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ANGLIAKASIAI NENORI DIRBTI VYRIAUSYBE
Kolonialinės Imperijos Baigia Dienas; 
800 Milijonams Žmonių Gresia Badas!
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Anglai suprato, kad il
giau išvaldyti tokį milžiną 
kaip Indiją jie nesugebės, 
tad nutarė Indijai suteikti 
nepriklausomybę. Jau porą 
mėnesių kaip trys anglų po
litikai, lordas Lawrence, sir 
Stafford Cripps ir A. Alex- 
ander sėdi Bombėjuje, kur 
jie tariasi su indusų ir mo- 
sulmonų vadais Gandhi, Ne- 
hru ir Aga Khan, ka.d sukū
rus jų tarpe vienybę, bet iki 
šiam laikui nei indusai, nei 
musulmonai nenori, kad jie 
būtų vieni kitų valdomi ir 
kiekvieni skyrium reikalau
ja nepriklausomybės.

Dėl Paršo ar Jaučio 
Kyla Peštynės

Indijoj numestas lašinių 
gabalas musulmonų mečetė
je ar jaučio galva indusų 
šventykloje gali sukelti kru
vinas riaušes tarp indusų ir 
musulmonų, kurie ilgus am
žius tarpusavy blogai sugy
vena. Indija yra vienintelė 
šalis, kur pavadinimas žmo
gų paršo sūnumi nepasibai
gia prie teisėjo stalo, bet 
baigiasi kruvina, kova.

Jei Europoje darbininkai 
norėdami ko nors išsiderėti 
streikuoja, tai Indijoje žmo
nės skelbia badą ir anglai 
prieš tą yra bejėgiai kovoti. 
Kada indusai badauja, jie 
stengiasi kuo mažiausiai ju
dėti. Rytų patarlė sako, kad 
geriau būti atsisėdusiam ne
gu stačiam, atsigulusiam ne
gu atsisėdusiam ir mirusiam 
negu atsigulusiam.
Taip Baigiasi Kolonialinių 

Imperijų Amžius
Suteikdami Indijai nepri

klausomybę, anglai priėmė 
sprendimą, kuris turės ta.m 
tikrų pasekmių ir į Prancū
ziją. Atrodo, kad koloniali
nių imperijų amžius, toks 
koks buvo iki šiandien, per
gyventas ir Prancūzija iš 
savo pusės turės suteikti 
nepriklausomybę Indokini
jai, Šiaurės Afrikai ir gal 
dar Senegalijai.

Kuo toliau, Europos vals
tybės jaučiasi vis silpnes
nės išlaikyti savo rankose 
kolonijas, šiandien vietinių 
gyventojų tarpe yra daug 
iškilusių ir mokytų žmonių, 
kurie nori, kad jų kraštai 
būtų ne vien tik kaip prie
monė praturtinti Europos 
valstybes, bet taip pat, kad 
Europos valstybės ateitų ko
lonijoms į pagalbą.

šai kodėl generolas Mar- 
shallas Kinijoje turėjo pasi
sekimą, nes su savim jig at
vežė daug kondensuoto pie
no bonkučių, dėl to, kad 
Amerika turi traktorių, dar 
ir dėl to, kad amerikiečiai 
pastatys Kinijoje ant upės 
didelę užtvarą, kuri duos 
elektros energiją.

Šiandien iš kolonijų reikia 
žiūrėti ne vien tik kad kuo
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daugiausiai išspausti naudos 
jose pasodinus gubernato
rius ar vicekaralius, bet rei
kia ten siųsti mašinas, tech
nikus, ir pakelti kultūrą.

Anglai mano, kad indai 
gaudami nepriklausomybę 
nenutrauks visai ryšių su jų 
imperija, nes būdami drau
ge, jie galės daug daugiau 
naudos turėti.
Stalinas Atsisako Gelbėti 

žmones Nuo Bado 
Pasauliui gręsia bada.s ir 

visaip stengiamasi žmoniją 
išgelbėti. Nejaugi tie, kurie 
nuo karo nemirė, dabar mirs 
dėl duonos trūkumo?

Prezidentas Trumanas te
lefonu kreipėsi į Staliną, 
prašydamas jo prisidėti prie 
bendro gelbėjimo darbo. Bet 
Stalinas jam atsakęs, kad 
per vėlai kreiptasi į, jį, nes 
visus javus jis sunaudojęs 
sėklai ir kitokiems anksčiau 
duotiems pasižadėjimams.

Ar galima buvo laukti ki
tokio atsakymo? Aišku, kad 
ne. Rusija niekad dar po re
voliucijos neturėjo pertek
liaus javų. Visą laiką žmo
nėms trūkdavo duonos, nors
ji turi tokius milžiniškus 
žemės plotus, kuriuose galė
tų žymiai daugiau išauginti 
javų negu Amerika.

Ir štai šiandien tas “ko
munistinis rojus’’ nesugeba 
ne tik kad kitiems duoti, bet 
pats badauja ir tiesia ran
ką, o toks “kapitalistinis” 
kraštas, kaip Amerika, kur, 
anot bolševikų propagandos 
darbininkai esą išnaudojami, 
sugebėjo ant savo pečių iš
nešti visus karo sunkumus 
ir šiandien viena Amerika 
pajėgia išmaitinti visą pa
saulį.

Ar bereikia platesnių pa
aiškinimų?

Hooveris, kuris apvažinė
jo visą pasaulį ir grįžo Ame 
rikon, padarė pranešimą 
apie tą baisią padėtį, kurioj 
šiandien pasaulis gyvena. 
800 milijonams žmonių grę
sia badas, ir kad jo išvengus 
reikia 13 milijonų tonų javų.

Vaikų mirtingumas Euro
poje yra pakilęs ir nekurtuo
se miestuose iš 1,000 miršta 
net 200 vaikų. Visame kon
tinente yra, apie 20 milijonų 
paliegusių vaikų, kuriuos 
sunku bus išgydyti. Gi Azi
joje vaikų padėtis net neįsi
vaizduojama, taip blogai jie 
maitinami ir higieniškai ap
leisti.

Italijoj duonos porcija su
mažinta dienai iki 200 gra
mų. Prancūzijoje dėl miltų 
trūkumo daugelis kepyklų 
užsidarė, o prie atidarytų 
eilės žmonių stovi nuo pat 
ryto.

Amerikiečiai ir Anglai 
Stiprinasi

Paryžiaus konferencijos 
nepasisekimas rodo, kad Vo
kietijos nugalėjimu karas 
nebuvo pašalintas ir žmoni
ja, dėl naujos rusų imperia-

U.S. Prašymas Maisto 
Suvėluotas, Stalin Sako

WASHINGTOU, geg. 22.— 
Prez. Trumanas šiandien pa
siuntė antrą prašymą Stali
nui paskirti Rusijos maisto 
išteklių dalį kitiems kraš
tams,, sušelpimui badaujan
čių žmonių.

LONDONAS, geg. 22. — 
Maskvos radijas sakė Stali
nas su pasigailėjimu prane
šė Prez. Trumanui, jog jo 
prašymas Rusijai paskirti 
javų UNRRAi atėjo tris mė
nesius pervėlai, kadangi Ru
sija “jau paskirstė maistą.”

listinės dvasios turi visą 
laiką gyventi karo pavojuje, 
pasiruošusi kiekvienu metu 
gintis.

Tai matydamos, Amerika 
ir Anglija ruošiasi atgal at
statyti savo kariuomenės 
skaičių, kuris pasibaigus 
karui buvp smarkiai suma
žintas.

Rusija šiuo metu turi ant 
kojų 500 divizijų, iš kurių 
300 divizijų stovi Europos 
kraštuose.

Amerika per greit demo
bilizavo savo kariuomenę ir 
per greit naikina lėktuvus, 
kurie skaitomi pasenusiais, 
išradus naujus raketinius. 
Tokiu būdu į laužą eis net 
75 tūkstančiai lėktuvų. A- 
merikiečiai naikina savo lėk 
tuvus tris kartus greičiau, 
negu per karą jie naikinda
vo vokiečių.

Amerikos kariuomenė per
organizuota bus panaši į tik
rą svetimšalių legijoną, ku
riame tarnaus visų tautybių 
vyrai. Europoj yra daug 
jaunimo, kuris būdamas be 
tėvynės, mielai stos sava
noriais į, amerikiečių kariuo
menę, kad vėliau gavus pi
lietybę ir teisę apsigyventi 
Amerikoje. Taip jau daroma 
su lenkais. Demobilizuotieji 
iš anglų kariuomenės lenkai 
gali įstoti į amerikiečių ka
riuomenę. »

Anglai tikisi surinkti šiais 
metais ketvirtį milijono sa
vanorių, nes šiandien karių 
skaičius nesiekia pusės, ku
ris turėtų būti normaliu lai
ku.

—Anglija turi būti stipri, 
pareiškė anglų premjeras 
Attlee.—Jei Anglija nori su
vaidinti taikos gynėjo rolę, 
tai jos kariuomenė turi būti 
stipri. Vyriausybei reikalin
ga tuojau šimtas tūkstančių 
lakūnų ir penkiasdešimts 
tūkstančių jūreivių.

Tiems kariams, kurie at
sisakys būti demobilizuoja
mi ir pratęs savo sutartį, 
vyriausybė išmoka po 125 
svarus sterlingų premijos. 
Olandijoj Laimėjo Katalikai

Olandijos rinkimai ramiai 
praėjo, kaip ir pridera kul
tūringoje šalyje. Didelį pa
sisekimą turėjo katalikų par 
tija, kuri parlamente gavo 
net 32 vietas, darbininkų 
partija 29, kalvinistai 13 ir 
komunistai 10 vietų. Anks
čiau komunistai turėjo tik 
tris vietas. Vyt. Arūnas

PENKI ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJE

Dalys armijos transporto lėktuvo, kuris smogė į 58-tą 
aukštą 70 aukščių Bank of Manhattan pastato New Yor- 
ke, išsklaidytos po Atlas Corp. raštinę. Penkių aukų lavo
nai buvo rasti tame aukšte. Niekas name nebuvo užgau
tas, kadangi nelaimė įvyko vakare, kuomet raštinės buvo 
uždarytos. (Acme Telephoto.)

