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STREIKAI DARO SUIRUTE VISOJ AMERIKOJ
Paryžius Darosi Diplomatijos Centru; 

Ar Anglų Kariuomenė Apleis Egiptą?
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Po ilgų metų, kada, Pary
žiaus vardą sunku buvo už
tikti diplomatijos kronikoje, 
šiandien jis palengva vėl 
pasidaro pasaulinės diploma
tijos centru.

“Keturi” nutarė vienbal
siai, kad Tajkos konferenci
ja susirinks Paryžiuje; se
kanti kartą birželio 15 d. 
‘‘keturi” vėl iš naujo susi
tiks Paryžiuje. Taip. pat pri
eita prie susitarimo, kad 
“21” konferencija, kurios 
vaidmuo bus svarstyti tai
kos pasirašymą su Vokieti
ja, susirinks Paryžiuje lap
kričio 12 d. Pagaliau tarp 
visų šių konferencijų, minis
trų pavaduotojai posėdžiaus 
Paryžiuje, o ne Londone 
kaip iki šiam laikui.
U.S. Pasiūlymas Priimtas 

Vienbalsiai
Ar už mėnesio ministrai 

turės geresnį pasisekimą ? 
Vokietijos problema, atrodo, 
bus palaidota., nes ministrai 
nepaskyrė komisijos jos 
klausimą plačiau išnagrinė
ti.

Amerika dėl savo viduji
nės politikos nori kuogrei- 
čiau atitraukti savo kariuo
menę iš Vokietijos, Anglija 
nori, kad Vokietija pasiliktų 
vieninga ir nedaloma, o Pran 
cūzija, kuri tiesia rankas j 
Sarrą ir Ruhrą palikta ne
išklausyta.. Anglų-saksai grą 
žiną ramsčius Vokietijai, 
kad ji galėtų atsistoti ir ne
būtu našta sąjungininkams.

Kada ministrai jau ruošėsi 
išeiti iš posėdžio salės, Byr- 
nes pirma.a pasikėlė ir tarė:

—Aš turiu naują pasiūly
mą iškelti ir esu tikras, kad 
jis bus vienbalsiai priimtas 
be ginčų.

Trys ministrai nustebę 
pasižvelgė vienas į kitą.

—Einame visi išgerti po 
stiklą už pasisekimą mūsų 
sekančio susirinkimo, — pa
aiškino Byrnes. Pa.siūlymas 
buvo vienbalsiai priimtas 
Ir visai priešingai kaip bu
vo persiskirta Londone 
“Keturi” išsiskirstė nuošir
džioj nuotaikoj.

Rusų Politikos Sunkumai
Nežiūrint, kad komunistai 

plečia savo veikimą, rusu 
imperializmas Europos kraš 
tuose randa smarkų pasi
priešinimą ir sunkumų. Kiek 
vieno krašto komunistai, no
rėdami turėti daugiau pase
kėjų, savo programon turi 
įrašę ir tautinius motyvus.

Prancūzų komunistai rei
kalauja Sarro krašto ir Ruh- 
ro, tuo tarpu vokiečiai ko
munistai priešingai, nori iš
laikyti vienybę ir nenori, 
kad Vokietija būtų padalin
ta Lenkijos komunistai pe
šasi su Čekoslovakijos ko
munistais dėl Teschino sri
ties, Austrijos ir Italijos ko
munistai dėl Tyrolio, o Ju

goslavijos ir Italijos dėlTii- 
esto... Jei šiandien Maskva 
pasisakys už Paryžių, tai 
prieš o a.ve ji pastatys vokie
čių komunistus.

Štai kodėl Molotovas su 
Stalinu vengia sureguliuoti 
ginčus, jie nori paremti visų 
tautų komunistus, bet neat
skirti iš jų brolius ir pus
brolius. Tai yra imperializ
mo sunkumai. Tokie pat sun
kumai, kokius anglai turi su 
žyds.’s ir arabais Palestino
je, ar su musulmonais ii’ in- 
dusais Indijoje.

Tą dieną, kada prancūzų 
komunistų partija atsisakys 
nuo Sarro ir Ruhro, nusilei
sdama vokiečių kom unis- 
tams, būtų jos mirties pas
kelbimo dienas.

Derybos Nieko Gero 
Anglams Nežada 

Šiuo metu vyksta anglų- 
egiptiečių derybos, kurios 

i nieko gero anglams nežada, 
nes egiptiečiai reikalauja, 
kad angla.i kuogreičiau ati
trauktų savo kariuomenę iš 
jų krašto.

Anglai jau nebesijaučia 
šeimininkais ant Nylo kran
tų. Amerika ir Rusija sten
giasi ten įsikurti.

Amerika reikalinga žibalo. 
Ji gavo turtingas koncesijas 
Arabijoje, ji turi Irake ir 
tikisi gauti Persijoje. Jai 
reikalingos saugumo bazės 
Artimuose Rytuose, o taip 
pa,t ji reikalinga dėl savo 
pramonės naujų klijentų.

Rusija .nori išeiti į šiltuo
sius vandenis, dėlto ji bando 
gauti Dardenelių sąsiaurio 
kontrolę, dėlto ji reikalauja 
atiduoti Jugoslavijai Tries
tą, dėlto sovietai nori patys 
įsitaisyti Tripolitaine. Kad 
tą pasiekus, sovietai pradė
jo gudrų manevrą arabų ša
lyse. Jie kursto juos prieš 
anglus. Pasinaudodami ara
bų varginga padėtimi, jie 
sėja komunizmo grūdą ir 
tikisi kada nors patys tą 
derlių r.jpiauti.

Bet palikti Egiptą, Angli
jai reiškia p?.sirašyti savo 
mirties sprendimą. Ar ji pa
liks Suezo kanalą, tą impe- 
rialinį kelią, kuris jungia 
Viduržemio jūrą su Indijos 
vandenynu? Ar ji pasitrauks 
iš Aleksandrijos, kuri nuo 
1937 metų skaitoma did
žiausia kariško laivyno ba
ze? Ar anglų vėliava neple
vėsuos virš aerodromų, ka
reivinių ir tvirtovių, kurias 
per ilgus metus anglai statė 
ir išlaikė?

Anglai niekad to nesutik
tų padaryti, bet deja, įvy
kiai stovi prieš juos. Egip
tiečiai kelia manifestacijas 
ir žada sukilti, jei geruoju 
neevakuos jų kraštą.

Vyt. Arūnas.

■ c

DIDELĖS KASYKLOS—BET NĖRA KASĖJU

Ji

' . ........ . ■ _ -•
Valdžiai paėmus minkštos anglies kasyklas, daugelis pietų Illinois angliakasių atsi

sakė eiti į darbą. Čia parodoma nedirbamos Chieago, Wilmington and Frankfort ka
syklos Nr. 1. Tai yra viena didžiausių kasyklų pasaulyje—75,000 tonų į dieną.

(Acme Telephoto.)

Nežinia Ką UN Darys Irano Reikalu; 
Vėl Išklausys Girai Dėl Ispanijos

Sako Taika Kinijoje 
Prikhuss Nuo Chiango

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsiau. 

Saulė teka, 5:23; leidžiasi,

Mano Prez. Truman Prašys Kongresą 
Duot Didesnės Galios Valdyt Streikus
—WASIIINGTON, geg. 24.—Senatas ir atstovų rūmai 

ryt dieną posėdžiaus. Penktą valandą po pietų Prez. Tr.i- 
manas kalbės į bendrą posėdį. Manoma jis prašy j plates
nės galios streikų suvaldymui.

Kongrese šiandien girdėjosi visokių nuomonių) dėl unijų 
pažabojimo. Atrodo Kongresas yra linkęs šiuo metu su
teikti Prezidentui reikalingą galią streikus tvarkyti.

WASHINGTON, geg. 24.—Prez. Trumanas laikė antrą 
posėdį šiandien po pietų, šį kartą su savo administracinis 
viršininkais ir vyriausiais patarėjais, jų tarpe generolu 
Eisenhovver, kuris nutraukė savo kelionę Savannah, Ga., 
ir lėktuve grįžo j sostinę.

WASHINGTON, geg. 24.—Prez. Trumanas davė Ame
rikos visuomenei raportą apie streikų krizę Amerikoje. 
Kalba buvo transliuota 10 vai. vakare Chica,gos laiku.

NEW YORKAS, geg. 24. 
—Trumpas Maskvos radijo 
pranešimas vakar, kad so
vietų kariuomenė baigė Ira
no evakuaciją geg. 9 d. pa
liko ore Irano ambasado
riaus Hussein Ala kaltinimą, 
kad Rusija vis dar tebesiki- 
ša į, Irano vidaus reikalus.

Nežinia kokios to prane
šimo pasekmės bus UN ap
saugos taryboje, kuri buvo 
reikalavusi Irano ir Rusijos 
raportų geg. 6 d. Spėjama 
tas radijo pranešimas bus

Vėl Išklausys Girai

Churchill Ragina Pasilikti Egipte; 
Arabai Kartoja (spėjimą Amerikai

NANKING, geg. 24.—Val
džios narys sakė Changchun 

vienintelis Rusijos pasisaky- atsiėmimm atidarė kelią at- 
mas dėl evakuacijos. ‘ naujinimui taikos derybų,

bet komunistų kalbininkas 
f.tsakė, kad “tas sukompli-

Tuo tarpu, UN komisija kavo padėtį,” ir kad “raktas 
nagrinėjanti Fųanco rėžimą dabar nėra mūsų ra.nkose. 
Ispanijoje nutarė dar kartą Mes žiūrėsime ką prez. Chi- 
išklausyti Jose Girai, ispanų ang Kai-shek darys.” 
respublikonų valdžios ištrė- Chiangas netikėtai gene-
mime premjerą, kuris vakar rolo Marshall lėktuvu nuskri 
liudijo, kad Franco pavertė do į Mukdeną, gal taikos 
Ispaniją į ginkluotą stovyk- misijai, o komunistų sekr. 
lą, leisdamas visiems pilie- Chi Yien-Ming išskrido į 
čiams imtis ginklų apginti Šanghajų aptarti demokratų 
Kraštą nuo Rusijos atakos, lygos paliaubų planą su ly

gos ir jaunimo partijos vir
šininkais.

CHICAGO, geg. 24. — American Meat Institute sakė 
krašte įvyks mėsos trūkumas keturių, dienų bėgyje, jeigu 
bus vartojama sandėliuose laikomi mėsos kiekiai.

Kainos daržovių ir vaisių, kuriems nėra “kainų lebų,” 
žymiai pašoko aukštyn, kadangi pirkliai lenktyniavo tarp 
savęs, kad supirkti mieste esamus kiekius.

--------- f)---------

WASHINGT()N, geg. 24.—Kariuomenė siuntinėja karių 
dalinius į strategines vietas. Marinų korpusas pasiruošęs 
šaukti atleistuosius mariu.’,s tarnauti kaip sargybinius. 
Laivynas savo vyrų eilėse ieško prityrusių gelžkeliečių.

LONDONAS, geg. 24. — 
VVinston Churchill pareiškė 
parlamentui jis bijo, jog 
britų planas pasitraukti iš 
Egipto pakenktų “vilčiai iš
gauti Amerikos pagalbą Pa
lestinos klausime.” Anot jo, 
jei vyriausybė toliau seks 
dabartinę liniją, “ji sunai
kins mūsų interesus Vidur- 
ryčiuose, mūsų susisiekimą 
Indijos ir Pacifiko jūrose, ir 
perkirs britų imperijos gy
vybės gyslą.”

