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...“and that government ’of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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' RUSAI NETURI LEIDIMO PLĖSTI MANDZURIJA
Kaip Lietuvoj Vyko 'Balsavimas'; 

Aišku, Kas 'Rinkimus Laimėjo'
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Pagaliau ilgai lauktieji 
‘•rinkimai” praėjo ir Lietu
va vėl pradeda atgauti savo 
pirmykštį vaizdą. O vasario 
10 d. lietuviai galėjo pasi
žiūrėti į nemokamus vaidi
nimus, pasiklausyti gražios 
muzikos...

Kaip korespondentai ap
rašo, nekurie gyventojai jau 
nuo nakties stovėjo prie 
urnų laukdami 6 valandos 
ryto, kad pirmi galėtų įmes
ti savo balsą. Daugely mie
steliuose darbininkai ir val
stiečiai atėjo organizuotai

Byrnes Sako Nieko Nežinąs Apie 
Į . Rusų Teigimą, Kad Turi Leidimą

YVASHINGTON, vas. 26.—Valstybės Sekr. Byrnes šian
dien sakė jis nieko nežinąs apie rusų generolo sakytą 
Trijų Didžiųjų sutartį, pagal kurią Rusijai buvoi leista 
išvežti mašineriją iš Mandžurijos. Byrnes sakė sutartys 
liečiančios Mandžuriją kalba tik apie rusų vartojimą uo
stų ir geležinkelių ten.

MAŠINOS PASTATYTAS BETONINIS NAMAS

kad ji labai džiaugiasi tu
rėdama teisę balsuoti (!) ir 
savo balsą atidavusi už kan
didatą Žiugždą.

Kita moteris toj pačioj 
apylinkėj, 50 metų šeimi
ninkė Korsakienė, pareiškė 
korespondentui, kad ji ne
galėjusi visą naktį miegoti, 
laukdama to ryto, kada ga
lėsianti pirma prieiti prie 
urnos ir atiduoti savo balsą 
už Reišytę ir Šimauską.

Darbininkas Kuželis, 72 
metų amžiaus, į salę atvyko 
net su visa šeima. 
Naujakūris Balsuoja, Kad 

Jam Davė Karvę
Marijampolėj prie rinki- 

grojo 
buvęs i 
vėlia- .

prie urnų su muzika, neši- m? salės vis» dieni>

Štai kaip atrodo betoninis namas, pastatytas per 18 valandų Tcurnalayer mašinos. 
Tai buvo pirmas viešas parodymas tos masinos, darbo, įvykęs Longview, Texas.

(Acme Telephoto.)

orkestras ir namas
. . . j papuoštas raudonom
Je.T.S\z, • * j .Įvom. Cukraus fabriko dar-į
Kode] Klaipėdos Apygardoj bininkai atgjo organizuotai

. a sav® _ vedami savo ‘‘vadų,” kad
*ip. ir £a ima uvo i e- j atiduoti balsus už Į NEW YORKAS vas 26

soj Lietuvoj pasirodė labai b“ k d a 3 d%’J ~
“geri.” Klaipėdoj ir Joniš
ky balsavo net 100% (!), 
tuo tarpu Kaune tik 93%, 
kitose apygardose viršijo 96

ni plakatais ir Stalino por- CIO Atšaukė Savo Streiką N. Yorke; 
Houston Miesto Darbininkai Grižta

MUKDENAS, Mandžurija, 
vas. 26.—Komandierius .so
vietų kariuomenės Mandžu- 
rijoje, maj. gen. Andrei Kov- 
toun-Stankevitch, šiandien 
pareiškė, kad rusų daromas 
išvežimas įmonių mašineri
jų iš Mandžurijos buvo lei
stas Trijų Didžiųjų konfe
rencijoje.

Stankevitch sakė jis neži
nąs ar tai buvo Jaltos kon
ferencijoje ar vėliau Berly
ne, bet einant sutartimi, ja
ponų militarinės įfmonės ne
galėjusios būti paliktos ten, 
tad “kai kurios jų išveža-

: mos.”
Pirm šio pripažinimo, ge

nerolas teigė rusai kariai 
tik saugojo fabrikus ten, 
“kur kiniečiai vagia daly
kus.”

Didelis AntURusiškas 
Paradas Kinijoje

CHUNGKING, vas. 26.— 
Apie 25,000 studentų ir pro
fesorių iš 40 mokyklų šian
dien pravedė milžinišką an- 
ti-rusišką paradą. Minia ne
šė plakatus kiniečių, anglų 
ir rusų kalbose, klausiant, 

'.“Rusija: Draugas ar Prie
das?”

HOUSTON, Texas, vas.

ką- JSr'Įdien sakė miesto transporto
Pirmą balsą įmetė urnon j darbininkų streikas buvo

darbininkas Stasys Audenis, 
pareikšdamas viltį/, kad iš
rinktieji kandidatai pasirū
pins pagerinti darbininkų

surusinti už klaipėdiškius? buklę- Reiškia 3au nera porto darbininkai atšaukė
Bet čia lemiamą Psvorį nu- 3** da^imnkai savo reikalavimą būti pažy-

€ čia lemiamą svo į laukia, kad jiems butų pa- vieninteliu dervbu azenlėmė raudonarmiečių karelo gerinta3 gyvenimas metl vieninte“-1 derybų agen
menė, kuri turi didelius gar- , Na.jjakOris Jonas Kadal.
nizonus Baltijos pajūry ir „ mesdamas urnon balsą, 
ypač Klaipėdoj, o taip pat pasaks kad balElojąg už

tuos, kurie jam davė žemę, 
karvę ir arklį. Kitaip sa
kant,' parduoda. savo idėjas

nuoš. Kodėl toks skirtumas? 
Ar kauniškiai yra. mažiau

atšauktas. Kaip tik pirm tai 
jis tarėsi su CIO prez. Mur- 
ray.

O’Dwyer sakė CIO trans-1 nių susirinko

tu transporto darbininkams.

Policija Suėmė 65, 
Baigė Rasines Riaušes

, . „. . A ---------------  —, COLUMBIA, Tenn., vas.
raudonarmiečio ir lietuvio, į u£ « ‘aukso šaukštą, ” anot I 26.— Šio miesto mayoras 
tai ten kur buvo daugiau

nemaža yra ir apie Šiaulius 
Kadangi jokio skirtumo 

nedaroma balsavime tarp

rusų ir didesnis nuošimtis 
balsų buvo gautas.

Vinco Kudirkos. Jei jam ne
būtų davę arklio ir karvės, 
jis būtų keikęs komunistus.

Balsuotojai Neateina, Neša Lietnvoje ‘Nėra Bedarbių
Urnas į Namus

Vilniaus dešimtoj apylin-1 kauakas atiduodamas savo 
kėj rinkimų dienos vakare balaą pareišks kad jig ba|. 
buvo pastebėta, kad dar ne
balsavo dešimts žmonių. Pa
tikrinus sąraše jų pavardes 
pasirodė, kad jie serga ir 
negali išeiti iš namų, tada

Duonos Išvežiotojai 
Sugrįžta į Darbą

DETROIT, vas. 26.—Pri
imdami kompromiso planą, 
kuriuo jų pagrindinės algos

26.—Streikas 700 šio miesto ■ bus pakeltos $2.50 savaitei, 
darbininkų, kuris buvo re- į įr užtikrins $50 savaitei mi
ndamas tūkstančių kitų ma- nimumą, Detroito kepyklų 
sine demonstracija, baigėsi išvežiotojai baigė savo tri- 
tuoj prieš pietus šiandien. jų dienų streiką.

Minia iš apie 5,000 žmo- į Pieninių darbininkai te-
prie miesto Į beatreikuoja. Detroitiečiai

rotušės ir gavo įsakymą iš-į streiko metu gauna tik 40 
sisklaidyti kuomet praneš- nuošimčių paprastojo pieno
ta, kad miesto valdininkai 
susitarė su AFL vadais.

