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AMERIKA LAIMI SALTAJI KARĄ; 
SOVIETŲ EKSPANSIJA SULAIKYTA 

Keičiant Politiką, Molotovas Gali 
Būti Pakeistas Litvinovu 

ŽYDAI PUOLA A N T R 4 PALESTINOS U O S T 4 

i • 

KASO VYT. ARŪNAS 

PARYŽIUS.—Jau nekurį laiką eina gandai, kad Krem
liuje viešpatauja didelis nesutarimas tarp ''griežtųjų" ir 
"nuolaidžiųjų," kurių vieni nori bet kokia kaina tęsti ag
resingą sovietų politiką, kiti gi skaito, *kad Rusijai reiktų ' 
ieškoti gero sugyvenimo su vakarais ir susilaikyti nuo 
visokių provokacijų. 

Dabar po komunistų pra- j ir neužmigti ant pirmųjų 
laimėjimo Italijoje, " nuo- | pergales laurų, 
laidieji" ima viršų ir, ma- j Jau dabar diplomatiniuo-
noma, kad Stalinas prie jų , se sluoksniuose sakoma, kad 
prisidės. Tokiu būdu tarp \ kokia bebus Rusijos politi-
rytų ir vakarų įvyktų lyg j ka, Anglija ir Amerika pa-
pali£ubos. i siliks budrios prie savo se-
K u Nori Stalino-Truniaiio f 0 8 i ? 3 f * 0 * , k * d • * * " 

tų iš naujo dar kartą apvil
tos. 

Susitikimo? 
Kai kurie Amerikos laik- K 

U.N. NORI IŠGELBĖTI JERUZALE; 
ARABŲ KARIAI OKUPAVO ALAMEIN 

— • • • ! • • • — • • I — - » • 

Siūlo Specialią Policiją Jeruzalei; \ 
Arabų Kariuomenes Žygiuoja 

.Sekant žydų laimėjimą Haifoje, žydų Irgun Zvai Leumi kariais, be Haganah sutikime, iš Tel Aviv 
miesto (matosi užpakaly) atžygiavo ir pradėjo pulti arabų Jai fa miestą (priešaky). Jei žydams pa
vyktų j j užkariauti, jie valdys du geriausius Palestinos uostus. (Aeme Tclenhoto) 

raščiai paskelbė, kad būk 
keliamas klausimas dėl Sta
lino susitikimo su preziden
tu Trumano. Del šio susiti
kimo galima tik tiek pasa
kyti, kad ši mintis kilo ne 
"Baltuose Rūmuose," bet 

Komunistai Jau Keičia 
Taktiką, 

Galimas dalykas, kad ru
sai atsisakys nekurį laiką 
nuo viešos ofensyvos, kad 
nuraminus vakarų sąjungi
ninkus, nes pamate, kad ke-

kaikuriuose sluoksniuose ir j lias į vakarus jiems yra 
ji ateina iš labai toli... net Į užkirstas ir toliau jie nega
iš Kremliaus! Tas tik pa- į les pajudėti ne žingsnio, tad 
rodo, kad Kremlius, per-j turi sutikti su faktu ir pri-
skaitęs galutinus Italijos; pažinti dalykus taip kaip 
rinkimų rezultatus, nebėra-.jie yra. 
do reikalo toliau vesti kovą 
ir ieško kelių susitaikinti 

Šitoks staigus atmosferos 
pasikeitimas ir naujų vejų 

vakarais,, kad .tofciu^būdu kpapūtimas aiškiai buvo ga-
sulėtinus Amerikos politiką, ! Įima pastebėti paskutinioje 
kuri galėtų visai Rusiją su- prancūzų komunistų vado 
gniūžinti ant keliui. Thorezo kalboje, kur jis 

Tik nesuprantama, kaip bandė "ištiesti" ranką vi-
galėtų įvykti toks susitiki- soms partijoms. Reiškia, 
mas tarp Stalino ir prezi- komunistai vėl bando sugrį-
dento Trumano, kada prezi- žti prie koalicinių vyriausy-
dentas Trumanas ne kartą bių sistemos ir nebereika-
yra pareiškęs, kad susitiki- lauja sau vieniems valdžios, 
mas su Stalinu galėtų Įvykti Kitas charakteringas da-
tik Washingtone, o Stalinas lykas atsitiko per pran-
yra pasakęs, kad jis jokiu cūzų parlamento atidarymą, 
būdu negalįs apleisti Sovie- kada komunistų atstovas 
tų Rusijos teritorijos. Vadi- Grenier, matyt nežinodamas 
naši abu vyrai negali jokiu 
būdu susitikti. 

Bet tas nereiškia, kad 
Stalinas negales susitikti, 
sakysim, su Marshallu, kad 
aptarus visus opiuosius rei
kalus. 

Bradley Sako, Karas; 
Forrestal, Kad Nebus 
WASHINGTON, bal. 26.— 

Lįūdydamas senato komite
to posėdyje, apsaugos sekr. 
Forrestal šiandien sake, jis 
nenumatąs, kad greitu laiku 
kiltų karas, kitaip jis pra
šytų milžiniškų sumų ap
saugai. 

Sekretorius sake kad ka-
rinės išlaidos turi būti ap
ribotos, kitaip "karininkai 
pastatytų tvirtoves net me
nuly je." 

i - -

'Karo Pavojus Didėja' 
VVASHINGTON, bal. 26.— 

Vakar paskelbtuose užra
šuose, gen. Omar N. Brad
ley, kariuomenes štabo vir
šininkas, pasakė senato gin
kluotų pajėgų komitetui, kad 
prospektai karui yra dabar 
didesni negu buvo prieš tris 
mėnesius. 

Molotovas Bus Pašalintas 
iš Pareigų? prasdamas, už ką jį komu

nistų vadas bara, nutilo ir 
Tačiau jei rusai nori ge- išsėdėjo iki seanso galo ty

ruoju sugyventi su vaka-1 his. Šis įvykis padare labai 
rais, tai jie turi pakeisti j didelį įspūdį visame parla-
visą savo užsienio politiką i mente ir tas parodė, kad 
ir kai kuriuos vadovus, kaip j komunistai yra gavę nau-
tai Molotovą, kuris visą j a s direktyvas, tik kaž ko-
laiką buvo priešingas ge- dėl Grenier nebuvo su jom 
ram sugyvenimui su Ameri- susipažinęs... 
ka. 

POLICIJA TARDO 
REUTHĘRIO PRIEŠĄ 

DETROIT* bal. 26.—Det
roito policijos viršininkas 
sakė, jis turįs "stebinančių" 
žinių apie Walter P. Reu-
ther pašovimą, bet nepasa
kė, kas tos žinios būtų. 

Šiandien policija tardė 
grenier, nieko nesu- £ a r l B o l t o n ) 3 7 j buvusį 

naujų direktyvų, pradėjo 
pulti vyriausybę dėl kasyk
lų projekto, kaip staiga Tho-
rezas atsisukęs ir piktai pa
žiūrėjęs į Grenier padarė 
aštrią pastabą: 

—Tai ką, vėl prasideda?.. 

Yra žinių, kad Stalinas šį 
klausimą rimtai svarsto ir 
žadąs į Molotovo vietą at
gal pasodinti Litvinovą, ku
ris buvo Rusijos užsienių 
reikalų komisaru iki 1939 
metų, kada Rusija pakeitė 
savo politikos liniją, susi
dedamą su Hitleriu. 

Litvinovas buvo didelis 
šalininkas gero sugyvenimo 
su Amerika ir skaitė, kad 
Rusija turinti pasilikti sa
vo sienose, neieškodama nau 
jų žemių. 

Jei Litvinovas tikrai grįž
tų į savo senąją'vietą, tai 
tuo būtų parodyti iš sovie
tų pusės geri norai, kad jie 
tikrai ieško sugyvenimo su 

UAW Ford lokalo 400 vice 
prezidentą, betikrinant vi
sus Reutherio priešus ieš
kant Reutherio pašovėjo. 
Bolton buvo vienas tų, ku
rie neteko valdybos vietų po 
to kai Reutheris užvaldė 
automobilių darbininkų uni
ją-

Europa Bus Ginama 
Po italų rinkimų vakarų 

valstybių sostinėse optimiz
mas didėja ir galime drą
siai tvirtinti, kad šį kartą 
Amerika laimėjo pirmą psi
chologinį karą ir dabar yra 
tikra, kad dabar ji gali 
lengvai komunistus sumušti 
Europoje net neskelbdama 
jiems karo. 

Jei Amerika dar iki šiam 
laikui Europai nėra davusi 
aiškios garantijos, jog gin
sianti ją nuo sovietų agre
sijos, tai per Marshallą, 
prieš jam išvykstant į Bo
gotą, buvo duotas "pen
kiems" pasiūlymas, kad jie 
pirma susitartų dėl bendros 

vakarais, bet gerai pažįs- strategijos4, suvienodintų 
tant komunistus, visvien ginklus, sudarytų bendrą 
reiktų pasilikti atsargiems karišką komisiją. 

Tirs, Ar Britai Parduoda 
Lėktuvu Motory Rusam 

WASHINGTON, bal. 26.— 
Sen. Bridges (R., N.H.), 
ERP (šalpos plano) komite
to pirmininkas šiandien sa
kė, jo pirmas oficialus veik
smas bus patikrinti rapor
tus, kad Anglija parduoda 
Rolls-Royce lėktuvų moto
rus Rusijai. 

Užginčijo Raportus 
LONDONAS, bal. 20. — 

Užsienių ministerijos kalbė
tojas užginčijo VVashingtono 
raportus sakančius, kad už
sienių sekr. Bevinas greitu 
laiku vyks į Ameriką daly
vauti Amerikos, Anglijos Ir 
Prancūzijos pasitarimuose. 

Komunistai Ketvirti 
Vokiečiu Rinkimuose 
FRANKFURTAS, Vokieti

ja, bal. 26.—Komunistų par
tija buvo ketvirta eilėje sa
vivaldybių rinkimuose vakar 
dviejose U.S. zonos provin
cijose—Bavarijoje ir Hesse. 
Jų supliekimas parodo, kaip 
žmonės reaguoja į raudonų
jų pralaimėjimą Italijoje, ir 
nepasitenkinimą Rusijos po
litika sovietų okupacijos zo
noje. 

Industrinėje Hesse pro
vincijoje komunistai surin
ko tik 142,478 iš 2,034,955 
balsų, arba# 7.9 nuošimčius, 
o tik prieš metus laimėjo 
9.3 nuošimčius. Numatomas 
panašus komunistų pralai
mėjimas ir ūkinėje Bavari
joje. 

Suomijoj Susektas 
Komunistu Sąmokslas 
HELSINKI, bal. 20. — 

Laikraštis Suomen Sosiali-
demokraatti šiandien sakė, 
komunistai moderatai ir 
valdžia sutrukdė kairiųjų, 
komunistų sąmokslui už
grobti krašto valdžią šį pa
vasarį. 

Anot to laikraščio, kuris 

Graiku Kariuomenė 
Suaižė Sukilėlius 

ATĖNAI, Bal. 26.—Craiki-
jos generalinis štabas šian
dien sakė, 1,600 partizanų 
buvo užblokaduoti, kuomet 
jie dėjo pastangų išsilaužti 
iš Mornos upės klonies, 90 
mylių šiaurvakariuose nuo 
Atėnų. Lemiama kova vyks
ta už Roumeli, svarbų mies
telį klonyje. Raportai iš La-
mia sakė, kariuomenė tikisi 
už dviejų ar trijų dienų pa
skelbti visuotinę pergalę. 

Kautynės vyksta pašonė
se Vardouissia ir Ghiona 

i 

kalnų, kurių viršūnės siekia 
7,000 pėdų aukštį. Rapor
tuota, partizanai puolami iš 
rytų ir vakarų bei iš oro. 

Komunikatas sakė, 500 
daugiau badaujančių mote
rų ir vaikučių įkaitų buvo 
išlaisvinti vakaruose nuo 
kovų- zonos. Lėktuvai nume
ta jiems maisto. Anksčiau 
buvo pranešta, kad kariuo
menė atėmė miestelį iš ko
munistų ir išlaisvino 1,000 
jo gyventojų, kuriuos* komu
nistai laikė kaipo įkaitus. 

JERUZALE, bal. 26.—Žydų ir arabų kariuomenės susi
rikiavo prie Alamein miesto, netoli Jeruzalės, laukdami 
paskutiniųjų britų išėjimo. Kaip tik britų dalinys išėjo, 
arabai tuoj užėmė miestą be šūvio. Stebėtojai sakė, nesu
prantą kodėl žydai neparodė jokios opozicijos. 

Iš Lebano pranešta, kad tos šalies karalius Abdullah 
ruošiasi vadovauti Transjordano, Sirijos ir Lebano ka
riuomenių žygiavimui į Palestiną kovoti prieš žydus. Ab-
iullah sakė, tas bus pirm gegužės 1 d. 

LAKE SUCCESS, bal. 26.—U.N. visuotinė asamblėja 
šiandien nutarė skubiai veikti, kad išgelbėti Jeruzalę nuo 
žydų-arabų karo pavojaus. Nutarimas buvo padarytas 46 
prieš 0 balsavimu. 

Globos taryba ryt dieną išklausys ir svarstys Prancū
zijos pasiūlymą sudaryti specialią policiją iš rinktinių 
policininkų iš pasaulio didžiųjų miestų, jei galima, karo 
veteranų. Prancūzai pripažįsta, kad ta policijos jėga nie
ko nepadarys, jeigu arabai ir žydai nesutiks sustoti ko
vojus Šventajam Mieste 

JERUZALE, bal. 26.—Di
delė kova už Jeruzalės mie
stą šiandien atrodė artina
si. Abudu, žydai ir arabai 
šiandien sumobilizavo savo 
jėgas pietiniam Jeruzalės* 
pakrašty. * 

žydai Puola Jaffa 
Vakaruose, žydų Irgun 

Zvai Leumi kariai atnauji-

tik penkias minutes, uzgir-
dama prancūzų-švedų pra
šymą globos taryboj suda
ryti planus apsaugojimui 
Šventojo Miesto ir jo gy
ventojų. 