Užsienių sekr. Bevin pa
reiškė jog vyriausybė prisi
laikys savo pažado atitrauk
ti kariuomenę iš Egipto ir 
Suez kanalo srities, ir jis ne- 
a.tsiprašąs dėl to nutarimo.

Arabai Vėl Įspėja
Jeruzalė, geg. 24.—Arabų 

biuro kalbininkas šiandien 
pareiškė, kad jeigu Amerika 
toliau rems imigravimą 100,- 
000 žydų į Palestiną, kaip 
rekomendavo anglų-ameri

(
KALENDORIUS

kiečių komitetas — gyvybi
niai Amerikos" interesai Vi-

Lenkijos Viršininkai 
Nuvvko Pas Stalinų

LONDONAS, geg. 24. — 
Maskvos radijas šiandien sa-

durryčiuose bus “rimtai grę-! kė Stalinas ir Molotovas pri- 
siami.” ėmė Lenkijos prez. Boleslaw

Bierut, prem. Edvvard Osub- 
ka-Morawski ir kitus lenkus 
valdininkus, kuomet jie va
kar atvyko į Rusijos sostinę.

Irumanas Kandidatuos
1948 Metais: Wallace
NEW YORKAS, geg. 24. 

—Prekybos sekr. Wallace 
tiki jog “Prez. Trumanas 
kandidatuos į prezidentus 
1948 meta.is.” Jis pasakė ra-

Ukrainoj Pradėjo Lyti
MASKVA, geg. 24.—Lie

tus šiandien krito plačioje 
srityje šiaurinėj Ukrainoj—

porteriams La Guardia ae- j kviečių ir cukraus runkelių 
rodrome, “Aš remsiu jį.” Jis ūkių centre. UNRRA virši- 
taip atsakė į klausimą ar ninkai praeitą savaitę sakė 
jis pats žiūri į prezidentys- sausra gręsia kviečiams Uk- 
tę. | rainoj.

Vėliausių Žinių Santrauka
—John L. Lovvis atidėjo UMW politikos komiteto suė

jimą iki paaiškės angliakasių statusas einant Smith-Con- 
naJly darbo ginčų aktu. Komitetas turi galią užbaigti 
streiką.

—U.S. tarpininkas visą dieną vakar tarėsi su geležin
kelių ir gelžkeliečių unijų atstovais.

—Paštas siuntinės tik pirmos klasės paštą iki 1 svaro, 
j Toli siunčiami laiškai bus vežami lėktuvais. Oro pašto

Tegužės 25 d.: Šv. Grigą- patarnavimas toliau tęsiamas.
liūs; senovės: Agis ir Milu 
sa.

Gegužės 26 d.: Penktas 
Sekmad. po Velykų; Šv. Pi-

MANTAS ir Malonė. 
Gegužės 27 d.: Šv. Reda 

8:12. Sekmadieny giedra ir i Garbingasis; senovės: Vyr- 
šilčiau. I gaudas.

—Irano valdžios kalbininkas sakė ambasadorius Ala 
nereiškė valdžios nuomonės, kuomet kalbėjo apie rusų 
kišimąsi Irane, bet vien tik savo asmenišką nuomonę.

—Jungtinių Tautų militarinių jėgų viršininkai sakė iie
lypas Neri; senovės: ALGI- vienbalsiai sutiko dėl visų problemų susijusių su, pasaulio

apsaugos ir taikos palaikymu.
—Teismas išteisino ir paliuosavo keturis Toledo. Peo-

-~ia and Western R.R. sargybinius, kucie buvo kaltinami 
dviejų unijos pikietninkų nušovimu.

Vyriausybė Kalbėjo 
Vien tik Apie Streikus

WASHINGTON, geg. 24.— 
Pašto viršininkas Hannegan 
s?.kė Prez. Trumano kabine
tas savo posėdyje šį rytą 
padėjo visus kitus reikalus 
į šalį ir svarstė vien tik 
streikų reikalą.

Paklaustas apie konferen
ciją, Darbo Sekr. Schvvellen- 
bach sakė neturįs ką sakyti.

Dėl Vagonu Trūkumo 
Užsidaro Kasyklos

VVASHINGTON, geg. 24.- 
Minkštos anglies kasyklų 
savininkai šiandien tarėsi 
su kasyklų administrato
rium Krug dėl valdžios issi- 
deriamos sutarties sąlygų. 
Vidaus reikalų sekretorius 
va.kar paaiškino savo pozici- 
ią UMW prezidentui Lewis, 
kurio 400,000 angliakasių 12 
dienų paliaubų metu kasė 
Anglis.

Dėl gelžkeliečių streiko 
tūkstančiai anglies vs.gonų 
buvo sustabdyta įvairiose 
vietose ir iš tos priežasties 
atrodo kasyklos turės visai 
užsidaryti.

Atomu Laboratorijos 
Darbininkai Sužeisti

LOS ALAMOS, N.M., geg. 
24.—Los Alamos atominės 
iėgos laboratorijos viršinin
kai pranešė, k?.d “nelaimė”

į vyko antradienio popietį, ir 
kad “mažas skaičius” asme
nų buvo sužeista. Nieko ne
pasakyta kas ta nelaimė bu
vo laboratorijoje, kur buvo 
išvystyta atominė bomba, ir 
kur slaptai dirbama nuo Ra
čo pabaigos.

Naujas Karo Pabūklas:
Bakterijų Švirkštimas
WASHINGTON. geg. 24.— 

Apšvirkštims.s bakterijomis, 
kurios sakyta gali vienu 
smūgiu išnaikinti didelius 
miestus ir ištisus javų lau
kus. yra naujausias ,a1aptas 
ginklas, “kur kas pavojin
gesnis už atominę bombą.” 
Kol kas vien tik Amerika, 
turi toki ginklą.

Tos žinios paaiškėjo iš 
Kongreso šiandien, kuomet 
ats. Albert Thomas(D.,Tex.) 
rnetyčia vakar paminėjo.

1 Užmuštas. 4 Sužeisti
Komunistu Masmitinge
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija, geg. 24.—Raportuota 
jog vienas asmuo buvo už
muštas ir bent keturi kiti 
buvo sužeisti kuomet ra.itoji 
policija šaudė į kelių tūks
tančių minią susirinkusią 
Largo Carioca aikštėje ko
munistų masmitingui. Minia 
buvo susirinkusi paminėti 
komunistų partijos legaliza
vimo vienų metų sukaktį, 
nežiūrint policijos įsakymo 
prieš toki susirinkimą.

SKAITYTOJU DĖMESIUI!
Pašto departamento Chicagos skyriaus viršininko 

pranešim:', dėl vykstančio gelžkeliečių streiko nepriima,- 
ma laikraščiai siuntimui prenumeratoriams už Chica
gos miesto ribų. Tikimės jog mūsų laikraščio skaityto
jai supras padėtį ir pakęs šį laikiną DRAUGO neatsi
lankymą. ADMINISTRACIJA
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šeštadienis, geg. 25, 1940

HELP WANTED

MERGINU 17 iki 28
Pradedant 70 c. Į Valandą 

- Be Jokio Patyrimo!
Puikus darbas — malonūs žmonės — tikra proga 

Jums Wrigley’s Gum dirbtuvėje.

1. Gėrėkitės švariu, maloniu, 
lengvu' dienomis darbu!

2. Pastovus darbas — algos 
pakėlimus po vieno mėnesio!

3. 5 dienų, 4o-val. savaitė!
4. Laikas ir pusė už viršlaikj!
5. Proga įsidirliti ir pagerinti 

savo stosi!

High School Seniors: Ruoškitės geram darbui 

dabar — pradėsit dirbti kada užbaigsit mokykla.

ATEIKITE Į MCSŲ SAMDYMO OFISĄ DABAR!

Wm. Wrigley Ir. Company
Išdirbėjai Wrigley’s Spearmint Gum 

3515 SOUTH ASHLAND AVENUE

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADV ERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearboen Street 
Tel. RANdolph 0488-04811

HELP VVANTED — VYRAI

DISIŲ PLOVĖJŲ
VIRTUVĖJE VYRŲ

IrfMip bankos Cafeteri ’ole. Gera mo
kestis, trtimpos valandos. Pastovu
mas. dienom's. Sekniad. ir šventad., 
nereikia dirbti. Apninkamos atosto
gos. .Atsišaukite.
PERSONNEL DEPT. 3rd FL.

164 W. JACKSON BLVD.

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

CADILLAC MOTOR 
CAR DIVISION 
2025 E. 71st St.

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

S. KARPEN & BROS.
636 W. Cermak

REIKIA
PORTERIO

Del VVest Side 

Išdirbimo Kompanijos 

PASTOVĖS DARBAI

ATSIŠAUKITE

A. STEIN & CO
1143 W. CONGRESS

SPRAYERS
Patyrusių prie medinių rakandų. 
Pastovūs darbai, užtenkamai virš
laikio.

EUREKA FURN. MFG. CO.
5949 S. LOWE

AMERICAN 
C AN

COMPANY
REIKIA

AUTOMATIC 
DIE SETTERS

TURI BCT PATYRI;: PRIE MAC- 
PONAM) & GANGO AUTOMATIŠKŲ 

8TRIP FEED PRESŲ
Pastovūs Darbai

6033 S. VVESTERN AVĖ.

reikia 
2 PUIKIŲ CIJSTOM

UPHOLSTERIŲ
Mes mokam aukščiausia ratą 

mieste.
15 IKI 20 V Ale VIRŠLAIKIO 
KAS SAVAITI,; MOKANT UŽ

LAIKA IR PUSĘ
švarus, sveikas ir lengvos darbo 

sąlygos.

8026 S. COTTAGE GROVE
HUDSON 2544

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

6. šventadieniais ncdirbsit — 2 
sav. apmokamos atostogos!

7. švarios uniformos duodamos 
ir išvalomos veltui!

8. Skanūs valgiai žema kaina 
mūsų pat cafeterijoj!

9. Tikra apsauga jums per libe
rali} Employees Benefit Pieną'

HELP WANTED — MOTERYS

III

MERGINU
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 

LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 1 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTŲ

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue 
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

VAT.YMIJI MOTERIŲ 
LOOP RANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. Ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ar mapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.

PERSONNEL DEPT. 3rd FL.
164 IV. JACKSON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

JAUNŲ VYRŲ
IR MOTERŲ

IŠMOKTI .SI’RINGSŲ AMATA 
Malonios darbo sąlygos, greitas 
Įsidirbimaa. Atsišaukite:

MAJOR SPRING & 
MFG. CO.

428 W. 38th St.

HELI’ VVANTED — VYRAI

MOLDERIŲ 
Bench ir Sųueezer

TAIPGI PADFJRJO 
ALI .MINI M FOUNDRfiJE

ATSIŠAUKITE 

CANT PRODUCTS CO.
3016 W. MEDILL

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKAI’ tarpe tremtinių Vokie
tijoje JONO NOREIKOS. irlmiMtn 
Varniuose Ir VIKTORIJOS iNOREl- 
KAITftS gim. Plateliuose. I’atys nr 
žinantieji malonėkite atsiliepti: — 
JOHN MIIJ.F.It e/c Estabmokc, 47 
East Oak St., Ulilcajro, III.