U.S. Ambasadorius Vatikanui Taylor
Globos Lietuvių Šalpos Darbą Italijoj
ROMA.—Ambasadorius Myron Taylor, prezidento Tru- 

mano atstovas prie Šv. Tėvo, sutiko globoti lietuvių šel
pimo darbą Italijoje. BALF pirmininko kun. dr. Juozo B. 
Končiaus kviečiamas, ambasadorius Taylor sutiko būti 
BALF garbės pirmininku Italijai.

Gegužės 15 d. Excelsior viešbutyje kun. dr. Končius, su
ruošė užkandžius ambasadoriui Taylor pagerbti. Užkan
džiuose dalyvavo Amerikos šalpoj organizacijų Romoje 
atstovai (UNRRA, katalikų, žydų, American Relief for 
Italy, kooperatyvo CARE), Vatikano valstybės sekreto
riato atstovai, Lietuvos įgaliotas ministeris prie Vatika
no dr. St. Girdvainis ir kiti.

Apie užkandžius rašė Romos laikraščiai ir Amerikos 
karių “Stars and Stripes“ laikraštis.

Kinijos Kariuomenė
Veržiasi į Changchun
NANKING, geg. 22. —

Šiandien raportuota jog Ki-

pradėjo veržimąsi Chang
chun link, užimdama jos 
priešakinę tvirtovę, Kunchu- 
ling, ir pasivarydama pagal 
Mukdeno-Changchuno gele
žinkelį iki 20 mylių nuo 
Mandžurijos sostinės. Peip- 
ing raportas sakė vienas na
cionalistų dalinys prasilaužė 
per komunistų linijas ir pa
sistūmėjo arčiau miesto.

KALENDORIU8
Gegužės 23 d.: šv. Julia 

ir šv. Deziderijus; senovės:
Kymantas ir Tautvyda.

Gegužės 24 d.: Šv. Jonas; m<> suvaržymą, grąsina išeiti ant streiko.
—Čekai pakorė Lidice skerdėją Frank, kuris buvo nu

teistas mirti už įsakymą Lidice kaimą sunaikinti.
—Prancūzijos paskolos misijos pirmininkas Leon Bl in. 

aplankė Prez. Trumaną pakely atgal į Prancūziją.
—Atstovų rūmų laivyno komitetas bandys padidinti 

puspenkto bilijono dolerių apropitfaciją laivynui.
—Brovvderis užsiregistravo U.S. ambasadoje Maskvoj.

senovės: Gina.
ORAS

Ūkanota ir šilčiau. Lietus 
su griaustiniu po pietų ir 
vakare. Saulė teka, 5:25; 
leidžiasi. 8:10.

Gelžkeliečiai Padarė
'Paskutinį Pasiūlymą'
WASHINGTON, geg. 22 — 

Gelžkeliečių unijos šiandien
nijos valdžios kariuomenė sakė jos patiekė valdžiai

“galutiną pasiūlymą’’ išaiš
kinimui gelžkelių streikų, ir 
kad jie šiandien tarsis su 
Prez. Trumanu.

Streikas 250,000 inžinierių 
ir darbininkų yra nustaty
tas 4 vai. po pietų ryt die
nai (5 vai. Chicagos laiku).

Vėliausių Žinių Santrauka
—Iš suvirs 1,900 anglies kasyklų Pennsylvanijoje, tik 

411 vakar veikė, ir tos lyg šlubuodamos.
—Kinijos komunistai tampriau apsupa Tsinan miešta, 

Šiaurės Kinijoj, ir gali greit jį okupuoti.
—Kanados darbininkai, protestuodami prieš algų kčli-

Lewis Neskuba Atsakyti Vyriausybei; 
Atrodo Angliakasiai Nedirbs Valdžiai

WASHINGTON, geg. 22.— 
Šiandien atrodė jog John L. 
Lewis atidės iki paskutinio 
momento by kokį pasižadė- 
mą ar jo 400,000 minkštos 
anglies kasėjai dirbs val
džios paimtose kasyklose po 
paliaubų išsibaigimo šešta
dienyje.

Anglies kasyklų adminis
tratorius J. A. Krug nusta 
tė antrą konferenciją su 
UMW prezidentu, norėda
mas išgauti atsakymą ir pa
nagrinėti išsiderėjimą su
tarties su unija, kuri užtik

UN Neišbrauks Irano-Rusijos Ginčo; 
Ala Sako Rusai Kišasi i Jų Reikalus

NEW YORKAS, geg. 22. iki geg. 6 a., nebuvo pasa- 
—Hussein Ala, Irano amba- j kymas, kad rusai daugiau 
sadorius Amerikai, šiandien J nebesikiša į Irano vidaus 
pareiškė abejonių dėl visų , reikalus, ir jis asmeniškai 
sovietų karių pasitraukimo abejoja ar rusai išėjo iš 
iš Irano ir sakė manąs Ira- i Irano.
no byla turėtų būti palikta i Bolševikų Sudaryta 
apsaugos tarybos dienotvar- ' Ala sakė jo valdžia “ne- 
kėje. Taryba nutarė bylą ; turi kontrolės Azerbaidžiano 
palaikyti dienotvarkėje, bet j provincijoje,” ir kad azer- 
jo svarstymą atidėti neribo- I baidžianiečių armija buvo 
tam laikui. sovietų sudaryta ir išlavin-

Ala pareiškė tarybai, kad ta. 
jis manąs jog premjero Ga- Rusijos delegatas Gromy- 
vam telegrama sakanti, kad ko nedalyvavo šios dienos 
rusai pasitraukė iš Irano posėdyje.

Maskva Sako Kinijos Komunistai 
Numušė 7 Amerikos Karo Lėktuvus

MASKVA, geg. 22.—Ko- , čių ir Kinijos valdžios bei 
munistų partijos organas į komunistų atstovų.)
Pravda šiandien atspaude
raportą iš Vladivostoko ko
respondento, kad liaudies 
revoliucinė (Kinijos komu
nistų) armija numušė sep
tynis amerikiečių lėktuvus, 
po to, kai jie bombardavo 
komunistų pozicijas Man- 
džu rijoje.

Tass agentūra taip pat 
paskelbė tokią žinią.

‘Labai Įtartina’
(šanghajuje, Įeit. gen. Al- 

van C. Giliem Jr., U.S. ko- 
mandierius Kinijoje, pava<- 
dino Tass pranešimą “labai 
įtartinu.” Kiek žinoma, ame
rikiečių lėktuvai skraido 
virš Mandžurijos vien tik 
vežimui amerikiečių obzer- 
vatorių arba taikos koman
dų susidedančių iš amerikie-
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rintų jog neįvyktų daugiau 
darbo sustabdymų kasykloj. 

Gali Negrįžti į Darbą
Unijos vadai nurodė jog 

yra didelė galimybė, kad 
daugelis Pennsylvanijos an
gliakasių, atsisakę dirbti 

! dviejų savaičių paliaubų 
metu, negrįš į kasyklas dirb 
ti nė po valdžios vadovybe.

Deryboms apsistojus ir 
1 paliauboms išsibaigiant šeš
tadienio naktį„ valdžia va
kar naktį paėmė daugiau ne
gu 4,000 minkštos anglies 
kasyklų savo globon.

Mergaitė Rado Savo 
Motina Nužudyta

Patricia Vinicky, 15, su
grįžus vakar iš Visitation 
aukštosios mokyklos pie
tums į namus 5627 Eliza- 
beth, rad0 savo motinos la
voną. Mrs. Rose Vinicky, 42, 
buvo užmušta cigarečių lai
kytojo. Jos vyras tuo metu 
buvo teisme.

Indijoje Numalšino
Kašmiriečiu Sukilimą

SRINAGAR, Kashmir val
stybė, Indija, geg. 22.—Kaš- 
miro valdžia šiandien numal 
šino bandytą sukilimą, sua
reštuodama kašmiriečiu kon 
ferencijos vadus ir įsteigiant 
15 dienų suvaržymą.

Greit Balsuos Streiku 
Suvaržymo Reikalu

WASHINGTON, geg. 22.— 
Šen. Pepper (D., Fla.) šian
dien sakė jis yra pasiruošęs 
balsuoti dėl ginčytinų aktų 
streikų suvaržymui — ir ne
kantraująs senatas paskaitė 
ta.i ženklu, kad greit įvyks 
balsavimas tuo reikalu.
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Nauji Kristaus Vynuogyno 
Darbininkai

K'.ii. Jurgis Malinauskas, 
M I. C.

Kunigas Jurgis Maiinaus-

iškilmingas Mišias Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių bažny
čioje Sugar Notch, Pa. Šio
je parapijoje garbingai kle
bonauja didis TT. Marijonų Į 
prietelis lun. J. Siupšinskas. 
Prie šv. Mišių nauja,m levi
tui patarnaus pats klebonas 
kun. J. Siupšinskas kaipo a- 
sistuojantis kunigas. Didžiai 
gerb. kun. P. Malinauskas, 
MIC., TT. Marijonų Semina
rijos rektorius — dij’.konas 
ir kun. Valentinas Atkočius, 
MIC. — subdiakonas. Kun. 
Alfonsas Žukauskas iš Pitts-

Kun. Edmundas J. Budreckis 
*»■ I. C.

; Sekmadienį, gegužės 26 d.

naujokyną, Hinsdale, III. Lie 
pas 16 d. 1941 m. sudėjo 
pirmuosius vienuolinius įža
dus ir TT. Marijonų semi- 

fijoje pradėjo eiti filoso
fes ir teologijos mokslus.

Mokslas gerai sekėsi; savo 
ė g o m i s nepasitikėdamas, 

pasidavė Dievo Apvaizdai ir
Valiai. Su Dievo pagalba bei 
palaima šiandien išsipildo 
kun. Edmundo troškimas — 
jis jau Kristaus kunigas.

Mokslus beeidamas kun.
Edmundas pasižymėjo savo 
darbštumu, jo nuoširdus bū
das kitiems padėti nupelnė 
jam daug draugų.

Kunigo Edmundo tėveliai 
gimė Lietuvoje. Tėvas, An
tanas Budreckis kilęs iš Ra-

savo tėveliais aplankė my
limą Lietuvos žemelę.

