- 
Girėno auditorijoj, kur įvyks 
pirmas pokarmis jo koncer
tas.

k ★ ★
Pavarčius jau atspausdin

tos koncerto programos kny
gelę, pastebima kad chorai 
išmoko tokių kūrinių, ku
riuos tik rinktiniai daininin
kų vienetai tegali išpildyti. 
Matome ir originalų Kūrinį, 
paties vedėjo sukurtą, kuris 
koncerte bus dainuojamas. 
Tai “Malda už Tėvynę”, ku
ri ypač šiais laikais yra la
bai aktuali.

★ ★ ★
Vyčių choras, mes neabe

jojame, savo dalį gerai at
liks. Bet kaip ra Chicagos 
ir apylinkių visuomene? Ar 
ji įvertins gražias choro pas 
tangas? Ar duos jam pas
katinimą ir toliau dirbti kul
tūros darbą ir dirbti dar 
didesniu užsimojimu

★ ★ ★
Atkreipkime į tai rimto 

dėmesio. Paremkime dainuo 
Jautį jaunimą. Toks choras 
reikalingas mūsų religinei ir 
tautinei veiklai. Savo atsi
lankymu į jo koncertą, jį 
sustiprinsime, paskatinsime

Neužmirškim, Vyčių cho
ro'koncertas gegužės 19 d, 
6:36 vai. vakarą, Dariau!* 
Girėno salėj.

(Tęsinys)
— Negavau bilietų, duk

rytę, ir nenuėjau: šiandien 
sunku gauti.

— Na, o tėvelis dėl ko nu
ėjo?

— Jis gavo vieną, tik bi
lietą, — trumpai atsakė mo
tina, klostydama jaunesnią
ją

— Mamyte! — prabilo 
kiek patylėjusi, bet vis tą 
pat galvojanti mergytė, kai 
motina trūsė apie kitus: — 
Mamyte, kodėl, kai mes nu
einam pas tetos vaikučius, 
jų tėvelis vakarais dažniau
sia vis namie būna. O jeigu 
kur eina tai abudu su teta. 
O, mamyte, vis būni namie 
viena. Tėvelis vis išėjęs ir 
išėjęs.

— Tėvelis, mažyte, turi 
daug darbo, daug ligonių... 
— privertė save atsakyti 
motina, kuriai širdį ir, be to, 
katės draskė.

— Man atrodo, mamyte, 
kad mumi dėdė Grikša la
biau myli, negu tėvelis. Dė
dė mumi pamyluoja, pane- 
šioja, pažaidžia su mumis, 
o tėvelis — niekad. Jis mu
mi, tur būt, nemyli, mamy- 
tuke ?

— Myli, vaikeli, myli. Bet 
tu jau užmigk. Jau vėlu, — 
nutraukė sunkią kalbą mo
tina.

— Mamyte, pasakyk man 
pasakutę! — šaukė jaunes
nioji: — papasakok, kada 
vėl ateis Kalėdų Senelis. Ar 
atneš man eglutę. Aš juk 
gera buvau, mamyte? Aš ta 
vęs nesupykinau?

— Kitądien, vaikeli. Ry
toj aš tau papasakosiu, šian
dien man negera, mažytės. 
Jūs užmigkite. Aš eisiu irgi 
pasilsėti, — ir, pabučiavusi 
vaikučiams į veidelius, atsi
sėdo prie mažiausiojo ir, 
liūdnai niūniuodama, pasken 
do mintyse...

Kai vaikučiai sumigo, Da
nutė nuėjo prie veidrodžio. 
Pasiglostė ranka plaukus ir 
akyliai pasižiūrėjo sau į a- 
kis.

— 10 metų. Tik dešimts! 
O aš jau nebe toji. Aš jau 
jaučiuosi sena... Kitos da
bar ten — teatre. Jos su 
vyrais, linksmos. Jos dar

jaunos, — o aš... kas iš ma
nęs? Marytė nuolat bara, ko 
aš neinu kartu su vyru. O 
aš... Aš neturiu drąsos jai 
pasakyti, kodėl aš neinu. 
Dėl to, kad nesiveda. Slap
tai išeina, arba, jeigu ma
to, kad plaunu plaukus ar 
kita kokia aiški kliūtis su
trukdys išeiti, pavadina, lyg 
ant juoko. Jeigu jau aš pa
ti nuperku sau ir jam bi
lietą, tai nuėjusi su juo ne
apsidžiaugsiu, Jis bėga nuo 
manęs. Aš mat, nemadniai 
apsirengusi neelegantiškai 
atrodau. O iš ko aš, Dieve, 
apsirengsiu, kad skatiko 
prie dūšios nepalieka... O 
prieš 10 metų! Viešpatie, 
kas būtų patikėjęs prieš de
šimtį metų, kad taip viskas 
pasikeis. Tokia buvo meilė... 
Kam pasiskųsiu. Motinai ? 
Kam jai užgauti nesveiką 
širdį, vargšei? Ką ji man 
gali padėti ? Jam meilės juk 
neįpils, jei ji jau pranyko. 
Marytei? Bijau ir prasitar
ti, kad man sunku. Juk ji 
jau prieš 10 metų, dar a- 
nuomet, pranašavo ir, — iš
karkino... Lai nieks, velyk 
nežinc. Dėl veikų Neardyti 
šeimynos — reikia kęsti...