GERA PROGAI

TAVERNAS PARSIDUODA — se
niai įsteigtas biznis, labai geroj vie
loj. Parsiduoda Iš priežasties senat- 

' vės Ir apleidimo miesto. Atsikreipki
te tarp » ryto iki 1 pp. — 2860 IV. 
CERMAK RD.

| Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Tercbeizvtė Tvasė. ištekėjusios 
pavardė neėinoma, kilusi iš Aug
menų km.. Baisogalos vai., Kė
dainių iipskr.

Tidmanas Adolfas, iš Ratįnin
ku km., Girkalnio vai., gyv. Či
kagoje.

Tunišienė-Masiokaitė Salomėja, 
gilu. Vaduokiiuose.

Ukrinus Jonas, sūnus Leono, gi
męs Liepojuje. buv. operos mu
zikantas Lietuvoje, išvyko Ame
rikon iš Varšuvos su operos an
sambliu.

Uzneviėiūtės ar Urneviciūtės 
Elzbieta ir Kastulė ‘š Kidoliškių 
km., Marijampolės apskr.

l'žusieniai, iš Gristupio, Ragu
vos viii., gyv. Čikagoje.

Vaišvilas Jonas ir Vaišvilas 
Petras, gyvenę ar dirbę Čikagoje, 
Mid-West Armature Service.

Valinskai, keturi broliai, kilę 
iš ševeliškės km.. Kelmės vai.

Valius Pranciškus tWallaee 
Frank), gyv. M’estville, 111.

Vasiliauskienė-Maeikaitė Juzefą 
kilusi iš Kanapukų km., Kaltinė- 
nlų vai., jos vyras Petras Vasi
liauskas ir vaikai Juozas ir Pet
ras, gyv. Čikagoje.

Vembrienė-Sarpaliūtė, iš Ig
liaukos, Marijampolės apskr.

Venclova Feliksas ir Venclo- 
vaitė Ona, vaikai Zdanevičiūtės- 
Venelovienės, nuo Šeduvos.

Vilkas Jonas, sūnus Juozo, iŠ 
Naujasodės km., Ramygalos vai.

Wagner (gal Vaičius?) Geo., 
kilęs iš Užlieknių km., Viekšnių 
vai., Mažeikių an., gvv. Čikagoje.

Zab’.eekienė (Zabloeky)-Lueky- 
tė Ona, kilusi iš Narto km., gyv. 
VVaterbury, Čonn.

Zakaras Aleksandras, kilęs iš 
Kaltinėnų parap. ir jo vaikai A- 
leksandras, Vladislovas, Sofija ir 
Bronislava, gvveno Čikagoje.

Zelnckienė-Sarpaliūtė, iš Igliau

HELP AVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽ ENI TO R K Ų
UŽDARBIS 72% J V AL. PRADŽIA. 

77% J VAL. PO 3 MtN.
82% J VAL. PO 6 M£N.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIKŠIO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

)

SAMDYMO OFISAS
, MOTERIMS

STREET FLOOR

309 W. VVASHINGTON ST. 

—— 4- 1 - 4- ■■■

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą

► /

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINOS & 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.

' šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

kos, Marijampolės apskr.
Zigmant NValter, gyvenęs Cle- 

veland, Ohio.
Žebrauskas Antanas, iš Mari

jampolės.
Žilinskas ar įpėdiniui, kil. iš 

Baliibostų km., Rudaminos vai.
Žilinskienė Ivanavieintė ar Iva- 

km., Vilkaviškio apskr,, gyv. Los 
Angeles.
nauskaitė Konstancija, duktė Ka
rolio, kilusi Pustapėdžiki k., Vil
kaviškio vai., gyv. čleveland, O.

Žuklevieius Matas, iš Mažučių

Alkęviez A., gyvenęs kuriame 
tai Staten Island miestelyje, 30 
Sandcrs St.

Andriušiūtė Domicėlė, iš Ig
liaukos, Marijampolės apskr.

Avižius Jonas, turėjęs giminių 
Sasnavos purup., gyveno Vašing
tone, turėjo ūkį prie miesto.

Bakučionytė Pulionija, ir jos 
sesuo, kilusios iš Pžušilių k., Pa
baisko vai., Ukmergės apskr.

Baltiii'agis Antanas, gyvenęs 
Russelton.

Baltuška Adomas iš Marijam
polės.

i Baranauskas Antanas iš Aly
taus.

Benediktas Jurgis iš Juodpetrių 
k., Bataki'i vai., Tauragės apskr., 
gyv. Čikagoje.

Bendorait ienė - Gedaminskaitė 
Marija, kil. iš Mergeluičių km., 
Kruopių vai., Šiaulių apskr., gyv. 
Čikagoje.

Buigūnienė ar Buginienė S., 
gyv. Northern Blvd., Long Island 
City.

Butrim (Butriinavičius) Vincas 
ir jo sūnus Jonas, gyv. Roehes-

šeryje.
Uepskis Petras.
Uhirin Teodoras, gyv. Brcok- 

iyne, buv. kasininkas Ilamburg 
America Line. .

Čepkauskas Aleksas ir Čepkaus- 
kas Justinas, broliai Guos, kil. ' 
iš Vilkijos vai., Kauno apskr.

Černauskas Pranas.
Dalanga uskas Justinas, gyv. 

Philadelphijoje, brolis Juliaus.
Dargužis Juozas ir Dargužis 

Stasys, kilę iš .Juškaičių k., Ža
garės vai., gyv. Čikagoje.

Daučanskas Petras, brolis Jo
no, kil. iš Vilkijos vai., Kauno 

‘apskr.
Daukantas Antanas, turi resto

raną New Yorke, kilęs iš Židikų 
vai., Miižeikilų apskr.

I)idžbalienė-Skripkutė Kristina, 
iš Daukšių k., Žagarės vai.

Dubakas Boleslovas, iš Čižiūnų 
k., Rimšės vai., Zarasų ap., gyv. 
čikkagoje.

Gedvilienė-Buivilaitė Vincenta, 
iš Būdviečių. Kretingos ap.

Gogelienė-Baranauskaitė Mari
ja, iš Debeikių bažnytkaimio, U- 
tenos apskr.

Gross August, iš Visginių, gyv. 
Mihvaukec.

Gumbelevičiūtės, dvi seserys, 
kil. iš Putčių k„ Pabaisko vai., 
Ukmergės iipskr.

Gustas Povilas, kil. iš Karališ
koj km., Kidulių vai.

Jasiul.vtė Ona, vienuolė, 
Daukšių k., Žagarės vai'.

Joeaitė Julė, ištekėjusios 
varde bene Linkaitienė, ar 
kartiem', kilusi iš Šaukėiuj 
Šiaulių ap., gyv. Čikagoje.

J u rgsehat -t • ross Maria, 
Tupikuose, gyv. Mihvaukec.

Jurkinas Petras, kilęs iš

is

pa
siu
vai., 

gim.

Bar- 
apskr.,tininkų vai., Vilkaviškio 

gyv. VVoreester, Mass.
Kantanavičius Juozas, iš Pa

bališkių, Veiverių vai., Marijam
polės ap., gvv. Grand Rupids, 
Mieh.

E3S

t Karpavičius Vincas ir Karpa- 
,vičius Juozas, sūnūs Vinco, kilę 
iš Vilkaviškio apskr.

Kepalas Mary, gyv. Northern 
jBlvd., Long Island Uity.

Kersnauskas Otonas, sūnus An
driaus ir Faustinos.

Kiškis-Vaičiiinas Povilą*. kil. iš 
Žvirblių k., Pandėlio vs. Rokiš
kio apskr.

Koehanskiai, Vincas ir Vikto
rija, kil. iš Varėnos, Alytaus ap., 
gyv. Bostone.

Kraujeliai, penki Kotrynos bro
liai, Ignas gyv. Brooklyne, ir Mo
tiejus gyv. Čikagoje.

K rausė Gustavas, sūnus Jur
gio, kilęs iš Kudulių vai., ŠakRii 
ap., bene gyv. Minersville.

Kripaitis Juozas, kil. Kuršėnų 
vai., Šiaulių ap., gyv. . Detroite.

Kruveiis Juozas, gyv. Pliiladel- 
Phijoje.

Kulis, Benediktas, Alfonsas ir 
Jonus, iš Kalnočių k., Obelių v., 
Rokiškio ap., ir Miltinai, gimusi 
Amerikoje, gyv. 'Brooklyne ar 
Bostone.

Kuršvietis Pijus, sūnus Motie
jaus, iš Rakausklų k., Keturvala
kių vai., Vilkaviškio ap., gyven. 
Baltimorėj.

Kužleikienė-Buteikytė Ona, se
suo Jono, gyv. Philalelphijoje.

Lapenas Juozas ir Matilda.
Lapinskas Andrius, sūnus Vin

co, kilęs iš Kruonio va.1.
Liiučka Povilas, gvv. Broekton. 

Mass.
Lauraitis Jonas, kilęs ai' tu

rėjęs giminių Seiminiškiuose.
Leonavičiui, Klemensas, Jurgis 

ir Feliksas ar Izidorius, kilę iš 
Liaudiškių k., Radviliškio valse., 
Šiaulių ap., gyv. Nevv Yorke, Či
kagoje, ar San Franeiseo.

Leščinskas Jomis su šeima, kil. 
nuo Vilkaviškio, gyv. Baltimorėje

Mackevičius, iš Želvos vai., Ūk
mergės apskr.

Mackevičius Kazys, kilęs iš 
Kalviškių k., Dūkšto vai., Zarasų 
apskr., gyv. Čikagoje.

Makauskienė Veronika, kilusi iš 
Vartų k., Bartininkų vai.. Vilka
viškio ap., gyv. Brooklyne.

Martinaitis Bronius ii- Marti
naitis Petras, sūnūs Juozapo, ir 
Domicėlės Mikalauskaitės-Mail i- 
naitienės, gyv. Čikagoje.

Matakaitė iš Šiaulėnų, Šiaulių 
apskr.

Matukaitytė Ona, ištek, pavar
dė nežir.oma, kil. iš Bartininkų 
vai., Vilkaviškio ap., gyv. Wor-

—
PATAISYKIT SAVO NAMO 

STOGĄ ir UŽDEKIT 
MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
86 lb. — 2nd Ridi .... $1.66
Briek Sbling ■— Roll ........... $2.15
Hcavy Briek Sidlng .............. $0.85

Ketvirtainė pėda.

TURIM PILNA PASIRINK IMA 
A-l

rūšies stako — Lentų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga narna taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkaiam 
namus su Insul Briek popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams
Mes turim gerą lietuvi karjumterl

AI-BERT LITMBER & SUPPLY 
COMPANY

3866 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYEITE 2161

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

eester, Mass.
Mcnz John, pjv. Ne\v Yorke.
Mickevičius Bronius, Kazimie

ras, Vladus, Marija ir Stanislava, 
gimę Amerikoje, lankėsi Lietu
voje ii1 vėl gi ižo Amerikon.

Miekuvienė-Steiavilaitė Ona, 
duktė Andriaus, iš šveiščių km., 
Batakių vai., Tauragės apskr.. iš

Gyvas-Įdomus-Įspūdingas

įkurtuvių Balius
DON VARNAS AMERICAN LEGION POST NO. 986

Šeštadienį, Gegužio 25 Diena
MICHAEL J. FLYNN HALL 

3231 VVest 63rd Street, Chicago.

5 Skyrių “Good Time” Programa, Dalyvaujant 
Vidurmiesčio Artistams. Rinkimas Baliaus Karalai
tės ir Įteikimas Dovanų.

ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS 
Įžanga su taksais — 76 centai ............... Pradžia 8 vai. vakare.