MURRAY ATAKUOJA 
ALGŲ SUVARŽYMUS

kiekio.

Autobusu Streikas 
Paveikė Priemiesčius

Prancūzija Uždaro Sieną su Ispanija
PARYŽIUS, vas. 26. — 

Prancūzijos vyriausybė, pa
siduodama kairiųjų spaudi
mui, šiandien įsakė uždary
ti rubežių į Ispaniją nuo vi
durnakčio, kovo 1 d., saky
dama dabartinė padėtis Is
panijoje sudaro ‘ ‘pavojų 
tarptautinei apsaugai.”

Prancūzijos kabineto žy
gis buvo padarytas po ilgo 
padėties paaiškinimo, kurį 
padarė užsienių min. Bida- 
ult. Penktadieny steigiama
sis seimas vienbalsiai nutarė

■ protestuoti prieš 10 ispanų 
respublikonų sušaudymą Is
panijoje.

Nuteisė 37 Socialistus
Vakar vakarą raportai iš 

Madrido sakė 37 asmenys 
buvo nuteisti už pastangas 
atsteigti socialistų partiją 
Ispanijoje. Trys jų nuteisti 
po 12 metų kalėti.

Prancūzija nėra turėjusi 
normalių diplomatinių san
tykių su Ispanija nuo Vichy 
rėžimo susmukimo, kuomet 
vokiečiai buvo supliekti.

Leyden Motor Coach Co. 
WASHINGTON, vas. 26.! darbininkai vakar sustrei- 

—Darbininkija pakišo koją Ika™, reikalaudami,15 centų 
Prez. Trumano naujai algų ™'“dai. ^Pakėlimo, vir-
kainų linijai, vienbalsiai! šlalk» “ dakbĮ suv,rs . 4? 
priešindamasi algų kėlimo ™landų įr “ft'knmmą bent

Denham sakė tvarka buvo 
atsteigta šiandien po didelių 
riaušių nakties metu negrų 
kvartale. Susirėmimuose 10 

Šiauliuose darbininkas Pas asmenų, jų tarpe keturi po
licininkai, buvo sužeisti.

Policija suareštavo 65 as
menis, kurių 12 buvo apkal
tinti bandyta žmogžudyste. 
Betvarkė kilo kuomet negrė 
moteris ir jos sūnus stūmė 
baltą radijo taisytoją per 
krautuvės langą.

suojąs už tuos, kurie rūpi
nasi darbininkų gerove, nes 
Lietuvoj nėra bedarbių. Var 
gšas, nežinojo, kad demo
kratiškose valstybėse, kur

agitatoriai jiems nunešė ur- darbininliai, jei nedirba, tai 
nas j namus, kad jie galėtų I d61 tOj kad strcįkuoja nor6. 
atiduoti savo balsą už ko- dami gauti didegnį at, 
munistų partiją. nimą

Fateckis su Gedvilą bal- t.j0 tarpu paband k atrei. 
savo Vilniuje 15 apylinkėj. kuoti Lietuvoj, tai tuoj ie 
Sale buvo išpuošta raudo- sienos pastatys kai valgt 
nom vėliavom, Stalino por- priešą Lietuvoj njra
tretaia, obalaiais. į bedarbių dėl to, kad yrą pri-

Pirmoji prie urnos priėjo . va)oma8 ^^1 ar£ie. 
iš Rygos atvažiavusi Aldo- tuvos darbininkas gyvena

su varžymams.
CIO prez. Phillip Murray

sakė by koks grįžimas į 
karo meto algų kontroliavi
mą būtų “katostrofiškas,” 
tuo būdu prisidėdamas prie 
AFL prez. Wm. Green, kuris 
anksčiau sakė programas 
yra “nepriimtinas ir nevyk
domas.”

Pagelbėkite ištremtiems lietuviams 
gauti "Draugą" kurio jie yra

labai pasiilgę
“Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iŠ pa

bėgusių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo

na Prokavičiūtė, antroji į-į kaip Amerikos ar An- iškaitant lietuviškus laikraščius iš kuriu sužino kas ir kur 
mete balsą Pramonės Banko |glijos darbininkas, Toli yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarasta 

laisvę. “Draugo'* Administracija jau siunčia nemažą skai- 
Vyt. Arūnas, čiu “Draugo” lietuviaibs ištrėmime,*bet negali visų pra- 
-------- - j šymu patenkinti dėl didelių išlaidų.

*\Juai 7urla: Dalariin/ti Durklo Kreipiamės j mielus “Draugo” skaitytojus atjausti
džiaugsmo, Lydai r alGjlliivJ i UUl“ savo brolius esančius be pastogės ir tarpe svetimųjų ir

inspektorė Adelė Mikelienė, gražu jam ik. tQ 
kuri isejusi “nušvitusiu vei- 
du,” kaip korespondentas 
aprašo, ji pajaunėjusi ke
liais metais iš
kad galėjusi savo balsą ati, .. ?. . Da au* Tvjr Rritu AarnrlrnmilC ! suteikti jiems nors moralinį suraminimą duodant progos

uo i uz komunistų sąrašą. IlIS DlIlŲ AciOUiOinU) j lietuvių spaudą. Tam tikslui yra organizuojamas
asigina Už Ką Balsavo JERUZALE, vas. 26.— i "Ištremtu lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų 

Ginkluoti žydai sukilėliai salima siusti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reika- 
apie. vidurnaktį užpuolė tris nn8ni. Jeigu visi “Draugu” skaitytoiai nors maža auka

48 valandų darbo į savaitę.
Streikas paveikia važinė

jimą 25,000 žmonių gyve
nančių 11 vakarų priemies
čių. . __

10,000 Minia Puolė 
Traukinį Indijoje

BOMBAY, vas. 26.—Mad- 
ras policija šiandien šaudė į 
minią 10,000 maištininkų, 
kurie sustabdė Indo-Ceylon 
ekspertinį traukinį/ miesto 
pakraščiuose, ir akmenimis 
apmėtė pirmos klasės kelei
vius.

Policijos daliniai išsklai
dė minią ir traukinys vė
liau užbaigė kelionę polici
jos saugomas.

Sakė 'Tik Kalbėjosi'
DETROIT, vas. 26.—Dvie

jų valandų posėdis derybose 
baigimui General Motors 
streiko matomai neprivedė 
nė kiek arčiau susitarimo.

Lenkai Nerodo Noro Grižli j Tėvynę
LONDONAS, vas. 26. — 

Londono gatvėse šiomis die
nomis matosi daugiau lenkų 
karių negu amerikiečių. Ap- 
klausinėjus keliolika lenkų, 
kad sužinoti ar nauji užtik
rinimai iš Varšuvos pakei
tė jų nuomonę dėl grįžimo 
Lenkijon, paaiškėjo, kad nė 
vienas jų užtikrinimo nėra 
matęs, girdėdamas apie tai 
tik iš radijo ir spaudos.

Varšuvos pareiškimas pri
žada lygų traktavimą, pil
nas pilietybės teises, tarny
bos bonusus ir žemės tiems, 
kurie norės.

Jis bus išdalintas 200,000

lenkų karių užsienyje kartu 
su kitų. rekomendacija 
grįžti namo. Britai pabrėžė, 
tačiau, kad nė vienas nebus 
priverstas grįžti, nors nebus 
Užtikrinama Anglijos pilie
tybė.

Kiti lenkai laikosi nuo
monės, kad Anglija ir Ame
rika turės kariauti prieš 
Rusiją pirm negu jie galės 
grįžti namo. Vienas lenkas 
parašutistas sakė gavęs du 
laiškus nuo motinos Lenki
joje. ‘‘Ji neprašė mane su
grįžti namo. Ar manai jei
gu viskas būtų tvarkoj ji 
neragintų grįžti?”