(Bus daugiau)

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik-1 
rodėlius, auksinius ir deimanti- j 
dus žiedus, rašomas plunksnas j

Ir {vairius kitus ! 
auksinius ir si- Į 
dabrinius daiktus | 
už Joms Prieina- j 
mas Kalnas I .

Be to, turime į 
didelį ir gerą pa- ! 
sirinkimą Muzik- Į 
aliikų instrumen- | 
tų. Muzikos Kny- j 
gų, Stygų, Re- | 
kordų ir kitų Mu- ! 
zikalių daiktų, į

Taipgi taisome laikrodžius ir | 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, ! 
’r muzikalius Instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAPAYETTE 8611

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

I’NOEK U. S. GOVERNMENT St’I’ERVISION

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

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

tJ
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Sukakčiai Paminėti Iš Nek. Prasidėjimo

Vyskupo Valančiaus 75 ępępr|1 fiiMnc 
metų mirties sukaktuvėms JvJCIų VIIUVJ
paminėti, Federacijos Chi- 
cago apskrities sekcija lietu
vių senienoms, rinkti ir iš
laikyti, laikinai pasivadinu
si Lietuvių Ts»utiniu Muzie
jumi, rengia parodą, kuri į- 
vyks Nekalto Prasidėjimo 
Šv. P. Marijos parap. salėj. 
Paroda atsidarys gegužės 19 
d. ir tęsis iki gegužės 26 d. 
Paroda bus atdara kasdien 
nuo 7 iki 10 vai. vak. Įžan-

Susirinkimo
Gegužės 14 d., A. Linke

vičienės namuose įvyko Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos poseiminis susirinki
mas, kuriame atvykę atsto
vai bei atstovės džiaugėsi 
gražiu seimo pasisekimu vi
sais atžvilgiais.

Visų pirma buvo patiektas 
seime raportais, bet jisai ne

Plačiai žinomos Šeimos Kas, Kada Ir Kur
SūndllS Vestuvės stropiai ruošiamasi

Marųuette Park. _ Sek- PRAMOGOS
madienį, gegužės 19 d., 3:30 Brighton Park. — ARD 6 
vai. po pietų, St. Nicholas skyriaus pramogos rengimo

Grove, Willow Springs, III.
Kviečiami visi nariai ir 

jų draugai ir kaimynai atsi
lankyti į šį išvažiavimą. Bus 
gera muzika ir kitų pamar- 
ginimų. W. P , nut. rašt. I

rą Marųuette svetainėje, ge- pastačius Milvvaukee gatvėje 
gūžės 26 d. Bilietai 75c. Rė- ties numeriu 1243.
mėjai prašomi atsiminti tą _________
dieną ir atsilankyti. I. C. M.

_____________ I Išmatų rinkimo trokas

ga dykai. Parodoj bus išsta- buvo galutinas, nes aukos 
tyti seni rankraščiai, kny- dar tebepiaukia.
gos, metraščiai, perijodiniai 
žurnalai, kompletai įvairių 
laikraščių, ran k d a r b i a: i,

Turime džiaugsmo, kad ir 
šiame susirinkime sulaukė
me mielą seselių prietelių

skulptūros dalykai, fotogra- j<urįs pareiškė, kad dėl įvai
ki08 įvairių Lietuvos vietų priežasčių negalėjęs sei

me dalyvauti, tai, girdi, štai 
mano auka — paklojo visą 
šimtą dolerių. Tai padarė 
malonus geradaris Simonas 
Pauliukonis iš Marųuette 
Park. Nuoširdžiai dėkojame 
mielam kilnių ir labdaringų 
įstaigų rėmėjui.

ir žymių žmonių ir t.t. 
Pirm. J. Enciieris 
Rašt. P. Cibulskis 
Iždin. V. Jodelis

of Tclentine bažnyčioj, am
žinu moterystės ryšiu bus 
surištas Vladas Atkočiūnas 
(Atkenson) su Genevieve

komisija, sykiu ir visos na- j ynnOCima! 
rėš, kviečia seselių rėmėjus ' i u!lŲjllIluJ 
atsilankyti į pramogą (bun-
co) gegužės 19 d., Rimkų