Džiaugiasi kun. Edmundas 
pasiekęs savo troškiamo tiks 
lo. Tačiau, kartu su džiaugs
mu yra ir liūdesys, nes kun. 
Edmundui jaunam dar esant 
mirė jo tėVelis ir po kiek 
laiko ir jo vyresnis brolis.

Draug su naujai įšventin
tu levitu džiaugiasi jo mo
tinėlė ir jaunesnis brolis, ku
ris lanko Fordham univer
sitetą.

Linkime tau, kun. Edmun
de, didžiausio pasisekimo sa
vo tarnyboje. Tegul kilnus 
Marijonų vienuolijos obalsis 
— “Kristui ir Bažnyčiai’’ — 
paskatina tave uoliai ir iš
tikimai eiti savo pareigas ir 
vesti žmones arčiau prie Die

vo. Sveikiname tave ir lin
kime vaisingos darbuotės 
Kristaus vynuogyne.

Žmogus jaunas metais ga
li būti senas valandomis, jei
gu nepraleido laiko veltui — 
pasisekė. Foster.

DR. V. P. SLEPIKAS

ton. Pa. pasakys iškilmėms į J. E. vyskupas Bernardas parapijoe 0
pritaikintą pamokslą. iJ- Sheil, D.D., suteiks kuni-j ’

Kunigui Jurgiui seminari
joj bebūnant teko pastebėti 
gražių ypatybių jo linksma,

ystės šventimus kun. Ed- na P° Pranė Dra-
mundui J. Budreckiui, MIC. 

Naujai įšvęstas levitas gi-
, • vti' va»«niVnO me būde. Jį visuomet rado rugpiūčio 18 d., 1918 m.,
Tarankaitės8 ir Antano Ma- ku° linksmiausioj nuoteikoj | E]lzabe^> N-J-5^en pat bai- 
larankaites ir Antano Ma, k užtat ,.g aktyyiai daly.jge pradinę Šv. Patriko mo-

vaudavo visuose studentų kyklą ir aukštesnę mokyk
lą, kurią vedė Gailestingu-

gūnaitė — iš Giedraičių pa 
rapijos. Kun. Edmundas dar 
jaunas būdamas, drauge su

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* • •

6803 W. Cermak Koad 
BERWYN, HJ.IKO1S

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:«0 vak.

linausko gegužės 26 d. pri
ims kunigystės šventimus iš
rankų J. E. vyskupo Bernard | ^siejimuose ir parengimuo

se. Bet apart šių pažymėtų 
ypatybių jame pasirodė kuoSheil, D. D., Quigley koply

čioje, Chicago, III. Jis gimė 
balandžio 12 d., 1920 met.,
Ashley, Pa. Pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą išėjo savo, . . ,. T . - prie viso to kas galėjo pa- gimtiniame mieste. Jo tėvas ... ■ ,J ., . . , , , . dėti misijoms. Teko jam ei-pasimire ja.m dar tebesant . . . . • ,r 1 ti pirmininko, raštininko ir

iždininko pareigas Marijonų

aukščiausiame laipsnyje kil
ni misijonieriška dvasia. Jis 
mėgdavo dirbti ir prisidėti

septynerių metų ir todėl mo
tina turėjo daug vargo pa
nešti kol išauklėjo gan di
džią šeimą penkių sūnų tar
pe ir buvo Jurgis iš visų 
jauniausias. Bet k u n i g a s 
Jurgis ne pirmas kunigas iš 
šios gražios šeimos. Jo bro
lis, kun. Petras Malinaus
kas, MIC. šiuo laiku kaip

Misijų kuopoj.
Pastebėję šią karštą mei

lę misijoms ir užsidegimą 
misijonieriška dvasia, ran
dame kunigo Jurgio asme
nyje labai gražų punktą ku
ris kaip tik turėtų pasireikš
ti kiekvieno kunigo ir klie-

mo Seserys. Užbaigęs aukš
tesniąją mokyklą, kun. Ed
mundas troško dar toliau 
mokytis. Jis įstojo į Seton 
Hali Kolegiją, tačiau dėl li
gos nė metų nebaigęs turė
jo mokslus nutraukti. Vie
nok kun. Edmundas nenuliū- 
do. Aukštesnių mokslų troš
kimas pasiliko jo širdyje. 
Sveikatai pagerėjus, 19Š8 
metais jis įstojo į Tėvų Ma
rijonų vedamą Marianapclio 
Kolegiją.

Trokšdamas Dievui tar
nauti kun. Edmundas pasi
ryžo stoti į TT. Marijonų

PATAISYKI! SAVO NAMO 
STOGĄ UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

tik eina TT. Marijonų Semi- riko sieloje. Tikimės iš jo su- Išlydint jį į viešąjį veiki- 
narijos rektoriaus ps.reigu.-t ' silaukti ateityje da.ug gra- ‘ mo darbą linkime Dievo pa- 

žių darbų ir žinome kad mi- , laimos ir pasisekimo jo a,- 
sijos susilauks gero Kris-! teities gyvenimo dienose. Ti- 
taus mokslo platintojo ir ne- > kimės susilaukti daug gra- 
pailstamai pasišventusio dar ! žiu vaisių iš jo darbuotės 
bininko jos labui. Kristaus vynuogyne.

Ashley aukštesniąją mo
kyklą baigus jis trokšta to
liau gilintis moksle. Pami
lęs viską kas yra katalikiš 
ka ir lietuviška, įstoja į, TT. 
Marijonų vedamą Mariana- 
polio kolegiją, Thompson, 
Conn. Čia jis pastebi Tėvų 
Marijonų kilnų darbą tiky
bos ir tautos atžvilgiu ir pa
siryžta stoti į jų eiles, pa
dėti jiems toliau platinti 
tuos aukštus idealus. Baigęs 
du metus kolegijos, 1940 m. 
įstoja į TT. Mari jenų nau
jokyną. 1941 metais rudeny
je, pradeda eiti seminarijos 
kursus Tėvų Marijonų Semi
narijoje, Hinsdale, III. ir štai 
sėkmingai baigia teologijos 
kursą atsiekdamas šventos 
kunigystės idealą.

Birželio 2 d. 10 vai. kun. 
Jurgis atnašaus pirmąsi'-.s

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

ROTU, ROOFKNG —
80 1b. — 2nd R'll .... $!.««
Brick Siding — Roll .......... $2.15
Hcavy Driek Siding ............ $0.95

Kctvii talnč pėda.

TURIM PILNĄ' PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies .stako — Lentų Ir Namams 
Materlolo.

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

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMI’ANY

38(10 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYEITE 2101

"KADA STATYSIME SAU NAMĄ, 
BUS ĮRENGTA UŽTENKAMAI DRATŲ!"

erangurnas liuosų dratų tiek Įsipyko šiai jaunai porelei, kad 
trokšta patogumų kuriuos tinkamas ir užtektinas dratų įtaisymas 
gali priduoti. Jų naujame name NEBUS išmėtyta ilgų liuosų 
dratų, nebus temdančių šviesų ir “tingių”, netobulų įrankių.
Kada peržiūrėsite planus savo naujo namo, patikrinkite kad būtų 
įtaisyta užtenkamai dratų. Žiūrėkite, kad būtų užtenkamai pri- 
jungtuvų aprūpinti dabartinius įrankius ir naujiems, kurie ne
užilgo pasirodys. Jūs turėsite visur “svičių” pašviesti jums ke
lią. . . . išvengus “žingsnius tamsumoje.”
Nutarkite dabar įtaisyti užtenkamai dratų naujame name, kurį 
planuojate — sužinokite per mumis arba elektros kontraktorių 
kaip lengva ir nebrangiai atseis.

-0-

£
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OflNo Tel. — Bervvyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Saukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. VIR 0980 (office ir Namą.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 8:50 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 vak. 

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

Tikshift Tyrimai 
Ortlioptlc Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklas Atnaujinaiu

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST .CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 1P !kt 12, 1 iki 5, 7 
Iki 8 — Seštad. — 10 lyte Iki 6 vak Sek
mad. — 10 Iki pietą. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa luhoe)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Ros. Tek: MIDway 2880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B.

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

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

Trečiadieniais pasai sutartį.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Galis ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West ’63rd St. 
HOURS: Daily I—■ r. M.

Saturdaya J A. M. to 1 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, Chicago

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

Trečiad. ir ŠeStad. 9:30 a. m.
iki 7:0# p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tek .... 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 susitariua.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 3210 

Rez. Tel. RKPubUc 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 pagai sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

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

Res. Tek: HEMIock 3160 
VALANDOS:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 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.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 60801 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kaadi.u 

išskiriant trečiad. Ir eekrnad

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tek CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

valrai-nia ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tek REPubUe 7868

Kss. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 9617 
Offles TsL HMOock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Read
OFISO VALANDOS:

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

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto Iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal si/tartį.

Tel. — HEMIock 5524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Brrtis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutarti.

Tat CANal 9267
Res. Tek: PROspect 6659

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 vak 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 sutarti

Office Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

1-^

PUBLIC SERVICE COMPAMY OF NORTHERN ILLINOIS 
• o

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200 

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

Tek YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
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.

Ofiso Tek VIRginia 0036
Rtddencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS 1
GYDYTOJAS LK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiiso vak: 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.: PULUMAN 1193 
Namo Tol.} PTTI.I.MAN RT77

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS
1930 W. lllth St.

Tel. HlLkTOP <)»»»

Valandoj pa^ul sutarti.

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnsvvIck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakar®
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HELP WANTED 15 DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO ii

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP MANTE!) — MOTERYS

“IIRAVGAS” HELP WANTED 
AD V EITI ĮSI N O DEPARTM ENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdulph V488-V48V

HELP WANTED — VYRAI

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
VIRTFVfiJE VYRŲ 

I*oop banko. Cafet-rl’ole. Gera mo
kestis, trtunpos valandos. Pastovu
mas, dienomis. Sekimui, ir šventad., 
nereikia dirbti. Apmakamos atosto
gos. Atsišaukite.
PERSONNEL DEPT. 3nd FE.

164 W. JACKSON BLVD.

AUTO POLISU KRS
Darbas ištisai metus. Gera mokes
tis ir malonios darbo sąlygos. Ma
tykite Mr. Biehl.

CADILLAC MOTOR 
CAR DIV1SION 
2025 E. 71s’t St.