Jeigu rinkimai yra slapti, 
tai niekas demokratiškose 
valstybėse nesigiria, kad jia 
balsavęs už tokį tai asmenį.

britų aerodromus Lydda 
srityje, kruvinai kovodami

Tuo tarpu sovietiškoj san- pirm negu pasitraukė po 
tvarkoj, visai priešingai. i britų kontratakomis.

Radvilišky 80 metų senu-, Po trečios atakos įvyko 
kė Teklė Stekanavičienė ati- i ilgesnis susišaudymas. Vė
davusi savo balsą pareiškė,, liau rastas negyvas žydas.

KALENDORIUS 
Vasario 27 d.: Šv. Gab

rielius; senovės: Ašmontas 
ir Skirmuntė .

Vasario 28 d.
prisidės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime pa
tenkinti prašančiųjų norus.

Aukas šiam tikslui nrašome siusti “Draugo” Admi- nas. senovės: Žygimantas ir 
nistraeiiai. pažymint “Ištremtu lietuvių spaudos Fon- gjjį’
dui” 2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8. III. —-------------- =-------------------------

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA ORAS
| Apsiniaukus ir šaltoka.

Šv. Roma-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas vakar paskyrė J.A. Krug būti vi

daus reikalų sekretorium vieton atsistatydinusio Ickes.
—Britai Palestinoje vakar suareštavo 500 žydų, ku

riuos apklausinės apie užpuolimus britų aerodromuose.
—Karo ir laivyno departamentų sekretoriai rekomen

duoja, kad visų karinių jėgų vyrai gautų 20 nuošimčių 
algų pakėlimą, kad išlyginti pragyvenimo išlaidų kilimą.

—Naujos OPA kainų “lubos” mėsoms bus paskelbtos 
kovo 11 d. Mėsa tuomet kainuos pusantro nuoš. daugiau.

—Progressive Mine VVorkers unija nutarė išeiti iš AFL 
dėlto, kad federacija priėmė John L. Lewis angliakasių 
uniją vien tik tam, kad padidinti savo narių skaičių.

—Kanada vakar oficialiai paskelbė, kad kai kurie val- 
dininkai kaiti davimu slaptų žinių svetimoms valstybėms.

—Prez. Trumanas sakė jis teberemia Pauley nominaciją.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Lietuvos Vyčiu 
Maskaradas

Komunistai Nudriskino Pabaltijį

So. Boston, Mass. — Lie
tuvos Vyčių organizacija, 
dėl sustiprinimo ‘‘Vyties” 
Fondo, rengia didelį; maska
radini balių su šokiais ko
vo 2 d., šiais metais. L, Vy
čiai per šj karą sunkiai nu
kentėjo, nes per tūkstantis 
organizacijos narių tarnavo 
karinėse jėgose

Vyčių balius kovo 2 d., 
7:30 vai. vak., Municipal 
Bullding salėje, So. Boston. 
Mass, Vyčių organizacijos 
vadai ir komitetas jūsų 
lauks!

Pranas Kazvadauskas,
L. Vyčių centro pirm.

Paieškojimai

New Ycrk (LAIC) — t cn 
kų laikraštis “DzUrinik Pol- 
ski ir Dzienni1: Zolvierza” j ir nešvarūs. Kaimas nuken- 
1945 m. spalių 25 d. įsidėjo ! tėjęs mažiau. Taip pat pur-

kur su ikęs vien rusų ka
ri: s. Miestai labai purvini

įspūdžius vieno lenko, vurs 
iš Suomijos perkeliavo sker
sai Baltijos ir būva K-ane. 
Per Lietuvą j{*j ėjo pėsčio
mis. Dinaburga-'-DaugpiHs 
esąs labai išgriautas Pake
lės daugiausiaį tutčios, kai į Lenkiją.

vinas ir apleistas. Gatvėse 
matėsi nudriskę žmonės. 
Daugelis atrodė kaip tie 
skarmaliai, su kuriais to 
1 ai kraičio korespondentas 
buvo varomas iš Suomijos

Juškevičius Antanas, s.pė- K lodienė, Jankauskaitė
Tas iš Vy- jama, gyvena Boston, Mass., Mari; ana, ki’usi iš Panevė-

čių tarpo buvo ištraukę vi
są eilę darbščiausių narių, 
o tas, žymiai paveikė orga
nizacijos veikimui ir bujoji- 
mui, kaip moraliai taip ir 
materialiai. Dalis vyčių or

į USA emigravo iš Anglijos 
(po D. Karo).

Jakni finas Albertas. 
Jazokas Anicetas, kilęs iš 

Ukmergės apskr., Kovarsko 
valse., į Kanadą emigravo

gamzacijos narių paguldė 1933 m. 
savo galvas ant laisvės au- ' Jekeiis Albertas, Gustavas 
kuro. Gi laimingai grįžusie- ir Hermanas ir jų sesno E-

Viktoras, apie 60-65 m. am
žiaus, abu kilę iš Vabalių 
km., Mosėdžio valsč., Tel
šių apskr., į USA emigravo 
prieš D. Karą, spėjama, gy
vena kur tai Greater New 
York.

Kazokaitis Antanas (My-

žiaus, kilusi iš Šakių km., 
Pajavonio km., Vilkaviškio 
apskr., į USA emigravo 
prieš D. Karą.

Lith. Am. Information 
Center, 233 Broaduay, 
Nevy York 7, N. Y.

DR. J. W. KADZEWIČK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofiso Tel.: GROvehlil 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(K večinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS;

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vak.

Būkit Malonu5

žio apskr., Krekonavoa mst. 
spėjama, gyvena Chicago 
III.

Kaminską, " Kotrinh apie 
40-45 m. amžiaus, kilusi iš 
Gailikiemio km., Stakliškių
valsč., Alytaus apskr., į US kolovo giminaitis), spėjama, 
A emigravo prieš D. Karą. gyvena Chicago, III.

Kliukas Antanas ir Kliu Kijauskienė, Bakšinskiitė 
ji. vėl stoja į organizacijos milija. Visi kilę iš Slavikų kas Mykolas, abu sūnūs Ka. į Uršulė, apie 50-60 m. am-
eiles ir, vardan jų žuvusių km., šakių apskr., į USA zio, kilę iš Stanislavavos kai >-------- ------------------------------
brolių-vyčių, jie nori vėl at- emigravo tarp 1914 ir 1916. mo, Daugėliškio valsč., Šven
statyti organizaciją pilna Į Juškis Martha. čionių apskr., į USA emi- I

Sesers Jakubauskaitės (už gravo prieš D. Karą, spėja- 
vyro Janušienė, Paužienė ir ma, gyvena Illincis valsty- 
Borkevieienė). bėję.

Jarušauskas Liudas, kilęs Kubilius Juozas, apie 26 
iš Ušnėnų km., Užvenčio v., m. amžiaus, kilęs iš Kre- 
Šiaulių apskr., ?i USA emi- tingsodžio, Kretingos apsk., 
gravo 1937-39 metais, spė- į USA emigravo 1937 met. 
jama, gyvena Chicago, III. , Kokštas Stasys, apie 50

Kaminskas Stasys, sūnus, m. amžiaus, kilęs iš Kiršių 
Prano, kilęs iš Panevėžio ap.’ km., Telšių apskr.
Smilgių valsč., Ažagų km.,1 Kyliavas Jali-us, kilęs iš : 
spėjama, gyvena Bingham- j Brakiškio km., Vainuto vai., 
ton, N. Y. Tauragės apskr.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street
VAL ; nuo 7 iki 9 kas vakaras. 1 

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
dome Cails In Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO TUERAPY 

5526 S. Kacine Avė. 
HOURS: Daily <—S P. M. 
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

SAVO AKIMS!
Tik vienų porų, akių gaunami' g> 
vcniniui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akin u, kurie prašalina 

visi) akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL, 0623, Chicago 

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

Trečiad. ir šištad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE1

LIETUVIAI DAKTARAI

'T'i, nXr DR- P- ATKOČIŪNAS
MK. AL. KACKUj DANTISTAS

žodžio prasme. Tam tikslui 
ir rengiamas šis balius su 
įdomia programa.