Tie patys 58 delegatai sė
dėjo kaipo plenumo asam
blėja tuoj po to, kai politi
nis komitetas priėmė planą, 
44 prieš 3. Ęusiįą, sovietų 
Ukraina ir Baltrusija bal- no puolimą ant Jaffos mies 
savo prieš, teigimu, kad pa- *#> nežiūrint žydų iaganah 
ti asamblėja turi įnešti tokį 
planą. Galutiniame asam
blėjos balsavime, Rusija su
silaikė. — 

Rusai Nebeboikotuoja 
Iki šiol boikotavusi U.N. 

organizacijos įsakymo sus
toti kovojus, kad sutaupyti 
ir taip retus šovinius. Ha-
ganos kariams atvykus prie 
puolimo vietos, irgunistai 
sustojo šaudę, bet kumščiais 
puolė haganistus. Tik britų 

Minėjo Vedybų Sukaktį 
LONDONAS, bal. ~ — 

yra socialdemokratų parti-, Karalius Jurgis VI ir karą 
jos organas, suokalbininkai 
buvo paakstinti komunistų 
perversmo Čekoslovakijoje, 
bet jų planai nuėjo niekais 
dėl to, kad jie per daug kal
bėjo iš anksto. 

800 Korėjiečių Suimti 
už Riaušes Japonijoje 
KOBE, Japonija, bal. 26. 

—U.S. karinė policija šian* 
dien suareštavo apie 800 ko
rėjiečių pasėkoje riaušių 
savaitės gale—kurias ame
rikiečiai kariai numalšino, 
kuomet civilinė policija ne
galėjo to padaryti. U.S. ka
rininkai kaltino komunistus 
už korėjiečių sukurstymą. 
Korėjiečių sąjungos kalbė
tojas kaltino japonų kišimą
si į korėjiečių mokyklas. 

Nė vienas amerikietis ne
buvo sužeistas, bet bent 38 
korėjiečiai ir japonai buvo 

U.S. kariuomenės štabas 
Seoule. Korėjoje, raportavo, 
kad snaiperiai užpuolė U.S. 
kurjerio lėktuvą Cheju sa
loje, netoli pietų Korėjos. 
Snaiperiai pabėgo po to, kai 
šaudė į lėktuvą stovintį tos 
salos aerodrome. 

taryba buvo neteisingai įs
teigta. 

Atrodo, Oleo Rėmėjai 
Panaikins Mokesčius 
VVASHINGTON, bal. 26.— 

Pirmsedis Martin (R e p. 
Mass.) šiandien sakė, atsto-

l vų kova panaikinimui tak
sų imamų už oleo-margari-
ną atrodo baigta, išskiriant 
šūkavimą. Anot jo, tų taksų 
priešai atrodo turį pakan
kamai pajėgos prastumti 
takso nuėmimą per atstovų 
rūmus. 

PEIPLNG, bal. 26.—Vai- i Jei tas bilius pereis per 
džia šiandien raportavo, kad j atstovų rūmus ir senatą, jis 
pirma naktinė lėktuvų ataka ' panaikins \0 centų svarui 

globos tarybą, Rusija vakar įsimaišymas išvengė didelio 
sugrįžo, matomai tikslu tu- tarpusavio žydų susirėmimo, 
rėti pilną balsą debatuose1 Jeruzalėje, britų kariuo-
Palestinos reikalu. Rusai menės pulkas susikrovė, kad 
pirmiau teigė, kad globos evakuoti Alamein stovyklą 

lienė Elzbieta šiandien mi
nėjo 25 metų vedybų sukak
tį, ryte dalyvaudami speci
aliose pamaldose St. Paul's 
katedroje. Grįžtant į palo-
cių, minios žmonių stovėjo 
gatvėse ir sveikino valdovus. 

abiejose pusėse Betliejaus 
kelio einančio pietuose iš 
Jeruzalės. 

prieš komunistus nutildė jų 
artileriją ties puolamu Yin-
ghsien miestu. 

federalinį taksą ant spal
vuoto oleo ir ketvirtį cento 
mokestį už baltąjį. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Senatas užgyre W. Averill Harriman paskyrimą, būti 

laisvuoju MarshalI šalpos plano ambasadorium. 
—Arabų delegatas UNoje vakar sake, arabai kovos ir 

steigs savo valstybę Palestinoje, ir reikalauja, kad UNa 
užtikrintų arabams, kad jie galės valdyti Palestiną. 

— Po didžiųjų riaušių Milane sekmadieny, komunistai 
vakar sukėlė mažesnes riaušes Turine ir Bręstoje, šiaurės 
Italijoje. Policija surado daugiau ginklų sandeliui 

—U.S. konsulatas Zagrebe, Jugoslavijoje, turės užsida
ryti, nes U.S. konsului nebenuomuojamas namas. 

—Vakar pranešta, kad nacių šnipai Berger ir Dasch, 
suimti išlipę iš submarino karo metu, buvo paliuosuoti ir 
gyvena. Vokietijoje po U*S.X kariuomenės suvaržymu. 

—Brooklyno fabriko stogas įkrito; 2 užmuštu 
—Gelžkeliečių unijos ir-geležinkeliai nesusitaria dėl 

unijų reikalaujamų algų pakėlimo. Gali būti streikas. 
—Vakarų kariams Trieste įsakyta stipriai saugoti zo

nos sienas per gegužes 1 d. komunistų demonstracijas. 

1RITAI ATRĖMĖ 
ŽYDU PUOLIMĄ 

JERUZALE, bal. 26. — 
Kariuomenė šiandien prane
šė, kad žydų pajėgos per 
naktįi smarkiai mortarais 
apšaudė Acre miestą, bet 
buvo britų artilerijos pava
ryti. Atakos metu didžiuma 
maždaug 200 kalinių Acre 
kalėjime pabėgo. Acre mies
to gyventojų skaičius žy
miai padidėjo arabų bėgliais 
iš Haifos, kurią žydai užė
mė praeitą savaitę. 

Kardinolas Spellman 
Iškilmėse Australijoje 
SIDNEY, Australija, bal. 

26.—New Yorko Kardinolas 
Francis Spellman, drauge su 
13 žymiu dvasiškiu, atvyko 
čia dalyvauti katalikų šimt
mečio sukaktuvių iškilmėse 
Melbourne mieste. 

KALENDORIUS 
Balandžio 17 d.: &v. Zita; 

senovės: Gotardas ir Auš
relė. 

Balandžio 28 d.: Sv. Povi
las nuo Kryžiaus; senovės: 
Rimgailė. 

ORAS 
Apsiniaukus, vėsiau, pro

tarpiais lietus. Saulė teka 
5:53; leidžiasi 7:45. 
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KAS GIRDĖT KITUOSE MIESTUOSE 
LOS ANGELES, CALIF. 

M&RTVARKO B DOVANAS 

DVI ŽYMIOS VIEŠNIOS 
Šiomis dienomis mūsų ko

lonija didžiuojasi žymiomis 
viešniomis: Polyna Stoškiii-, 
te, kuri atvyko su Metropo-' 
litan Opera, ir Vince Leskai-
tiene (Jonuškaite) buv. Lie
tuvos Operos artistė. Pasta
roji atvyko su šeima. 

Metropolitan Opera Ra
miojo vandenyno pakraš
čiuose lankosi pirmą kartą 
bėgiu kelių dešimčių metų. , 
Tai yra istorinis įvykis Ka
lifornijoj ir mūsų miestui y-1 
patingai. Bet lietuvių kolo- j 
nįja ypatingai džiaugiasij 
tuo įvykiu, kartu ir didžia- j 
vosi, kad Metropolitan Ope-| 
roj randasi ir dvi lietuvai- i 
tės — Polyna Stoska ir An-' 
na Kaskas. 

Lietuviai čia nesitikėjo 
bent vieną jų susitikti, pa
sikalbėti, joms savo džiaugs
mą pareikšti, pasveikinti. Ir 
nudžiugome, kai viena jų at
vyko ir dainavo dviejose o-
perose "Peter Grimes" ir 
•'Magic Flute", būtent Poly
na Stoska. Bilietų į operas 
buvo sunku gauti, bet vie
nai, kitai grupelei vis tik 
pasisekė. 

Polyno Stoska operoje 
14 Peter Grimes" pasirodė 
pirmą kartą. Ši opera yra 
nauja anglų kalba parašyta. 
Visi muzikos kritikai vieni 
pareiškė: k'Ar mes nesakė
me jums"; kiti, kad "Metro-

> politan Opera turi vieną ge
rų *sopranų"; dar kiti, kad 
"M. O. turi gražiausią sop
raną operoje" ir t.t. 

Pernai vasarą daugeliui iš 
mūsų teko girdėti Polyna 
Stoska dainuojant veikale 
"Three Musketeers", vienok 
neturėjome progos ją pa
gerbti. (Privačios grupelės 
savo keliu eina ir jokiu bū
du neatstovauja visos lietu
vių kolonijos). 

Žinodami, kad P. Stoskai 
esant tokioje pozicijoj ir 
tik dviejų savaičių laikui 
sustojus Los Angeles'e, ne-
išdrįsome jos trukdyti kvie
timais, pasimatymais, vaišė
mis. Bet nepaprastai nudžiu-

JOHN B. BORDEN 
L I E T U V I S A D V O K A T A S 
2201 West Cermak Koad 

Ofiso valandas: Kasdien nuo 1 — n 
išskyrus trečiad'itt-'us. 

Vel. VTRginla 6776 / 
Vak^-a is raga i Sutarties. 
Rezidenci ja: Matteson. 111. 

Tel. CUicago Heiel i ts &9.VYI 

GERAS VAIŠI AS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO 

r t a SENSATION! 
^^m m htm RCLIEF 

SPA-RUB 
•ET k TUBE M0W AT YOUA DHUG6KT 
•AJH ftOOUCTS CO, CHtCAfeO K *JL 

gome, kuomet ji pati mus 
paieškojo, susiįdomavo lie- j 
tuvių centru tolimuose va
karuose, dalyvavo pamaldo- j 
se mūsų naujoje bažnyčioje, 
susipažino su daugeliu lietu
vių, klebonas kun. Jonas Ku- . 
činskas pasirūpino, kad ir la- j 
bai trumpu laiku būtų su-! 

ruošti pietūs artistei pagerb
ti. Per pietus pasakyta daug 
kalbų, sveikinimų Polynos j 
adresu. Kalbėjo svečias iš j 
Chicago kun. Stasys, kun. | 
Tamulis, adv. S. Paltus, A.; 
Šlapelis, "Kalifornijos Lie-! 
tuvio" redaktorius A. Ski-I 
rius, M. Morkienė, M. Var-
kalienė, dain. M. Janušaus-| 
kienė, K. Lukšis, studentas 
Miltonas Starkus, Jonas Pet-! 
rauskas, slaugė Adelė K u 
činskaitė, B. Starkienė. Kle- \ 
bonas gražioje savo kalboje 
pareiškė, kad jį labai pavei
kė Polynos lietuviškas pa
prastumas, meilė tiems, iš 
kurių ji yra kilusi ir su ku
riais iš mažumės giedojusi, 
dainavusi. Tų ji nėra užmir
šusi ir to jausmo Polyna nė
ra nustojusi, nežiūrint to 
kad jai dabar lenkiasi visas 
muzikališkas pasaulis. 

Už tai klebonas jai įteikė 
dovaną dar iš tėvų žemės at
sivežtą nežinomojo meninin-| 
ko rankų darbo medinį kry-
žrų-smutkelį, kuriuo Stoska 
buvo sujaudinta. Nuoširdžiai 
padėkojo klebonui ir pasa
kė, kad jos širdis jaučia 
daug daigiau dėkingumo, j 
negu žodžiais galima išreikš- j 
tį- i 

Mūsų fotografai K. Luk-j 
šis ir J. Petrauskas padarė 
daug nuotraukų. Tikimasi j 
visos bus geros ir malonios 
ateityje prisiminti. 

Priėmimas ir pagerbimas! 
dain. Vincės Jonuškaitės-
Leskaitienės įvyko balandžio' 
11 d., B. Starkienės ir Mil- \ 
tono Starkaus namuose, San 
ta Monica. Dalyvavo gražus | 
būrys šios kolonijos lietuvių 
veikėjų. 

Leskaičiai žada apsigyven 
ti mūsų apylinkėje. 

Lietuvių kolonija nors ma 
ža, bet pajėgi. Yrą ir pavie
nių, kurie pasiryžę padėti 
suruošti ką nors naudai at
vykusios V. Jonuškaitės-Les 
kaitienės. Mes, Los Angeles 
lietuviai, nuoširdžiai linkime, 
kad čia įsikurtų -vis daugiau 
ir daugiau sąmoningų lietu
vių. 

Leskaičiai yra vreni tų, 
kurių mums taip trūksta. 

Lietuvių kolonija turės 
malonumo išgirsti Vincę Jo
nuškaite dainuojant gegužis 
2 d., motinų pagerbime, lie
tuvių parapijos salėje, 2704 
St. George St., tuoj po pa
maldų. ~ 

Tremtiniai Sveikina ALI Dr. tonsfance O'Britis 

Kėmpten, Vokietijoje, lietuvės tremtinės moterys darbo 
metu siuvykloje, siuva iš BALF atsiųstų medžiagų rūbus 
ne tik moterims, bet ir vyrams. Taip pat taiso jūsų pa
dovanotus ir per BALF siųstuosius naudotus rūbus. 