Janet Stawinski pranešt Prie 103 ir Throop St., su- 
policijai, kad pavogtas kūdi- važinėjo vieną prie to troko 
kio vežimėlis, kurį ji buvo priskirtų rarbininkų

Lietuvių Universiteto Klū- i
Perusinaite. Vestuvės bus namuose 4348 S. Artesian ^as tUI-ės mėnesinį susirin-
Marųuette Hali. Jaunasis y-' Avė., 2 vai. popiet. Parengi- 
ra baagęs Šv. Panelės Gimi- mo tikslas — pasveikinti ar-
mo parap. mokyklą, St. Rita 
High School, lankęs kolegi
ją ir tarnavęs U. S. armijoj. 
Jaunoji taip jau yra lankiu
si aukštesnes mokyklas ir 
dabar darbuojasi Continen
tal banke, kaipo prezidento

kimą gegužės 19 d., 3 vai 
popiet, International House, 
1414 East 59th St. Kviečia 
visus jaunuolius atsilankyti, 

Daug i.iūs parapijoj ran- pasisvečiuoti ir susipažinti 
d?.a medinų, kurių dukrelės su studentų veikla. Dabarti- 
randas vienuolyne. Seimo nįaį arba buvusieji studen- 
metu ne visos turės progos taį, kurie turi penkiolika ar- 
jų darbuotę paremti, taigi ba daugiau valandų kolegi- 
kviečiame čia ne tik mamy- jos kredito, gale tapti klū-

tėjantį ARD seimą.

Sėkmingas Parengimas
laž. Antanui Rudžiui LR

K jA 163 kuoPa desoja uz Kalbėta apie Nekalto Pra ..... ...
rodymą fi.mų jos sekimą-. sidjyi g Gildos ik. šimtai jaunavedžių gimimų 
game vakare ir uz tai. kad njką įvyJ[g Uepos 2gjir draugų.

privatinė sekretorė. . , . .|tes, bet visus seimos narius 
Jaunavedžių tėvai Juozas atsilankyti ir prisidėti vie-

ir Marijona Atkočiūnai yra nu kitu centeliu prie darbų 
nuo seniai žinomi biznieriai i kuriuos seselės pasišventu- 
ir stiprūs rėmėjai visų mū- šiai dirba. Visų prašoma grą 
sų, lietuvių kultūrinių ir k.b- žinti dovanų knygutes. Bus 
daringų darbų. Jie užlaiko daug kitų dovanų ir vaišės, 
dvi maisto produktų krau
tuves — vieną Town of Lake 
apylinkėj, kitą — Marųuette Eržvilko Klubas rengiasi 
Parke. Gyvena gražioj rezi- j prie pirmo pikniko, kuris 
dencijoj — 3411 W. 65 PI. įvyks gegužės 19 d., Liberty 
Į vestuvių puotą sukviesta

Vienutė

bo nariais.
Klubas rengia šokių vaka-

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

MAZEIKA"EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marųuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
jis iš savo kišenės padengė 
išlaidas. Kuopa dėkoja ir 
Schlitzo (alaus) kompani
jai, kuri per savo agentą, 
tarpininkaujant sekr. J. Mic 
keliūnui, dovanojo keletą 
keisų alaus. Valdybos ir ko
misijos nariams, ypač Šrup- 
šienei, Mickeliūnui, Aukštai
čiui ir Gailiui kuopa yra la
bai dėkinga. Taip iau dėkoja 
ir klebonui kun. J. Raškaus
kui už paramą ir kalbą.

Įgaliotinis

d., Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos’’ darže, West Sidėj. 
Nutarta panašiai, kaip ir 
praeitais metais rengtis su 
dovanų knygutėmis, kurioms 
skirta $25.00 pinigais: 1-ma 
dovana $10; 2-tra — $5; 3- 
čia — $5; 4-ta — $3 ir 5-ta

$2.

Iš bado kupros 
susitraukė

Tokyo. — Netik Europoje 
žmonės badauja. Badauja ir 
Azijoj ir Japonijoj. Ir ne 
vien žmonės. Badauja ir gy
vuliai. Iš Tokyo pranešama, 

Ant galo buvo skaitytas kad zoologijos sode mongo.

PADĖKA

SPORTAS

laiškas-kvietimas į Šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seimą gegužės 26 d. Laiškas 
priimtas, išrinkta atstovės: 
pirm. A. Pukelienė, vice pir
mininkė A. Kilienė, Ona Jac- 
kienė ir Teodora Atroškienė. 
Paskirta ir $5.00 auka, ir 
tuomi susirinkimas baigtas 

i vaišėmis, kuriais parūpino A.