Baliuje gros puiki Bertho- 
lomew’s orkestrą lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, bus 
kostiumų kontestas (kurie 
neturi ar nenori dėvėti kos
tiumą, tad nėra reikalo), bus 
valgių ir gėrimų ir, tūks
tantis dolerių dovana, kuris 
turės laimingą “Vyties” fon 
do bilietą. Aišku, visi ba
liuje negalėsime dalyvauti, 
ypač iš tolimesnių kolonijų, 
bet gauti dovaną tikrai ga
lime, tik labai prašau įsi
gyti bilietą ir, į centrą sku
biai grąžinti. Tad padėkime &yvena Chicago, III 
Vyčiams, nes jie kovojo už 
pasaulinę taiką, gi jumis 
prašau padėti jiems atsta
tyti — sustiprinti jiems jų, 
mylimą organizaciją

DR, V, P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
t * * *

68C3 YV. Cermak Koad 
BERWYS, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Benvyn 8823 
Rez- Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

Kellner Adam, kilęs iš Kizis Ambrozas, sūnus 
Batakių, Tauragės apskr. Nikodemo, kilęs iš Užuneve- _

Kasputis Antanas, kilęs iš ' žio km., Raguvos valsč., Pa- £ 
Upyno km., Skaudvilės vai., į nevėžio apskr., spėjama, gy- 
Tauragės apskr., spėjama,' vena Detroit, Mich.

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERVVYN 6200 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR ČIUKUROAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. BEPubUe 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Kočius Simonas ir Kočius

! 
Ii
i 
Į

. i
ILietuvos Sovchozai

New York (LAIC) — Vil
niaus sovehozų (valdžios1} 
dvarų) treste priskaitoma 
nemažiau kaip 13 tokių dva
rų. Kaip praneša “Pravda”
Nr. 307. sovchozai, tarp kit
ko, įsteigti Milaišaičiuose. 
Kuršėnuose, Lentvaryje ir 
Kaišedoryse. Esą jie visi iš-
pildę jiems uždėtąją grūdų j 

duoklę. Kaip matome. Lie
tuvoje steigiami ne tik kol
chozai bet ir sovchozai.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 GETAMS

$500.00 <iYD™°
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880

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

Tel. Ilemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0431

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

J. A. Shulmistras
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 VY. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 YV. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS OARANTUOTAS 
Taisom Visų ISdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iŠ namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
ItOl KU UI.L 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:0(1 vai.

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

SUS. Per 16 metų toje pačioje vietoje per ištisus 
metus mes teikiame taksų patarnavimą: asmenims, 
bizniams ir korporacijoms.

OBARTUCH & CO.
✓ •

2123 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois

10,000
DEGTINES
BRANDfiS
RUM’O

Ji

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,060. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISI0N

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

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

Iš fabriko i jus-pirkit tiesiog ir taupykit
visi naujos mados ir 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais Ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIU 

TOYVER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampas Marshfield) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

STASYS LITWINAS SAKO:

Nn A D Ą D Tad Geriausias Laikas Pirkti Ur\DAM\ •“ visokios roaiks namams
REIKMENIS”. -

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS .

4148 Archer, Avė.
Tel.. — VIRginia 2114

! M -.
N /

MATHA5 
KANTRU 

“I. lėtu višl» na 
LdnkM"

MONARCH

LIQUOR

STORE •

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Stogams Reikmenys —- Insuluotų Plytų Išvaizdos Skilugs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malintos — 
Varniški — Enanrelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo I^ngų — Kom- 
Mnacijos Durų — IVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVLMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS UTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTOKY 1272

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

-S

r«L CANal 6122

DR. BIEZIS
GYD1TOJAS IK CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Rd. 
Valandos; 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. Ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868

TeL CANal 0257 '
Rez. Tel.; PROspect 6oo9

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 6921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
arklvs be žaboklių.

kaip

Esu. 6968 So. Talman Ate.
Bes. Tel. GROvehlil 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir Šestad. 
vakarais—tik pagal sutarti

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4113 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32, ILL. 

UZSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Oliiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Nante Tnl.; P1TI.I.MAN R9Į7T

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

West Town Bldg.
2100 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnsivlck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 Iki 8 vakare
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HELP WANTED

GERŲ VYRU 
dėl GERŲ DARBU

prie GERO GELŽKELIO
Chicago ir North Western Gelžkeliui reikia keletą 
vyrų tuojau dabar. Mums ypatingai reikia

ARMATURE WINDERS 
MASINISTŲ—PIPE FITTERS 

BOILMAKERS
KALVIŲ—KARPENTERIŲ 

KARAMS PATAISYTOJŲ—MOKINIŲ 
DARBININKŲ

G«lžkelių pramonėje yra gerai įsidirbti ir dabar 
tai laikas tam apsirūpinti.

CHICAGO and
NORTH WESTERN RAILWAY

Atsišaukit Į OFISĄ CHIEF MECHANICAL OFFICER 
4200 West KINZIE ST., CHICAGO 
C. & N. W. KEELER STATION 

2 Blokai i Šiaurę nuo Lake Street

S “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S HELP VVANTEH VYRAI

"DRAUGAS” HELP VVANTKD 
ADVERTTSTNO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
78e Į Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

PENN. R. R.
323 W. POLK ST.

REIKIA

A-l BUSHELMAN
Aukščiausia mokestis, pastovus 
ištisai metus darbas. Atsišaukite 
šiandie.

MURRY’S CLOTHES
7847 S. Halsted St.

KIŠENIŲ SIUVĖJŲ 
VYRŲ DRABUŽIAMS 

Pastovus darbas, gera mokestis. 
REED’S QUALITY CLOTHES 

70 W. Lake St.

HELP WANTGD — VYRU

AUTO KADIATOR VYRU
Patyrusių, pastovių, aukščiausia 
mokestis, laikas ir pusė virš 40 
vai., apmokamos atostogos, pui
kios darbo sąlygos.
VVASEK AUTO KADIATOR CO. 

2201 W. Lake St.

naktį porteriu
(Mopuoti Grindis)

Dirbti Nuo 
12 Naktį iki 7.30 Ryto

75c. Į VALANDĄ
Laikas ir pusė virš 40 vai. 

PASTOVUS DARBAI
Atsišaukite į

SPIEGEI INC.
1038 W. 35th St.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS
8 ryto iki 6 vak., kasdien 
šeštad. — 8 ryto iki 2 pp.

HELP MANTUI) — MOTERYS

JAUNŲ MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia, gera mokestis, 
dalinio arba pilno laiko.

MyKAY & SCHWEIT 
440 N. Wells St. SUP. 4345

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ

Dirbti prie rakandams apdenga- 
lų. Laikas ir pusė už viršlaikį, 
apmokamos atostogos. Pastovūs 
darbai.
CERMAK SLIP COVER CO 

2125 S. Michigan Avė. 
TEL.—CALUMET 6710

VYRAI IK MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 70c j vai. pradedant. 

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. į vai. po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ĄLGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR

HEI.P \VANTEI> — MOTERYS

MOTERŲ
PRIE

{vairios ... Įdomios
•žinios

Lengvų Kepykloje Vagys nubaido laivus 
DARBŲ

PATYRIMO NEKEIKIA

A.&P.
BAKERY

4248 W. 47th St.
(47tli St. busas iki durių)

TEL. — VIRGINIA 0606

GERA r K O G A !

BATtGENAS — Priverktas dėl svei
katos parduoti 2 lietų po 4 kamba
rius namų, 2 karam garadžių. Tiktai 
$3,300.00. SAVININKAS — 2302 \V. 
23rd St.