Dabar vyksta BALF vajus. Vajaus laiku aukokite rū
bus patys ir rinkite iš kitų. Viską siųskite per savo kolo
nijos centrelį arba tiesiog adresuokite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 105 Grand St , Brooklyn 11, N. Y. 

BOSTON, MASS. 
KAS GIRDĖT PAS Ml)S 
Bostone siaučia žmonių a 

piplėsimai. Loews teatro sa-! 
vininkas išvažiavęs su tikie-
tų pardavėja į priemiestį bu-1 
vo plėšikų užpultas. Atėmė' 
$600, merginos rankinį laik
rodėlį; ir automobilių. 

Panašių apiplėšimų pasi
taiko labai dažnai. 

Dorchesteryje plėšikas nu
šovė taksi šoferį. Našlė liko 
jauna moteris su trimis vai
kais. 

Įsibėgęs be motormeno 
gatvėkaris sugriovė Eglešton 
stotį ir sužeidė 20 žmonių. 
Jaunam, Vaikinui, kuris no
rėjo gatvėkarį sulaikyti, pa
tekus po ratais hupiauta abi 
kojos. 

feošton eleveiterius dabar 
operuoja miestas. Nepraėjo 
dar pusė metų, o deficito jau 
sakoma virš milijono dole
rių. Kur nors randasi skylė. 

• •' • ' ' 

Bostono cukrinės fabriko 
800 darbininkų streikuoja 
nuo kovo 30 d. Unija nori, 
kad būtų pakelta mokestis 
18c į valandą. Kompanija 
siūlo tiktai 5c. 

Jaunas muzikas Kinderis 
parašė ir išleido dainą "Mo
čiutė". I. Paulekiūtei ište
kėjus už Rockefelierfo, jis 

Įsigykite Vertingų 
Knygų 

Amerikos Lietuvių Tary
bos Sekretoriate (1739 So. 
Halsted St., Chicago 8, 111., 
tel. CANal 8500) galima pirk 
ti šiuos veikalus: 

Constantine R. Jurgeia. 
History of the Lithuanian 
Nation, 1948, 544 ps., stori 
viršai — $5.00. 

Thomas G. Chase. The 
Story of Lithuania, 1946, 
392 ps., stori viršai — $3.50. 

Lithuania. Country and 
Nation (informacinis leidi
nys), 1946, 62 ps. — $0.50. 

Pirkėjams duodami du ne
mokami priedai: "NepriklaU 
somos Lietuvos vieta būsi
moje Europoje ir Pasaulio 
taikos sistemoie" ir "Char-
ter of the United Nations". 

Pardavėjams skiriama 20 
nuoš. nuolaidos. Knygos siun 
čiamos ir išpirktinai (OOD). 
Visos gautos pajamos ati
tenka Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Pirkdami šias knygas, 
paremsite tuo #ačiu ir AL/1 
os darbus. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės #0 mt: sukaktis šiemet 
buvQ ir lietuvių tremtinių 
stovyklose Vokietijoje kieK 
galint iškilmingiau paminė-
ia. Ta proga didesnės lietu
vių stovyklos atsiuntė Ame
rikos Lietuvių Tarybai savo 
sveikinimus^ kuriuose reiš
kiama padėka ALT ir vi
siems Amerikos lietuviams 
bei Organizacijoms už jų 
reiškiamą rūpestį Lietuvos 
išlaisvinimo reikalais ir tei
kiamą fihahšitifc paramą, ši
tokius sveikinimus ALT Vyk 
domašiš Komitetas gavo iš 
Hahau a. M., iMllihgeno a. 
D., Šeligenstadto b. Wuerz-
burg lietuvių stovyklų ir 
Pabaltijo Universiteto Ham
burge Liet. Štud. Evang. Bū
relio Vahįybos. 

( 0*8YTOJA IR CHIRURGE 
i 2408 West 63rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
a r b a 

telefonuokite del sutarties: 
HEMLOCK 5524 

TJkslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Svviatek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
Virš Metropolitan State B a n k ) 

Tel.: VIRginia 6592 
VAL. : kasdien 10 iki 12 1 iki 5; 
7 iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekmad. 10 iki 12. Trečiad. uždaryta 

! 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Persikeis \ naują ofisą — 

4740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MlD\vay 2880 

OFISO VALANDOS: 
i Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

'Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4fttta Court, Cicero 
Antrad., KetVirtad. ir Penktad. 

V A U : 1 0 - 1 2 r y ^ e : 2 -6 . 7-9 F . M. 
3147 S . H a l s t e d St . , C h i c a g o 

Pirmad., Trečiad. if šeštadieniais 
Valandos; 3—8 popiet 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDITOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Te).: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 

Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christiana Avenue 
HOURS — Daily 6 to 9 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS; Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:o0 ir nuo 7:00 iki 9:n0 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių, ir šešta

dieniu vakarus. 
Ofiso Tel. CptOvehill 5213 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKIN^ 
PHYSICIAN & SCRGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Stl-eet 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:30-9 v&k 

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

Ofiso Tel. — PROspect 3838 
Res . Tel, — VlKgiuia 2421 

, i -

pritaikė angliškus žodžius ir 
pasiuntė jaunavedžiams. Šio 
mis dienomis jis nuo Rx>cke-
fellerio gavo padėkos laiš
ką. 

— Doifc T. 

^ ^ ^ t e ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
WESTWOOD UQUOR 

2441 West 69th Street, 
STOR6 

COMMISSIONER 
K L E N 

Lake €ounty, Indiana, 
2-ame Distrikte 

JDEMOteteAtŲ TIKIETU 
1 Jr*HriiAry Rinkimai, Geg. M., 1948 

~ tuo — 
\ r thr i t is - '- Bfiėomatlzmd a**' 

Lumbago — Muskufy Skausmo 
. . . Vartokite . . . 

HEALTH RESORT M1NERAL 
BATH DRUSKĄ 

Vienas maišukas užtenka 10 
nsaudymtrsims 

KAINA TIKTAI — $l.is5 
Prašykite |os vietinėj vaistinėj, o 
jei jūsų vaistininkas neturi, siųs 
kitę saV6 užsakymus su pinigais 
tiesiog 1 — 

Bath Products Co. 
f^tfcratories — Chicaso 24,"Tll. 

Of f. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALiAJfDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kaedlen, 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 
Šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet 

Ir smulkiose kovose at
liekami dideli, darbai. 

SchiHer 

^_- s^^^BS5sv . <• 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimu 

riARCUTlJ" 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

WHFC - USD kilocycles 
S E K M A D I E N I A I S : n « o 1-mos 

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

valandos vakare 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 
"v 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 Sh. Westem Ave., Ghicdg©, III. 
T e l e f o n a s — G R O v e h i U 2242 

Akis 
tgiatuinuoja 

Akinius 

rrftalko 

h . J. 1. Smeiana, Jr. j 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

V A T A M S ; 
Tfniiad.; Akirkft., Ketvirtini.. 

IViiktad. 9:30 Iki 12—-1:80 
iki 8:»0 

Trečiadieniais uždaryta 
ŠešUulienlftls VrSO -flii 12 — 1:30 

iki 6 P. M. 

Akiu Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

: 

Ofiso Tel. VIRginia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

1204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Sokm. tik susitarus. 

DR. EMILY Y. KRUKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeJ. LAFavette S210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsi l iepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir narni) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytoja*) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet, 6:30 — 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartj 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso — fcEMfoefc 584* 
Rez. — HUMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir geftta-
dienj pagal susitarimą; kitomis die

nomis nuo 2 iki 4 popiet. 
• 7—9 vakare. 

Ofiso tel. GROvehiU 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette EcL 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL VTRginia 6583 

DR. BIE2I5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-S popiet Ir 7-8 v. vak. 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 
yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

*mm*mmm&m+k ^^ 

OiDELES P A S m m S M A S VYNO, DĖGtl^feS, ALAUS! 
S p e c i a l i n u o l a i d a o r g a n i z a c i j ų parengimam*, 

ves tnvemj* i r p a n a š i e m s į v y k i a m s . 
Taipgi pristatome I namus geriausios rtBftes alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 
AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 

T E L E F O N A S — P B O S P E C T 6951 

DR. 6. SCRNER 
fclfiTUVlS AKI^J GYDYTOfAS 

Suvirs 25 irtetų patyrimo. 

Tel. Yarfls 1829 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Išta'so. 

Ofisas ir akiniu dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 
Kampa* 34th Street 

VALtA.NDO.S- nuo 10 iki 4 ir 6. iki 8. 

]T©1. CANal 0257 
Eez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. t ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL llEMiock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Koad 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėl iomis susitarus 

Dr. Walter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave, 
Practice limitcd to Obstetrics 

and Gynecology 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ 
T e l e f o n a i 

'Ofiso HEM. ^ 0 0 , Rez. PRO. 6282 
^J-ci. aeaLnilif.jMa^. l a u k i t . MIL. CUJ01 

•NedŽlioj-<>agal sutartj 

r. i. Ė. Makar 
GVDYTOJAS m CHIRURGAS 

11750 S o . P a r n e l l 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: |)agal susitarimą. 

orėdami ką nors pirkti, par 
duoti, ifinuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t.* pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus! 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGKO.N 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutaitj . 

Office Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1980 

Dr. A. Montvid, MJX 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7830 f, 
R e s i z . T e l . : B R U n s w i c k 0 5 0 1 ' 

V A L A N D O S : 
Nuo 1 iki 8 popiet; 6 iki 8 vakare. 

Ofiso Tel. VIRginia 0086 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso va;,: 1—3 ir 6—8:3A P. M. 

Šeštadieniais 1 ikt 4:S0 P. M. 
Trečiadieniais, pagili sutartį. 

file:///rthritis
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Antradienis, bal. 27 dM 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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t SVEIKATA... 
į BRANGUS TURTAS 

R a š o D R. R A C K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago 

o 

kai atsiranda, kyla karštis, 
tąso vemti, žmogus patam
pa baisia* nervuotas, kar
tais konvulsijos tampo, rau
donos dėmes ant kūno pasi
rodo (purpura), kartais šla
pumas yra kruvinas. Be to, 
kartais po neatsargaus pe-
nicillino vartojimo skaudus 
periferinis neuritis įsimeta, 

Knygų Pasaulis CLASSIFIED "HELP YVANTED" ADS 
g?Zg??g222?75392g??g*rewwyy'Zgg - \5C | 

• "D R A U G O'' * 

NAUJIEJI VAISTAI 
kartais smarkūs mėšlungiai 

radijumas. Ar taip yra, tai P ^ e d a kamuoti, kartais net 
Amerikoje yra visos m a . ; tik laikas parodys Bet žmo-

terijalės ir moralės galimy- n e s : . Pasiklausę tokIU sen
sacijų apie "Kobaltą ', pul
sis reikalauti ir vartoti vi
sokius su "Kobaltu ' ' prepa
ratus. Tūliems gešeftmake-
riams bus progų milijonus 
susikrauti, nebent valdžia į-
sikiš. "Kobal tas ' ' neišmane-

Petras Babickas, Sveti
moj Padangėj, išleista Bue
nos Aires (Argentina), D A R B Ų S K Y R I U S 
1947 m., pusi. 63, skoningas I ^šMjWWf^^s^m^^mTiw7nT77J7TiZ' 
viršelis dail. VI. Vijeikio. i "DRAUGAS" HELP WANTEI> 

Rašytoją Babicką mes pa- ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

bes medicinos mokslui bujo
ti. Taigi čia ir naujų išradi
mų medicinos srityje yra 
daug. Pastaruoju laiku ypa
tingai yra daug svarbių ir 
galingų vaistų išrasta. 

Visuomenė apie naujai iš- U(J r a n k o s e t i k p a k e n k s . 
rastus vaistus greit sužino 
Kur gi nesužinos, jei radio Beveik visi yra girdėję a-

sąmonės žmogus gali netek 
ti. 

Atsargiai su penicillinu. 
Be daktaro priežiūros, peni-
cillino negalima vartoti. 

Šio straipsnio užbaiga bus 
sekantį sykį. 

žįstame kaip šviesų opti
mistą. O vis dėlto gyveni-1 
mo audros ir jame pedsa- • • - •———-^ . ,* .«—. .» . i 
kus paliko, šiame eilėraščių \ ^ J ^ 1 J ! ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
rinkinyje mes skaitome: 

Gyvenimas visiems — 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

anaunseriai sensacijų pnpa | pie "stebuklingą" veikmę to-
sakoja klausytojams apie" ki* n ^ \ v a i

f
s t ų - k a i p ^ 

n a u j a i i š r a s t u s v a i s t u s . D ^ ž . j C l lhnas S t r e p t o m y c i n a s , s u l -
. ~. .x - f o n a m i d a s , b e n a d r y l i s , d e 

r l iaus ia t o s ž i n i o s y r a i š p u s - .. * . . / * . . . 
tos ir vienšališkos. Per ra- m e r a l l s ; ttaouracilu, tndio-
,. . , _ m _ nas, nitrogenine mustarda ir 
dio žmonių smalsumas, en- , . , . , . , - . • v. .«, v ,. t.t. Jei ką girdėjo apie šiuos tuzijazmas ir viltis sužadi-1 _ . ^ _ ' J * + J čSL « s t e -

mir-

, vaistus, tai tik kaip namą, kai apie naujų vaistui ' .,, . " 
gerąsias ypatybes pasakoja- j £ S S L t i f b e t M i e tai ka I ~ ' °~ ,~ * 7 

, o apie blogąsias beveik j ^ e s lsfelbsU* fet a p* e t a 1 , ^ maistu yra maitinami. 
! blogo tie vaistai padaro kai ' 

Atsakymais P. A. — Mie
gas daro įtaką į jauno kū
no ūgį. Todėl, vaiko ūgis 
yra aukštesnis, jei jis dau
giau gauna pamiegoti. Juo 
mažiau vaikas gauna išsi
miegot, tuo mažesnio ūgio 
jis subręsta. Amerikoje lie
tuvių vaikai užauga dides
ni, nes jie Čia normalias va
landas išmiega ir geresniu 

ma 
neprisimenama. Daug zmo-. 