JAUNŲ VYRŲ
Lengviems ir švariems darbams. 
Assembling ir soldering. 5 dienos 
| savaitę, pastovūs darbai.

ADCRAFT CO.
2448 W. Cermak Rd.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
Patyrusių band, stock ir rip saw- 
yers, buck shapers ir visokiam 
darbui medžio mašinų darbininkų. 
Pastovumas, gera mokestis.

S. KARPEN ft BROS.
623 W. Cermak

MERGINU
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

HEEP WASTED — MOTERYS

MOTERIŲ
Dirbtuvėje Cafeterjos Darbams. 
Pastovūs darbai. Grupės ir ligo
ninės apdrauda. Apmokamos atos
togos.

S. KARPEN & BROS.
636 W. Cermak

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENIIORKU
%

UŽDARBIS 72 J VAE. PRADŽIAI 
77% Į VAE. PO 3 MEN.
82 Vi Į V AL.* PO 6 MRN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAE:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS

STREET FLOOR

309 W. VVASHINGTON ST.

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue i
Darbininkėms galima pirkti radio I 

su nuolaida.

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP RANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. Ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti "r mapuoti. Pa.sto- 
vunms. Atsišaukite.

PERSONNEE DEPT. Srd FE.
164 W. JACKSON BEVI).

Teisybė gali būti sa’.di ar 
karti, bet ne b!oga. Melas 
gali būti saldus ar kartus, 
bet blogas.

Kurie Iš Lietuviu 
Gabiausi!

Detroit Lietuvių Ameri
kos Legiono postas nutarė 
pravesti kontestą suradimui 
gabisiusių lietuvių vaikų pra 
džios mokyklose. Laimėju
siems kontestą bus duoda
ma dvi dovanos: $50 vertės 
karo bonas ir $25 vertės ka
ro bonas.

Tėvai, perskaitę šią žinią, 
parodykite savo vaikams da
lį anglų kalboj ir paragin
kite juos dalyvauti šiame 
konteste.

Kontesto reikalu įvairias 
informacijas teikia vienas iš 
šių legijonierių: J. Kasevi- 
čius (tel. Townsend 5-6906); 
M.Veloskey (Trinity 2-2350) 
ir J. Veloskey (Ceder 3922).

★
The Lithuanian Legion 

Post is giving a scholarship 
examina.tion on June 1, 1946. 
lt will be open to any young- 
ster of Lithuanian parent- 
age who has not as yet gra- 
duated from the 8th grade. 
However, if you are only a 
5th, 6th, or 7th grader and 
feel as though you would 
likę to enter, you are entire- 
ly vvelcome to do so. For 
further dėta,ils, call any of 
the above mentioned men 
yourself or have your pa- 
rents do it for you. There 
will be two prizes for girls 
and two others for the boys. 
First prize will be a $50 De- 
fense Bond while the second, 
a $25 bond. Worth while,

dont ycu think? So plan on 
taking the examination.

Ziniu-Zineles

10,000
• DEGTINĖS

BONKŲ
* 3RANDES
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“Lietuviška.
Žydukas”

Dr. Jonas Urba, sūnus 
Jono ir Margaritos, žinomo 
la i d o t u v i ų direktoriaus, 
Westville, III., svečiavosi pas 
Juozą ir Kotryną Rukšėnus 
ir Adomaičius. Paviešėjęs 
dr. Urba grj,žo į Westville, 
kur atidarys ofisą. Jaunas 
energingas jaunuolis, tarna
vęs U. S. A. medikaliam sky
riuj kapitono laipsniu. Sako, 
buvo nuvykęs į Vokietiją, 
Prancūziją, Angliją. Vokie
tijoj suėjęs lietuvių.

Juozas ir Kotryna Rukšė
nai, savo motinai Onai Lu- 
gauskienei, 20 Walnut Str., 
Westville, III., atnaujino dnr. 
“Draugo” pren. Rukšėnai, 
sav. Red Arrow sodės išdir- 
bystės, gyvena gražiam ūky
je šalę Detroit.

Mykolas ir Veronika Pet- 
rėnai, kurie laiko alinę su 
S. Klapatais, užrašė “Drau
gą” motinai Magdalenai Pe- 
trėnienei, 7763 Loga.n Avė. 
Motina jau nejauna, bet 
mėgsta skaityti. Pirmiau da
lyvaudama išėjime aukoda
vo kilniems lietuvių reika
lams.

Julė Juškevičienė, žinoma 
energinga darbuotoja ir rė
mėja kilnių reikalų, atnau
jino “Draugo” pren. Spau
dos platinimui ji yra šau
niai pasidarbavus ir gavus 
keletą “Draugo” prenume
ratų iš artimesnių ir drau
gų.

Stasys ir Elzbieta Paura- 
zai, žinomi veikėjai, Vaini
kų Dienoj, vyks į Chicago 
praleisti “week end”.

Petras ir Petronėlė Medo- 
niai ta pačia proga rengia
si vykti į Pittsburgh, kur 
jaunystės dienose daug dar
bavosi, ir kur turi artimų 
giminių.

Juozas ir Julė Mediniai, 
po didelės darbuotės, ren
giant kun. J. čižausko si
dabrinio jubiliejaus paminė
jimą, džiaugias, kad viskas 
gerai pavyko. Geg. 12 d. sa
vo namuose turėjo surengę 
puotą, kurioj dalyvavo ke
lios šeimos. Ne tik pasivai
šinta, bet tartasi-planuota, 
kad lietuvybės darbą pirmyn 
varius. Koresp.

NAUJAS PRO FESIJONALAS

Dr. Eduard Dranginis

Pradžios mokyklą lankė 
Šv. Antano parapijos, po to 
High School, Kolegiją Det
roito Universitete. Mokslas 
labai sekėsi, gaudavo aukš
čiausius pažymėjimus. Tu
rint moksle nepaprastų ga
bumų, vyria.usybė pasiuntė J 
į Marquetle Universitetą, | 
Milvvaukee, Wis., kurį baigė 
kovo 4 d., 1946. Dabar prak-

dukteris: Albiną (Būras), 
Oną (Easton) ir daug anū
kų, taipgi anūkę vienuolę Šv. 
Pranciškaus vie n u o 1 y n e, 
Pittsburgh, Pa. (Dženkaus- 
kaitę).

Velionė priklausė prie Šv. 
Pranciškaus Dr-jos, Treti-' 
ninku. Gegužės 14 d., iš Šv. 
Antano bažnyčios palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse.

Ona C. Aksomaitienė

į
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Taisome

REFRIGERAIORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

Believe it or not'
Three Rivers, Mich. — 

Kuomet trys policmonai, be- 
I sivydami greitai važiuojan- 
į tį F. Hodges Colon, automo
biliu apvirto, tai Colon, už
uot pabėgęs, sugrįžo atgal ir 
padėjo policininkams išlysti 
iš jų automobilio. Po to po
licmonai jį suėmė už greitą 
važiavimą

PRANEŠIMAS

DRABUŽIŲ SKALBĖJA reikalingu 
kuri gali atlikti dariu) savo namuo
se. Mes atvešim ir ĮMisiinivini. šau
kit TRINITY I-68K1, D. turit, Mieli.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

i REND (JOJAME GRINDŲ! 
TRINIMO MAŠINAS —

tikuoja Providence Hospital 
ir Detroite turi aukštą var
dą. Po metų praktikos vy
riausybė pasiųs į vieną sa
vo ligoninių.

Jo tėvai, Adomas ir Ona 
yra, žinomi seni Detroito biz
nieriai, sav. alinės ir vai- I 
gyklos, 7968 W. Fort St., 
taipgi yra stambūs Šv. An
tano parapijos ir kitų kil
nių reikalų rėmėjai. Ona 
Dranginienė priklauso prie 
daugelio draugysčių ir yra. 
jų gera rėmėja.

Naujam profesijonalui de- 
troitiečiai linki laimingo pa
sisekimo ir Dievo palaimos.

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAAIIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir — 
KEM-TONE- VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimų 
1946m. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street I 
Tel.: — HEMlock 8262 1

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jųg 
Iš Mūttf Dfcij

urna 
itavSs

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
JAUNŲ VYRŲ 

IR MOTERŲ
IŠMOKTI SPRINOSŲ AMATA 

Malonios darbo sąlygos, greitas 
isidirbimas. Atsišaukite:

MAJOR SPRING & 
MFG. CO.

428 VV. 38th St.

3S

PAIEŠKOJIMAS

Mirė Kun. Žarecko 
Motina

Uršulė žareckienė (Žar- 
rett) mirė gegužės 11 d. Ji 
buvo viena pirmųjų lietuvių 
Detroite. Paliko nuliūdime 
kun. Frances C. Zarrett, vi
karą šv. Rožančiaus para
pijos, ir kitus sūnus: Alek
sandrą, Joną, Edvvin ir dvi

DARBAS GVARANTUOTAS

5CIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jut

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

“— Inžinierius Zaleskis, Feliksas, 
sūnus Felikso, kilęs nuo Alytaus Ieš
ko giminius;
Dėdės Zalesko Juozo Sesulios: Riul- 
nlekiertės, Klrveleviėlenės ir Petruš
kevičienės. Adresas: Germany, Head- 
ųuartcrs. ll)34tli Labnr Supervision 
Compnny. APO 758, U. S. Artny. 
(Kiek prisimenu. gimines gyveno, 
Harrison, New Jersey).

Paieškaii Petronėlės NauĮokaitienės, 
Palubinskaitės, kilusi Iš Damnrackų, 
km., Kazlų KimIos v„ Marijampo
lės ap., gyvenanti Clileagoje. Prašau 
atsiliepti sekančiu antrašu. Mrs. Jo
dyta Jasevlealtė Kazlauskienė, 252 
Munson St., N»-w Haven 11. Conu.

PAIEŠKAI' tarpe tremŲnių Vokie- 
tljoje JONO NOREIKOS, gimusio 
Varniuose Ir VIKTORIJOS NOREI
KAITĖS gint. Plateliuose. Patys ar 
žinantieji malonėkite atsiliepti: — 
JOHN MILUKU. c/c Estabrooke, 47 
East Oak St., t’hicago, III.