Įdomios Rislynės.
Risis Ir Bancevičius

šį vakarą Fclcon Audito- i Linkevičienė ir Agota Bal- 
rinm, 1812 S. Ashland Avė., ifene: J°m8 įi"
risis, tur būt, sunkiausiais k°Jame- K-
ristikas, net 400 svarų, va
dinamas “hillbilly” Elmer 
(Zeke) Estep, kuris yra nu
galėjęs visą eilę pasižymė
jusių ristikų. Jis risis su 
Harold Starr. Be šių, taip 
pat risis ir lietuvių “žvaigž
dė” Joe Baneck (Bancevi
čius, sūnus “drapiežno dzū
ko) su Bill Dimitri, ir kitos 
poros.

liškiems kupranugariams 
(camel) iš bado net kupros 
susitraukė. Bulvių lupynų, 
kurias kuprianugariai gauna 
iš Amerikos kariuomenės 
virtuvės, sakoma, neužtenka. 
Reikia jiems da avižų.

Granata išmatose
Besiknisdami po išmatų 

aikštę adresu 1418 Polk St., 
vaikai rado rankinę grana
tą, kurią nunešė į policijos

Halsted gatvėje prie W. 21 stotį. Vaikai sako granatą 
Place pavogta trokas su 11 pažinę iš Diek Tracy ir kitų 
dėžių (case) sviesto ir 17 šiam panašių pampletų, ku- 
dėžių kiaušinių. | riucs vaikai skaito.

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo senų, atdaru 

Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip auti 
ku yra ramiai sfidėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybfia suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbls ISgydyt 
senas, atda- y/y* 
ras Ir skau- ‘
džlas žals- _

daa. Vartokite JI Irgi skaudleins 
nudegimams, ftųių ir sutrflkimu 
praJialinluiul, ir kad palengvinti 
Psorlasls nležajlmų. Atvfidlna va
dinamų Athlete*n F'oot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plktimųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiflvlino ir 
sutrūklino tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms lfi lauko pu
sės

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po Si.OO, 1.19, ir 9.00.

Rtusklte J ūsu Uosey Orderi tls- 
•log |: —

L E G U L O
1011 No. Palūki Ibi. 

Oent n Chlrasrn S9 III.
Arba galima Rauti STEM PHAFt- 
MAi'Y, 4M7 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą?

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

Dangsto ZJs<««hu yra pt/ts.-’ 
patsnfcinti taū ms«« isdstirav 
feurtuo, mss padirbėtas /tonu.

Kairėje matosi vienas b 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti 
| mūsų didįjį ofisą ir dlrb 
tnvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
NO WK8TERN AVĖ. TEL.: SEELET BIOS

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 West Ulth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5*

Patiko Viešpačiui ir J|is pasiėmė mūsų brangią ir mylimą 
Seselę M. Amabiliis. Mūsų širdys liūdėjo bet Dievo gailestin
gumas ir mūsų prietelių gerumas buvo mums paguoda ir su
raminimas.

Nuoširdžiai padėką reiškiame mūsų gerb. kapelioniui 
kun. B. Urbai šv. Mišių celebrantui ir asistavusiems kun. P. 
Juškevičiui ir subdiakonui J. Malinauskui, M. I. C. Ačiū gerb. 
pamokslininkui kun. J. Jakaičiui, M. I. C. už įspūdingą pa
mokslą. Ačiū kun. A. Miciunui, M. I. C: ir kun: P: Malinius 
kui, M. I. C. už atlaikytas šv. Mišias. Dėkojame klebonams 
kun. J. Paškauskui, kun. I. Albavičiui ir kun. M: Švarliui; 
Tėvų Marijonų Provincijolui kun. J. Jančiui, kun. J. Maka
rui, kun. A. Zakarauskui, kun. S. Valuckiui, kun. J: Augūnui, 
M. I. C., už a t giedojimą egzekvijų ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Ačiū Tėvų Marijonų Kongregacijos klierikams už patarnavi
mą šv. Mišiose.

Širdingai dėkojame laidotuvių direktoriams Lachavi- 
čiams už malonų ir nuoširdų patarnavimą.

Dėkojame grabnešiams: Bernardui Junokui, William 
Vincent, Jeronimui Talmontui, Andriejui Jurasinui, Jonui 
Rampsch, Edvardui Palušui, William Anderson ir Jurgiui 
VVestheimer.

Labai širdingai dėkojame visiems mūsų geradariams, ku
rie tiekėsi automobiliais nuvežti Seseles į kapines. Dėkojame 
vitilems pareiškusiems užuojautą, aukojusiems šv. Mišias ir 
dalyvavusiems laidotuvių apeigose.