• J i, :xi i;««„«J nezinehų vartojami 
nių, daug chroniškų ligonių * . J meta v a r t o j ę senoviškus 
vaistus ir grobia naujai iš
rastųjų. Jie iš naujų vaistu 
tikisi kažkokių stebuklų. 

Šiomis dienomis radio an-
nounseriai krykštavo apie 
naujai išrastą "Kobaltą" 
vaistą, kuris yra pigus ir 
taįp efektingas vėžio ligos 
gydymui kaip ir brangusis 

SEND, Inc. 
304 VVest (i3rd Street 

CHICAGO 21. HJL 
T«l. ENGLEWOO!> 5H28 

SEND PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU l ZSAKY 
MIS I VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PKANC l ZIJA. ITALIJA. OLAN 
1)1.1 \ . BLT.CIJA. sVKH ARIJA 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA. 

JUGOSLAVU*. 
Maisto siuntinėliai APDKAISTI 
draudimo firmose, pristatymu^ 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa 
kelv dingės siuntinys pakeičia 
mus kilu. 

PRISTATYMO LAIKAS: 8—21 
DIENOS: Į VISUS KRAŠTUS! 

dmaus i eksportiniai produktai. 
Pristatymas v>kdomas iš sande 

lių Europoje. 

stumiant money order, čeki ai 
kt. mok. priemone, tiksliai nuiu 
dykite gavėjo adresą ir užsuki-
mu siuntinėlių tipo numerius 
dalima užsakyti keli pakieteli.n 
tam pačiam gavėjui. 

F»I ' •• • 

nei žo
delio negirdėjo. 

Kiekvienas vaistas rūpes
tingo gydytojo rankose, tin
kamai panaudotas, ,yra nau
dingas. O nežinančio, kaip 
kiek ir kada vartoti, tai ga
li labai pakenkti. Taip yra 
su penicillinu, streptomycinu 
ir su kitais vaistais. Skaity
tojai apie tai privalo žinoti. 

Penicillinas turbūt yra la
biausia išgarsintas. Tūli gra 
šiagaudžiai jau pradėjo par
davinėti net "čiugumą" ir 
saldainius su penicillinu. Ta
čiau tas biznis nevyks, nes 
penicillinas turi sekančias 
blogąsias ypatybes. Nuo pe-
nicillino apie 3 nuošimčiai 
žmonių niekad neturėję' a-
lergijos gauna sensityvumą; 
o kurie turi alergiją, tai | PARYŽIUS, bal. 24. —, 
sensityvumas dar smarkiau i V i d a u s r e į k a l ų m i n i s t e r i j a 
padideia. Sistemine reakei- . . . . . i 

kurie ^aurm * s a k e n e s e n a i susiorganiza-j 

sunkių darbų kalėjimas, 
Ir, rodos, tik mirtis — 

amnestija. 
Vietomis poetas tiesiog 

pasuka j desperatiškas nuo
taikas, savo gyvenimą ly
gindamas su šunies, klajū
no: 

Čionai mes — akmenys 
prie kelio, 

Užgaut kiekvienas gali 
m u s : 

Piemuo, biznierius ar vai
kelis 

Ar šiaip pilietis neblaivus. 
Bet tai vis momento su

svyravimai, prabėgančios 
nuotaikos. Poetas suspindi 

N - j nauju ryžtu prieš niekšybe 
1 ir krauju pritvinkusius at
ėjūnus : 

Žaizdų negyjantieji ran
dai 

Nuo įtampos pajuos, 
Kai pagal sutartą koman

dą 
Išvietinsime juos! 
Lietuvos širdis poetui — 

" žemčiūgas grynas". Jis 
MlpnaprOCiai UKlUOSe verkia dėl tos tremtinės, 

VV.HOATHLY, Anglija.— i kurią "išvežė nakčia iš tė-

REIKALINGI 
* SPRAY VYRAI 
BENT KIEK PATYRĘ 

ADELMAN GLOVE CLEANERS 
1607 DEVON AVE. 

TEL. HOLLYCOURT 5359 

KABINETŲ DIRBĖJŲ 
KOKYBES 

PARODYMUI IR 
IŠSTATYMUI 

Įdomus darbas. 
Nuolatinis. 
Atostogos. 
Apdrauda nemokamai. 

GENERAL 
E X H I B I T S & D I S P L A Y S 

1525 N. CLARK ST. 

HELP WANTED — VYRAI 

V Y R Ų 
BRICKYARD'O DARBAMS 

KILN SETTER'IŲ IR 
BRICK HACKER'IŲ 

NEREIKIA PATYRIMO 

-j $1.28 iki $1.39 į vai. 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 

8 VAL. PER DIENĄ 

t APMOKĖTOS ATOSTOGOS 

BRISCH BRICK CO. 
43rd & LOMBARD AVE. 

STICKNEY 

TELEFONUOK STANLEY 7200 
ARBA ROCKWELL 0437 

Atsakymas M. M. -
ra specifinio vitamino art-
hrito gydymui. Visi vitami
nai yra svarbu žmogaus kū
nui. Vieno vitamino pertek
lius, o kito nedateklius yra 
negerai. Nuo vitamino per
tekliaus sveikatai gali kar
tais labai pakenkti. 

Žmones suskubo priešintis 
pasiūlymui, kad silpnapro
čiai užimtų vokiečių karo 
belaisvių vietas ūkių apdir
bime. Gyventojai nenori, 
kad jų vaikai suseitų su 
silpnapročiais. 

ja pas tuos, gauna 
sensityvumą, yra tokie: oda 
pašiurpsta, išberia, niežti ir 

vusiam komitetui sustoti 
bandžius išlaisvinti buvusį 

kartais net vandeniniai puč- maršalą Petainą. 

t? 

\ » . i 
g.00 

• < 

<> 

z 
t 
1 

sv. taukų, kiaulinių. 
s v. bekono 
sv. salami do rus 
sv. krnuotus jautienos 
s v. pieno m.ltt'lių. 

Z sv. bekono 
Z sv. kenuutos jautienom 

No. Z Z sv. pietų Afrik. apeis. 
^ «n marmelado 
** 1 sv. eukraus 

1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado. bl< eks 

No. :* 
• 6-50 

'Z sv. kiaulinių taukų 
Z s v. bekono 
2 sv. eukraus 
2 sv. aukse. rieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. I 
S2-S5 9 SVARAI I T KRAUS 
No > 
*ĄM 9 S V. KAVOS Pupelių 

i 4,D sv. cukraus 
? 4 n , ) * • •"> s v kavos pupelių 
No. T 200 Cbesfer f ie ld cigarečių 
$2.00 (Išskiriant Vok ir Itaiijų) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stat; 
Sg.SS nelė 'Tik j Vokietijų? 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
S2-85 4 une. kepimo Miltelių 

UCTKA RIEBALU * SV.!!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 * "lV- b«*kuno 
1_" _ 2 sv. kiaulinių taukų 5 7 - f J 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv.cukraus 
1 sv kavos pupelių. 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

viškes namų", kuri "nualpo 
ant gultuj purvinų", kurią 
"išmetė griovin be kry
žiaus, be maldos". 

Ir jis pats jaučiasi kaip 
tremtinys, Lietuvą lanko tik 
mintimis: 

Už žydrių vandenų, už 
aukštųjų kalnų 

Tik malda, tik mintim ga
li skristi, — 

Kenčia mano šalis, gelbėt 
jos negali, 

Kaip nuo budelių mirštan
čio Kristaus. 

Eilėraščiai nuotaikingi, 
. ( t ik ar nereikėjo pasidairyti 

^Iki tokesnio, pavadinimo? Da-
Ibar turime rinkinius "Sve
timi kalnai", "Svetima pa
dengė" ir eilę kitų "Sveti
mų". 

REIKIA PAGELBININKŲ 
Metalo išditrbimo dirbtuvėje 

Su arba be patyrimo. Nuolatinis 
darbas. Geras atlyginimas. 

JONAS SHEET METAL WORKS 
430* \\. OGDEN AVE. 

BRICKYARD'iu 
REIKIA 

DARBININKŲ 
Nuolatin's darbas iki žiemos. 

i Nereikalingas patyrimas 

DABARTINIS ATLYGINIMAS 

National Brick Ci. 
3150 W. TOUHY AVE. 

TEL. HOLLYCOURT 7500 

Išrinkite 27-B 

Auto Mechanikų 
Pageidaujama Chevrolet patyru

sių. Aukščiausia alga. 
5 * dienų savaite. 

Miilon'os darbo sąlygos 

3030 FULLERTON AVE. 
PAPRAŠYKITE VESELY 

P A T Y R U S I Ų 

Auto Mechanikų 
IR 

YPATINGAI PATYRUSIO 
LUBRICATION VYRO 

Chrysler produets, pageidaujama 
patyrusio. Aukščiausia alga. 

5' į dienų savaite 
NERIBOTAS UŽDARBIS 

SIEGEL MOTORS 
7616 S. Stony Island 

AUTO BODY & 
FENDER VYRŲ 
TURI BŪTI TINKAMI . 

YPATINGAI J G E R O S DARBO 
SĄLYGOS ŠVARIOJE, 

ŠVIESIOJE DIRBTUVĖJE. 
« 

OLDSMOBILE DEALER 

HELP WAXTED — MOTERY* 

TYPIST 
To type insurance policies 

With or without experience 

GOOD STARTING PAY 

Pleasant vvorking conditions. 
5 day week 

With alternate Saturdays 

J. M. KRALOVEC & SON 
2011 S. .LĄFLIN ST. . 
TEL. CANAL 4357 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORKŲ 

Patyrusių prie zippers ir 
top stitehing 

STORKTOH^E PRO.DUCTS, Ine. 
1372 Mihvaukee Ave. 

G I R L 
FOR CLERICAL WORK 

Sorae typing experience. Salary 
commensurate with ability. 
CENTRAL DIE CASTING 

& MFG. CO. INC. 
2935 W. 47 ST. 

CHAMBER MAIDS 
VyrŲ poilsio namui. 

Valandos 9:00 vai. ryto iki 3:00 
vai. popiet. Pastovumas, gera 
alga. Kreipkitės: 

ACME IIOTEL 
Hf 1 s. stati- st. 

TIYPIST 
GOOD PAY 

STEADY \VORK 
5 DAY WEEK 

HILLSDALE MFG. CO. 
1416 W. 37TH ST. 

PATYRUSIŲ OPERATORKŲ 
PRIE ODOS 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS 
S-& L NOVELTY CO. 
421 S. MARK ET ST. 
TREČIAS AUKŠTAS. 

Tiesiog Joms — 
Iš Mūsų Dirbtuves 

Mūsų ilgų 4neti| patyri
mas rakandų išdirbime 
jgyjo nuo pirkėju pilną 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksi te Daug Pigiau i 

(JABANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA^ 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Furnilure Co. 
PARLOR SETŲ IfiDIRBfiJAl 

4140 Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas LAPayette 3616 

aavtnlnka. JOB KASK - KAZEKAITIS 

3552 OGDEN AVE.lių' nes nėra atmos
A

fer
u
os' ku-

1 1 " T J J* n nuo to saugotų. Arba naK-

Apsimoka Skelbtis 'Drauge*. 

Ŝ ^ 

v # 

T Y P E V V R I T E R S 

r.ju nurodytor kainose j>kait> 
tos iier5iuntirm>, clrjud«nm ir ki-
to< )š!jitlu>. 

Aiskirai lafi.u«č> -u tlrau^i.,-
>-n̂  kuntlietais ir ravieniai> a>-
inrniiiiis Ovi didcsiMM užsakymu. 

Nedehdaini iianditn pa^i^lskitt 
»a\o tfmiot'm- draugams siuu-

NCW ANO 
REOUILT 

and ADDING MACHINES •CA«H OR 
PAVMKNTS 

H A V « Y O O S U N 
THE NKW 1 9 4 8 

DCLUXE 
VVOODSTOCK 

TYPEWRITER 

RMONE 
ANDOVER 7 3 7 3 
FOR FREE TRIAL 
I TSAR ttUAJIANTKS 

IMMEDIATE DELIVERY 
PORTABLE and STANDARD 

ALL MAKES 
SOLD • RENTED - EXCHANGED 
REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE FOR ESTIMATES 

A l X WORK GUARANTEED 0 

(TyPEWRITER CO. 
1 8 9 W M A O I S O N ST. 

( 2 0 YEARS ON MAOISON STHEET AT WELL«> 
•STAR-; 

P h o n e A N D O V E R 7 3 7 3 

M A T T 

V L A S I C 
LAKE COUNTY, IND. 

TREASURER 
DEMOKRATŲ TIKIETU 

Primary RiRkimai Ge£. 4 d , 1948 

3ft 
C0NSIDER 

! 

these 
Advantages 

of an 
Insured Savings Account: 

• Your savings here are insured to 15,000 bf 
Federai Savings and Loan Insurance Cor
poration. 

• Earnings are compounded rwice a rear — 
and you gec a worthwhile returo on savings. 

• Service is proenpt, friendly and helpfuL 

• SmalI savings are welcome — any amounc 

DISTRICT SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Pirmiau buvo 

Keistuto Savings and Ix>an 

3236 S.. Halsted St. • Chicago 8,111. 
Telefonu — CALUMET 4118 

fti • i i s ; m 

ĮVAIRENYBĖS 
AR MĖNULY ESAMA 

ŽMONIŲ? 
Mes pažjstam tik vieną 

mėnulio pusę, nes jis laike ™m? Pafa ? a s t r o n o m a l 
• i -_T v i v . . istyre, kad menuly nėra io-apsisukimo aplink žemę ki- , . ,_ J J 

kios gyvybes. 

tį galėtų sušalti nuo šalčio, 
i:es nėra oro, kuris padėtų 
kūne išsilaikyti iš saulės 
'^autą šilimą. 