F

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Slfi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumifure Co.
— PAKLOK SU1TE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

ftią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. BiU of Rights patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

JT

tekėjusi už Antuno Mickaus.

Miniuko Valerijono, iš Rygos, 
giminės prašomi atsiliepti.

Cunsulate General of 
Lithuania,

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

%

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

MIIJ.F.It


T
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 Squth Oakley Avė. ‘ Chicago, Ulinols
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC 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, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražlhame, Jei neprašo, 
ma tai padaryti ir neprislunfiiama tam tikslui pašto lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumį. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 81, 1916 at Chicago, Tll- 
Under the Act of March 3, 1879.

Streikai Ir Pasekmės
IŠŠAUKIAMAS TAUPUMO REIKALAS

Užvakar prasidėjęs geležinkelių streikas tuoj supa- 
raližiavo krašto ekonominį sąjūdį. Streikas uždarys 
daugelio dirbtuvių duris, nes joms nepristatys pakan
kamais kiekiais kuro ir visokios reikalingos medžia
gos. Miestų ir miestelių gyventojai greit pajus mais
to ir kitokių gyvenimo reikmenų trūkumą.

Kaip aštriai tie visi trūkumai pasireikš, žinoma, daug 
pareis nuo to, kaip ilgai tęsis streikas. Bet ir kelios 
dienos padarys daug žalos pramonei ir visam ekono
miniam gyvenimui.

Susidariusi padėtis žymiai sustiprina reikalą taupyti 
maistą ir kitką, kas reikalinga mūsų kasdieniniam gy
venimui. Pirmasis reikalas jau seniau buvo kilęs: tau
pyti, kad kitų kraštų badaujantiems žmonėms būtų ga
lima pagelbėti. Dabar, kai geležinkeliai sustojo, reikia 
taupyti, ks.d ilgesnį laiką užtektų to, ką turime ir ką 
galėsime gauti iš pirmiau atvežtų produktų.
KENKIA REKONVERSIJAI

Kalbant apie streikus aplamai, reikia pasakyti, kad 
jie vyksta tokiu laiku, kuriuo jie daugiausiai kraštui 
žalos padaro. Per kelis metus tęsęsis karas ekonomi
niame gyvenime paliko dideles spragas, kurias galima 
buvo užtaisyti tik tuomet, jei įvairių pramonių gamy
ba eitų plačiu užsimojimu. Tik tokiu būdu būtų galima 

% patenkinti šiandieninius visuomenės reikalavimus ir sėk
mingai pravesti ekonominę rekonversiją.
SPIRIA PRIE SIENOS

Darbininkų unijų bosai žino, ką jie daro. Šiuo pusė
tinai kritingu momentu išveda, darbininkus į streiką 
dėl to, kad aiškiai žino, jcg jie prispiria prie sienos ne 
tik kapitalą ir ne tik vyriausybę, bet ir visą visuome
nę, paliečiant jos pačius gyvybinius reikalus.

Geras reiškinys yra tas, kad didelės krizės laiku, 
visuomenė perdaug nesinervina. Ji laikosi šaltai ir iš 
savo pusės daro viską, kad išeiti iš tos krizės mažiau
siai pažeistai. Karas, mat, ją išmokė, užgrūdino.
AR KALTI DARBININKAI?

Reikia konstatuoti ir tą faktą, kad ne per daug kal
tinami organizuotieji darbininkai. Kylant kainoms ant 
pragyvenimo būtiniausių reikalų, darbininkai turi rei
kalauti didesnio atlyginimo už savo darbą. Tuos rei
kalavimus statyti juos paskatina ir žymiai padidėję 
kapitalistų apetitai iš pokarinės rekonversijos darbi
ninkų ir visuomenės sąskaiton didelius turtus susikrau
ti. Nors mes neužgiriame tokių unijų žygių, kurie gali 
pažeisti krašto ir visuomenės gerovę per daug aštriai 
ir skaudžiai, tačia.u neužgiriame nė darbdavių užsispy
rimo nepripažinti darbininkams to, kas jiems priklau
so.
VALDŽIOS PAREIGOS

Mūsų federalinė vyriausybė taip jau nėra visiškai 
pateisinama. Kylančios krizės tarp darbo ir kapitalo 
metu ji neparodė pakankamai iniciatyvos ir energijos. 
Ji daug rūpinosi apie tai. kas kitur dedasi, tačiau pa
miršo nuosavų namų tinkamu tvarkymu. Vyriausybės 
tarpininkavimas tarp darbo ir kapitalo tokiais momen
tais, kaip dabar, yra būtinas.

Kongresas irgi perdaug eikvoja laiką kalboms ir gin
čams. Toks senatorius Pepper ir kiti panašūs gatavi 
viską atiduoti totalitarinei Sovietų Rusijai, tačiau ne-

Šeštoji Pasaulio Dalis Dar Tironų Rankose, - 
Rašo Kravčenko

— NEBUS PASAULYJE TAIKOS, KOL RUSIJOJE
VIEŠPATAUS DIKTATŪRA. — TRYS SOVIETŲ
DARBININKO KRYŽIAI. — NAŠLE NUTEISTA
PRIVERSTINAM DARBUI, KAD PAVĖLAVO ATEI
TI I FABRIKĄ NUO SERGANČIO VAIKO. — IŠBA
DĖJĘ ‘BEZPRIZORNINKAI” RENKA PRO TRAU
KINIO LANGUS IŠMESTUS KAULELIUS. — DAUG
RUSIJOS ŽMONIŲ GYVENA IŠSIKASĘ URVUS
ŽEMESE. I

Rašo dr. J. Prunskis 

(Tęsinys)

‘ZEMLIANKOS”

Gyvenamų butų trūkumas Rusijoje vietomis tiesiog 
kritiškas. Daugelyje naujų pramonės rajonų žmonės, 
tūkstančiai šeimų, gyvena drėgnuose urvuose žemėje, 
vadinamuose “zemliankomis,”: neturintieji kur prisi
glausti — išsikasa kur kriaušiuje daubą, viršuj perde
da lentomis, šakomis, apipila viršų žemėmis, padary
dami stogą, o priešaky įtaisydami duris. Paprastai zem- 
liankos yra apie 16-18 pėdų ilgumo, 8-10 pėdų platu
mo ir 6-8 pėdų gilumo, kur vos gali sutilpti pora žmo
nių.

Daugelyje vietų kenčiama nuo susisiekimo nedatek- 
lių. Tūkstančiai pervargusių vyrų ir moterų dar turi 
dvi ar tris valandas laiko eiti į darbą ir grįžti namo. 
POLICINES PRIEMONES SOVIETUOSE

Priespauda, vargas Rusijoje visada taip skaudžiai 
buvo Kravčenkos jaučiama ir kai Rusijoje imta rašyti 
apie nacių žiaurumus, jisai savęs klausė:

— Bet kuo gi tas skiriasi nuo žiaurumų pačioje so- 
vietijoje.”

Tik jis ryškiai pabrėžia: dėl tų Rusijos kančių nėra 
kalta pati Rusijos tauta, net ir pati partija čia neat
siklausiama dėl pasirinktos linijos. Visą atsakomybę 
neša Stalinas ir Politbiuras:

— Nėra jokios niekšybės, kurios negalėtų padaryti, 
pravesti vyriausybė, absoliučiai kontroliuodama spau
dą, radiją, mokyklas, partijos platformas ir turėdama 
savo rankose policiją galinčią įvykdyti “vienbalsius 
nutarimus. ’’
NIEKUR PASAULYJE SKURDAS TAIP NEPRIDEN
GIAMAS PAŽANGOS ŠŪKIAIS

Ta neišpasakyta tironija ir palenkė Kravčenko ieš
koti būdų pasiekti užsienį ir ten atskleisti tiesą apie 
Rusijos priespaudą:

— Tai nebuvo mano kaltė, kad aš apleidau savąjį 
kraštą. Tai kaltė supuvusio ir nežmoniško rėžimo. Vie
nintelis dalykas, kurį aš galėjau padaryti dėl savo ken
čiančios tautos, buvo pabėgti ir tada bandyti pasau
liui kuo geriausiai pasakyti viską, ką žinojau.”

Jau bevažiuodamas į, Ameriką (kaip sovietų siunčia
mas karinių užpirkimų komisijos narys) Kravčenko 
turėjo progos įsitikinti, kad Vladivostoko juodojoje 
rinkoje kilogramas (du su puse svaro) lašinių kaštuoja 
1,200 rublių (kai vidutinis darbininko uždarbis 150-300 
rublių mėnesiui).

— Niekur pasaulyje, — rašo Kravčenko apie Rusiją, 
— nėra sukoncentruota (sutelkta) tiek daug baisių ken
tėjimų ir tiek politinio despotizmo, niekur pasaulyje 
nėra skurdas taip begėdiškai pridengiamas “pažan
giais” obalsiais. x

sirūpina savo atstovaujamų žmonių reikalais ir savo 
krašto gerove.

Viską suvedus į krūvą, turime ne vieną šių streikų 
kaltininką, bet pusėtinai didelį, jų būrį. Ir kas labiau
siai nuo to nukenčia? Aišku, kad milžiniškoji žmonių 
dauguma. »

★
Visuomenės Talka Svarbiai Įstaigai

Organizuotoji Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų 
visuomenė yra pasiruošusi rytoj ištiesti savo morali
nės ir medžiaginės paramos ranką tai įstaigai, kuri tos 
paramos yra. užsipelniusi ir reikalinga.

Tokiam darbui organizuotąją visuomenę sutraukia 
veiklioji Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija, 
kuri rytoj laiko metinį seimą Švč. Panelės Gimimo 
parap. salėj.

Šv. K. A. R. D. dirba per ištisus metus, kad kiek 
galint daugiau naudos padaryti mūsų mergaičių aukš
tesnei mokyklai — akademijai. Dėl to ji pelno pagar
bą, o rytoj turi susilaukti stiprios paramos iš plačio
sios visuomenės atstovų, kurie ‘tik vieną kartą į me
tus tesusirenka svarbiai ir naudingai lietuvių švietimo 
įstaigai paremti.

Šv. Kazimiero Akademija dabar gražiai ir plačiu mas
tu dirba, bet jos vadovybė planuoja ateityje savo dar
bą žymiai praplėsti. Mūsų pareiga jos tuose užsimoji
muose padėti.

Rimties
VALANDĖLEI...

Pažadų Reikšmė
Rinkimų metu daug duo

dama pažadų, bet metams 
bėgant visi užsimiršta, kas 
ateičiai buvo pramatyta. 
Prasčiau atsitinka, kai at- 
sakomingas žmogus pažada 
tokių dalykų, kurių jis pats 
netvarko arba gal tik netie
sioginiai jam priklauso. Ta
da nesusipratimams nėra 
galo.

Prezidentas su vienu bei 
kitu asmeniu pasikalbėjęs, 
visiems darbininkams priža
dėjo daugiau algos parūpin
ti nekeliant maistui ir dra
bužiams kainų. Tasai klau
simas pasidarė opus, nes 
darbdaviai įsižeidė; jeigu 
jis pažadėjo, tegul moka 
tiktai ne mūsų pinigais. Mū
sų dirbtuvės, įrankiai, kam 
jam kištis. Nesmagu.