Jūsų visų nuoširdumas ir didelis gerumas suteikė 
mums daug suraminimo liūdesio valandoje.

Šia proga norime ypatingai pareikšti giliausią padėką 
Daktarui F. Winskūnui už jo dideliai rūpestingą ir tikrai nuo
širdžią priežiūrą Seselės ligoje. Daktaro Winskūno pasiauko
jimas ir rūpestingumas ilgai pasiliks su mumis.

Gailestingasis Viešpats tesuteikia visiems gausų atlygini
mą, o mūsų maldos lydės Jus visados.

Švento Kazimiero Seserys.

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūru patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
j Asų finansiškam stovini prieinamas I

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI:

O h I e a g o ■

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnan jam 
dieną ir naktį

Mes Tnrime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

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

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

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
______________ Teiephone YARds 1419______________

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

MAŽEIKA -ir -
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. VVESTERN AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones: YARds 1138-39 

PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. Plil.lman 9061



Karo frontuose

Nebuvo stabmeldžiu, bedievių ir kit.
BENDRA MALDA VISUS JUNGĖ Į V1EN£ TIKĖJIMU 

— DIEVU.

Įdomi knygelė J. George 
Feldman parašė mažą knyge
lę, kurią išleido Jewish War 
Veterans. Joj sudėta daug 
įvairiausių pasakėlių, ypač, 
kaip kareiviai — krikščio
nys ir žydai — Amerikos 
kariuomenėje gyveno, dirbo 
ir kovojo petys j petį.

★

Katalikas kapelionas laivo 
Joseph T. Dichman, laikė 
pirmas pamaldas žydams — 
kareiviams prieš pat Šiaurės 
Afrikos invaziją.

★
Prieš Prancūzijos invaziją, 

karininkas priėjęs p ie žydų 
kapeliono sakė: “Esu krikš
čionis, Tamsta žydas. Aš no- i 
riu su kapelionu pasimelsti. 
Noriu su Dievu susitaikinti., 
Vykstu į svarbią misiją, bai- 1 
šiai pavojingą. Meldžiu pa
simelsti už mane. Palaimink 
mane!”

★
Kapinėse Prancūzijoje 

trys kapai. Ant dviejų kapų 
kryžius išstatytas, ant kito 
Dovido žvaigždė. Trys ame
rikiečiai ten palaidoti — ne
žinomi — vieno rankose bu

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• 3RANDĖS
• RŪMO

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
RANTER

“LlitiniSKM
Žydukas”

FIARGOTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. - ĮSTEIGTAS B AL 11. 1933

WHFC - 1450kilocYcles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mo*. 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta 

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

kVIECIAMI i
KLAUSYTI!*

MUZIKOS 
OAINU 
2INTŲ 

'H ANF.ftlli,

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tad Geriausia* Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plyti, Išvaizdos Sidlnga 
— Lanin, — Durą — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
VamiSlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardtvare — Plelsterlo — Cemento — S nitų — Visokios 

RfiSles Insuliaeijos Materiolo — Atnrmo Langų — Kom
binacijos Bnrų — SVallhoard — Plaster Roard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TETKIAMAS DYKAI’ 

STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

BE

E 3E

3Ž

DAINUOS VYČIŲ CHORO 
KONCERTE

vo rasta rožančius, kito ki- 
šenyje — Naujas Testamen
tas, trečio uniformoje — 
žydiška maldaknygė. Auto
rius knygelės paaiškina “Ka 
pelionas, kuris palaidojo 
šiuos tris nežinomus karei
vius, palaidojo vienoje vie
toje. Trys — trijų skirtingų 
tikybų. Jie miega, kaip jie 
kovojo, draugais laisvės ko
voje”.

★
Kada Amerikos pulkai pri

ėjo prie Guadalcanal svar
biausiems veiksmams, Paci- 
fike, pamaldos buvo laive 
USS Vincennes. Pasak ad
mirolo Chester W. Nimitz, 
“vyrai apie 24 įvairių tiky
bų tame laive, iš visų mūs 
šalies valstybių; vyrai 24 ti
kybinių denominacijų daly
vavo specialėse pamaldose 
prieš kovą. Tame laive buvo 
paskutinės pamaldos nes už 
keturių deinų laivas Vincen
nes liko nuskandintas Savo 
Island kovoje; su laivu nus
kendo ir daug jūrininkų.