Teleskopų bei kitų prie-

Menulis be gyventojų. tos savo veido dalies niekuo-
met neparodo. Tačiau moks
liški tyrimai parodė, kad; B ~T~ ~ T iT^ 
mėnuly nėra gyventojų nei j AtSIS9K0 SUSIuČti 
ant vienos pusės, nei ant 
kitos, kuri muirfs matoma. 
Juk kas gi ten galėtų gy-

PARYŽIUS, bal. 26. — 
Georgės Bidault, Prancūzi-

venti, jei nėra oro nei van- jos užsienių reikalų minis-
dens ? Prileidus, kad gyvos ' tras ir populiarės respubli-
būtybes ir galėtų gyventi be j konų partijos vadas, šian-
oro ir vandens, tai jos vis dien atmetė visus prašymus 
vien dieną turėtų žūti nuo jo partijai susidėti su gen. 
kenksmingų saulės spindu-' Charles De Gaullio partija. 

L 

Finansuokite savo namus pagal modernišką; 
planą.—Mes duosime morgičius ilgam laikui 

mažais mėnesiniais numokejimais. 
Už indėlius mokame 3% dividendų. 

Ul^iVIEIRSAIIk 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St Tel. HAYmarket 3317 
Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federai Savings and Loan 

Insurance Corporation 
Atdara kasdien nuo^9 ryto iki 5 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vakaro. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų, 

IK 

m 

\ 

. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
« . • — 

Antradienis, bal. 27 d., 1948 

" D R A U G A S " 
THE L I T H U A N I A N DAILY F K I E N D 

SSS4 S. Oakley Ave., Chicago 8, I1L Tel. VIRginia 6640-6641 

Bntered as Se::ond-Class Matter March SI, 1918 at Chicago, Illlnol* 
Under the Aut of Man. h t. 187 8. 

Publlshed daiiy. except Sundays, 
by the 

Llthuaiiian Catholic Press Society. 
Member of the Catholic Press Ass'n 

8abflcrlptioa Rates: 
$6.00 oer year outside of Chtcago; 
|7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 
Prenumeratos kaina Chicagoje ir 

Oiceroje per paštą: 
Metama $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Italija Ir Komunistai 

Juiujt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metu t.Bf 

Užsieniuose: 
Metams $8.01 
Pusei Metu 4.64 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. . 
Skelbimu kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 
SK-ELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

( 

KAIRIŲJŲ SOCIALISTŲ NORAS ATSISKIRTI 
Kaip žinoma, Italijos socialistai yra pasidalinę į du 

sparnus — dežinesniųjų ir kairesniųjų. Kairesnieji rin
kimams buvo susiblokavę su komunistų partija. Bet 
dabar jų tarpe eina stiprus sąjūdis nuo komunistų at
siskirti. Matyt, jau ir jie suprato, kad komunistai nėra 
ištikimi savo kraštui, nes jie su kūnu ir siela yra atsi
davę svetimai valstybei — Rusijai. 

Kairiesiems socialistams (bent jų didesnei daliai) at
siskyrus nuo komunistų, dešiniųjų partijų blokas dar 
labiau sustiprės. 

Ta pačia proga reikia pastebėti, kad ir po rinkimų 
Italijos komunistai dar nenori nurimti. Milano mieste 
ir visoj šiaurinėj to krašto dalyje komunistai kėlė riau
šes, bandydami pademonstruoti savo fizines jėgas ir 
jomis pabauginti vyriausybę ir gyventojus. Jei tie mė
ginimai būt buvę sėkmingi, gal būt komunistai būt ban
dę, žinoma, su Rusijos pagalba, sudaryti savo "vyriau
sybę' Italijai ir vesti tokį *'gorilų'' karą, kokį jie ve
da Graikijoj. Bet neatrodo, kad šie jų bandymai bus 
pavykę. 

'PRILIPO OŽKA LIEPTO GAL£" 

Po rinkimų dabartinė krikščionių demokratų vyriau
sybė gavo pilniausią tautos pasitikėjimą, išaugo jos 
autoritetas, sustiprėjo jos ir moralinės ir medžiaginės 
jėgos. Bet kokios komunistų pastangos užnerti ant Ita
lijos žmonių rankų raudonosios vergijos retežius bus 
atremtos. 

Suprantama, jei italams komunistams ateitų į talką 
Jugoslavijos ir net Rusijos armija, Italijos vyriausybei 
nelengva būtų atsilaikyti. Bet tuo atveju, kaip mes sa
vo laiku jau esame rasę, svetimų ginkluotų jėgų įsiver
žimas Italijon iššauktų tretįjį pasaulio karą. 

Jei Sovietų Rusija tikrai nori karo ir jei ji tam ka
rui yra prisirengusi, gal ji ir įsakys Italijos komu
nistams sukelti revoliuciją ir pati ateis revoliucijonie-
riams į pagalbą. Bet mes nesame linkę manyti, kad 
Maskva nori karo. Jo nenori, nes dar nėra jam prisi
rengusi. 

Ligšiol ji bliofavimo ir smurto politika savo agresiją 
vedė. Ir tai, ačiū vakarų demokratijų neapdairumui ir, 
tikrai neišmintingiems nuolaidumams, jai sekėsi. Ta
čiau dabar, atrodo, tos dienos baigiasi, ąes "prilipo ožka 
liepto galą". 

Militarine Pagalba Vakaru Europai 
Valstybių galvos ir jų premierai į užsienius be rei

kalo nevažinėja. 
Kai Amerikon atvyko Princas Karolius, Belgijos re

gentas, ir to krašto ministras pirmininkas Paul-Henri 
Spaak, tai visur sukėlė visokių spekuliacijų ir spėlio
jimų. Bet tiems, kurie seka tarptautinę politiką, buvo 
visljhai aišku, kad jie čia atvyko galutinai įsitikinti 
ant kiek paramos Belgija ir, pagaliau, visos Vakarų 
Europos valstybės, susijungusios į sąjungą, gaus iš A-
merikos. Berods, čia jau ėjo kalba ne apie bet kokią 
paramą, bet militarine. 

Spaudos pranešimai sako, kad Soviete Rusijos spau
dimas į Vakarų Europą yra taip didelis, kad vien eko
nominės paramos gali nebeužtekti. Jei Rusijos totali
tarinė agresija ir toliau taip sparčiai plis, reikės Ame
rikos militarinės pagalbos, kad ją sulaikyti. Belgijos 
valstybės šulai patys atvyko čia patirti, ar reikale to
kios pagalbos būtų galima sulaukti* 

Kokia kryptimi ėjo tų vyrų pasikalbėjimai su Jung
tinių Valstybių vyriausybės atstovais, sunku pasakyti. 
Bet iš to, ką yra pasakęs savo kalbose Prezidentas Tru-
manas ir kai kurie kabineto nariai galima numanyti, 
kad Vakarų Europos Sąjungos užnugaryje stovės Ame
rika ne tik su ekonomine, bet ir su militarine pagalba, 
jei laisvėje tebesančių valstybių saugumas tokios pa
galbos pareikalautų. 

• 
Negyvenimas, Jei Netarnausi Stalinui 

Sovietų spauda prieš kiek laiko puolė savo muzikus 
ir kompozitorius, nes jų kūryba nebetarnaujanti Stalino 
garbei. Kai kuriuos iš jų pašalino įš konservatorijų ir 
orkestrų. Dabar panaši kampanija pradedama prieš 
mokslininkus. 

Tai bent laikų susilaukta: kas netarnauja diktatoriui 
Stalinui ir jo bolševizmui, tam atimami galimumai dirb
ti ir gyventi. 

Kun. jonas Švagždys 
"Darbininko' pranešimu, kun. jonas Švagždys įteikė 

savo rezignaciją iš Šv. Roko parap. (Brockton, Mass.) 
klebono vietos ir tą rezignaciją arkiv. Richard Cushing 
labai nenoriai priėmė. Jisai atsistatydino dėl nesveika
tos. Jo vieton klebonu Brocktono lietuviams Arkivys
kupas atkėlė kun. Joną Strakauską iš Lowell, Mass., 
o šios parapijos klebonu paskyrė kun. Joną Skalandį. 

Kun. Jonas Švagždys paskirtas Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų kapelionu. 

Kun. švagždys Brocktone darbavosi pusėtinai ilgą 
laiką. Jis ten daug gražių darbų nuveikė. Tos parapijos 
žmonėms nelengva bus, skirtis su savo mylimu vadu. 
Bet mes čia norime kitą dalyką priminti: kun. Švagž
dys visai Amerikos lietuvių katalikų visuomenei pri
klauso. Jis, kol dar sveikata leido, uoliai ir nuoširdžiai 
dalyvavo mūsų organizuoto j veikloj. Jis per daug me
tų sėkmingai pirmininkavo L. D. S. ir rūpinosi, kad 
organizacija gyvuotų ir ypač, kad ji savo laikraštį "Dar
bininką" išlaikytų. Kun. Jonas daug metų buvo Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacijos centro valdybos na
riu, eidamas tai pirmininko, tai dvasios vado ir kitas 
pareigas. Keletą metų buvo Lietuvių R. K. Susivieny-
mo Amerikoj dvasios vadu. Per eilę metų buvo ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos nariu ir 1&40 metais dalyvavo 
delegacijoj, kuri Lietuvos reikalais lankėsi pas Prezi
dentą Rooseveltą. Jisai neapleisdavo ne vienos mūsų 
organizacijos seimo ar konferencijos. 

Per keletą metų kun. Jono pasigedome. Bet pasitiki
me, kad, pasitraukus iš atsakomingų klebono pareigų, 
jo sveikata sustiprės ir jis vėl galės aktyviai dalyvauti 
mūsų visuomeninėje veikloje. * 

Komunistai Visur Prakištu 
Vokietijoj, Amerikos militarinės okupacijos zonoj, 

šiomis dienomis įvyko savivaldybių rinkimai, kurie iš
ėjo komunistų nenaudai. Komunistai ir čia, kaip ir vi
sur kitur, melagystėmis ir viliugystėmis viliojo balsuo
tojus, tačiau gavo mažiau balsų, negu bet kuri kita 
partija. Ji atsirado paskutinėj vietoj. 

Vokiątijos savivaldybių rinkimai buvo pirmieji Eu
ropoj po lemiamųjų rinkimų Italijoj. Jie parodė, kad 
komunistai visoj Europoj smunka ir, jei dabar būtų 
rinkimai, visur prakištų. Jie prakištų ir jųi pačių kont
roliuojamuose kraštuose ir pačioj Rusijoj, jei duotų 
žmonėms laisvę, jei leistų jiems kandidatus pasirinkti. 

i * - . 

*> • •—«__ 
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K\ Jie Neišsigas To Vardo! 
"Amerika" rašo: 
"Pasaulyje yra daug skurdo ir vargo. O įnogus ieško 

laimės. Jis stengiasi pagerinti savo gyvenimą. Tačiau 
kaip dažnai, tikėdamasis rasti laimę, jis patenka į dar 
didesnį vargą! 

"Klydo tie, kurie matė savo laimę komunizme. Jie 
dabar prisilegti didžios nelaimės. Jie patys sau duobę 
išsikasė. • 

"Patys sau duobę kasfc ir tie Amerikos lietuviai, ku
rie, įtikėję komunizmu, nesupranta jo pragaištingo vei
kimo. Jie nemato ir negirdi to, kas yra, o fanatiškai 
tiki tuo, ko nėra. Jie turi galvas, bet negalvoja. Ir kam 
jiems galvoti: juk už juos galvoja "visa žinantis" Sta
linas. 

"Ir Hitleris buvo "visa žinantis". Bet su savo melu 
jis toli nenuvažiavo. Stalinui, tiesa, pavyko nuvažiuoti 
gerokai toliau, bet... Saulė, ir toji nėra amžina, o šis — 
tik dūžtanti lėle.-

"Kodėl jie netiki šimtais tų, kurie yra pabėgę iš bol
ševikų pragaro? Kodėl jie juos kaltina visokiais nebū
tais dalykais? Todėl, kad jie nežino, ką daro. 

"Jie giria dabartinę Lietuvos santvarką ir juodina 
visus, kas jai nepritaria. Tačiau jie nežino, kad Lie
tuvos liaudis nekenčia Stalino ir jo garbintojų. Vaiz-
duodamiesi einą su Lietuvos liaudimi, jie .kaip tik eina 
prieš ją. 

"Liūdna ir skaudu klausytis šių komunistinių fana
tikų. Jie ir pikti, kaip vilkai. Įmanytų — visus sudras
kytų. Tikrus lietuvius jie vadina naciais, lyg nežinoda
mi, kad dar baisesnis vardas yra bolševikas, kuris tin
ka jiems. 

LRKSA Seimas Ir Jaunimas 
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 56-tasis seimas, 

įvykstąs šiemet birželio 27 d., Boston, Mass., tikrai 
žada būti gausingas atstovais ir įvairus savo pramo
gomis. Pažymėtina, kad seime jau sutiko dalyvauti ar
kivyskupas Richard J. Cushing ir jo padėjėjas vysk. 
John J. Wright. Taip pat rengiama jaunimui speciali 
programa: sportininkų, atletų rungtynės ir jaunų me
nininkų kontestas. "Garso" pranešimu, dalyviai jau 
registruojasi ir, esą galima laukti įdomių įivykių LRKSA 
Vykdomoji Taryba kontestininkams (Sportininkams ir 
menininkams) skirianti pusėtinai dideles dovatias. Visi 
lietuviai sportiriinkai ir jauni menininkai LRItSA sei
mo pramogomis turėtų susidomėti. 