★ ★ ★
Pažadas duotas, kas to

liau daryti, sudaro baisų gal 
vosukį. Kaip lengva pasa
kyti, kad nereikėjo duoti 
tokius pažadus, bet faktas 
lieka — pažadėta, reik pa
sitikėjimą ugdyti, nenaikin
ti. Prezidento kebli padėtis, 
bet ne tik jam taip įvyko; 
randasi visa eilė panašių ir 
skaudesnių atsitikimų gyve
nime.

★
Jonas gera.i jautėsi. Par

sivedė namo tris draugus va
karienės, žmonai nieko ne
pasakęs. Draugams jis už
tikrino, kad jo moteris ge
riausia virėja, nuolat mėgs
ta turėti svečių; žadėjo Jo
nas, kad jo Marytė padary
sianti puikią vakarienę, ko
kios jie savo gyvenime nėra 
ragavę. Bus prie valgių ko 
nors išsigerti. Gražus pasiū
lymas.

Jonas pravėręs duris pa
matė užsiverkusią žmoną. 
Kai pranešė, ka.d jis parsi
vedė draugų vakarienei, Ma
rytė išėjo iš kantrybės. “Nu- 
dvėsė mano katinėlis, o tu 
nori, kad aš baliavočiau ne
paisydama kaip man širdį 
skauda dėl tokios nelaimės; 
kur tavo protelis.” Jonas 
draugus nusivedė į. valgyk
lą.

★ ★ ★
Vaikas mokykloje gavęs 

požymius žada daugiau lai
ko pašvęsti mokslui. Moti
na vaiką taip pat ragina 
prie didesnio stropumo pri
žadėdama parūpinti jam dvi
ratį. Tėvas, išgirdęs žmonos 
pažadą kumštimi daužė sta
lą, šaukė kad dviračio ne
bus namuose, kol jis gyvas 
bus. Vaikui nežinia ko klau
syti. Ar gali motinai pasi
tikėti?

★ ★ ★
Nusidėjėlis, gero nusitei

kimo pagautas, Viešpačiui 
daug pažada; kai tik turės 
daugiau sveikatos, pradės 
vesti šventesnį gyvenimą: 
pavargėlius sušelps, rems 
labdaringus darbus, misijas. 
Nusidėjėlis tačiau laukia, 
kad Dievas nepaprasta pa
galba apdovanos visas gy
venimo dienas.

★ ★ ★
Kristus daug pažadėjo 

žmonijai, bet Jo pažadai vi
sada vykdomi, jeigu tiktai 
prisilaikoma sąlygų. Tos są
lygos, visai paprastos — se
kti Jo šventą valią, vesti 
gerą gyvenimą, saugotis 
nuodėmė?. Amžina laimė pa-

KOVA 112 LIETUVOS LAISVE
(Pabaiga)

Deja, šių metų politinių j- 
vykių raida, o ypatingai pas 
tarųjų mėnesių nusivylimai, 
ryškių-ryškiausiai parodė, 
kad visuotino suverenumo 
lygybės principas, tuo bent 
tarpu, lieka išimtina Jung. 
Amerikos Valstybių svajone. 
Principai — principais, o gy
venimas — gyvenimu. Tuzi
ną nepriklausomų valstybių 
užėmę, rusai ne tik kad ne
nori galvoti apie pasitrau
kimą į savo ribas, bet dargi 
daro pasirengimus toliau 
plėstis.

Ir tai nepaisant principų 
ir raštų bei žodžių, pakar
totinai duotų iškilmingų pa
sižadėjimų...

Savo laiku mes buvome 
rašę, kad Jung. Tautų pasi
sekimo rodyklių mes laiky
sime kaip tik to visuotinio 
suverenumo lygybės princi
po visoms taiką mylinčioms 
valstybėms praktikoje įgy
vendinimą, konkrečiai tų 
valstybių iš raudonosios o- 
kupacijos išlaisvinimą ir jų 
į Jung. Tautų tarpą priėmi
mą.

Toji diena ne tik kad ne
atėjo, bet ir neatrodo, grei
tai ateisianti. Bendro nusi
vylimo neslepia ir preziden
tas Truman, kurs V-E meti
nę mininčioje kalboje prisi
pažino:

“Praėję metai tik daugiau 
mus ir mūsų įpėdinius įsą
monino toje reikšmėje, kuri 
pridera savim pasiaukavu
siems...

Nors jų auka teisingumo 
ir nesukūrė, bet jie davė pro
gą mums jį susikurti; taip 
pa.t ji nesukūrė ir saugumo, 
bet tik progą jį sudaryti; ne 
taiką, bet tik progą ją pa
siekti. Lai kiekvienas iš mū
sų persitikrina, kaip jis ta 
didele auka sukurtą progą 
per paskutinius metus yra 
išnaudojęs.

žadėta už tinkamą gyveni
mą, tikrai verta dėti pas
tangų pasinaudoti nepapras
ta malone. A.B.C.J.

Šios progos su mumis am
žinai neliks, toliau tęsia Tru
man.

Nebent tas progas mes iš
naudosime nedelsdami, visu
moje ir be savanaudiško iš
skaičiavimo; kitaip jos iš 
mūsų rankų išslys...

Tiesa, laiko daug neliko, 
ir Prezidento Trumano mi
nėta, riba artinasi greičiau, 
nei daug kam tai gali atro
dyti.

Vienok faktas, kad susida
riusią padėtį ir savo užda
vinius mūsų valdžios sluoks
niai aiškiai supranta., jau 
yra pats per save dikčiai 
džiuginantis reiškinys. Ja
me mes matome viltį, ka i 
pagaliau bus ryžtasi pasau
lį daryti tikrai padoria pa
doriam žmogui gyventi vie
ta. Mes linkime, kad pado
rumo grąžinimas būtų pra
dėtas nuo Lietuvos ir jos 
kaimynų, Latvijos ir Esti
jos.

Kiekvienas žmogus nešio
jasi savo vertybę; didybė ar 
menkumas priklauso mūsų 
pačių valiai. — S. Shieies.

i RENDUOJAME GRINDŲ j 
• TRINIMO MAŠINAS — j

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN »roOHE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipj-t —
MARTIN SENOI'R MALIAVŲ 

I.R VARNIŠŲ, ir — 
KEM-TONE VALSI’AR.

Tinime Gražu Pasirinkimą 
lOlOni. SIENINES POl’ll'.ROS

Duodame 20% Nuolaidą!

MARGUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

IBARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos, 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlil 2242

aVIECIAMI
KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ

Roofing- Siding
7STOGŲ 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
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G DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACO, ILLINOIS šeštadienis, geg. 25, 1946

ggssjgs&adig!

j Didysis Piknikas Lietuvių Senelių Prieglaudos Naudai !
!l ______ _ _ _______ _ _ _....................... .................................... .. - - “""“7“ (!)

VYTAUTO PARKE
rie 115-tos Gatvės ...................................... tarpe Pulaski Road ir Cicero Avė.

— Rengiamas —

Į LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS!
M Savo atsilankymu į pikniką padėsime užbaigti šią statomąją lietuvių senelių 

M prieglaudą! — Mirusių Atminimo Die.ią vykstantieji rytą į Šv Kazimiero 
kapines savo automobilius galėsite parkyti Vytauto Darže visiškai dykai.

iiMRr -i -
<:•

"or*-* < /■' Hm

<<’T.... X ’ ~
v

Ketvirtad., (Mirusių Atminimo Dieną), Geg, 30,1946 į
Pradžia - 12-tą valandą: Įžangą - Dykai.

Piknike galėsite tikrai pasidžiaugti. Bus orkestrą šokiams, gėrimai, dainos, 
šokiai ir visokie įvairumai visiems. Restorane valgių nepritrūks. Taigi, re- įjj
zervuokite šią dieną mūsų pinikui!

Nuoširdžiai kviečia visus,

GoS
PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Rusai bėga iš armijos

Kad nepatekus atgal i komunistų
rr ■ rr

rojų
KASDIEN ŠIMTAI DEZERTYRŲ IŠ SOV. RUSIJOS 

OKUPACINES ZONOS. GERIAU BADAUTI, POŽE
MIUOSE GYVENTI, NEGU GRĮŽTI Į RUSIJĄ.

Kun. Bernard R. Hubbard,
S. J., kurs pastaruoju metu 
yra apkeliavęs Italiją. Bava
riją, Austriją ir Vokietiją, ir 
dabar grįžęs į Ameriką, šio
mis dienomis Chicago Klu
bo tarybos suruoštam jam 
priėmime padarė įdomų pra
nešimą iš kelionėm ir ypa
tingai iš Vokietijos.

# * •
Kalbėdama* apie okupaci

nę Vokietijos administraciją, 
kun. Hubbard sakė, jog mil
žiniškoji rusų kariuomenė 
Sov. Rusijos zcnoje r.yksta, 
kaip pavasarį sniegas. Nėra 
tos dienos, kad desetkai, 
net šimtai, netaptų dezerty
rais, nepabėgtų iš kariuome
nės. Jie beveliją karo sunai
kintoje Europoje gyventi po
žemiuose, negu grįžti į Sov. 
Rusiją, kur, pasak komunis
tinių tauškininkų, yra sukur
tas “darbininkams rojus”. 
Jei patys rusai nenori grįžti 
į savo kraštą, kurį valdo 
kruvinas rėžimas, tai kokią 
baimę pergyvena tautinės 
grupės, kurios pabėgo nuo 
komunistų ir kurias dabar 
Stalinas nori grąžinti namo. 
Grąžinus namo, ten jie būtų
Stalino įsakymu likviduoti.

* * *
Kun. Hubbard taippat pa

pasakojo, kaip Sov. Rusija 
apiplėšė Vokietiją dabarti
nės okupacijos metu. Rusų 
okupuotoje zonoje buvusių 
milžiniškų fabrikų belikę tik 
tai sienos. Visos mašineri
jos išgabentos į Rusiją. Mo
derniškoji kino filmų gamy
ba. kino prožektoriai ir visa 
kita išgabenta į Rusiją ir 
dabar panaudojama komu
nistinei propagandai.

* * *
Savo pranešime kun. Hub

bard pasisakė nesąs anti-ru- 
sas. Iš viso, kas jam teko 
matyti, jis sakė gaiŪ3i rusų 
masių. Tautiniai ir visais 
kitais atžvilgiais rusai yra 
žemesniame laipsnyje, ko jie 
negali paslėpti. Kontaktas su 
Vakarų kultūra į juos sun

kiai atsiliepia, nes visko no
ri, ką tik mes turime.

• * »
Del karo tarp Amerikos 

Jungtinių Valstybių ir Sov. 
Rusijos, kaip dabar daugelio 
yra kalbama ir rašoma, 
kun Hubbard sakė to ma
žiausiai jis bijąs. Rusija tu
rinti neišemiamu3 šaltinius 
žalios medžiagos, bet jai 
trūksta žinojimo tą medžia
gą sunaudoti. Kas kita Ame
rika.