★
‘ ‘Prieš kautynes, karinin

kai ir vyrai iš beveik visų

V4
Eleonora Kondrotaitė, pa

sižymėjusi dainininkė solis
tė, L. Vyčių Chicagos aps
krities choro koncerte, sek-, 
madienį gegužės 19 d., Da
riaus-Girėno salėj, dainuos 
jauno kompozitoriaus L. ši
mučio, Jr., naujai sukurtą 
dainą “Pražydo Beržynai” 
ir kitas, dainas. Ji yra ir Vy
čių choro narė, solistė. Taip 
jau daug darbuojasi Vyčių 
14 kuopoj, Cicero. Yra bai
gusi Šv. Kazimiero Akade
miją ir lankiusi kolegiją.

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

valstybių Unijoje- ir dauge
lio tikybų — protestonų, ka
talikų, žydų — susivienijo 
maldoje. Pamokslas buvo 
tema: “He that dwelleth in 
the secret place of the Most 
High shall abide under the 
shadovv of the Almighty.”

★
Amerikiečiai visų tikybų 

turi atsiminti tą brangią 
bičiulystę, kuri suvienijo 
krikščionis ir žydus pavo
juose, ir kuri turi prakirsti 
taikos takus. Tegul ji per 
amžius gyvuoja. Tegul kiek
viena karta ją atnaujina ir 
sustiprina.

Tulpės tūkstančius 
trauk’?

Holland, Mich. — Prieš 
karą šis olandų apgyventas 
miestelis buvo žinomas tul
pių festivalu. Karo metu ši 
pramoga buvo nutraukta. 
Šįmet pirmą sykį atgaivinta. 
Sutraukia tūkstančius žmo
nių iš aplinkinių valstybių.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • *
68C3 W. Cermak Road 

BKRWYN, DiMKON

Ofiso Tel. — Benvya 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Paremsite Savo Jaunimg Dalyvaudami
KONCERTE ir ŠOKIUOSE

Sekmadienį, GEGUŽES (MAY) 19-tą d., 1946 metais
Gražioje DARIAUS-GIRĖNO AUDITORIJOJE 

4416 S. Western Avė. — . Brighton Parke

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRITIS
Garbingai Perstato Lietuvių Visuomenei 

SEKANČIAS SAVO DVI MENO ŽVAIGDŽIŲ GRUPES:
GARSUSIS LIETUVOS VYČIŲ CHORAS, kuris susideda net iš 40 balsų, šia proga 

išpildys ŠAUNU KONCERTĄ — rink tanių Lietuvių dainų ir muzikos kurinių — nau
jausios ir gražiausios.

RINKTINIS LIETUVOS VYČIŲ TEATRALIŠKAS RATELIS taipgi dalyvaus — jis 
Stato scenoje juokingiausią 2 veik. Komediją “MEILES ELEKSYRAS” Linksma, Juokinga, 
Kaip tik tinkama Pavasario sezonui.

PO KONCERTO IR TEATRO — ŠAUNUS ŠOKIAI 
(Gros Garsi BARRY ORKESTRĄ)

PRADŽIA: LYGIAI 6:30 VAL. VAK. įžanga: $1.00 (Su Taksais)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAUO. ILLINOIS

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

800 benamių

Ilgisi gerų namų jiems priglausti
TARNYBOS VIRŠININKĖ DARO GĖDĄ KETURIŲ 

APSKRIČIŲ GYVENTOJAMS.

Sumažėjo duonos
Vyriausybei leidus duonos 

kepykloms vartoti tiktai 75 
nucš, lT)45 ja\ų derliaus 
daugelis Chicago duonkepy- 
klų yra labai sumažinusios 
duonos kepimo kiekį. Kai 
kuriose vietose jau vienam 
kostiumeriui teduodama tik
tai du kapaleliai duonos. Ne
galima pirkti tiek, kiek nori
ma.

Leitenantu pakeitimai
Policijos viršininkas pada

rė pakeitimus šių policijos 
leitenantų: George Bicek iš 
Lawndale stoties perkeltas į 
Chicago Lawn; John J. Mc- 
Nama iš Chicago Lawn į 
Deering; Maurice Gilbert iš 
Maxwell į Cragin; Harold 
G. Pfeifer iš Cragin į Max- 
well.

munsamo
varyki

Federaiiai agentai adresu 
1111 W. Randciph St., su
čiupo stambią munšaino va
ryklą, kuri, sakoma, per pas
taruosius du mėnesius alko
holiui gamini panaudojus 
net po du tonus cukraus.

Agentai dabar dės pastan
gų susekti, iš kur munšainie- 
riai gaudavo tiek cukraus.

Sudegė cirkaus 
kanuolė

Edmundo Zechinni, cirko 
lankytojams žinomas kaipo 
kanuolės šovinys, neteko 
$10,000 pinigais ir $50,000 
vertės “kanuolės” ir ją ve
žančio trako.