Pagelbėkime paskleisti dienraštį "Draugą" plačiai po 
pasaulį', paaukodami Lietuvių Tremtinių Spaudos Fori* 
dui. % 

T A R K A I N I U K A I 
Rašo Nolėčių Vidikas 

Kai popiežius paaukštino 
į prelatus kun. Joną Balkū-
ną, tai Brooklyno bimbakra-
tai tiesiog pasvaigo... Bim
ba savo redaguojamoje 'Svo-
bodkėje* ("Laisvėje") davė 
daugiau vietos prelato Bal-
kūno " pašlovinimui'', negu 
savo "tatuškos" Stalino iš-
garbinimui. Astaražniai, to-
varišč Bimba, kad negautum 
nuo stalinterno atstavkos... 

• * • 
Ir Chicagos raudonfašistų 

pisorius "N<fr" (skaityk 
Andr...) mėgino "Vilnies" 
No. 91 panagrinėti "Kodėl 
Kun. Balkūhas Pakeltas į 
Prelatus"... 

Prie visokių asabų suras
ti zakabų, — tai kiekvieno 
bolševikpalaikio specialybe. 
Bet apie prelato Balkūno do
rybes ar blogybes šis "Vil
nies" pisorius jokių zakabų 
n e s u r a d o ir gale savo 
straipsnio pasisakė "Neži
nau!" 

Na tai taip, tovarlšč, tu 
ttieko nežinai. 

* n * 
Tai dabar litovski bolše

vikai nežino, ar džiaugtis, 
ar kaukti, kad kun. Balkū-
nas pakeltas į prelatus. Jų 
razumą kontroliuoja Mask
va. O Maskvos "konsulato 
atstovybė" dar nepatiekė 
aiškinimų "Vilniai" bei 'Lais 
vei' apie kun. Balkūno pre-
lotystę... Vargšai tie mūsie
ji bolševikai: be Maskvos ar 
be Nolėčių Vidiko paaiškini
mų jie visiškai nepajėgia o-
rientuotis. 

• * * 
Maskvą garbinantis, Ame

riką niekinantis ir Rusijos 
konsulatui- slūgavojantis laik 
rastis "Vilnis" balandžio 16 
d. savo špaltoje atspausdino 
šitokį pareiškimą: * 'Dienraš
tis "Vilnis" yra Progresy-
vės (tVallace) Partijos or
ganizatorius lietuvių tarpe". 

Nu t Tuomi "Vilnis" nori 
parodyti Maskvai, kad litov
ski maskolberniai 'userdnai' 
VVallacą remia... Dabar vi-
Buomenė žinos, iš kur litovs
ki komunistai " šmaravid-
los" gauna... Be to, bus aiš
ku ir tai, kokiu "perfumu" 
patsai VVallacas atsiduoda. 
Fui! 

Raudonacis Andrulis gal
va smarkiai makatuodamas 
sušuko "V", kad "bankie-
riai ir generolai nustato A-
merikos ^politiką"... žinoma, 
nepalankią stalinternui. _ 

Šiūr, tovarišč Andruli! O 
kas nustato smauglės Rusi
jos pilitiką? Ar ne Kaukazo 
didysis razbaininkas, ar ne 
kominformo gengsteriai, ar' 
ne kacapskos ehuliganefijos 
govėda ? 

Rusijos politika Andruliui, 
ach! prie širdies... 

• * * 
Ant burlacko lenciūgiuko 

tampomas, lyg moiikiukas, 
Justas Paleckis Vis dar te-
bekiamkši, kad Lietuvai rei
kia darbininkų,, kad i i užsie
nio lietuviai grįžtų į savo 
tėvynę. Nabagas Paleckiu* 
kas, Maskvos agentukas! 
Kodll jisai nedrįsta primin
ti Maskvos tavorščiams, kad 
grąiiiitų iš Sibiro lietuvius 
darbininkus, kurie taip la-

(Nukelta į 5 pusi.) 

(Tęsinys) 
Bolševikai iš dangaus nenukrito. Išaugino juos toki, kaip tu. Ar 
mažai tu apšvietei? Visi bernai per tavo mokyklą perėjo. Nėra 
Dievo, a girdit, nereikia bažnyčios! Šitie pats bernai dabar tave 
ir uždusys. 

—Aš tik galvoju, galvoju, kas čia šiandie yra. I r atsiminiau. 
Nugi sekmadienis!. Ankstyvo pamokslo išklausiau. 

—Pamokslai tavęs nepataisys. Bet atsimink. Dievas kantrus,-
bet nemarštis! Dar sulauksi, bus*... 

—Kai bus, tai krikštysim,—atkirto Kreivėnas ir netikėtai kažin 
ko susiraukė, lyg nemalonų kvapą užuodęs.—Pagal tavo litaniją 
išeitoj,' kad žmonių socialinius ir ekonominius klausimus turi tvar
kyti kažin koks sugalvotas Dievas ir Jo įstatymai. 

—Politika, akanomija!—pamėgdžiojo žmona.—Nereik man tos 
tavo akanomijos. Tik aš matau, kas pagal tavo mokslą išeina: 
viską tvarko galvijo ragai! 

—Kur mano galva buvo, kai aš tave vedž iau . . . 
—O aš klausiu—kur mano buvo? Paklausiau savo kvailos šir

dies ! 
Kreivėnas piktas nuėjo į miegamąjį. Dar sode vaikščiodamas 

jis buvo ketinęs prigulti, bet dabar visi miegai praėjo. (Jeriau 
šiaip sau parvirsti ant sofos, ^usidėjęs rankas po galva, jis švai
ste. Kas čia jam pasidarė? Seniau, būdavo, visus ginčus jis lai
mėdavo, o dabar vis žmonos paskutinis žodis. ^Seniau,-kad pasa
kydavo ką, tai kaip kirviu nukirsdavo, žmona nė išsižiot negau
davo, o dabar ne. J a u ne pirmą kartą jis nesugeba žmonos prie
kaištų atremti. J i aiškias nesąmones plepa, bet taip nudailina, 
taip moka prikaišiot į kalbą nenuginčijamų faktelių, kad išeina, 
lyg jos minčių pagrindai teisingi! O tie pagrindai juk aiškiai 
klaidingi, tik reiktų iš labai toli pradėti, o pradėsi—galo nebus. 
(Neverta su moterimis ir ginčytis. Lyg žmona tiek išsilavinus, kiek 
jis. (Jeriau pajuokt, kaip seniau, bet kur gi šiandie dingo jo mo
kėjimas pajuokti? 

Šiandie ji ir tiesos pasakė. Per ginčą vieną akimirksnį švyste
lėjo jam toji tiesa, jis net su baime pajuto tai. Tą akimirksnį at
rodė, kad visi jo įsitikinimai susvyravo. Tas akimirksnis buvo 
toks trumpas, kad dabar jis jaU užmiršo, ką ji ten taip skaudžiai 
palietė. Buvo vienas sveikas grybas toj josios žoflžių sfiulnjj. bet 
. . . kuris dabar? Dievas? Nesąmonė! >lokslo ji nesugriovė, nieks 
nesugriaus. 

Pikčiausia, kad ne jis pasakė paskutinį žodį. todėl data r jau
tėsi lyg pralaimėjęs. Lyg apsivylęs, lyg pailsęs. Nesmagu darėsi. 
Et, negalvot. Tiek to. (feriau tiueiti pas Motiejų, kol tas dar 

namie. 
13. 

Kumečio trobelė stovėjo prie kelelio, kuris tiesiai ėjo į Grtišto 
kiemą. Trobelė buvo skiedrom rtaujai uždengta, bet sienos gerokai 
sutręšę. Apibaltintos jos, bet palangėje rudavo plySys. o ant že
mės buvo pribirę medžių piuvetių. Matyt, vaikai išbadė ir išgnai
bė plyšį sutrūnijusiam rąste. 

—Vaikai vis vaikai: radę, kas yra, ardys ir badys, kol skylę 
prabadys. O paskui išsižios nustebę ir pasakys": Mama, ve — 
skylė." Nepajėgia vaikam nagų numušti. 

<Di.U£toU ferJS) 

APSIMOKA TAUPYT |C i « - £ * * 
IR SKOLINTI JL& f j *įįįwįįm£ffi& 

SAUGIOJ *08Btem «L S ^ R f t 
VIETOJ 

Turtas virš 
$21,000,060.00 

Atsargos fondas virš 
$1,700,000.00 

Under U. S. Gevern-
ment supervision. 

Narys Federal žavinga 
and Loan Insurance 

Corporation. 

Standard Federal Savi] 
and LOAN ASSOCIATION of CHlCAGO 

JU8TTN MACKE^rUM, Ptišs. and Mgr. 
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LICUOR 
STORE 
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Phone: YARDS 6054 

Kathan Kaeter, 'Lietuviškas Žydukas', aav. 
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IS CHICAGOS LIETUVIU KOLONIJŲ 
MAROUETTE PARK I BRIDGEPORT 

ĮDOMI TARNYBA 

ATGARSIAI IŠ ARD SKYR. 
VAJAUS VAKARO 

NENORI ĮSILEISTI 
FABRIKŲ 

Šį vakarą Švč. Panelės Gi
mimo parap. salėn, 6812 S. j Vakaras buvo tikrai sek-
Washtenaw Ave., renkasi a- mingas. Labai širdingai de-
pylinkes namų savininkai, kojame visiems už didelį nuo 
kad susiorganizuoti ir ne-' širdumą ir sukeltas šia pro-
įleisti į šią apylinkę fabri- j ga aukas Šv. Kazimiero A-
kų, nes Marąuette Parko a- Į kademijos statybos fondui 
pylinkes yra rezidencines, didinti. 
Masinis mitingas bus pra-1 Didelis ačiū didžiai gerb. 
dėtas 8 valandą. Kalbėtojai j prelatui M. Krušui už atsi-
išaiškins reikalą. Bus išda- j lankymą ir malonų paragi-
lintos peticijos blankos. nimą parapijiečių prie lab-

Jau yra suplanuota staty- Į daringo darbo; ačiū seselių 
ti dirbtuvę tarp 74-tos, Rock j Kazimieriečių kape 1 i o n u i, 
well ir California "Ave. Na
mų savininkų pareiga pasto
ti tam kelią. 

— N. S. 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJA 

kitoms mūs organizacijoms, 
mūs įstaigų palaikymui. Vie 
ną dieną reikia dalyvauti sa
vam sanbūryje. , 

P A D Ė K A 
Nuoširdžiai dėkoju malo-

nioms-iems Šv. Kryžiaus Ii-
Svečiai ir viešnios taipgi i goninės laundrynės darbinin 

kviečiami į bankietą. % | kėms-ams — Kinienei, Bra-
Bankieto programa bus j jtfi, Jonaičiui, šauklienei, 

nepaprasta. Debiutuos S. i Danilevičiūtei, Branauskie-

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie Anano B. Petkaus, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiojo ar mirusiu veterano—jūsų mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. TJk pašaukite ir p. Petkus at
vyks į jūsų namus ir suteik* jums \1sas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas mUitarinis laidojimas. 

Vazbys, kuris švilpimu iš
pildys klasinius kūrinius ir 
mūs liaudies dainas. Lietu
voj keletą kartų yra daly
vavęs valstybės radiofone. 

Bilietas $1.50. ^ 
— R. Komisija 

Kokios motinos, tokie ėsti 
ir vaikai. 

— W. S. Lander 

nei, Kailiūnienei, Gudaitie
nei, Brajienei, Strimilienei, 
Mačiukaitienei ir Mušauskie-
nei — už aukas, suaukotas 
mano dukrelei Lilijai, besi
rengiančiai prie Pirmosios 
Komunijos. 

— Adomas P. Jasas 

NULIŪDIMO VALANDOIE 

KREIPKITĖS PREI 

ANTHONY B. 

kun. B. Urbai už įdomią pas
kaitą ir kun. J. Prunskiui už 
vakaro vedimą. 

Dėkui prisidėjusiems prie 
palinksminimo programos: 
mokyklos vaikučiams, Pra
nei Vaišvilaitei, Filomenai i Tarnyba Amerikos Jungt. 
Rekašiūtei ir prof. Pociui. (Valstybių kariuomenėj yra 

Ir šluotoje gali būti geru
mo. 

— Victor Hugo 

m 

»• • » ROŽIŲ IR LELIJŲ 
VAKARAS 

Rožių ir Lelijų Klubo va-

Darbščioms, skanių valgių 
gamintojoms: A. Stanevičie
nei, A. Juškienei, A. Bub-
nienei, A. Budvidienei, M. 

karas su gražia programa i Puišienei ir P. Jančauskai-
jvyks sekmadienį, gegužes 2^tei; moterims ir mergaitėms, 
d., parapijos salėj. Pradžia kurios prie gražiai papuoštų 
4 vai. Įžanga 50c. Visas pel- stalų maloniai patarnavo, vi-
nas skiriamas labdaringiems , soms lietuviškas ačiū, 
reikalams. 

Tą pačią dieną įvyks me
tinis klubo susirinkimas. Vi
sos nares prašomos daly
vauti, o pasilikusios su mo
kesčiais atsilyginti. 
Visus ir visas kviečia į šį 
parengimą — 

— Vahtyba 

Trumpai 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

Veikliai vakaro komisijai: 
O. Banienei, J. Zičkienei, ir 
Kazlauskaitei; visiems, ku
rie kokiu nors būdu šį vaka
rą parėmė, garsindami, at
silankydami arba aukas au
kodami, nuoširdžiai ačiū. 