* * *
Kun. H ibbard yra žino

mas geologas, ištyręs Alas- 
ką. Jis sako, kad Alaskoj 
vietomis yra neišmatuojami 
šaltiniai petroleumo, kurio 
užteksią kartų kartoms. Ca- 
lifornia valstybėj taipgi ran
dasi da nepajudinti milžiniš
ko klodai anglies ir kitokiųz
mineralų, kurie Ameriką ga
li tuo atžvilgiu padaryti vi
siškai nepriklausoma nuo 
kitų kraštų.

{vairios—Įdomios

....ŽINIOS

Naujiena! OPA 
pagrasinta

Kai OPA vienai, kitai fir
mai ar krautuvei grąsina, Į 
tai paprastas dalykas, bet 
ka atsirado kas OPA’i pa- 
grąsino, tai didelė naujiena.

Freeport, III., miestelyje 
yra 50 restoranų Iš jų 21 
restoranas susiorganizavo ir 
pasiuntė OPA Peoria legio
nui grąsinimą uždaryti du
ris, jei nebus pakelta kainos 
ant valgių sąrašo (menu).

Nebiją šunų vagvs
Los Angeles Calif. — Čia 

apvogta veterinarijos ligo
ninė. Nežiūrint, kad ligoni
nėj tuo metu buvo 300 šu
nų, vagys išnešė $700.

U. S. nuostoliai gyvybėmis

Arti milionas žuvo, sužeista, dingo
Wasl ington, D. C. — Ofi

cialiai pranešama, kad pas
tarame kare Amerikos Jung
tinės Valstybės nuostolių 
gyvybėmis tupėjo arti milio- 
ną vyrų — žuvusių, sužeistų 
ir dingusi,’.

Army tokie yra skaičiai: 
229,238 kovose žuvo, 598,- 
935 — sužeista, 10,897 din
go.

Marines 20.237 žuvo, 55,-

408 sužeista, 118 dingo.
Coast G’ard 820 žuvo.213 

sužeista ir 83 dingo.
Bendras skaičius yra toks: 

295,867 žuvo, 679,234 sužeis
ta ir 12,744 dirgo. Viso 987,- 
845.

Pirmame pasauliniam ka
re Amerika gyvybėmis nuos
tolių turėjo 364,800, inimant 
4.500 paimtų į nelaisvę ir 
dingusių.

PARVYKO PASILSĖTI
Kas Girdėtoj 

Chicago j e >

Ekonominės Stabilizacijos (Tvirtumo) direktorius Ches- 
ter Bowles, kuris šiuo metu deda didžiausių pastangų pa
laikymui OPA, po karštų debatų parvykęs namo (netoli 
Washington, D. C.) poilsio. Nufotografuotas šeimos ra-į 
telyje. (Acme-Dra.ugas telephoto)

Mūs dieni) Dovidas 
ir Galiotas

Jackson Park Teatras, 
6711 Stony Island, 1936 
metais užvedė bylą prieš 
milžiniškas kino teatrų kor
poracijas. Skundas buvo re
miamas monopoliu geresnių 
filmų ir nedavimų jų ma
žesniems teatrams, kuriems 
tuo būdu daroma nuosto
liai.

Korporacijos, pralaimėju
sios bylą, federaliam dis- 
trikto teisme, kreipės į U. S. 
Aukščiausį Teismą, kuris ir 
gi palaikė teisėjo Igoe nuos
prendį ir užvakar paskelb
ta, korporacijos turi Jack
son Park 'Teatrui atlyginti

ir asaros
Tūkstančiai keleivių gele

žinkeliečių streiko buvo su
laikyti Chicago stotyse. Chi
cago yra didžiausias geležin
kelių mazgas visam krašte.

Daug žodžių, piktų žodžių; 
daug nuomonių, aštrių nuo
monių galima buvo išgirsti 
vyriausybės adresu. Esą, 
dabartinė mūs vyriausybė 
silpna, bijanti veikimo to
kiems streikams sulaikyti ir 
t. p.

Daug taippat buvo galima 
matyti ašrotų veidų. “Kar-

X Rytoj Chicago lietuviu 
tarpe šie svarbesni įvykiai: 
pradžia 40 valandų atlaidų 
Gimimo Šv. P. Marijos pa
rapijos bažnyčioje; ARD me 
tinis seimas, Gimimo Šv. P. 
Marijos parapijos salėj; Lie
tuvių Tautinio Muziejaus pa 
rodos paskutinė diena., Ne
kalto Prasidėjimo šv. P. Ma

čiausias” ašaras korespon- parapijos salėj; Liet
dentui teko patirti vienos 
jaunos mergaitės, kuri kely
je į New York Mills, Minn., 
buvo sulaikyta Chicago j. 
Rankoje telegrama, kad tė
vas miršta, o ji sulaikyta 
Chicagoj ir nerandanti prie
monių mrities angelo spar-

Vyčių Chicago Apskrities 
choro ekskursija į Milwau- 
kee, Wis.) su koncertu (va
žiuoja automobiliais) ; Šv. 
Antano parapijos, Cicero, di
dysis karnivalas, parapijos 
salėj; Šv. Jurgio parapijos 
karnivalas atvirame ore. Li

nais apgaubtos vietos pasiek- tuanica ir W. 33 gatvėse; 
nuostolius $432.740 sumoje, | Mergaitė be paliovos ver- Šv. Juozapo parapi jos, So

Ir čia daugelis 
pradės badauti

Browder'is bijo 
komunistų

Washington, D. C. — Pre 
zidento Bado Komitetas iš- Maskva. — Atvykęs čia 
leido atsišaukimą į viso Earl Browder’is, buvęs A-

kurią sudaro: $360,000 ori- 
ginalų “judgment’ą”, $30,- 
048.49 advokatų “fees” ir 
$42,691.51 nuoš.

Tą sumą turės sumokėti: 
Balaban and Katz Corp.; 
R-K-O-Radio Picturės, Ine.; 
Loew’s, Ine., 20th Century

i Chicago, didysis piknikas, 
Vytauto pa.rke.

Hutchins pro-komu- 
nistas

krašto restorar.us, kad jie merikos komunistų partijos Corp., Paramount
pietų ir vakarienės metu fieldmaršalas, užsiregistravo BlctuVes’ Inc\j Vltagraph, 
pradėtų duonos duoti tik Amer. Jungi. Valstybių Am-lnc” lr trys Warner Bros- 
tiems, kurie jos prašys. basadoj Bijo, kad čeką ne- 

Kadangi akivaizdoje kitų pačiuptų ir nelikviduotų.
prašyti duonos bus neman- . -------------------------
dagu ir nepatriotiška, tad Truc
daugelis ir Amerikoj pra- I ■ llllllUilGl
dės badauti, jei nenorės iš a||f nknlilf II 
ramų duonos į kišenių įsidė- j oH'UIIUJIMĮ 
ti. Dr. Selden D. Bacon, pro

fesorius Yale Universiteto, 
ir pirmininkas Connecticut 
Commission on Alcoholism, 
sako, kad Amerikoj yra trys 
milionai alkoholikų, iš kurių 
viena ketvirtdalis pilnai pas
kendusių. alkoholyje.

Dr. Bacon sako, kad alko
holikai sudaro d:džiausą

Komunistai vis da 
knisas paskolos

Komunistai be kapitalistų, 
kaip apleistas šune’is be 
blusų — negali apssiti.

Iš Washington’o praneša
ma, kad Sov. Rusijos komi- kategoriją ligonių, pav. 500,- Į čiami. 
sarai vis keičiasi notomis su
Amerika dėl gavimo $1,- 
000,000.000 (fciliono) pasko
los.

Kcmunistai viena ranka 
kapitalistus smaugia, kita

Nuomų vis tiek 
reikia mokėti

Nuomų teismo teisėjas J. 
F. McCarthy panaikino bylą 
Eleonoros Domanski, 3540 
Wolfram St., kuri nemokėjo 
nuomos namo savininkei 
Tillie Liubinski dėlto, kad ši 
reužtaisė skylių žiurkėms 
landžioti. Domanski teisėjui 
skundėsi buvus priversta net 
šuni įsigyti, nes žiurkės pa
lovėse veselę kėlusios. Be to, 
koridoriuje, Domanski susi
žeidus, nes laiptai neapšvie-

000 sergančių vėžiu, 700,000 Teisėjas įsakė jai užimo- 
džiova ir k. keti nuomą, o dėl namų pa

dėties kreiptis į OPA.
rrBslieve it. or not"

Cant<>n, III. Miestelio

Kun. A. Miciūnas, MIC., 
kun. A. Mažukna, MIC., kun. 
dr. C. Stadalninkas, MIC., ir 
k' ii. J. šaulys, MIC., gegu
žės 26 d. švenčia šešių metų 
kunigystės sukaktį. Sveiki-

\zx\

Omar J. McMackin, Ame
rikos Legiono Illinois De- 
partment’o komanderis, kai-! .
bedamas Central Lmns Klū-! n8me..ir Enkime _ toliau taip
be, Chicagoj, pareiškė, kad 
Chicago Universiteto kanc
leris Robėrt M. Hutchins y- 
ra komunistų simpatizato- 
rius

pat ištvermingai darbuotis 
lietuvių visuomenėj.

X Juozapas ir Marijona 
Mikšiai savininkai hardware 
krautuvės adresu 3990 Ar
cher Avė., vedybinio gyve
nimo 25 metų jubiliejų mi
nės rytoj, gegužės 26 dieną.Uždaryta 16 tavernų

Centralinės policijos sto- Skaitlingas būrys giminių ir 
ties kapitono įsakymu tos , draugų dalyvaus t3.m tikslui 
stoties distrikte uždaryta 16 suruoštoje puotoje, Šv. Ag-
saliūnų, kurie neišsiėmė lei
dimų iki gegužės 1, kaipo to 
reikalauja miesto įstaty
mas.

nietės salėj.
X George Kavalunas, 63 

metų amžiaus, kuris buvo 
praeitą trečiadienį Erie Ge
ležinkelio Linijos traukinio 
sužeistas prie 94 ir Kim- 
bark gatvių, vakar mirė So. 
Chicago Hospital. Velionis 
gyvena adresu 9358 S. Kim- 
bark.

___  _ __  _ _ , . . , X Prof. Juodeika rytojPdfvirfintd ivvkdvfd • negrįžta į darbą — kasti kalbės Švč. Panelės Nekalto 
' Dynuyin , j anglies vyriausybės perim- Prasidėjimo parap. salėj, kur 

tose kasyklose

Mainieriai neklauso 
valdžios

Iš 23,000 Illinois vai. angle 
kasių, priklausančių United 
Miners Workers unijai, 17-

ranka prašo almužnos. Jei taryba nutarė visiems mies.
ne apitalistai,* komunistai telio darbininkams pakelti Aukščiausio Illinois Teis- 
senai utų padžiovę kailį. algas, išėmus policijas ir mo patvirtinta, Chicago į RUOŠIAS SEIMUI 

gaisrininkų viršininkus, ku- Rapid Transit Co. pradėta

I Laikraščiai suclonėjo!
Del geležinkeliečių streiko 

kai kuriuose miestuose iš 
pat pirmos dienos suplonėjo 
laikraščiai. Pavvzdžiui, St. 
Louis. Mo., “GIobe-Demo- 
erat” paskelbė nepriimsiąs 
jokių skelbimų, išėmus mir
ties pranešimus, ir išeidinė- 
siąs tik keliolkios puslapių 
iki pasibaigs streikas. Bijo 
nepritrūkti popero3.

riems prieš kiek laiko buvo 
pakelta algo3 5 nuoš.