Cirkui iš Chicago persike
liant į Detroit, Zechinni tra
kas susidūrė su gazolino 
traku prie Cline ir Chicago 
Avė., iii. Chicago. Gazolino 
aplietas Zechinri trakas ir 
“kanuolė” sutirpo liepsnoje.

Pikietuoja tavernus
Chicago Bartenders Union, 

AFL., nariai pradėjo pikie- 
tucti tavernus, kurie igno
ruoja unijos išduotą manda
tą prieš moteris patarnauto
jas už baro. Karo metu, 
kuomet daugelis bartenderių 
buvo pašaukta į karinę tar
nybą, moterų patarnavimas 
kostiumeriams buvo vietoj. 
Bet vyrams bartenderiams 
grįžus iš karo, jie turi už
imti moterų Vietas, pareiškė 
unijos lokalo prezidentas 
James Crowley.

Prieš keturis mėnesius 
United Home Finding Ser
vice buvo paskelbus vajų su
radimui 1,000 likimo nus
kriaustų, benamių vaikų. Re
zultatai, kaip pati tos įstai
gos viršininkė Miss Grace 
Powers praneša, liūdni: per 
keturis mėnesius tik 200 šei
mų sutiko paimti po vaiką 
augirimui, auklėjimui. Kiti 
800 vaikų beviltiškai žiūri ir 
laukia atsišaukimų.

Liūdną faktą Miss Powers 
iškelia: kur kas daugiau yra

Svečias neturėjo 
noilsio

Atvykęs į Ameriką ir po
rą dienų viešėjęs Chicago j 
Anglijos kardinolas Bernard 
Griffin mažai turi laiko po
ilsiui. Viešėdamas Chicagoj 
jis padarė visą eilę vizitų, 
taippat dalyvavo daugelyje 
jam pagerbti suruoštuose 
pietuose ir t. t. Visur sve
čias kalbėjo įvairiomis te
momis.

Šiandie aukštas svečias iš
vyko iš Chicagos aplankyti 
kitus Amerikos katalikų cen
trus.

Miyoras "bado 
pietuose"

May orą s Kelly, gub. Green 
ir kiti žymūs asmenys pa
kviesti į “bado pietus” ry
šium su priėmimu Herbert 
Hoover, pirmininku Presi- 
dent TrUman’s Famine E- 
mergency Committee, kuris 
apkeliavęs Europą, Aziją grį 
žo į Ameriką su pranešimu 
apie maisto padėtį. Pietūs 
bus šiandie 6:30 vai. Per pie
tus kalbės Hooveris ir jo 
kalb?- bus transliuojama 
per radio.

Nesaugus ir policijos 
garažas

Iš Evanston policijos sto
ties garažo pavogtas dvira
tis, vieno policininko vaikas 
eidamas į kino teatrą pasta
tė manydamas, kad tai sau
giausia nuo pavogimo vieta.

Apiplėšta valgykla
Įsilaužę į Teeter’s Grill, 

516 W. Garfie’d B!vd., va
gys pagrobė $231 ir 14 dė
žių cigaretų.

Chicago Surface Lines 
šiomis dienomis gavo 20 
naujų busų, kurie šią savai
tę paleisti susisiekimui.

šeimų, kurio pasiima globo
ti paklydusius šunis, kuomet 
tiek daug randasi benamių 
vaikų.

Šie vaikai nėra įsūnijimui. 
Šeimos juos priima tiktai au
ginti, auklėti. Minėtoji įstai
ga apmoka už butą, maistą, 
drabužį ir medikalę priežiū
rą.

Vajus suradimui pavyz
dingų namų Cook, Lake, Du 
Page ir Will apskrityse tę
siamas.

Visi vaikai yra tikintieji.

Karo ordinai įteikti 
našlei

Penki karo ordinai: Air 
Medai, Silver Star, Dis- 
tinguished Flying Cross, Oak 
Leaf Cluster ir Distinguished 
Service Medai, kuriuos karo 
metu užsitarnavo pulkinin
kas Jack Wilson, ir tarny
bos metu žuvo, Karo De- 
partmento užvakar įteikti jo 
žmonai.

Keturios išvyko 
i Europa

Užvakar da keturios čika- 
gietės kareivių žmonos iš
vyko į Europą pas savo vy
rus Amerikos kariuomenės 
okupacinėj tarnyboj.

Community Fund 
pakeitė tikslą

Praeitais dviem metais, 
spalių mėnesį būdavo vajus 
Community and War Fund, 
kuris teikdavo pašalpas ŪSO 
ir kitoms karo meto agen- 

; tūroms, teikiančios pašalpos 
nukentėjuseims nuo karo 
karo užsienyje.

Šįmet taippat bus Com
munity and War Fund vajus, 
bet jo surinktos aukos eis 
vietos labdarybei ir United 
Service Organizations. Vi
sos kitos agentūros išbrauk
tos iš fondo programos.