Jei kas pradeda krutėti 
lovoj, laikas yra, kad iš jos 
atsikeltų. — Vellington.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šežtadienj iki 2-roa valandos po pietų.
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Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taiaom Visų ISdlrbysCių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RAMOS

Mes turime Manijų J staką ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų. 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Mucikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki »:00 vai.

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

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

MHUmkhMV
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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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, HHnob
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išakytus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...................     $7.00
Pusei metų ................................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ..................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .............   .75

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

Užsieniuose:
Metams ........................................................................................... $8.00
Pusei metų .......................................................  4.50
Trims mėnesiams ...........................   a50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.j —
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunčiania tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašom a ja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Jau 1939 m. Rusija Nutarė Pagrobti Pabalti
“La.tvian Information Bulletin”, kurį leidžia Latvi

jos pasiuntinybė Vašingtone, šio mėnesio laidoje įdėjo 
dokumentą, iš kurio aišku, kad Sovietų Rusija jau 1939 
metais buvo nutarusi aneksuoti Baltijos valstybes.

Biuletenyje pranešama, kad neseniai surastas Rau
donosios Armijos strateginis žemėlapis su šitokiu pa
rašu:

“Lietuvių SSR, Latvių SSR ir BSSR (Baltgudžiai) 
pirmoji laida, 1939 m.”

Latvių biuletenyje rašoma, ka.d tai, be abejojimo, 
įrodo, jog net prieš pasirašymą sutarties su Baltijos 
valstybėmis 1939 m., Sovietų Rusija jau buvo nutarusi 
inkorporuoti ir aneksuoti Baltijos valstybes.

Kaip žinoma, 1939 m, rugsėjo mėn. pabaigoj ir spa
lių mėn. pradžioj Maskva privertė Baltijos valstybes 
pasirašyti sutartį, kuria pažadėjo apsaugoti jų nepri
klausomybę. Už tą sa.vo “malonę” ji išsiderėjo apgy
vendinti Baltijos valstybėse raudonosios armijos gar
nizonus. Bet 1940 m. birželio mėn. Lietuvą, Latviją ir 
Estiją rusai okupavo ir panaudodami ne tik fizišką 
jėgą, bet ir biaurų politinį smurtą, jas įjungė į Rusiją.

Latvių biuletenyje pastebima ir tai, kad aukščiau 
pažymėti žemėlapiai, matomai, buvo atspausdinti po 
to, kai Maskva principe jau buvo susitarusi su nacišką
ja Vokietija, dėl įtakos sferų rytinėje Europoje.

Šis Maskvos atspausdintas žemėlapis yra dar vienas 
stiprus įrodymas Stalino gengsteriškos politikos. Jis 
tarėsi, žadėjo ginti tų tautų laisvę ir nepriklausomybę, 
pasirašė sutartis jau po to, kai jau buvo nusprendęs 
savo mažuosius kaimynus pulti ir juos smaugti. Ar be
reikia šlykštesnio ir veidmainingesnio elgesio!

★
rautu Atstovų Pripažinimas Britų Zonoj

Pasirodo, kad britų kariuomenės valdomoj zonoj Vo
kietijoj duodamas pripažinimas tautinių grupių atsto
vams.

Šiomis dienomis gauta žinių iš Vokietijos, kad britų 
okupacinė vadovybė prie savo kariuomenės lietuvių 
tautiniais atstovais patvirtino kun. prof. S. Ylą ir ag
ronomą Rudzinską.

Kun. St. Yla yra šviesus ir veiklus žmogus. Jis pro
fesoriavo Lietuvos universitete, bendradarbiavo laik
raščiams, uoliai dalyvavo visuomeniniame veikime. 1940 
m. užplūdus Lietuvą bolševikams, jis buvo priverstas 
išvykti iš savo mylimo krašto, nes buvo pavojų, būti 
ištremtam į Sibirą. Dėl jo prieš naciško veikimo Vo
kietijoj kun. Yla buvo suimtas, uždarytas į Stutthofo 
stovyklą ir ten kankinamas.

Manoma, kad, turint savo atstovus, lietuvių tšvie- 
tintųjų būklė britų zonoj Vokietijoj bent kiek galės 
pagerėti.

★
Rusai Rengiasi Prie Karo

Rusijos kariuomenės žygiavimas per Čekoslovakiją 
Vokietijon daug ką pasako. Kai kas nori įtikinti, kad 
raudonarmiečių judėjimas čekų žemėj eina tik dėl ta 
kad pertvarkoma rusų okupacinės zonos kariuomenė 
Vokietijoj. Bet, žinant Maskvos imperialistinius sieki
mus ir taikos atstatym0 darbų sa.botažavimą, tenka 
daryti visai kitokias išvadas. Be abejonės, tai yra dar 
vienas ryškus įrodymas, kad Sovietų Rusija rengiasi 
prie naujo karo.

Stalinas Žiauresnis Už Džingischanų, Tvirtina 
Kravčenko

Rašo dr. J. Prunskis 
(Tęsinys)

KAPINIŲ NUOTAIKA
Net nusipelnę mokslininkai nėrai saugūs raudonojoj 

diktatūroj. Kravčenko, pavyzdžiui, sumini likimą gar
sių inžinierių Špelny ir Spring:

— Aš skaičiau ir studijavau jų veikalus. Jauniems 
sovietų pramonės darbuotojams jų vardai buvo ma
giški. Dabar aš išgirdau smulkmenas apie jų areštus, 
kaip jie buvo ištraukti iš savo lovų, niekinami raudo
nųjų žandarų ir įgrūsti į sunkvežimius, prigrūstus nau
jai suareštuotų kalinių. Aš apleidau Trubostalį su to
kiu pat jausmu, su kokiu apleidžiamos kapinės... kapi
nės, kuriose kai kurie lavonai dar juda, nuduodami esą 
gyvi.”

Taip Kravčenko apibudina, nuotaikas Rusijoje tų pasi
kartojusių “čistkų” metu. Jų tikslą taip jis nusako:

— Stalinas ir jo klika nori tokios partijos, kuri ne
galvotų, tokio centrinio komiteto, kurs aklai klausytų 
įsakymų, tokio Politbiuro, kurs visada pilnai su Stali 
nu sutiktų. Ir to Stalinas Rusijoje yra pasiekęs. Jis 
problemas sprendžia tuo pačiu būdu, kaip ir Petras 
Didysis — kapodamas galvas.’’
NAKTYS NKVD PATALPOSE

Patsai Kravčenko yra perėjęs per NKVD (Rusijos 
policijos) tardymus. Jis girdėjo smūgius, kada buvo 
mušami žmonės ir klaikų balsą, kai krinta, ant grindų 
bolševikų kankinama nualpusį auka. Ištisomis naktimis 
pats Kravčenko turėjo' pakelti tortūras: valandomis 
stovėti nejudant, veidu į sieną. Tardytojai net keletą 
smūgių jam trenkė į veidą. Po tokių kankinimo naktų 
jis be poilsio turėdavo dirbti visą dieną, žinodamas, kad 
ateinančią naktį vėl bus tas pats, ir taip per keletą 
savaičių, kol pagaliau nustatė, kad jis nekaltas, kad 
jis “patikimas komunistas.”

Bet tie tardymai tiek paveikė, kad jau tada Krav
čenko nutarė būtinai kaip nors prasiveržti į užsienį. 
MASKVOS TEISMAI

Kravčenko buvo Rusijoje, kai vyko kruvinieji “va
lymai” ir teismai 1938 metais. Prisimindamas tuos bol
ševikų skelbiamuosius “prisipažinimus”, Kravčenko ra
šo:

— Aš galiu liudyti, kad nei vienas, kurį tik man teko 
sutikti Maskvoje, neskyrė nė mažiausios reikšmės tiems 
prisipažinimams... Stalinas naikino savo asmeniškuo
sius priešus ir privertė juos pačius vykdyti savo pa
niekinimą ir sunaikinimą. Mes, — rašo toliau Kravčen
ko, — stebėjomės, kokią techniką Stalinas vartojo, kaip 
pasiekė tų prisipažinimų, tačiau nė komunistų parti
jos nariai tų liūdymų teisme neėmė už gryną pinigą... 
Tie kaltinamieji, kurie nebuvo lankstūs “bendradar
biauti”, tie buvo nužudyti paslapčia. Kiti gi — užmo
kėjo gyvastimis, savo vaikų, žmonų, tėvų ir artimųjų 
draugų. ”
NUO KREMLIAUS BOKŠTŲ SKELBIA REVOLIUCI
JĄ, O APLINKUI — PRIESPAUDA

Pakartotinai Kravčenko pabrėžia sunkią darbininkų 
dalią Rusijoje. Atvykęs į Pervuralską jis rado tokią 
padėtį:

— Darbininkai gyveno misdami beveik išimtinai tik 
duona., kartais gaudami šiek tiek vietinių daržovių ir 
kenuoto maisto. Trumpoje vasaroje barakai (kur jie 
gyveno) buvo karšti, kaip krosnys (pečiai), gi lyjant — 
daugelyje barakų lietus krito per skyles ir permerkė 
barakų lentas. Ilgomis Uralo žiemomis barakai neteikė 
jokios apsaugos nuo aštrių šalčių.”

Tuo gi tarpu raudoniesiems fabriko “bosams” buvo 
įrengti prabangiški butai, su kilimais ant grindų, su 
gerais baldais, gera virtuve ir net su specialia virėja —- 
tarnaite.

Tuo pasipiktinęs Kravčenko šaukia kominterno tė
vams:

— Nuo Kremliaus bokštų jūs šaukiate, skelbiate pa
saulinę revoliuciją pasaulyje, tuo gi tarpu už keletos 
blokų nuo to paties Kremliaus žmonės gyvena be teisių 
ir skurde.”

Kravčenko pareiškimai labai įdomūs. Juk jis revo
liucijos auklėtinis, Rusijos komunistų partijoje išbuvęs 
15 metų, ir jis taip gerai pažino kruvinąją raudonąją 
diktatūrą, kuri taip žiauri žmonių teisių mindžiojime, 
kad savo knygoje rašo:

— Visoje žmonių istorijoje aš nežinau nieko, kas pri
lygtų tam planingai ir negailestingai vykdomam perse
kiojimui, kuriame tiesiog ar netieslog nukentėjo de
šimtys milijonų Rusijos žmonių. Džingischanas buvo 
tik “mėgėjas”, tik eilinis drumstėjas palyginus su Sta
linu. Kremliaus klika pravedė žiaurų, beširdišką karą 
prieš savo kraštą ir sa.vo tautą.”