Ona Kazlauskaite, pirm. 
ir skyriaus valdyba 

Vyčiu Choro Dėthesitii 
Šiandien, balandžio 27 d., 

ivyks Lietuvos Vyčių choro 
bai yra reikalingi Lietuvai ? p r a k t i k a 8 vai., Vyčių salėj, 
A ? 2451 W. 47th St. Prašau vi-

Naujų vergų kacapams g u g choristus-tes laiku susi-
reikia, kad užimtų užkan- rįnfcti. 
kintųjų vietą Sibire. Taigi f 
jie ir panaudoja lietuviškai 
kalbantį "monkiuką" privi- | 
liojimui vergijon naujų žmo- Laimė trokfta, 
nių iš užsienio į burlackas būtų laimingi, 
kilpas ir į Sibirą. I ~ Victor Hnigd 

ne tik naudinga jaunuoliui, 
bet ir įdomi. Štai, šis karei
vis, eidamas pareigas Korė
joj, laisvu laiku naudojas 
mėgiamuoju sportu — ski. 
Šu šiomis pašliūžomis jis y-
ra atlikęs net kelias "cross-
country" keliones. 

UŽ SAVAITĖS... 
Už savaitės Lietuvos Vy

čių seniorų kuopos metinė 
šventė — tradicinis bankie-
tas trijų metų gyvavimo su
kaktuvėms paminėti. Visi se-
niorai ir seniorės privalo bū
ti vytiškai drausmingi — I 
"in coropre" dalyvauti. Per j 
ištisus metus seniorai veikia į 

ANNA TAUTAVICE 
(T AUT) 

Gyveno 1923 S. Kenihvorth 
Ave., Berwyn, III. 

Mirė bal. 25 d„ 1948, 9:20 
valandą vakare. 

Gimusi Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 4o m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris: Ann ir Josephine 
ir sūnų William. 

Priklausė prie Moterų ir 
Merginų Draugijos. 

Kūnas pašarvotas John T. 
Ohrastka koplyčioje. 6 301 W. 
KT'.ermak Rd., Berwyn'e. 

Laidotuvės jvy.ks trcclad., 
balandžio 28 d. 

IS koplyčios 8:30 valanda 
ryto bus atlydėta j švento 
Antano parapijos bažnyčią 
Ciceroje, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta, j Šv. Kazimiero kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstam>us 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

-Nuliūdę Dukterys ir Sūnus 

— Choro direktorius 

>ksta, kad visi 

DAUGIAU PASIRINKIMU, negu visada! 

l.ARFURS VV ITH A FUTURE 

U. S, Army and 
U. S. A i i Force 

^Jiekuome pirmiau .UegulU're Ar-
Armija neteikė tiek daug pasirin
kimų jauniems vyrams, kurie j -
stoja kariuomenėn t t ims metams 
ar ilgesniam laikui. Pavyzdžiu: 
• Paskyrimas į bent vieną iš k i 
liu divizijų pagarsėjusių Tolimuo
se Rytuose. 
• Pasirinkimas bile Ginklo ar 
Tarnybos, kurių kvotas dar rei
kia užpildyti. 
• Veteranai su utjūrine tarnyba 
po rugsėjo 2, 1945 m., gali pa
sirinkti t^tjų metų paskyrimą į 
bent vieną iš aStuonių puikių da
lių dabar stovinčių Jungtinės** 
Valstijose. 
• Veteranai su reikalingu milita-
riu patyrimu tūlose spec ia lybe i 
kaip nurodyta W.. D. Pamfete 12-
16. gali įstoti į puskarininko 
(non-eommissioned) laipsni. 
• Aukštesnę mokyklą baigusieji 
gali pasirinkti techniško lavini
mosi kursą p i rma įstojimo į ka
riuomenę. 
• Daugiau žinių gausite jums ar
timiausioje Hekrutavimo Stotyje 
— kreipkitės tuojaus! 

I .K. AfcflY \M> I . S . A1U 
FORCE K E C I U I I I N G S E R V K K 

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

J Kenčiantieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pas5deti, ir kaip 
nakties metu n°galima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt K- skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, a tdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč l o s 
ypatybės suteiks 
J u m s t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
a tdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite 
diems nudegimams, šašų ir sutrū
nimų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At
vesdina vadinamą Athlete's Poot 
degimą ir niežėjimą, susabdo Jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džifivimo ir su trūkimo ta rp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko pusės. 

• • 

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.26 ir $3.50. Pirkite 
Si vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį J: 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Stwt 

CICERO 50, ILLINOIS 

/: Laidotuvių direkt. John T 
Chrastka. Tel. Stanley 8240. 

n * 

A. 
JUOZAPAS LINGEVIČIUS 

Gyv.: 535 W. 36th St., tel. 
ATl^antie 0362. 

Mirė Bal. 24d., 1948m., 8:30 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Pašvitinio pa
rapijos. Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 sūnus, Boleslovą ir marčią 
Faye, Juozapą ir marčią Su-
sann, Kazimierą, ir Joną; 3 
dukteris. Oną Houek ir žentą 
John. Mildred, ir Prancišką; 2 
brolius, Ignacą ir Joną ir jų 
šeimas; tetą Marijoną Gagle 
ir jos šeimą; š vogė r ką Pau
liną Verbiskienę ir jos šeimą 
ir kitus gimines. 

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips koplyčioj, 3307 Lituanica 
Ave. Laidotuvės įvyks Trečiad., 
Bal. 28d. Iš kop'yčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kuriorj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu-
n>u lyd etas į Woodlawn kapi
nes, West Virginijoje.-

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

NuHtMfce: Sūnū«, Dukterys. 
Broliai. Marčios, žentas. Te
ta, Svogerka ir kiti Giminės. 

Laid. airekt. Antiiony M. 
Phillips, tel. YARds 4908. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telofons GROVEHILL 0142 

MŪSŲ patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui priteinamas. 

• l - M .1 — 
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FUgUTO PAMINKLUS I š DIDŽIAUSIOS 
DIRBTUVES CHICAGOJE! 

JONAS SAVICKAS 
h II m • • r — M I ^ m i i n 

Bevel Granite Co. 
Not. Inc., 

119thSt.&Kedzieav. 
Didelis paminklų ir koplyčių 
pasirinkimas - Atdara kas
dien — Vakarais pagal su
tarimą. 

Telephone BEVERLY 3632 

LIODĖSlb VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA& EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. V/estem Ave. 3 3 1 9 L i tuan ica Ave. 

PfrOspect 0099 ^VARds 1136-1139 
Tieau kum gyvena kito$« miesto dalyse gausime koplySf irčiau jūsų rvamo 

L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 

JOHN F, EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. - YARDS 1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios' Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI IŠ STOTIES W G E S 
( 1380 kilocycles ) 

Leidžiama Kas šeštadienį Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICOGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiama* 
iliciifj ir n a k t | Kei-
kale, šaukite mus. 

Mes tur ime koplyčias 
vi.-msf t^liicagos i r 
Itoscdando dalyse ir 

j tuojau patarnaujame. 

<? 

158 W. Harrison St. 2001 Irving Park Blvd. 
1617 E. 67th Street 

PIRKITE TIESIOG N U O -
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST € 3 3 5 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuvės. 

Paminklus pristatome | vtsas kapines arti ar toli 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo Ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mos Ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
-

Monument Works 
8938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0605 
Pirmoji paminklų dirbtuvė" nuo gv. Kazimiero kap. vartų. 

LACHAWICZ ir SŪNA1 
2314 VV. 2Srd PJLACE Phones — VIRgima 6672 
10756 S. MICfflGAN PULlman 1270 

PETRAS P. GURSKIS 
650 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

^ IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

POVILAS J. RIDIKAS 
S864 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUIiman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 8. LI1T3AN1CA AVE. Pboae: YA&ds 4908 

JUUUS UULEVICIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 8572 
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ĮVAIRIOS 
DOMIOS ŽINIOS 

Nori Stot į Amerikos 
Svetimšaliu Legijong 
LONDONAS. — Ameri

kos ambasados militarinis 
atašė pareiškė, kad apturė
jo daug prašymų iš tremti
nių ir svetimlialių stoti į A-
merikos svetimšalių legijo-
ną. Augštas pareigūnas sa
ko, kad prašymai pasipylė 
po senatoriaus Lodge kal
bos, kuris pasiūlė sudary
ti legijoną, kad nereiktų pa
čioje Amerikoje pravesti 
konskripciją. 

Ambasada išleido pareiš
kimą, kad nor3 buvo pada
rytas toks pasiūlymas, A-
merika neturinti svetimša
lių legijono, panašaus į 
Prancūzijos legijoną. 

PREMIERAS SU SPAUDOS BIURO VIRŠININKU 

Italijos Komunistas 
Laimėjo $100,000 

ROMA. — Pesimistiškas 
komunistų partijos narys 
laimėjo Italijos rinkimų lo
teriją. Luigi Prato laimėjo 

] 600 milijonų lirų, tai bū
tų $100,000 Amerikos pini
gais, kai atspėjo, kad komu
nistai pralaimės. 

J19 buvo vienintelis lai
mėtojas. Loterijoje daly
viai turėjo atspėti kiek at
stovų kiekviena partija lai
mės. Luigi, pats būdamas 
komunistu, gerai pataikė ir 
tiksliai atspėjo rinkimų da-

Laivas į Pakraštį 
NEW YORK. — Prekinis 

laivas, Charles Tufts, 7,000 
tonų, tiršto rūko metu už
važiavo ant pakraščio prie 
Sea Gate. Smcgimas buvo 
toks smarkus, kad daugely
je Coney Island namų su
birėjo veidrodžiai ir lėkštės, 
paveikslai nugriuvo nuo sie
nų. 

Šimtai žmonių susirinko 
stebėti, kai vilkikai bandė 
laivą atgal į jūrą atitempti. 
Pagaliau pakilus jūrai, jų 
pastangos buvo sėkmingos. 

vinius. 

. Užmokėjo Ūkininkui 
Sunaikinti Daržoves 
HORNSEA, — Anglijos 

Darbiečių partijos maisto 
ministerija nesus i g a u d o. 
Prieš kelis mėnesius, mini
sterija pasiūlė ūkininkui H. 

IBird $26 už kiekvieną toną 
kručkų. Vėliau ministerija 
jam pranešė, kad kručkos 
jai nebereikalingos ir kad 
jas gali išmesti gyvuliams. 
Už tai maisto ministerija 
užmokėję ūkininkui $120, 
pusę tiek kiek jam reikėjo 
gauti. 

Vėl Rande Nužudyti 
Buvusį Premierą 

CAIRO, Egiptas. — Trys 
žmogžudžiai, apsirengę po
licijos uniformomis, susprog 
dino pilną sprogstamos me
džiagos automobilį prie Mu-
stapha Nahas, buvusio E-
gipto karo metu premiero, 
namui. Nacionalistų parti
jos vadas, 72, buvo sukrės
tas bet nesužeistas. Jo žmo
na lengvai sužeista. Namai 
buvo apgriauti. 

Nahas sako, kad tai buvo 
penktas bandymas jį nužu
dyti. Jo partijos nariai su-
surinko ir kaltino Saadisto 
partijos narius. Net 400 po
licijos buvo iššaukta juos iš
sklaidyti. 

Traukinys į Griovį; 
2 Žuvo, 31 Sužeistas 
BIRMINGHAM, ALA. — 

Iš Miami į Chicago važiuo
jąs traukinys, ketvirtą va
landą ryte netoli nuo čia nu
šoko nuo bėgių staigiame 
sukime kalnuose. Iš 11 va
gonų tik trys pasiliko ant 
bėgių. Aštuoni vagonai nu
sirito į griovį. 

i mus 

Alcide De Gasperi (dešinėje), vadas Italijos krikščio
nių demokratų partijos, kuris pastaruosiuose krašto rin
kimuose laimėjo absoliučią didžiumą, kalbasi su Hugh 
Baillie, United Press prezidentu Romoje. 

(Acme telephoto) 

Regin Auginti Bulves 
LONDONAS. — Socialis

tas ministeris Tom WįĮ: 
liams, ragina 350 000 Ang
lijos gyventojus auginti dau 
giau bulvių. Anglijoie bul
vės d a r rac^jonuojamcs. 
Kiekvienas asmuo gauna po 
tris svarus kas savaitę. 

Bolivijoje Susektas 
Komunistu Sąmokslas 

LA PAZ, Bolivia. — Pre
zidentas Enriąue Hertzog 
pareiškė, kad susektas kai
riųjų sąmokslas perimti ka
riuomenę ir sukelti revoliu
ciją. Sąmokslas laiku su
sektas ir imta atatinkamų 
priemonių išvengti sukili
mus ir riaušes kaip kad į-
vyko Kolombljoje. 

Tremtiniu Dailininkų Darbai 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 

ST. DEVENIS 

[>£ r ? » ! - ^ v = ^ t ! ' ^ ^ , ! ' ? v = : ! » ! » ^ = ^ < X » : * ^ r , ^ ^ > -

STASYS LITWINAS SAKO: 
fšj\ H "D H P TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

U l \ D l \ r i —PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Yanfšo — Enamelio — Geležinių Namams Re'kmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wa31board — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS, Pres. ] 

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

VAULNDQS: Nuo 8-to» vaL ryto iki 6-to» vaL va*. 

Adomo Galdiko paroda 
Paryžiuje 

Kai pavergtosios Lietuvos 
komunistine spauda piktai 
nusiskundžia Lietuvos daili
ninkų nekūrybingumu, tylė
jimu, neieško j imu naujų lai
mėjimų, lietuviai dailininkai 
tremtyje dirba kiek įmany
dami ir savo gražiais laimė
jimais garsina lietuvių ir 
Lietuvos vardą. 