Nevv York. — Čia didžiau
sias Atlanto uostas prade
da netekti gero vardo dėl 
vagių, kurie ypatingai tai
kosi prie gerų importuotų 
daiktų.

Iškilus kalboms, kad iš 
77,000 dėžių škotiškosios 
degtinės, kurią j New York 
uostą atgabeno vienas lai
vas, 2,144 dėžės buvo uoste 
pavogtos, laivai dabar su 
importuotais gėrimais plau
kia ne j Nevv York, bet j 
Kanados uoptus.

Sudegė gyvuliu 
ligoninė

Manhattan, Kas. — čia 
sudegė trijų aukštų veteri
narijos ligoninė. Visi gyvu
liai išgelbėti. Nuostoliai sie
kia $100,000.

Nevv York, N. Y. — V. ir 
Calicchios šiomis dienomis 
susilaukė da vienos poros 
dvynų. Tai jau trečia pora 
pagrečium bėgiu trijų metų.

Streiko lyderis

309 W. WASHINGTON ST.•armiją. Pasirašymą stebėjo 
gen. Marshall, specialus 
U.S. pasiuntinys ir patarė
jas Kinijos armijos peror
ganizavimo komitetui.

CHUNGKING, vas. 25.—
Šiandien pasirašyta sutar
tis suvienijimui valdžios ir 
komunistų karinių jėgų į, , ,. . ,
vieną nacionalinę Kinijos darbininku streiko va_-

Hollyvvood, Calif. — Fil-

BELT SANDERS IR 
CABINET MAKERS

Gera mokestis. Atsišaukite.
BELMONT CABINET CO. 

3818 W. Belmont 

RAKANDŲ FINISHERS

Pilno laiko reguliaris darbas Lai
kas ir pusė už viršlaikį virš 40 
vai. Ekstra bonai po 3 mėnesių. 

K.REIPKTTRS AVAREHOUSE SUPT.

V/fEBOLDT'S
1000 N. Ogden Avė.
(Namo durys nuo Ogden Avė. tilto.)

VYRŲ ARBA MOTERIŲ 
CHINA DEKORATORIŲ 

IR LINERS 
Puiki mokestis.

GRILL CHINA CO 
3918 W. Roosevelt Rd.

SACramento 4354

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠĖJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

Merginų - Moterų
Lengvi dirbtuvės darbai kosmeti
kos laboratorijoj. Malonios aplin
kybės, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

. 314 W. INSTITUTE PL.

das, H. K Sorrell, atsidūrė 
kalėjime už teismo panieki
nimą. Jis paneigė teismo iš
duotą indžionkšiną nusta
tanti tam tikrą skaičių pikie- 
tninkų.

Sutartyje numatoma su
mažinti valdžios jėgas iki 
50 divizijų ir komunistų jė
gas iki 10 divizijų bėgyje 18 
mėnesių. Kinijos-Amerikos 
štabas Peipinge įpareigotas 
prižiūrėti perorganizavimo 
sąlygų vykdymą.

LENGVINA

STRĖNŲ GĖLA
GREITAI!

fital Svarus, naujas būdas 
lluosuot paprastą. strėnų kA- 
lą. Johnson’* Back Plaster! 
Lengvina skausmą. sustingi
mą. Jautiesi puikiai.' Vlsoso 
vaistinėse. Reikalauk .Johnson 
& Jolinson kokybes.

INCOME TAX 
Patarnavima
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

W. Pytlowany
1601 Milwaukee Avė
Fairfield Sav. ir Loan Ass’n 

name

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Patyrimo ne
reikia. Pastovūs darbai, 80c į va
landą. 44 vai. į savaitę.

RUBENSTEIN CO.
736 W. Tilden St.

(U bl. į rytus nuo Halsted “V 
stoties).

BRICKLAYERS
Pastovūs darbai. Atsišaukite prie 
darbo.

STOI.TZNER 
CONSTRUCTION CO.

7700 S. Hoyne RAD. 2899

SKAITYKITE “DRAUGĄ 1

Merginoms - Moterims
Štai proga dirbti set-up popieros 
baksų dirbtuvėje! Darbai švarūs 
— malonūs — įdomūs. S & S. 
Operatorių — Stayers — Floor 
Merginų — Bendrų Darbininkių. 
Patyrusių ar ne. Lavinkitės dabar 
šiai nepaprastai progai išmokti 
amatą. Laiko mokestis — aukšta 
bonų pienas. Asmeniškai atsišau
kite į

2305 W. ERIE ST.

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo šaltų 
užkandžių paruošant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS 

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — 6 Dienos į Sav.

Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo sąlygos. Dykai ligoni
nės priežiūra ir gyvybės apdrau- 
da.

320 E. 21ST. ST.

BIZNIERIAI 

IR NAMU SAVININKAI 

Jūsų

Income Tax
Sąskaitas

Ekspertyviškai ir taisykliš- 
kai paruoš jums mūsų pil
nai patyrę knygvedybos ir 
legališkumo ekspertai.

GROSS 
Realty & Mortgage

Company
2320 MILWAUKEE AVĖ.

IBARGUTIJ'
VIENINTfilJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

R&DIO
LENGVI ASSEMBLY DARBAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

Automatiškas Pakėlimas — Pastovūs Darbai 

BONAI — APMOKAMOS ATOSTOGOS 

Gera Proga Juanoms 

Energingoms Moterims

MOTOROLA
4545 AUGUSTA BLVD.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tg nuošimtį.

MUTUAL
FEUERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 VVest Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

WH FC - 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 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

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

S- ■ "y-- " ■ , 1 , 1

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Avė., (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

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

25 DARBININKŲ
PRADINK MOKESTIS 93 % c. f VALANDĄ 

ALGOS PAKĖLIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINI ŠIFTĄ 

Kreipkitės į SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas dien išskyrius šeštad.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedaie Avė.

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimų
Už INDELIUS MOKAME 3%

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAU
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 0:30 vai. vakaro, 

šeštadienį Iki 2-ros valandos po pietų.

0Sž= ES3

šią pinigų sumą KEISTTTTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS bfldu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojjmo ir be 
išlaidą, pagal G. I. Bili of Riglits patvarkymus.

šios bendrovPs vedėjas, JUOZAS M. MOZEP.IS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

Jh Ph įsi

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAM( 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,111.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

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:
Metams ................................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................................................ 4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .................  .75

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

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų ..................................................-....................... 4.50
Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.---------
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau tpisę 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 asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Ko Raudonieji Siekia Austrijoje!
NOKI PAGROBTI AUSTRIJĄ. REIKALAUJA 
60,000 AKERIŲ GERIAUSIOS ŽEMES.

Paskutinieji Austrijoje laisvi rinkimai davė naujų 
vilčių Austrijos gyvenimui. Per rinkimus komunistų 
partija visiškai pralaimėjo. Atrodė, kad Austrija ga
lės savistoviai tvarkytis.

Bet pastarieji pranešimai iš Vienos, Austrijos sosti- 
ės, rodo, kad sovietų rusai panoro Austriją visiškai 

paimti j savo rankas. Rusai pareikalavę 60,000 akerių 
ūkio žemutinėje Austrijoje. Taigi Rusija siekia ap
žioti Austriją ir ją paversti į bastijoną jos vakarinėje
“apsigynimo gilumos” sistemoje.