Katalikų Spaudos Sąjungos (Catholic Press Associa
tion) konvencija bus gegužės mėn. 23 — 25 dienomis, 
Boston, Mass.

Vienas Pasaulis arba uždarytos sienos
ŽODŽIAI IR DARBAI

Šiuo laiku gražiose pra
kalbose, triukšminguose su
sirinkimuose ir rimtose de
klaracijose daug girdėta a- 
pie vieną pasaulį, tarptau
tinę kooperaciją ir net sa
kinį “Vienas Pasaulis — Ar
ba Niekas”. Bet darbai prie 
šingai kalba.

Taip žmogus mano, kada 
perskaito taip vadinamą 
Gosset Bill, kurią dabar Suv. 
Valstijų Kongresas svarsto. 
Tas bilius per pusę numuš
tų imigraciją į šią šalį. Im- 
migration and Naturaliza- 
tion komitetas dabar laiko 
išklausymus. Teisybė, kad 
dauguma Amerikos gyven
tojų neremia to biliaus. Fak
tą parodė liudininkų pareiš
kimai, kada jie nuvyko į 
Washingtoną kalbėti prieš 
bilių. Bet yra daug asmenų 
ir organizacijų, kurie griež
tai priešingi imigrantų įlei
dimui į J. A. Valstijas ir 
būtų daug geriau, jeigu jie 
tiek pat darbo, darbštumo 
ir iniciatyvos dėtų į geres
nius sumanymus.
KAI KAM TAI NIEKS

Milijonai Amerikos karei
vių kovojo Europoje už žmo 
nių laisvę, šimtai tūkstan
čių žuvo. J. A. Valstijos su
stiprino ryšius su visu pa
sauliu aamerikonišku krau
ju pralietu ant visų frontų. 
Po to visko, tų milžiniškų 
aukų, Amerikoj vis randa
si grupių, kurios ant nieko 
laiko tą viską.

Milijonai išvietintų žmo
nių visame pasaulyje su di
džiausia baime seka nuspren 
dimus visokių svarbių susi
rinkimų, kurie juos liečia.
AMERIKA UŽ 
IŠVIETINTUS

Vasario mėn., 1946 m., J. 
A. Valstijų delegacija nese
niai laikytame United Na- 
tions susirinkime Londone 
sulaikė rezoliuciją, kuri bū
tų privertus grąžinti išvie- 
tintus į savo gimtąjį kraš
tą. Tokis nusistatymas vi
siškai nesutinka su imigra
cijos suvaržymus, kuriuos 
atstovas Gosset siūlo. Mūsų 
imigracijos įstatymas reika 
lauja nekuriu pakeitimų, y- 
pač tie punktai, kurie remia 
tautinę izoliaciją, turi būti 
pakeisti. Kaip įstatymas da
bar stovi, žmonės yra klasi
fikuojami pagal šalis, kur 
gimė, ne žmoniškomis ypa
tybėmis. Brolystė yra geo
grafijos problema, pav. pa
imkime Argentiną, kuri lais
va nuo kvotos suvaržymų, 
kuomet kitos šalys, kurios 
heroiškai kovojo nacizmą ir 
nukentėjo, neturi tos privi
legijos.
KĄ ATEIVIAI DAVĖ 
AMERIKAI

Yra klaidinga tikėti, kad 
įleidimas imigrantų kenks 
darbuį Amerikoj ir kad nuo 
amerikiečių atims darbus. 
Faktas už save kalba. Imi
gracijos naujos bangos žy
miai prisidėjo prie Ameri
kos išsivystymo, davė nau
jos iniciatyvos, naujų idė
jų ir naujų išradimų. Ame
rikoj imigrantų grupės įstei 
gė svarbiausias industrijas, 
kaip puodų ir bliūdų dirb
tuves, kailinių ir drabužių 
išdirbystę, ir pan. Samuel 
Slater Naujoj Anglijoj pra
dėjo bovelnos industriją; 
John Ericcson išrado gele
žinį gariniams laivams pro
pelerį, Emille Berliner ir

Alexander Graham Bell iš
rado telefoną, mikrofoną ir 
gramafoną ir Mare Brunei 
buvo pirmas gaminti pigius 
batus. Sunku suminėti visus 
mokslininkus, rašytojus ir 
artistus, kurie net prieš jų 
naturalizavimą aukojo visas 
pastangas savo naujai ša
liai.
AMERIKA NEPASIEKĖ 
DAR LINIJOS GALO

Tą labai aiškiai pasakė 
Commissioner of Immigra- 
tion and Naturalization — 
“Pasiekti jos dabartinį di
dumą kaipo milžinišką tau
tą, J. A. Valstijos priėmė 
aukas įvairiausių rasių ir 
žmonių, kurių kontribucijos 
prisidėjo prie Amerikos gy
venimo. Netikėkime, kad šis 
augimo procesas sustojęs, 
kad mūsų šalis negali to
liau augti, ir kad mes da
bar galime nukirsti tą šal
tinį. Ne, Amerika dar ne
pasiekė galą tos linijos”.

★

Virš visko, svarbiausias 
faktorius šioje prasmėje y- 
ra labdarybės, kuris šian
dien tikrai rimta problema 
ypač po baisios karo trage
dijos. Amerika negali įsi
traukti į egoizmo lukštą ir 
ji negali pasišalinti nuo vi
so pasaulio. Suv. Valstijos 
tapo stiprios tik todėl, kad

E£E

įsisteigė sekdama žodžius, 
kurie įgraviruoti Laisvės Sto 
vyloje New Yorko uoste — 

“Give me your tired, your 
poor
yearning to breathe free 

“Your huddled masses 
“The wretched refuse of
your teeming shore 

“Send these, the homeless,
tempest-tossed, to me: 

“I lift my lamp beside the
golden door.”

Kiek Japonijoj 
Gyventojų

Tokyo. — Nežiūrint karo, 
gyventojų skaičius Japonijoj 
auga. Prieš karą buvo 72,- 
875,800, o dabar cenzas pa
rodė 73,110,995. (34,903,265 
vyrų ir 38,207,730 moterų). 
Tokyo metropolijoj gyvento
jų skaičius paaugo 700,000.

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

BE •-t.'
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NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051 k-
Ji
a

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, 111.

Telefonas — GROvehlU 2242

aVIECIAMl,
KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ

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

L----------------------------- ----------- ---------- ~ ------- ---------------------- .
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Ketvirtadienis, geg. 23, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS r>

CHIC&GOS LIETUVIŲ VEIKLA
Gimimo S. P. Marijos 
Parapijos Zinutės

Geg. 23 d. labdariai turės 
susirinkimą parapijos sve
tainėj po gegužinių pamal
dų. Visi nariai prašomi da
lyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti.

Geg. 24 d. Šv. Vardo Dr- 
jos vyrai išvažiuoja. į May s 
Lake atlikti rekolekcijas. 
5:30 susirinks prie bažny
čios ir sykiu visi važiuos. 
Sugrįš pirmadienio anksti 
rytą, kad suspėtų į darbą.

Geg. 26 d. per sumą pra
sidės .40 vai. atlaidai. Baig
sis geg. 28 d. su iškilmingais 
mišparais ir procesija.

Geg. 26 d. po pietų bus 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos seimas para
pijos svetainėj.

Geg. 29 d. vakare po pa
maldų Šv. Vardo Draugijos 
nariai rengia, “smoker” pa
rapijos svetainėj pagerbimui 
sugrįžusių veteranų.

Birželio 3 d., 7:30 vakare 
vyskupas O’Brien suteiks 
sutvirtinimo sakramentą.

Birželio 9 d. parapijos pir
mutinis piknikas Vytauto 
parke.

Birželio 12 d. prasidės pa.- 
rapijos karnivalas. Baigsis 
birž. 23 d.

Birželio 16 d. mokyklos 
užbaigimas ir diplomų išda
linimas.

Birželio 23 d. kun. Anta
no Rakausko primicijos.

Balsai L. T. M. Parodą 
Aplankiusią

Lietuvių Tautinio Muzie
jaus parodą aplankęs kun. 
dr. Prunskis pasakė: “Gar
bė jums, brightonparkiečiai 
už tokią gražią parodą, kaip 
aštuonyčiai, audeklai, juos
tos, staklės, paveikslai, kny
gos, žurnalai, la i k r a š č i ų 
komplekta.i, pinigai ir t.t.

Dr. Račkus: “Amerikos 
lietuviai turi įvairių įstaigų, 
bet muziejaus neturi, o jo 
būtinai reikia.”

J. K. Enčeris: “Kiekvienas 
Chicago lietuvis privalo pa
matyti šią parodą. Visi, ku
rie ją pamato, gėrisi.”

Bal. Kerėnas

Žinios Iš ARD Veiklos

ARD Seimas
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Draugijos metinis 
seimas įvyks gegužės 26 d., 
Gimimo Švč. Panelės para
pijos salėje.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus geradarius dalyvauti sei
me ir nors maža a.uka pri
sidėti prie naujos akademi
jos statybos fondo. Kurie 
nori įsirašyti į amžinus na
rius per šį seimą bus gera 
tam proga. E. A.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlojl nuo s«nų, atdaru 

Ir skaudžių žalrdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Mei- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senu. atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausme 
pražallnančios y- 
patybds sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi ir 
pagelbds lžgydyt 
senas, atda
ras Ir skau- 

ials-
▼artoklts JJ irgi skaudlems 

nudegimams, Aųėų ir sutrūkimų 
pražallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. AtvSdina va
dinama Athlete’s Poot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžlOvtmo ir 
sutrOklmo tarp pirStų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms lž lauko pu- 
■ėfl.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.76, ir B.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog ls—

LEGULO
1941 No. Pulaski R<1.

Hept. n rblr»rn RA. III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4S47 W. 14th St.. Cice
ro 50, Illinois.