Rusijoj sausra
Maskva. — žemes 

ministerija praneša, kad va
karinėj Rusijoj, tai yra eu
ropinėj Rusijos daly siaučia 
sausra, kuri, sakoma, gali 
sunaikinti visą pavasario sė
ją.

London. — Dvejose Škoti
jos apskrityse uždaryta 24 

Pittsburgh’e “ Post-Gazet- j bravorai degtinei gaminti, 
te” pranešė savo skaityto- Stoka grudų.
jams, kad iki streikas pasi- ( ---------------------
baigs išeidinėsiąs tiktai 12 Palaimintas tas, kurs rado 
puslapių, šis laikraštis taip- sau atsakantį amatą. — Car- 
gi bijo netekt poperos. lyte.

vykdyti — 12 centų už va
žiavimą antikiniais eleveite- 
riais. Patvirtinimas įėjo 
galėn vakar 12:01 ryto. 

i Važiavimo į darbą ir gri- 
ūkioi žimo namo valandomis, kaip 

ir gatvekariais, ir dabar 
žmonės, užsimokę 12c., dau
gelis vis tik visą laiką tu
rės išstovėti rankomis pa
sikorę ant šikšnelės, kaip it 
iki šiol.

12 centų “feras” yra tik 
tiesioginiu važiavimu mies
to ribose. Kam reikės per
sėsti į busą, turės 1 centą 
mokėti už “transfer’ą.

šiaurienėj ir vakarinės 
dalies gyventojai už miesto 
ribų turės mokėti 13c. už 
tiesioginį važiavimą.

Edward J. Dwyer, genera- 
lis pirmininkas Katalikų Ka
ro Veteranų Organizacijos, 
ruošias metiniam seimui, ku 
ris bus Newark, N. J., birže
lio 20-22 dienomis,.

įvyksta tautinio muziejaus 
p?roda. Paroda rytoj atsi
darys 4 vai. po pietų.

X Barbora Pankauskienė,
2021 Cans,lport Avė., Dievo 
Apvaizdos parapijos biznier- 
ka, kenuoto maisto rinkime 
šioj kolonijoj labiausiai at
sižymėjo. Ji viena surinko 
daugiau $40 vertės maisto.

X Brightonpa r k i e č i a i, 
šiandien, rytoj ir poryt neš
kite į parapijos salę kenuo- 
tą maistą, rūbus ir apavus.

' Jie reikalingi išvietintiems 
j (tremtiniams) lietuviams.
Į Jūsų aukas priims BALF 
skyriaus įgaliotiniai.

Ne ką moki, ar kuomi esi, 
bet ką moki “veikti” yra 
šimtmečio šauksmas — O.
S. Marden.
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
So. Chicago Žinutės

Piknikas, šv. Juozapo pa
rapijos metinis piknikas į- 
vyks gegužės 26 d., Vytauto 
parke. Kviečiami parapijie
čiai ir svečiai iš kitų kolo
nijų atvykti į sočikpgiečių 
pikniką.

Kleb. kun. V. Černauskas 
su komitetu turi daug sur- 
prizų, kuriuos pamatysit at
vykę j pikniką. Lauksime vi
sų.

Uoli veikėja. B. Vasiliaus
kienė, mūsų vyriausia pik
nikų šeimininkė, sykiu su 
savo pagelbininkėmis, triū
sia, kad kaip tik geriausiai 
visus svečius priėmus ir pa
vaišinus. Net iš Michigan 
valstybės turi gardumynų.

Nesveikuoju. M. Miniotie
nė, plačiai žinoma sočikagie- 
čiams, vėl ištiko nelaimė; 
sunkiai sužeidė koją. Gydosi 
namuose. Linkime greit vėl 
grįžti į veikimą.

Baigia slaugės mokslą. 
Mūsų duosnių parapijonų P. 
ir A. Judvičių dukrelė Sta-

A. A.
JURGIS KAVALIŪNAS

Mirė Geg-. 23 d., 1946 m., 5 
vai., p. p. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Vabalninku 
parapijos, llgalaukių kaimo.

Paliko dltfėfiame nuliūdirrte:
2 seseris Magdaleną Kavaliū
naitę ir Oną Barisienę švogerj 
Petrą ir jos šeimą; pusbroli 
Jiuozapą Gatautis; 3 pusseseres 
Konstanciją Skrabutinienę ir 
Konstanciją Rukšlauckienę ir 
Amiliją Butkienę ir jų šeimas 
ir Oną Augaitę ir daug kitų gi
minių,.

Kūnas pašarvotas namuose — 
9 5 38 S. Kini bark Avė. — Reg- 
ent 4 892.

Laidotuvės įvyks Pirmad. — 
Geg. 27 d., 1946 m.

Iš namų 8:30 vai., ryto, bus 
atlydėtas į Šv. Juozapa parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus .nulydėt- 
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Seserys, Svogeris, 
Pusbrolis, Pusseserės ir . Kitos 
Giminės.

Laidot., direkt., Lachawlcz ir 
Sūnui. Tel. CANal 2515.

SENOMS. ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Keačlantlejl nuo senu, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
naktis. metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet

nislova geg. 22 d. baigė slau 
gės mokslą.

Sveikiname jauną profesi- 
jonalę ir linkime pasisekimo 
kilnioj profesijoj.

Judvičių sūnus Pranas, ku 
ris ilgus metus ištarnavo 
karinėje tarnyboje, dabar 
paliuosuotas. Netrukus vyks 
į, Marianapolio Kolegiją tęs
ti mokslą.

Mokslo metų užbaigimas. 
Mūsų parapijos mokyklos 
mokslo metų programa į- 
vyks birželio 9 d. Visi ren
giasi toms iškilmėms. Šįmet 
mokyklą baigs nemažas bū
rys vaikų. Žinoma, visam 
tam vadovauja seselės Ka- 
zimierietės.

Sveikiname. Scčikagiečiai 
ir raporteris nuoširdžiai svei 
kiną naujus levitus, Kris
taus vynyne, marijonus, bū
tent lAn. J. Malinauską ir 
kun. Ed. Budreckį. Taipgi 
sveikiname jubiliatą kun. J. 
V. Skripkų jo 25 m. kuni
gystės jubiliejaus proga.

Ad maltos annos!

Vainikų Diena. Tai prisi

L. Šimutis, Jr., Lietu
vos Vyčių Chicago Apskri
ties choro vedėjas, rytoj su 
savo choru vyksta į Milwau- 
kee, Wi8., pakartoti progra
mą, kurią daugelis čikagie- 
čių girdėjo praeitą sekma
dienį, Darius-Girėnas salėj.

Budriko radio
programa

Šį sekmadienį, geg. 26 d., 
k:ip ir nuolatos, bus leidžia
ma puiki lietuviška Budri
ko radio programa per stotį 
WCFL-1000-k., kaip 9:30 v. 
vakare. Programoj dalyvau
ja geri dainininkai ir didžiu
lė Budriko radio orkestrą. 
Bus gražių liaudies dainelių 
ir smagios muzikos.

Kita mėgiama Budrike 
programa yra girdima kas 
ketvirtadienio vakaras, kaip 
7 vai., per Cicero stotį WH 
FC-1450-k.

Leidėjai šių įdomių prog
ramų kviečia visus pasiklau 
syti.

Juozo Budriko didžiulė ra
kandų ir auksinių daiktų 
krautuvė randasi adresu, 
3241 S. Halsted St., Bridge-. 
port. Pranešėja* į

Drabužių Italijai vajus Į
Italu Gerovės Taryba Chi-1 

cagoj paskelbė vajų rinki
mui drabužių nukentėju- 
siems nuo karo italams.

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Pranešimas
Žagariečių Klū'oo mėnesi

nis susirinkimas įvyks ge
gužės 26 d., 1 vai. popiet, 
Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. Nariai malonėkite laiku 
susirinkti, nes yra daug

svarbių reikalų svarstymui.
J. Keturakis, rast.

Roosevelt High School iš
tiko ekspliozija chemijos la
boratorijoj. Sužeista vienas 
studentas, kuris gali netek
ti regėjimo.

minimas mirusiųjų savo ir | 
visų užmirštų sielų. Tą die-! 
ną kas met iškilmingai šven-) 
čiama, Šv. Kazimiero kapi
nėse laikomos šv. Mišios ir 
kitos pamaldos. Dalyvauki
me.

Po pamaldų Vytauto par
ke įvyks piknikas, kurio pel
nas skiriamas Labd. Są-gos 
senelių prieglaudai. Prisidė
kime ne tik dalyvavimu, bet 
ir auka. Rap.

PADEKONĖ

A. A JONAS EUDEIKIS. Sr.
A. A. Jonas Kudeikis Sr. persiskyrė su šiuo pasauliu 

Geg. 18 dienoje, 1946 metais sulaukės žilos senatvės. Tapo 
palaidotas Geg. 23 dieną o dabar ilsėsi Šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilęs ir negalėdamas padėkoti visiems kurie taip 
skaitlingai atsilankė į koplyčią ir taip garbingai nulydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinastį.

A. A. Jonas Eudeikis, Sr. buvo gimęs Lietuvoje, Mažeikių 
apsk. Žagarės Parap. ir Klikolių Kaime. Jisai išgyveno Ame
rikoje suvirš 60 metų.

A. A. Jonas Eudeikis, Sr. paliko 3 sūnus, 5 dukteris, žen
tus, marčias, Anūkų, Proanūki], kitas gimines ir labai daug 
draugų ir pažįstamų.

neito mes, jo šeima, norim šiuomi išreikšti mūsų giliau
si nuotiirdies padėką kun. kleb. A. Linkui už jo atsilankymą į 
koplyčią laidotuvių ryte ir atlydėjimą j Šv. Kryžiaus parap. 
baz:, kur kunigai A. Linkus, S. Adominas ir J: Vyšniauskis 
atlaikė-gedulingas pamaldas už jo sielą. Taip pat dėkojame 
kun. kleb. A. Linkui už gražų pritaikintą pamokslą bažnyčio
je, vargonininkui Vladui Daukšui, jo dukteiei Lottie už solo 
giesmę per Mišias, Šv. Kryžiaus mokyklos vaikučių chorui dėl 
jų giesmių, L,.n. kleb. A. Linkui už pamaldas kapinėse, Chi- 
cagos Lietuvių draugystei dėl jų mandagų patarnavimą kaipo 
grabnešiai. Visiems kurie aukojo Šv. Mišias, gėlės ir visiems 
kur atsilankę j koplyčią ir tiems kurie taip garbingai nuly
dėjo jį į šv. Kazimiero kapines ir palaidojo ji šalia jo labai 
mylimos moterės ir mūsų mylimos mamytės.

Lai Viešpats Dievas suteikia jiems amžiną ramybę dan
guje.

ANTANAS KINDERIS
Mirė Geg. 23 d., 1946 m., 8:20 vai., ryte, sulaukęs 68 

m., amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Nemakš

čių parapijos. Pažerės kaimo. Amerikoje išgyveno 47 metus.
Paliko dideiliame nuliūdime žmoną Oną (po tėvais Trin- 

kaitė, po pirmu vyru Juzenienė); 2 podukres Freda ir Betty 
Dunworth ir žentą Joną ir anūką Robert Dee, brolienę Ro
zaliją Kinderienę ir jos dukteres (Detroit, Mich.) ir "jos sūnų 
Brolį Męinrad O. S. B.; švogerį Ignacą ir švogerką Leonorą 
Trinkus; švogerką Veroniką ir švoseri Antaną Savickus ir 
š&imą ir kitas gimines. O Lietuvoje švogerienę Veroniką Trin- 
kaenę. 2 švogerius Vincą ir Antaną ir švogerką Teklę Trinkus.