Jei sovietų reikalavimas bus patenkintas, galimas 
dalykas, jog bus prašoma UNRRA pagalbos. Ir šis da
lykas gali paveikti, kad Amerikos ūkininkai bus pra
šomi parūpinti maistą austrams, išplėšus rusanąs jų 
išsilaikymą iš savo ūkio. Sakoma, kad rusai nori gauti 
60.000 akerių geriausios žemės.
PLANAS PILNAI KONTROLEI

Sovietų rusai norėdami paimti Austriją pilnon kon- 
trolėn turi šios formos planą:

1. Iškelti arba kontroliuoti visą didžiąją industriją 
ir sąjungines industrijas.

2. Kontroliuoti Austrijos nacionalinį banką, Kredi- 
tanstadt.

3. Kontroliuoti Austrijos aliejaus laukus.
4. Kontroliuoti Dunojaus upę, paimant Danubian na

vigacijos kompaniją.
5. Gavimas 60,000 akerių rinktinės žemės, matomai 

aprūpinti raudonąją armiją daržovėmis.
POTSDAM SUSITARIMAI

Potsdamo susitarimai davė Rusijai teisę gauti daug 
vokiečių industrijos Vokietijoje ar Austrijoje, /įskai
tant tokius įrengimus, kurie buvo amerikiečių ar britų 
zonose.

Sakoma, kad sovietai paėmė iš Austrijos arba ope
ruoja raudonos armijos reikalams apie 50 procentų 
Austrijos sunkiosios industrijos.

Rusai okupavo Zistersdorf aliejaus laukus.
Beveik visi Kreditanstalt Bankverein’s turtai (as- 

sets) yra austrų industrijoje. Jei sovietai gaus viaos ar 
daugumos Austrijos industrijos kontrolę, tai naciona
linis bankas patektų sovietui kišenėn.

Raudonoji armija įsibriovė britų zonon Vienoje ir 
pastatė sargybą Dunojaus navigacijos kompanijos ofi
suose.

O dabar sovietai reikalauja 60,000 akerių žemės nuo
savybėn. Atrodo, kad sovietai turi intenciją ten ilgai 
pasilikti.
VIENŠALIŠKAI ELGIASI

Per pask jtiniuosius laisvus rinkimus Austrijoje ko
munistai ba.siai prakišo. Negalėjo sovietai ten suda
ryti “lėlių” vyriausybės. Bet sovietams Austrijoje ir 
nereikia “lėlių” (puppet) valdžios, nes Sovietų Rusijos 
metodai remiasi gausia okupacine armija, vienšališku 
elgesiu, nepaisant keturių sąjunginių jėgų komisijos, 
niekinant Austrijos vyriausybę ir sovietams aiškinant 
sau palankiai Potsdamo susitarimą.

Kur tik bolševikai pastato koją, jie ten stiprinasi ir 
vykdo savo komunistinį imperialistišką planą. O juk 
Austrijai buvo pažadėta nepriklausomybė, dar karui 
einant.

Kaip Vyksta Politinis Karas!
George Weller, Chicago Daily News užsienio žinių 

korespondentas ir Tolimųjų Rytų klausimui žinovas, 
vasario 23 dieną davė minimam laikraščiui platų pra
nešimą politikos klausimais. Straipsnis pavadintas: 
“America is losing Asla political war to russ by de- 
fault”.

Verta su minimo straipsnio mintimis susipažinti, kad 
turėtumėm ryškesnį vaizdą politikos srityje. Čia pa
duodame to straipsnio mintis.
POLITIŠKAS KARAS

Rytų Azijoje politinis karas užėmė šaudomojo karo 
vietą.

Jungtinės Amerikos Valstybės laimėjo šaudomąjį ka
rą be rusų pagalbos. Bet Jungtinės Amerikos Valsty
bės prajaimi politišką karą ir dauguma Amerikos pra
laimėjimų eina rusų stiprėjimui (tukimui). Tačiau ką 
tik sovietai laimi yra apsupta amerikiečių rašytu ar 
tyliu sutikimu. «

Išplėtus Eurazijos didžiosios širdies rubežius, Sovietų 
Rusija bando ribas naujai atrasto stiprumo. Kovojusi 
tik Europoje, sovietai nori išbandyti Pacifiko jėgas be 
pavėlavimo.

Nuo centrinės Europos per Turkiją ir Iraną iki Mand- 
žūrijos, Rusija paėmė kontrolė^ strategines zonas, ku
rios, manyta, yra amerikiečiams labai svarbios (es- 
sential) karo metu. Sovietų žengimas ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių atsitrąukimas yra tautinė politika. 
Niekur nepastebėta amerikiečių ryžtingo pasipriešini
mo.

Kai Rusija veržiasi pirmyn, U. S. bando perkelti at
sakomybę dėl pasipriešinimo buferinėms (pagelbinėms) 
jėgoms, kaip Kinijoje, Turkijoje, Britanijoje ir Irane. 
KARO STRATEGIJA PAMIRŠTA

Labiausiai pažymėtinas reiškinys yra amerikiečių 
neryžtingumas kas link rusų žygiavimo, paliečiant a- 
merikiečių interesus. Kare parodyta strategija atmes
ta ir izoliacionizmas grįžta.

Atsitraukimas prasidėjo su anglų-rusų pasidalinimu 
Balkanų Teherane, tęsės per Yaltą ir Azerbaijan byla 
Irane,—ir dabar baigės pakraščio apskritimu Azijoje, 
Mandžūrijoje, — pastebi Weller.

Ne iškarto nusileidimas įvyko, kurie buvo sujungti 
su oficialia paslaptimi dėl susitarimų, ir tie dalykai 
visuomenei nebuvo žinoma, dabar slapti susitarimai 
iškyla aikštėn.

KUR LAIKU SUSIPRATO...
Kur Jungtinės Amerikos Valstybės laiku susiprato, 

palaikė politišką lauką ir atsisakė siųsti jėgas namo,
— pažymėtina Japonijoje ir Kinijoje, — padėtis yra 
daugiau viltinga. Japonija slenka link demokratijos, 
vadovaujant gen. MacArttour.

Japonijoje Jungtinės Amerikos Valstybės dar nepa
aukojo, kaip kitur, progos pastatyti pastovias apsi
gynimo bazes ir apginti kare laimėtus rubežius.

BANDO SUJUNGTI
Visoje Kinijoje Jungtinės Amerikos Valstybės turi 

mažiau kariuomenės, negu Rusija vien tik Dairene. Bet 
tos Amerikos jėgos turi didelės reikšmės taikai palai
kyti, gen. Marshall, specialus U. S. atstovas, bando 
sujungti nacionalistų ir komunistų armijas, abiem su
tinkant.

Kur aplink Azijos didelius jūros pakraščius ameri
kiečių kariuomenės ar laivyno vienetai atsitraukė, ten 
yra revoliucija; diktatūra, iš dešinės ar kairės pusės, 
praeities kapitalistinis imperializmas, arba dabartinis 
socialistinis imperializmas.

Sovietų Rusija laimi karą Pacifike be kovos, nes ru
sų politika yra reikalaujanti, agresyvi, tiksli ir vei
kianti. Visuose abejotinuose dalykuose ateina su rei
kalavimais, trys pribūna. Jungtinės Amerikos Valsty
bės nieko neprašo, nieko ir negauna.
AMERIKOS PAGALBA KINIJAI

Jungtinės Amerikos Valstybės Kinijai suteikė pa
galbą įvairiais būdais. Rusija nieko neįdėjo, bet pa
ima ekonominius ir politinius laimėjimus Mandžūrijos 
gale*.

Jungtinės Amerikos Valstybės, — toliau sako Weller,
— į/veltos Yaltoje prikėlė caristinj imperializmą, So
vietų Rusija eina prie naujų reikalavimų, ir atrodo, 
kad gaus. Pagal Komercijos departamento apskaičia
vimą, Jungt. Amerikos Valstybės išdalino apie $1,150,- 
000,000 pagalbos Kinijai ir surinko nulį.

Rusija, pasak aukšto kiniečių pareigūno iš ekono
mijos ministerijos, dabar prašo apmokėti už $37,000,000 
paskolą dėl prieš japoniškų ginklų, parduotų Kinijai 
prieš Pearl Harbor užpuolimą.

Atrodo, kad prospektai yra geri, jog U. S. galės pa
skolinti daugiau pinigų, kad Kinija galėtų sutikti so
vietų reikalavimus.