............ u<i»B i II'"

Nutarta važiuoti į centro j tą, tautų festivaly Clevelan- 
pikniką birželio 23 d., Ryans de, neatsižvelgdami į savo 
Woods (Block 23-24-25). ; kelionę, sugaištas ds.rbo die-

Šiuo metu serga 5 narės, nas ir lėšas kurias draugo- 
o vieną Dievas pasišaukė pas vė ir patys nariai turi pa
savę, būtent Marijoną Gri- kelti. Tad verta tokius jau- 
cienę. Užprašyta šv. Mišios, nuolius pagerbti ir paremti.

Nutarta rožančių kalbėti j Pats vakaras nėra pasi- 
ir daug šv. Mišių, komunijų ' pelnymui, o tik draugiškam 
ir Kryžiaus Kelių aukoti už 1 pobūviui. Tad įžanga pigi. 
Lietuvos laisvę. į šokiai ir geri užkandžiai tik

Kitas susirinkimas bus' 75c. Vakaras įvyksta drau- 
birželio 7 d. Lauksim dau
giau naujų narių.

Kun. J. Prunskis pakvietė 
skyrių į parapijos karniva- 
lą, kuris bus nuo gegužės 22 
iki birželio 2 d. Rėmėja

Ateitininkų Draugovės 
Karių Pagerbimas

aranesimai

govės nario ekskareivio A. 
Pūčio ir P. Guža.usko “Frien- 
dly” salėj, 2548 W. 69th St. 
Pradžia 7 vai. Dėl žinios 
maisto pagaminimui, bilietus 
prašome įsigyti iš kalno.

Laisvutė'

Nėra tokio užsiėmimo, to
kio pašaukimo, kuris neleis
tų žmogui, turinčiam kokį

kol,,- t o , .. . ! nors mokslišką gabumą, arbaudė 19 metų amžiaus jau- ,
nuolį, Harold Shrobrehl, už Palinkimą, paskirti dienos 
nesiregistravimą kariuome- dalelę kitam darbui. NVitte- 
nės tarnybai. bach.

MAZEIKAEVANS
(EV ANAUS KAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139

Už nesiregistravimą
.... i tv Federahs teisėjas BarnesMaruuette Park. — Lab-'. . , ,..., . c . no , trims metams kalėjimo nudarių Sąjungos 23 kuopa J

laikys susirinkimą ketvirta.-
dienį, gegužės 23 d. parapi
jos svetainėje, 8 vai. Visi 
kuopos nariai, narės ir lab
darybės darbuotojai kviečia
mi laiku susirinkti. Yra. 
daug svarbių reikalų svars
tymui. Valdyba

Įsakė Naciams Neimti 
Belaisvių Belgijoje

DACHAU, geg. L — Liu
dininkai Malmedy teisme 
šiandien liudijo, kad nacių 
šarvuočių kariams pasiruo-

ęhicagoj gyvuoja Lenkių jus‘erns 1944-« žiemos me- 
Meno Klubas, kuris šiuo to ah^trofensyvai Beigijon 

” met-u deda pastangų surinkti ^uv.° Jsa^y^a atodairos) 
$1,000, kad parėmus lenkus ver^tis pirmyn, niekuo ne-

Lenkių Meno Klubas

1-
studentus meno mokyklose.

Trečiadienį, ,geg. 29 
prieš “Memorial Day”, 
vyksta Ateitininkų Draugo
vės iš karo grįžusių narių 
priėmimas bei pagerbimas.

Bridgeport. — ARD 2 sk. Tuo tikslu, yra ruošiama, šo- 
susirinkimas įvyko gegužės kiai su gerais užkandžiais, i 
3 d. Naujų narių įsirašė: S. į kuriuos užkviečiame visus.
M. Cody, C. Gruns, M. Pik- 
turnienė, E. Lankis, F. Nau
jokas, A. Lipinski, M. Shu- 
mack, A. Warnigis, M. Stra
vinskas, Ch. Juškus, A. Va- 
sielienc, M. Šaulienė, J. Ke- 
levich.

Nutarta pasveikinti ARD 
seimą.

Kun. Prunskis kalbėjo a- 
pie Šv. Kazimiero seseles iš
trėmime Vokietijoj.

Manau visi žino Ateitinin
kų Draugovės šokėjus, ku
rie paįvairino mūsų organi
zacijų vakarus. Labdarin
giems ir tautos reikalams, 
dažnai patarnauja net be at
lyginimo. O ypač, jie viso
kiomis progomis lietuviškais 
šokiais garsina mūsų tau
tos vardą svetimtaučių tar-. 
pe. Šiuo metu per tris die
nas jie atstovauja mūsų tau-

%

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

p PRODUCTS^

Unltized Plaunamą, Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

pasiduoti, ir neimti belais
vių.’* i

Tą liūdymą padarė keturi 
SS komandos kariai, ku
riems vadovavo pulk. Joa- 
chim Pieper, vienas 74 kal
tinamųjų nacių viršininkų. 
Prokurorai teigia, kad tokių 
įsakymų pasėkoje daugiau 
negu 500 amerikiečių karo 
belaisvių buvo šaltai užmuš
ti, daugiau negu 90 belgų ci
vilių nužudyti ir kiti žiau
rumai atlikti prieš neglink- 
kuotus asmenis.

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

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,000. — Atsargos Fondas Virt $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIJSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 6 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. 1L to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

f

SANITAS—Klijonkės (Oil Cloth>, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drnke Avė.

Opposite Lurle Bros. Storo 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

Sąrašai Rūšiuojami
Vokietijoje šiuomi laiku 

yra sortiriuojami ir rūšiuo-'j 
jami įvairūs slapti nacių do
kumentai, kurie sudarys gal
vosūkį Hitlerio slaptiems 
sandarbininkams visame 
pasaulyje. Darbą dirba U. S. 
dokumentų ekspertai.

NULIŪDIMO
O

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
V — Tai Padarysite Tiesiog 

Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą
Čia rasite su virš 200 Puikiu Į 

paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuris patiks

Littnaiii yra pilr.<. 
patenkinti tais mene iedevrai> 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas ii| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki’ | 

| mūsų didįjį ofisą ir dlrb 

tuvę sekančių adresu:
VENETIAN MONUMENT COMPANY I
07 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEV 610>l 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas T0WNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, IL
Telefonas — GROVEH1LL 0142

Mfisų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

'. ' ■. •'(. ' A-

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 “ETAMS

$500.00 0VD™0
POLISAS

$4.00 metams

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYKTTE 6SOO CHICAGO 32, ILL.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

0 h i e a g o ■
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Aioelaoljoi

AMBULANCE 
Patarnaujami 
d i e n ą ir n a k t i

Mes Turime 

Koplyčias 

Visame 

Mieste.

y

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 6. LITUANICA AVĖ. Phone YAltds 4908

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

P. J. RIDIKAS
3331 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Teiephone YARds 1419

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

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 9099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

Sov. Rusijos atsilikimą nuo kitų kraštų
Naujausiomis ----------- (

Sov. Rusija viso gyventojų; 
turi 193 milijonų, o 1941, tai 
yra prieš karų, vaistinių vi
sam krašte buvo tiktai 8,- 
832. Karui užėjus, jų skai
čius nepaaugo.

★

Didžioji Britanija, nau
jausiomis žiniomis, gyvento
jų turi 40 milijonų, o vais
tinių turi 25,000.

★

Amerikos Jungtinės Vals
tybės gyventojų turi 130 mi
lijonų,o vaistinių — 50,000.

Skaitytojau, gerai įsidė
mėk sau skaičius: Sov. Ru
sija gyventojų turi 193 mil., 
o vaistinių tik 8,832, o Ame
rikos Jungt. Valstybės gy
ventojų turi 130 milijonų, o1, 
vaistinių 50,000:

STASYS LITWINAS SAKO:
• • H Ą D Ą D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

U/-\D/Al\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluoty Plytę Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnllacijos Materlolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Dang Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto Iki 5:30 vai. popiet.

fe

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

t'NDER U. S. GOVERNMENT SIPFRVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 
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žiniomis, Į Panašiai Sov. Rusija yra 
neužmatomai toli pasilikus' 
ir visuose kituose dalykuose.;

Jei Rusijos komunistams 
nerūpėtų pasaulinė revoliu
cija; jei komunistai milionus 
rublių skirtų kad ir vaisti
nėms steigti, o ne komunisti
nei propagandai visam pa
sauly, tai ir Rusija galėtų 
eiti greta su vakarų Euro
pa bei Amerika, ir joj būtų 
kapitalistinis rojus. Bet ko
munistams žmonių sveikata 
nerūpi; jiems rūpi visą pa
saulį padaryti atsilikusiu, 
kaip ir pati Rusija.

Washington, D. C. — Prez. 
Truman pasirašė bilių, ku
riuo veik visiems paštų tar
nautojams pakelta alga $400 
į metus.

3S

TEL. VICTORY 1272
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Kas Girdėt* 
Chicagoje

Už koją $37,500
Superior Court teisėjas F. 

B. Allegretti išnešė nuos
prendį, kad Chicago Surface 
Lines išmokėtų 9 metų mer
gaitei Joan Agost, 654 Ever- 
green Avė., $37,500.

Prieš metus North Avė. 
gatvekaris sužeidė mergaitę 
taip, kad reikėjo kairėji ko
ja amputuoti. Mergaitės tė
vai reikalavo $100,000 atly
ginimo.

Teisybė ką moterys
sako

Teisybė ką moterys sako 
jog krautuvėse nėra lovoms 
antklodžių ir rankšluosčių.

Įsilaužę į Office Towel 
Supply Co. vagys pavogė 122 
antklodes, 700 paprastų ir 75 
masažinius rankšliuosčius.

Suimti veiklūs vagys
Warren Avė. policija su

ėmė šaiką penkių jaunuolių, 
kurie per pastaruosius šešis 
mėnesius yra pavogę 75 au
tomobilius

Iš anksto įspėja
Viešojo Saugumo Komisi

ja priminė Cook apskrities 
šerifui paskelbt iš anksto 
pranešimą, kad Illinois įsta
tymas draudžia visoj valsty
bėj pardavinėti (retail) 
fireworks’us, kuriais liepos 4 
vaikai “žaidžia”.