Priklausė prie Simano Daukanto dr-jos, ir šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų.

Kūnas pašarvotas namuose — 3143 S. Lowe Avė. — 
VIC. 5618

Laidotuvės įvyks Pirmad. — Geg. 27 d., 1946 m.
Iš namų 8:30 vai., ryto, bus atlydėtas į Šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, I’odukrės, žentas, Anūkas, Brolienė, 
Švogeriai, Švogerkos ir Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Antanas M. Phillips. Tel. YARds 4908.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.I

su*

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą

Čia rasite suvirš 200 Puikių Į 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugeli* Lietum-ų yra 
patenkinti tai* Utenu iedevrae 
kuriuo* mu padirbome iienu.

Kairėje matosi vienas iA|| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti || 
i mūsų didįjį ofisą ir dirb-| 
tuvę sekančių adresą:

VENETIAN MONUMENT COMPAN1
B7 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: SEELET <10!

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

A L ’ •

NULIŪDIMO

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETK
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Hflsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

j Asų finansiškam stovini prieinamas!

žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senu. atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čias Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybėa sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbės išgydyt 

senam, atda- 
ras Ir skau- “
džlas žala 

das. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, šašų Ir sutrūklmų 
pratellulmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. At vėd Ina va
dinama Atbiete’s Foot deginta Ir 
sležėjlma. sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštu; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LEOUbO OINTMENT parsl- 
luoda po *1.00, 1.15, Ir l.OO.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tle- 
•log ls—

L E G U L O
1941 No. Pulaski Rd. 

Oeipt. n. Chlcaorn Rū. UI.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MA<Y, 4847 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

u*

I T
.'•ii

i
r. W

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 METAMS 

#500.00 0YD™°
POLISAS

#4.00 METAMS

NAMINIU . 
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 PO1-,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTR AS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:

0 h I o a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Aioelaclįoi

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąirnakti

Mes Tarime
Koplyčias

Visame
Mieste.

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

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

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

S

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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

Telephone YARds 1419

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

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661
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DrcNnAyrrs draugas, chtuago, ttttn'ois šeštadienis, geg. 25, 1949

Rytoj Vytauto Darže nebus jokio Jubiliejaus, 
nebus jokių pagerbtuvių. Bet tik biznio dalykas’ 
Malonėkite atvažiuoti ir paremti šv. Juozapo 
(So. Chicago) Parapiją.

Kun. V. Cernauskas ir Komitetas.

Seserų Kvietimas
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jog seimas gegu
žės 26 d. Šiame seime bus 
aptarti du labai svarbūs ir 
būtini darbai. Vienas — bū
tinas reikalas statyti naują 
akademiją, kitas — sukelti 
fondą, kad būt galima par
sitraukti iš Vokietijos šešias 
tremtines seseles kazimie- 
rietes.

Kviečiame visus dėtis prie 
šio tikrai kilnaus tikslo. Jū
sų auka, didelė ar maža, bus 
priimta su dėkingumu. Jū
sų pačių duosnios širdys už
sidegs džiaugsmo liepsna į- 
vykdžius seniai svajotą nau
ją akademiją. Taipgi kiek 
daug džiaugsmo bus, kada 
atvykusios seselės galės lie
tuviškoje dvasioje prisidėti 
prie auklėjimo mūsų jauni
mo. Pasitikime visų gerumu 
ir gailestingumu, ir prašo
me padėti mums atsiekti 
tuos tikslus. Visiems subruz
dus, kaip bematant Mar- 
ąuette Park pasipuoš nauja, 
gražia didinga akademija! Ir 
susilauksime seselių, kurios 
ištremtos iš savo Tėvynės 
vargsta. Iš širdies kviečia
me jus j talką. Atvykite į 
seimą. Jei negalite atvykti, 
prisidėkite su auka.

Naujoji Akademija
A. A. Motinos Marijos Atminimui Įamžinti

Širdingai kviečiame Chicagos lietuviška visuomenę: dvasininkus, pro- 
fesijonalus, biznierius bei draugijų atstovus, auksaširdžius lietuvius į Š. K. A. 
Rėmėjų Seimą ir Vakarienę, Sekmadienį, Gegužės mėn. 26-tą d.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIIOS RĖMĖIOS 
— ir —

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių .

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedsral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

. UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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. 
Wedneaday 9 A. M. - 12 Noon

"R A B A D Geriausias Laikas Pirkti
U/\Da\I\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų ISvalzdos Sldlngs 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardvrare — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

RfiSles Insnllacijos Materlolo — Stnrmo Ijtngų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

A PROK AVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjau

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

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

Kiek kartų kreipėmės i 
jus, niekados neapsivylėme. 
Ir šį kartą neabejojame, kad 
mums padėsite. Mūsų mal
dos kasdien kils prie Aukš- 

1 čiausiojo ir mels jums pa
laimos ir gausaus atlygini
mo, o gailestingasis Vieš
pats suteiks ką yra priža
dėjęs: “Palaiminti gailestin
gi, nes jie ra.s gailestingu
mą.”

Jums visados dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys 

Motina M. Jcozapa

Miliono dalių rašo
masis stalas
Michael Kasper, 60 m., gyv. 

6556 S. Bishop St., šiomis 
dienomis baigė padirbti ra
šomąjį (deską), kuri suside
da iš 1,269,575 medžio dale
lių, labai gražiai suklijuotų. 
Tą stalą jis dirbo per tris 
metus.

Magikas našautass
< Jack Jungelaus, magikas, 
! kurs scenoj yra žinomas 
Į Jack Herbert vardu, pašau- 
i tas plėšiko, kuomet bandė 
1 apiplėšti prie pastatyto au- 
tomobiliaus E. Balbo gatvė
je.

L

“DON VARNAS POST COLOR GUARD”

to R. Clement Globis, Helen Ketter, Chester Aucunas ir 
Anth. Karaliau,skas.

Amerikos Legiono Don Wirtel šeima, 3322 W. 65th
Varnas Post gegužės 25 d. 
dalyvaus iškilmėse Gimimo 
Šv. P. Marijos bažnyčioje, 8 
vai. ryto su šiame atvaizde 
matomomis vėliavomis. Šv. 
Mišios bus laikomos už du 
brolius — Lt. Chester Wir- 
tel ir S,gt. Edward Wirtel, 
kurie žuvo kare. Abu buvo 
lakūnai. .

Po pamaldų visi Don Var
nas nariai, pusryčiaus su

St.
INAUGURACIJOS 
BALIUS VAKARE

šeštadienio vakare, gegu
žės 25 d., įvyks pirmas nau
jos veteranų organizacijos 
balius. Bus išrinkta baliaus 
karalaitė iš atvykusių pane
lių tarpo ir jai suteikta bran 
gios dovanos.

Balius įvyks M. J. Flynn 
salėje, prie 63rd ir Kedzie

5 metai už rusų kandžiojimą
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikos militaris teismas 
nuteisė Ernst Luge, mene
džerių Liberališkos Demo
kratų Partijos, kalėjiman 5 
metams. Jis, kaip skunde 
sakoma, kandžiojęs rusus sa
kydamas, jog rusų kareiviai 
prievartauja vokiečių mote
ris ir kad neužilgo busimam 
kare tarpe Amerikos ir Ru-

Unitlzed Plaunamą, Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

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

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Noar Drake Avė.

Oppoaite LurU Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
ęua Maliavotojua ir Popieruotojus.

sijos Vokietija kovos Vaka
rų pusėje, tai yra Amerikos 
pusėje,

Sibire mirė kapt.
Juozas Gineitis

New York, (LAIC.) — Iš 
Sibiro gavome žirffų, kad te
nai mirė buvęs Lietuvos ar
mijos kapitonas Juozas Gi
neitis, apie 45-50 metų am
žiaus. Karinę tarnybą Ginei
tis buvo pradėjęs anksti, 
stodamas savanoriu į besi
formuojančią Lietuvos ar
miją ir dalyvaudamas ne
priklausomybės kovose. Vie
noje iš pirmųjų laidų baigęs 
karo mokyklą, o vėliau aukš
tuosius karininkų kursus, ku 
rį laiką dirbo mechanizuo
tuose daliniuose. Paskutiniu 
laiku, išėjęs iš armijos, lan
kė Lietuvos Universiteto 
technikos fakultetą studijuo
damas daugiau chemijos 
mokslus ir planuodamas už' 
siimti sintetinių medžiagų 
gamybą.

Iš Lietuvos, Gineitis bol- Į 
ševikų buvo išdeportuotas j 
žinomos.
1941 metais. Jo mirties ap
linkybės tuom tarpu nėra

i

Lietuvių Tautinis 
Muziejus Auga

Vis daugiau eksponatų at
neša žmonės. Žymesnių au
kotojų vardai bus paskelbti 
vėliau.

Parodos metu ja.u kalbė
jo kun. A. Briška. č’.r. Rač- 
kus, kun. Barauskas, dr. V. 
Juodeika, S. Pieža, konsulas 
ir žmona Daužvardžiai, L. 
Šimutis, Ig. Sakalas, teisėjas 
J. T. Zūris, E. J. Kubaitis 
ir kiti. Pastarasis kalbės šį 
vakarą tema “Amerikos lie
tuvių jaunimas praeity, da
bar ir ateityje”. Jaunimas 
privalo išgirsti jo kalbą. Ku
baitis yra čia gimęs, rašo 
ir redaguoja lietuviškus ir 
angliškus laikraščius.

Jaunime, pamatyki senių 
darbus ir išgirski jaunąją 
kartą geg. 25 d., N. Pr. Šv. 
P. Marijos parapijos svet., 
4400 So.. California Avė., 8 
vai. vak. Įžangos nėra.

Bal. Kerėnas

Pranešimai
Vyčių Dienos (K of L Day) 

komisijos susirinkimas į- 
vyks pirmadienio vakare, 8 
va,L, Vyčių nuosavam name, 
2451 West 47th St. Visi ko
misijos nariai iš visų kuo
pų ir Seniorų grupės prašo
mi būtinai dalyvauti, nes 
laikas trumpas ir yra daug 
svarbių reikalų svarstyti ir 
įvykdyti, kad šių metų iš
važiavimas būtų didžiausias 
ir sėkmingiausias. Prašomi 
visi laiku susirinkti.

V. Rėkus, kom. pirm.

Lygus atlyginimas
Washington, D. C. — Se

nato Darbo Subkomitetas už- 
gyrė legislatūros pravestą 
sumanymą, kuriuo draudžia
ma mažesnis moterims atly
ginimas tame pačiame darbe, 
negu vyrams. Kitaip sakant 
nuo dabar moterys ir vyrai 
dirbantieji tą patį darbą 
gaus lygų atlyginimą.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy 
nę nuo pražūties!

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St 

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų ISdlrbysčtų 
Visokius Modelius

DYKAI APKATNAVTMAS
Paimam 18 namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RA BIOS

Mes turime Rauliu | s takų Ir 
Jums nereikės laukti <*ėl jūsų. 

Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muslkoe Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki »:00 vai.