Atsisakius buvusiam fon
do pirmininkui Robert A. 
Gard.er, nauju pirmininku 
išrinktas James L. Palmer, 
pirmas vice - prezidentas 
Marshall Field and Co.

įvairios Įdomios

.7.. ŽINIOS

Kur trumpa, ten 
ir trūksta

Farmer City, III. — 40,- 
000 bušelių kornų sunaikino 
gaisras kilęs Gring-McCord 
grūdų ir javų sandelyje. 
Nuostoliai siekia iki $100,- 
000.

Pametė už $4,000 
vertybių

George T. Tanty, iš Evans
ton, prašo policijos kad su
rastų Yellow taksi, kuriame 
jis paliko čemodaną, kuria
me buvo vertybių už $4,000.

Siamo dvynukės mirė
Portland, Ore. — Prieš 

savaitę čia gimusios Siamo 
dvynukės (suaugusios per 
nugarkaulį) mirė.

Penktadienis, geg. 17, I9i6

mus
X Tėvų Marijonų Bendra

darbių išvažiavimas Marijos 
Kalneliuose sekmadienį, lie
pos 7 d. šįmet žada būti ypač 
sėkmingas. Visi skyriai ruo
šiasi, organizuoja darbinin
kus, rezervuoja trakus ir 
busus, kuriais žmonės bus 
nuvežami ir parvežami. Dr- 
gijos ir bendrai visi prašomi 
šią dieną nieko neruošti, kad 
visi galėtų “in corpore” nu
važiuoti į Marian Hills, sma
giai praleisti dieną ir tuo- 
mi paremti garbingą mums 
įstaigą — Seminariją.

X Jonas J. Jodka, studen
tas Business Administration 
skyriuje University of Mi- 
chigan, iš visos klasės 300 
studentų šįmet vienintelis 
paskaitytas “Honor Stu- 
dent”, t. y. geriausia pasi
žymėjęs studijose. Prieš ku
rį laiką, prakalbų kontesto 
metu universitete, Jonas pa
sakė įspūdingą kalbą apie 
Lietuvą. Jonas yra Aušros 
Vartų par. klebono kun. M. 
Jodkos, MIC., brolis ir kilęs 
iš Lawrence, Mass.

X S. Jurgaitė, Town of 
Lake veikėja, ir mūs dien
raščio korespondentė, išvy
ko Pittsburgan dalyvauti 
kun. Juozapo V. Skripkaus, 
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
nuolyno kapeliono, 25 metų 
kunigystės sukakties iškil
mėse, kurios bus ateinantį 
sekmadienį ir pirmadienį. 
Sykiu išvyko ir V. Kataus- 
kienė, kun. Katausko moti
na.

X Juozas Dabulskis, išbu
vęs armijoje apie 2 metus 
sugrįžo pas savo tėvus į “Ro 
žiu žemę”—Roseland. Nors, 
palyginti, neilgai buvo ka
riuomenėje, bet jam teko 
dalyvauti kovose Belgijoje, 
Vokietijoje ir kitose vieto
se. Juozo tėvai, Pranas ir 
Prancivka Dabulskiai, yra 
seni Roseland gyventojai. Jų 
duktė yra Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyne. Pr. Dabuls
kienė savo nuoširdžia auka 
paremia kiekvieną labdarin
gą darbą ir visiems kuo ga
lėdama gelbsti.

X Algirdas Zenk:is-Zinke- 
vičius, gimęs Chicagoj 1920 
m., dabar gyvenąs ištrėmi
me Vokietijoj, ieško savo 
tėvų giminių, draugų ar pa
žįstamų. Tėvai gyveno Chi
cagoj tarp 1912 ir 1923 me
tų. Tėvas Ignacas Zinkevic, 
kilęs Motiejūnuose, Švenčio
nių apskrities, motina (Pet
ronėlė Mačiulytė) — Jur
barke. Platesnes žinias gau
site “Drauge”.

X Lietuvės,, auksinės 
žvaigždės motinos, iš Town 
of Lake, bus pagerbtos sek
madienį, gegužės 19 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje. 
Bankietą — pagerbimą ren
gia Motinų Kareivių Drau
gija.

X Cecilija Paurazas, ži
noma Brighton Park biznier- 
ka ir moterų veikėja, klubo 
vardu Jo-Anne išrinkta nu
tarimų sekretorė. Ji yra vie
natinė lietuvė to klubo val
dyboj.

X Sofiją ir Walterį Se- 
rauskus, iš Town of Lake, 
Motinų Dieną “aplankė gar
nys”. Paliko dovanų sūnų. 
Serauskienė yra sesuo kun. 
V. Mikolaičio.