Kvieslys į A R D Seimą
M

-

švento Kazimiero Seserų Vienuolynas, Chicagoje

Seimo Diena! - Gegužės 26-tą
Širdingai kviečiame Chicagos lietuvišką visuomenę: 

dvasininkus, profesijonalus, biznierius bei draugijų atstovus, 
auksaširdžius lietuvius į Š. K. A. Rėmėjų Seimą ir Vakarienę.

SEIMO TVARKA—

9:30 A v. Mišios Vienuolyno koplyčioje
10:30 iki 5:30 Seimo Posėdžiai Gimimo Svč. Panelės salėje
6:30 Vakarienė ir Programa Akademijos salėje

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJOS 
— ir —

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

DEENRAJ5TT5 ftKAŪGAS, CHICAGO, ITTTNOIS

Jau mokėsime 12c
Pabaigoje šios savaitės, 

gal, penktadienį, važiuojan
tieji viršutiniais geležinke
liais (eleveiteriais) jau pra
dės mokėti 12 centų “ferą”, 
vietoj iki šiol buvusio 10c. 
Taip nustatė Illinois Aukš
čiausias Teismas.

Vadinas, Chicago eleveite- 
rių keleiviai, važiuodami 
senais, mediniais, nusiban- 
krutijosios kompanijos, va
gonais, didžiumoje dagi sta
ti, “pasikorę” ant šikšnelės, 
mokės aukščiausį fėrą visose 
Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse.

įvairios - įdomios

ŽINIOS

New York, N. Y. — Čia 
Henry Greenberg buvo su
imtas už triukšmavimą Ant 
rytojaus stojus į teismą, jis 
atliko tokia išpažintį:

“Praeitą savaitę aš uždir
bau $105.90. Žmona man da
vė tiktai 40 centų karteriui. 
Ar gali žmogus pasigerti už 
40 centų?”

“Ne šiais laikas”, atsakė 
teisėjas ir bylą panaikino.

★
New York, N. Y. — Čia 

viena moterų sektinė orga
nizacija pradėjo įžiūrėti vod- 
koj pavojų Amerikos Jungt. 
Valstybėms. Sako, nuo to 
laiko, kaip čia prasidėjo 
United Nation posėdžiai, ru
siškoji vodka pasidarė taip 
populeri, kad ją vartoja ne 
tik jaunos moterys, bet 
grandmamos įsipildamos į 
arbatą.

Negirdėtas atsitikimas

Motinai gimė "negražus" kūdikis
Pasaulyje yra visokių 

motinų, bet, tur būt, viena
tinė bus tokia motina, ku
riai pasirodė negražus jos 
pačios pagimdytas kūdikis.

Mrs. Marjorie Ashe, 20 
metų amžiaus, gyv. 666 E. 
83 Place, užvakar naktį pa
bėgo iš Illinois Central Li
goninės ir pasisakė bėg
sianti net į Kaliforniją pas 
savo seserį dėlto, kad ji pa
gimdė jai pačiai negražų

VVashington, D. C. — Ka
ro Sekretorius praneša, kad 
nuo dabar kiekvienam karei
viui kariuomenėj bus pritai
kintos uniformos. Iki šiol to 
nebuvo būdavo taip, kad ka
reiviui 32 “size” priseidavo 
dėvėti 42 “size” uniformą. 
Toliau tai nebus.

*
Cairo, Egyptas. — Už 500 

mylių nuo čia rasta maldyk
la, spėjama, 4,000 metų se
numo, pastatyta stabui 
Khnum, kurį senovės farao
nai garbino, kaipo pasaulio 
sutvėrėją. Ant maldyklos 
sienų išrašyta 15 pasakų. 
Viena jų pasakoja apie ba
dą.

Jeruzalė. — Trys ginkluo
ti plėšikai užpuolė Barclay3 
banką, Nablus mieste, ir pa
grobė $24,912. Vagys kalbė
ję arabų, žydų ir anglų kal
bomis.

★

Dublin, Airija. — Vyriau
sybė uždraudė visuose res
toranuose duoti duonos kos- 
tiumeriams, išėmus pusry
čius, kuomet, žinoma, mažai 
kas duonos valgo.

kūdikį. Ligoninės daktarai 
liudija, kad kūdikis yra vi
sais atžvilgiais sveikas ir 
normalus.

Policijai įsakyta daboti vi
sas geležinkelių ir busų sto
tis ir suimti keistą motiną.

Jos vyras yra menedžerius 
Travelers Insurance Co.

Vėliau pranešta, kad ji su
laikyta Burlington, Ia., kur, 
sakoma, ji “Changed mind”. 

j Vyras išvyko parsivesti.

Nepaprastas katali
kės dnosnumas

St. Louis, Mo. — Į vienos 
katalikų parapijos kleboniją 
atsilankius moteris padavė 
klebonui uždarytą voką sa
kydama, kad jos vardas te
būna žinomas tiktai Dievui. 
Jai išėjus, klebonas atidaręs 
voką viduje rado penkias 
banknotes po $500 ir laišku
tį, kuriame ii nrešo "’nigus 
perduoti diecezijos fondui, iš 
kurio siunčiama pašalpa ba
daujantiems Europoje.

Lons-le-saunier, Prancūzi
ja. — Čia vienas kaimietis 
savo namo rūsyje rado seną 
gabalą aukso, kurio vertė 
siekia $25,000. Auksas ras
tas po supuvusiu stulpu, ku
riuo rėmėsi vyno sandelis. 
Ant gabalo išmušta 1736 
metų data ir Louis XV her
bas.

★

Rockford, III. — Birželio 
3-6 dienomis čia. bu* Hols- 
tein-Friesian Sąjungos, gy
vulių augintojų seimas Ma
noma, suvažiuos iki 600 de
legatų.

★

Havana, Cuba. — Valsty
bės 44 metų nepriklauso
mybės sukakties proga, U. S. 
padovanojo du karinius ae
rodromus, kurių įrengimas 
mūs vyriausybei kainavo 25 
mil. dolerių.

★

London. — Britų teismas 
nubaudė vieną britą pieno 
pardavėją, kurs vokiečių ka
ro belaisviui pardavė pantę 
pieno.

Daugelis dabar stato klau
simą: kas yra belaisvis? 
Ne žmogus?

★

VVashington, D. C. — OPA 
pakėlė 10 nuoš. kainas (re
tail) ant 1946 metų dvira
čių.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame lalkrodiiua, lalk 

"odSllus, auksintus ir deimanti

nius Bedus, rašomas plunksnas

ir Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
ui Jums Prieina- 

ii
Be to, turime 

dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzlk- 
aliiku instrumen

tu. Muzikos Kny
gų. Stygų. Re
kordu ir kitų Mu
zikaliu daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius Ir 

laikrodžius. Bedus, Plunksnas 

ir muzikalius Instrumentus..

JOHN A. KASS
WATOHMAKKR 

JKMTCI.RV — MTTSIC

4216 ARCHER AVENTTE
Phone: LAFAVETTF, MII

Ketvirtadieniu, geg. 23, 194o

/ mus.
X Lietuvių Tautinio Mu

ziejaus paroda, Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Panos Marijos 
parapijos salėj, bus atdara 
nuo 6 iki 9 vai. kas vakaras. 
Kas ateidami parodos pažiū
rėti atneš drabužių, maisto, 
arba knygų lietuviams trem 
tiniams sušelpti, ten pat bus 
priimta ir perduota BALF 
stočiai.

X Jonas ir Ona Paukščiai, 
Brighton Park biznieriai, su
silaukė dvigubo džiaugsmo. 
Vienas — sūnus grįžo iš ka
riuomenės, o kitas — tą pa
čią dieną “garnys paliko” 
jiems kitą sūnų. Dabar Pauk 
ščiai turi keturis sūnus ir 
vieną dukterį; yra ne tik 
pavyzdingi biznieriai, bet ir 
rėmėjai gerų darbų.

X Teresė Vaitkus, iš Mar
ąuette Park, ilgoką laiką a- 
tostogavusi Kalifornijoj, šio 
mis dienomis grįžo namo. 
Sako, Kalifornija jai taip 
patinka, kad visai nenorėjo 
grįžti namo. Šia proga rei
kia pažymėti, kad prieš ka,- 
rą ji su savo motina lankėsi 
ir Lietuvoj.

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskrities choro koncerto at
garsiai visur gražūs. Kai ku
rie sako, kad ateinantį ru
denį choras turėtų atvaidin
ti operetę, ar šiaip muzikai} 
veikalą. Vaidinimą žmonės 
mėgsta, daugelis net geriau 
nei paprastą koncertą.

X E. Gedvilienės namuo
se, 4639 S. Hermitage Avė., 
birželio 2 d., 3 vai. popiet 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyriaus bus ar
batėlė vienuolyno naudai. Pa 
ti namų savininkė daug dar
buojasi, kad atsilankusieji 
būtų patenkinti.

i X Jack Juozaitis ir kiti 
organizatoriai Don Varnas 
Post 986, American Legion, 
darbuojasi pasisekimui inau
guracinio posto baliaus, ku
ris įvyks gegužės 25 d., M. 
J. Flynn salėj, Marąuette 
Park.

X A. Daugirdas, genera
linis “Draugo’’ atstovas šiuo 
metu yra kelionėje Detroit- 
Cleveland-Grand Rapids. Ra
šo, kad viskas gerai sekasi. 
Jei nesusidarys jokių kliū
čių, tai Chicagon grįš šeš
tadienį.

X West Side jaunimas pla 
nuo j a atsteigti L. Vyčių 24 
kuopą, kuri praeityje yra nu
veikus daug gražių darbų. 
Kuopos veikimas buvo nu
miręs daugeliui narių išėjus 
į karinę tarnybą. Dabar veik 
visi grįžo.

X Ateinantis sekmadienis
— Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugijos diena
— metinis seimas, kuris jau 
visų žinomas. Skyriai ir dau
gelis pavienių žada pasvei
kinti seimą gausiomis auko
mis.

X Kazragių namuos, 6440 
S. Mozart St., birželio 2 d. 
Tėvų Marijonų 5-tas skyrius 
rengia vakarienę, kurios pu
sė pelno skiriama, parapijos 
naudai.

X Jurgis Pūkelis, vyras 
žinomos Bridgeport veikė
jos, vis dar tebeserga ir yra. 
gydytojo priežiūroj. Pūkeliai 
gyvena adresu 7334 S. Lowe 
Avė.