Sovietai dabar daro dar Vieną bandymą Mandžūri
joje, kad galėtų įsitikrinti ką darys kiniečiai ir kur 
amerikiečiai nustatys liniją, jei nustatys bet kur.

z.i —t^alciuvi&ne.-^/ui.taituta.-~ -■1

Laiko Laiptais
R O M A N A. S
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★
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(Tęsinys)
Svirne dega mergaičių 

kraičiai. Ten tvartuose — 
visi gyvuliai. Ten kluonuo
se ir laukuose — visi javai. 
Visas jų turtas eina ugne
le, o jie bejėgiai žiūri iš to
lo, nedrįsdami grįžti gesin
ti... Šlaitai, kuriuos taip 
mėgdavo lakštingalos, tie 
sodai, kuriuos sodindavo ke
lios Zienių kartos, visa -žu
vo per vieną vakarą.

Kur jie dėsis, kaip gyvens 
senatvėj ? Sukosi neaiškiai 
Zienių gaivose, ir dargi tvir
tasis tėvas verkė, kaip kūdi
kis. Zieniuvienė raudojo bal
su. Keikė karą, rūgojo Die
vą, kad juos apleido.

Ne vieni Zieniai tai per
gyveno. Gaisrai vis plėtėsi 
ir plėtėsi. Dangus raudonas, 
kaip žarija, tik retkarčiais 
baltų prožektorių nušviečia
mas. Sprogimų garsai toki 
dažni ir toki stiprūs, kad 
ir susikalbėti sunku. Aima
nos matančiųjų savo degan
čius namus maišėsi su ka
nonados aidais.

2.
Maskva. “Pereulok soba- 

čiei ploščadki”. Mažas stu
dentiškas kambarėlis. Iš bal 
dų: geležinė lovuke, stalas 
su pora krėslų ir sukrypusi 
spinta rūbams bei kitiems 
reikalams.

Nors ir sostinė, tačiau 
kambarys, kurį galėtų išsi- 
nuomuoti iš karo lauko iš
tremta lietuvaitė, visai ne 
kaip sostinės. Ant stalo krū
va knygų. Po lova didelis 
čemodanas. Čia visas tur
tingos ūkininkaitės kraitis, 
dėl kurio anksčiau laužė sa
vo galvą ne vienas vyras. 
Dabar ji tik tipiška studen
tė, kuri drąsiai gali pasa
kyti: “Omnia mea mecum 
porto’’.

Prie žemon palangėn at
remto stalo sėdi Marytė. Pa
sirėmusi abiem rankom gal
vą, nykščiais suspaudusi 
smilkinius, studijavo tarp
tautinę teisę. Nuo medici
nos, kurią anksčiau buvo pa
sirinkusi, ją atkalbėjo bu
vęs sužadėtinis, kaip nuo 
dalyko sauso ir reikalaujan
čio daug techninio darbo.

Marytė pasižiūri į mažą 
auksinį laikrodėlį ant ran
kos, lyg ko dvejodama krus-

Didžiausia Lietuviu j 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r {vairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mas Kalnas!

Be to, turime 
dideli ir gerą pa 
sirinkimą Muzik- 
aliSkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų. Stygų. Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrod@lius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEtVELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

telia galva ir vėl skaido. Po 
langu kieme ant suoliuko 
sėdi nusitepusi, išpurtusi 
nuo alkoholio bei nemiego
tų nakčių mergšė *ir rūko 
papirosus. Greta žaidžia var 
gingos išvaizdos vaikai. Ma
rytė susikoncentravusi žiūri 
į knygą.

Kažkas įėjo į kambarį. 
Marytė atsisuko.

— Kaip gerai, kad .tu vis 
dėlto atėjai, Danute. Tik 
mes jau, tur būt, pasivėlin- 
sim, — kalbėjo ji, dėdama 
į portfelį juodraštį ir pieš
tuką, pabučiavusi intėjusią 
seserį.

Paskubom užsimovė skry
bėlę ir, eidama pro šalį,, kiek 
dirstelėjo į veidrodį. Abi iš
ėjo. Gatvėse temo. Kur-ne- 
kur užsiplieskė žiburiai.

— Tai tu iš ryto į kur
sus... — tarė Danutė.

— Vakare į Šanevskio u- 
niversitetą, — gyvai per
traukė ją Marytė ir tęsė: — 
Jaučiuosi labai laiminga. Tu 
pamatysi Danute, kaip įdo
mu Šanevskio universitete. 
Ne be reikalo ten pusė klau
sytojų — jau baig u s i e j i 
aukštąjį mokslą. Ten einu 
su tokiu pat malonumu, kaip 
į teatrą.

— Ką tu ten klausai?
— Filosofijos. Skaito žy

miausios Maskvos jėgos, Rei 
kia tik /įsitraukti. Tuomet 
tu suprasti, kaip įdomu ir 
malonu mokytis: sužinoti 
nauja, išsiaiškinti dominan
čius klausimus, pažinti gam
tą ir jos įstatymus. Aš at
simenu mūsų profesoriaus 
žodžius:

“Gamta ne tai, ką jūs 
sau manot!

Ji ne bejausmės žemės gu
mulas.

Ji turi sielą, turi kalbą.
Ji moka jausti ir mylėti!”
Ir šiaip, Danute, gyventi 

sostinėj, laisvai, kaip tu, nie

ko nesimokyti, nieko nebaig
ti!..

— Juk Motiejus jau bai
gęs ir neblogai uždirba, — 
nutraukė Danutė.

— Ach, tiesa: aš ir už
miršau. Juk tau vis vien...

Marytė daug dirbo — dar
bą mėgstąs darbe randa lai- 

» mę. Tik nežinojimas apie tė
vų sveikatą ir jų likimą 
trukdė jos dvasios ramumą.

Tėviškėj Marytei viskas 
priminė daktarą ir jo ne
tikėtą mirtį. Marytė nuo to 
kentė. Jai gaila sužadėtinio 
ne dėl savęs, bet dėl jo pa
ties.

— Vargšas, — nuolat gal
vodavo ji: — Jis taip no
rėjo gyventi. Lyg nujaus
damas trumpą savo amžių, 
taip norėjo pernai vesti. Vie
toj jungtuvių — šaltas ka
pas! Kaip baisu...

(Bus daugiau)

Be darbo tariamasis ge
nijus paliktų lygiu kvailiui 
kokiais paliekti visi tingi
niai.

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. CALnmet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

.... .........
1922 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagelbėsime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika

lais. Atsineškite Savo Algos Raportas ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Partneriams, Trustams

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEL. YARDS 6765—1281 

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
— ■ - -.'r

F Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruosę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:

1) INCOME TAX PATARNAVIMAS
' Income Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks

pertai. Galite ir U2SIMOKETI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

2) RENDUOTI JUMS SAFETY DEPOSIT BAKSĄ, ap
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public Liability ir 
Property Damage) pilnai atsiekant reikalavimus 
Illinois finansinės atsakomybės statuto kuris jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

SAFETY INSURANCE AGENCY, INC. 
1707 W. 47th St. Tel. - YARDS 1512

REAI. ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmnd. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvlrtad., 9 iki 8
TreCiad. ir SeStad.. 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSTKA, Pres.
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Sekmadienį, Kovo 3 d.

West Sidėje (vyks Ievų Marijonų 
Bendradarbių Dr-jos Metinis Seimas

SUVAŽIUOS1M APTARTI SVARBIUS KLAUSIMUS 
— HIGH SCHOOL CHICAGOJE — IŠ LIETUVOS 
PABĖGĖLIŲ REIKALAS — SVARBUS PRAN6ŠI 
MAI — VYSKUPO BUČIO ATVYKIMAS.