Štai garsioje Paryžiaus 
galerijoje Durand-Ruel nuo 
kovo 15 iki balandžio 1 d. 
buvo atidaryta žymaus lie
tuvių dailininko Adomo Gal
diko paroda. Parodą globojo 
Paryžiaus miesto meno di
rektorius Y. Bizardelis. Ka
talogo įžanginį žodį paraše 
prancūzų meno kritikas Wal-
demar George, monografijos 

Perrinkite 33-A 
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YOUR 
SAVINOS 
ARE 
WELCOME 

DR. J. ROBERT 

D O T Y 
LAKE COUNTY, INp. 

C O R O N E R ' i u 
DEMOKRATŲ TIKIETU 

Gydytojas Su Geriausiu Prityrimu 
Primary Rinkimai Geg. 4 d, 1948 

j apie Adomą Galdiką auto
rius. Šioje parodoje kūrybin-

i gasis Lietuvos dailininkas 
i buvo išstatęs 24" savo pas-
kutiniausiojo laikotarpio a-
liejaus ir temperos kūrinius. 
Paroda susilaukė tinkamo į-
vertinimo. 

! Šio men. pabaigoje iš spau 
Idos išeina monografiją apie 
I dailininką Adomą Galdiką ir 
'jo kūrybą. Monografija lei-
Idžiama keliomis kalbomis ir 
1 gausiai iliustruojama daili
ninko kūryba. 4 

Adomas Galdikas yra vie
nas gabiausių ir darbščiau
sių Lietuvos dailininkų. Jo 
audringi tapybos paveikslai 
buvo aukštai Vertinami ne
priklausomoj Lietuvoj. Meno 
kritikai teigia, kad tremties 
sąlygos Adomo Galdiko ne 
tik nepalaužė, bet jo trem
ties kūryba pasiekė ypatin
go pasigerėjimo. Šiuo metu 
dailininkas Adomas Galdi
kas gyvena Paryžiuje.. 

Trijų paroda Raden-Badene 
Dailininko V. K. Jonyno, 

Adomo Galdiko ir jauno ke
ramiko J. Bakio dailės pa
roda atidaryta Baden-JSade-
ne, prancūzų valdomos Vo
kietijos dalies centre. Prieš 
tai ši paroda buvo suruošta 
Kitzingene, amerikiečių zo
noj. Baden-Badene lietuvių 
dailininkų parodą glpboja 
prancūzų generolas prof. 
Schmittleinas, anksčiau pro
fesoriavęs Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, dabar 
einąs aukštas "pareigas. pran
cūzų valdomoje Vokietijos 
dalyje. 

12,000 Seimu Be Namu 
Kai 2 Upes Išsilieja 
BAGHDAD, Iraą. — Kai 

Euphrates ir Tigris upes iš
siliejo, 12,000 šeimų liko be 
pastoges ir milijonai dole
rių nuostolių padaryta ū-
kiams. Jau ilgi metai kai 
upes buvo taip aukštai pa
kilusios. 

Tamsoje kilo didelis su
mišimas keleivių tarpe, dau
guma iš kuriui tuo laiku mie 
gojo. Žuvo du, 31 buvo su
žeistas. Dvi valandos pra
bėgo kol atvyko pagalba. 
Laime, kad nebuvo daugiau 
žuvusių. 

— • 

Karo Laivai Danijon 
WASHINGTON. — Trys 

Amerikos karo laivai aplan
kys Copenhagen kitą mė
nesį. Copenhagen randasi 
prie įvažiavimo į Baltijos 
jūrą, kurios rytinį ir pie
tinį pakraščius valdo Sovie
tų Rusija. 

Parodoje išstatyti 104 ta
pybos, grafikos ir .kerami
kos darbai. Apie parodą iš
leistas gražus katalogas, ku
riam įvadą parašė M. Fran-
cois, prancūzų zonos meno 
viršininkas. 

Dailininko V. K. Jonyno 
darbai 

Dailininkas V. K. Jony
nas, kurs praėjusiais metais 
padarė trijų serijų pašto 
ženklus prancūzų valdomai 
Vokietijos zonai, dabar ga
vo pavedimą padaryti dar 
du naujus pašto ženklus Wu-
erttembergo ir Baden-Bade-
no provincijom. Šiais metais 
sukankančiam Voki e t i j o s 
1848 metų revoliucijos šimt
mečiui paminėti ruošiamasi 
išleisti po vieną didelio for
mato dviejų markių pašto 
ženklą VVuerttembergo, Ba-
den-Badeno ir Reinlandpfal-
zo provincijom. Ženklų pro
jektus ruošia dail. V. K. Jo
nynas. Dirbdamas pašto žen
klus dail. V. K. Jonynas ne
užmiršta ir dailės darbų kny 
gai. Greit pasirodys vokie
čių kalboje "Jaunojo Verte-
rio Kančios" su V. K. Jony
no iliustracijom, jo iliustruo
ti Duonelaičio '^Metai", Me-
rimec "Lokys" ir kitos. 

We're happj to be of serrice to Indhičv* 
als and famiUet who wtxw to look ta ch* 
future with safetj, bj tcring reguUrly ia 
•n iiisiired sa vingi account herc S tart with 
• smail amoum aow-axid t a v e W t regi* 
larlr. 
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MUTUAL FEDĘRAL SAVINGS 
and Xoan c^dociatum 

2202 VV. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS 
PHONf. VHI9M0 7747 JOHN A KAZANAU5KA& frm. 

WINKLERSTOK°ERS 
Wlnkler automatiškas šildytuvas prašalina 
visas senoviškos rankų, kūrenimo mados 
bėdas, purvą ir našta. Automatiškai palai

ko šilumą patogiame 
laipsny, nežiūrint oro 
atmainų... ir pagarsė
jęs Winkler " I n t e r-
Plan" Drlve užtikrina 
ilgų, patarnavimą. Už
eikit pas Winkler par
davėją prieš perkant. 

Namams . . . . 
Apartmentams. 
Krautuvėms... 
Įstaigoms. . .% 
Dirbtuvėms 

TAISYMAI PILNI ŠILDYMO ĮTAISYMAI 

SAVE 2 5 % O/ jORMORIOF 

Ieškomi Asmenys 
Malonis, Petras, iš Marrjampo-

'les ap. , 
.' Mardosas, Antanas, iš Salako 

vai.. Zarasų ap., gyv. Bostone. 
Matulaitienė — Kulikauskaite, 

Marija, iš Vilkaviškio ap., gyv. 
Grand Rapids, Mich. 

Matulaitis, Viktoras, iš Vilka
viškio ap., ir jo seserys Eleono
ra ir Violeta gimusios Ameri
koje. 

Matulaityte —Raguckiene, Pra
ne, iš Marijampolės ap., ir jo du 
sūnūs kunigai Raguckai. 

Mažeikaite, Magdalena, iš Ma
rijampolės ap. 

Mencas, Augustas, gyv. San 
Francisco. 

Mickus (M'cetkus) — Steigvi-
laitė, Ona, iš Batakių vai., Tau
ragės ap., ir duktė Bronė, gyv. 
Chicagoje. 

Miecevičius, ir jo sūnus Karo
lis ir duktė Eufrozina, gyv. Chi-
caogje. 

Milinskas, Povilas, iš Panevė
žio apskr. 
. Miškinis — Stulginskaite, Ma
rija, iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap., 

j gyv. Detroit, Mich. 
Nagaitienė — Jetnerytės, Au

gustės, giminės ir pažįstami pra
šomi atsiliepti. Ji yra g:musi A-
merikoje ir gyvenusi spėjamai 
Pittsburghe. 

Or — Grigutaitė, Elzė, gyven. 
New Yorke. 

Ordo, Valerijonas, sūn. Kon
stantino ir Eufemijos Rastauskai-
tės, gyv. rodos Detroit, Mich. 

Pabrica, Juozas, iš šakių ap. 
Paketuris, iš Kvietiškio vai., 

Marijampolės ap. 
Palubinskas. Antanas ir sesuo 

Marja, iš Pa^avonio vai., Vilka
viškio ap.; sesuo ištekėjusi už 
antro vyro. 

Paplauskaitė — Degesienė, iš 
Dusmenų parap., Trakų ap. 

Pasakarnienė — Savickaite, Zo
sė, ir vyras Pašakarnis, Stanis
lovas, abu iš Kuršėnų vai., Šiau
lių apskr. 

Paukštys, Vincas, iš šakių ap. 
Paulauskas, (Paulauskų šei-

jma) . iš Baltikiškių km., Luokės 
valsčiaus. 

Paulauskas, Jurgis, Motiejus ir 
Petras, ;š Žaslių vai., Trakų ap. 

Pečiulis, sūnus Bacevičiūtės — 
Pečiulienės. 

Pelenis, Pusbrolis Jadvigos A-
leknaitės, kuri gimusi Pagarės 
kaime, Palušies parap. 

Pepalis, iš Rokiškio vai. 
Pernaravičiutės. Elena, Kon

stancija, ir Uršulė, iš Utenos, gy
venusios Detroite a r Toronto, Ka
nadoje. 

Petkevičius, Antanas ir Stasys, 
sūnūs Kazio, gyv. Chicagoje. 

Petkus, Leonoldas, iš Tauragės 
Pokštaitis. (Tokštaičiai ar Pok

štą itvtės). iš Biržų ap., gyv. Phi-
ladephijoje. 

Ieškomieji a; apte jaos žlnantlej: 
prašomi kreiptis J: 

C O N S U L A T E GE1VERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

SKELBKTTfiS "DRAUGE" 
1 

New York, N. Y. 

LAFayette 
3188 

WITH THI AMAZIN9 

WINKLER">* 
•u* »...„,. p ^ BugNER 

Degina visokiausios rūSles aliejų . . . 
net Ir sunkiausiai degančius maiši
nius . . . Mažina hūro vartojimą. . . 
Demonstracija į t ik ina . . . ATEIKIT 
ŠIANTHEN! 

ARCHER STOKER SALES 
Lietuviška įstaiga 

4101 S. Archer A ve. 

MOKAME 3 % DIVIDENDU 
ANT ĘAID UP SAVINGS 

(Current Rate) 

Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 
visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indėliai apdrausti iki $5000.00. 

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų i 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų raštinen taupimo knygutę. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA VIRS $2,250,000.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SO. WESTERN AVE. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 

X Lietuvos Vyčių choro 
koncertas praeitą sekmadie
nį praėjo didžiausiu pasise
kimu iš meniško atžvilgio. 
Visos dainos išpildytos be 
akompanimento ir atminti
nai, kaip profesijonalio cho
ro, šiuo koncertu vyčių cho
ras tikrai įrodė, kad dabar 
jis yra geriausias iš mišrių
jų chorų Chicagoj. Garbe 

I chorvedžiui komp. L. Šimu-
i čiui, Jr.» Plačiau apie kon
certą parašys mūs specialus 
korespondentas. 

X Amerikos Raudonasis 
Kryžius steigia specialius 
vandens sporto kursus. Bus 
mokinama irklavimo, buria
vimo ir plaukimo. Kursantų, 
ne jaunesnių kaip 18 metų, 
skaičius apribotas. Visas in
formacijas g a l i m a gauti 
kreipiantis į James H. Car-
nahan, director, First Aid, 
Water Safety and Accident 
Prevention Service, 529 So. 
Wabash A ve. 

X E. Kandrataites su 
James Boyd vestuves įvyks, 
ateinantį sekmadienį. Šliū-
bas bus Šv. Antano bažny
čioj, Cicero, o vestuvių puo
ta parapijos salėj. Jaunieji 
yra Lietuvos Vyčių 14-tos 
kuopos nariai. E. Kandra-
taite yra žinoma dainininke, 
daug sykių puošus mūs va
karų, koncertų ir bankietų 
programas. 

X Juozapas ir Elzbieta 
Monidzejauskai-Mond, 6600 
S. Washtenaw Ave., balan
džio 28 d. švęs vedybinio gy
venimo 25 metų jubiliejų. 

[Jubiliatai yra pasižymėję 
] rėmimu savo parapijos, mūs 
draugijų švietimo įstaigoms 
remti ir tautinių reikalų. Y-
ra taipgi nuolatiniai ''Drau
go' ' skaitytojai. Jubiliatai 
yra išaukleję sūnų Robert 
ir dukterį Lorraine, kurie 
jau vedę. 

X V. Galvydis, dr. J. Ki
ras ir L. Šimutis balandžio 
30 d., Gimimo Šv. Marijos 
parapijos salėj atidarys Fe
deracijos prakalbų maršru-

I tą katalikiškam veikimui 
I paremti. Kalbų turinys bus 
i vėliau paskelbtas. Tos rū-
| sies prakalbos bus ruošia
mos visose Chicago lietuvių 
kolonijose. 

X S. Šimulis, žinomas siu
vėjas ir jaunimo veikėjas, 
šiomis dienomis per Lietu
vos Vyčių seniorų kuopos 
komitetą tremtiniams šelpti 
aukojo visą eilę gerų įvairių 
drabužių. Komitete darbuo
jasi buvę tremtiniai: V. Gal
vydis ir Z. Galiniene ir vie
tos veikėja E. Samiene. 

- X Meno Institute dabar 
yra išstatyti parodai labai 
reti ir brangūs senoviški sie
niniai kaurai (tapestry), at
vežti iš Prancūzijos muzie
jų. Kolekciją sudaro* 165 kau 
rai. Seniausi kaurai yra iš 
13f 5 metų. Paroda užsidarys 
gegužės 5 d. 

X Dr. Pr. Daužvardis, Lie 
tu vos konsulas Chicagoj, y-
ra pakviestas Kiwanis Club, 
Oak Parke su paskaita atei
nančiam klubo susirinkime, 
balandžio 28 d. Konsulo pas
kaitos tema bus '* Lietuva už 
geležinės uždangos". 

X Juozas Mickels, Mar-
ąuette Park veikėjas ir pir
masis Dariaus-Girėno posto, 
Amerikos Legijono, koman-
deris, yra išvykęs į Hines 
(karių veteranų)" ligoninę 
sveikatos patikrinimui. 

/ 