Sekmadienį, kovo 3 d. Chi- 
cagoje, Aušros Vartų para- j 
pi joje (West Side) įvyks 
vienas svarbiausių Chicagos 
ir apylinkės suvažiavimų, 
būtent 19-asis Tėvų Marijo
nų Bendradarbių Dr-jos me
tinis seimas. •

Suvažiuos iš Chicagos ii' 
apylinkių Tėvų Marijonų 
Kongregacijos rėmėjai, prie- 
teliai ir pažįstami išgirsti 
įvairiausių pranešimų iš pra 
eities darbų ir nutiesti nau
jus planus būsimiems svar
biems darbams.
NAUJAS HIGH SCHOOL

Čia nereikia smulkiai aiš
kinti kokius didelius ir svar
bius darbus Tėvai Marijonai 
dirba šios šalies lietuvių tar
pe ir kitur įvairiose pasau
lio šalyse. Tie darbai mums 
lietuviams labai gerai žino
mi ir mes suprantame kaip 
Tėvams Marijonams reika
linga lietuvių visuomenės pa 
rama tuos darbus kaip rei
kiant atlikti.

Senieji užsimojimai me
tams t išsišakoja, atsiranda 
naujų. Seimas, tat, tam tiks
lui ir šaukiamas — pada
ryti trumpą apžvalgą iš nu
veiktų darbų ir pasiruošti 
būsimoms užduotims.

Tarp kitų svarbių reikalų, 
štai yra Tėvų Marijonų nau
jo High School Chicagoje I 
klausimas, apie kurį nemaža 
jau kalbėta ir svarstyta. Į 
Seime bus galima išgirsti I 
naujų pranešimų tuo reika
lu.
PABĖGĖLIŲ REIKALAS

Paskui, štai iš Lietuvos 
pabėgusių Marijonų klausi
mas. Nemaža jų yra pabė
gę Vokietijon, Italijon ir.

kitur. Reikia planuoti kaip 
juos sušelpti, o gal net par
traukti Amerikon. Paskui y- 
ra įvairūs, klausimai liečią 
Seminariją, Kolegiją, Misi
jas, naują Marijanų ir Ben
dradarbių Centrą ir kitus 
panašius svarbius reikalus.

Kaip jau pranešta, Ame
rikon atvyksta brangus ir 
mylimas svečias Tėvų Mari
jonų Kongregacijos vyriau
sia galva, Generolas J. E. 
Vyskupas P. Būčys, M.I.C. 
Reikės jam paruošti atitin
kamas priimtuves.
TVARKA

Seimas, kaip kasmet, pra
sidės iškilmingomis pamal
domis 10:00 vai. ryte. Mi
šių metu giedos rinktinis 
Marijonų Seminarijos Klie-

rikų Chorą**. Pamaldų metu 
bus pasakyta pritaikintas 
pamokslas. Apie tai kas lai
kys Mišias, kas sakys pa
mokslą ir pan. pranešime ve- Į 
liau.

Pažymėtina, jog Bendra
darbiai Mišių metu eis bend
rai prie šv. Komunijos. Kuo 
poms apie tai jau pranešta. 
Bet jeį kai kurie Bendra
darbiai apie tai dar nežino, 
prašomi tai įsitėmyti ir kas 
tik galėsite, visi kviečiami 
tą rytą per seimo pamaldas 
prieitį prie bendros šv. Ko
munijos. Tai bus graži sei
mo pradžia, dėkojant Die
vui už gautas malones ir 
prašant palaimos būsimiems 
darbams. Seimo šv. Mišios 
bus laikomos už gyvus ir 
mirusius Bendradarbius, Tė
vų Marijonų prietelius bei 
rėmėjus.

Tuoj po pamaldų, para
pijos salėje visiems seimo 
delegatams ir svečiams bus 

I duodama pietūs. Seimo po
sėdžiai gi\ ’s 2:00 vai.

! popiet.

Viešas Pareiškimas
Naujai organizuojamą 

Marąuette Park Lietuvių A- 
merikos Legiono Varnas 
Postą, Darius-Girėnas Post 
No. 271, The American Le- 
gion, užgiria, remia mora
liai, medžiaginiai — nupir
ko naujam postui vėliavas 
ir organizavimosi pradžiai 
suteikia finansinės para
mos: neužmirš ir ateityje.

Darius-Girėnas Post No. 
271, The American Legion, 
Board of Directors, ir val
dyba, turėdami nemažai pa 
tyrimo legiono veikloje, pra
mato pasisekimą naujam 
postui ir ragina mūs tautie
čius, eks-karius spiestis į 
Lietuvių Amerikos Legiono 
postus. Skaitlingi Amerikos 
Legiono postai galės taip 
pat daug pagelbėti ir lietu
vių tautos garbei kilti ir 
pačios Lietuvos, kaipo val
stybės, reikaluose.

Neseniai Darius-Girėnas 
Postas pagamino rezoliuci
jas ir jas išsiuntinėjo kon- 
gresmonams ir senatoriams. 
Rezoliucijose reikalaujama, 
kad Amerika laikytųsi de
mokratinių principų paverg
tųjų tautų atžvilgiu ir sto
tų už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Smagu pažymėti, kad pos
tas gavo daug atsakymų, ku 
riuose pareiškiama pasiža
dėjimas ginti Pabaltėe val
stybes ir jų teises į nepri
klausomybę.

Darius-Girėnas Post No. 
271 vaidu —

J. A. Mickeliūnas, 
Publicity Chairman

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

Western Currency Exchange
6254 S. WESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

Bridgeport Currency Exchange
815 W. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted)

{f

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

2-jų Metų Mirties 
Sukaktuvės

■į
BRONIUS ENCERIS

Jau sukako du metai, kai ne
gailestinga įnirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų, brolį 
ir švogerį, Bronių Enčerį, su
jaukusį vos 19 metų amžiaus.

Netekome savo mylimojo Va
sario 29 d., 1944 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžinų atilsį.

Mes, atmindami jo liūdnų pfa- 
sišaliniinų iš mūsų tarpo, užpra
šėme dviejas šlv. Mišias už jo 
sielų. Vienos bus atlaikytos ket
virtadienį, Vasario 28 d., 8 v., 
ryto Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. parap., baž., Brighton 
I’arke; o antros tų pačių dienų 
8:3(1 vai., ryto St. James par., 
bažnyčioje, Willow Springs. III. 
Kviečiame visus gimines, drau

gus, kaimynus ir pažįstamus da
lyvauti, j^i galima, su mumis 
šiose pamaldose. O kuiie nega
lės dalyvauti, tai sukalbėdami 
nors trumpų maldelę už a. a. 
Broniaus Enčerio sielų.

Nuliūdę: Eneerių ir Kukaičių 
ŠH'JllSOS.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pągelbos nuo “Nugarskau

smų”, “Rheuniatipmo” ir
“Muskulų Skausmų”.
. . Vartokite . . .

HEALTH KESOKT MINĖK A L 
BATH DRUSKĄ

*1 maišukas užtenka 10 
maudymams. •

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

ATYDA !
• I

Taisome •
REFRIGERATORIUS Į

Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

j __ ____________
j DARBAS GVARANTUOTAS

Bath Products Co. 1
Laboratories — Chirago, III.
Soutbsaidiečlal kreipkitės 1 UNION 
DRCG CO., 3450 S., Halsted St.

INCOME T A X 
SĄSKAITAS

Pildo Paliuosuotos Karo Veteranus

PRANAS
SALEMONAVIČIUS
3251 S. Halsted St.

VIC. l»4 7 — arba — DOR. 1K5« 
Kastine atdara nuo » ryto iki » v.
Taipgi suteikia Dalinio Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimų., 
nuo $1.50 į savaitę ir aukščiau.

a.

5CIEN1IFIC
REFRIGERATIONKCrKIUEKAlIUN

Į 6258 S. Ashland Avė.Į
j GRO. 1983 — TRI. 0073 I

į_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j!

A. A.
JOKŪBAS JOCIUS

Gyveno 4137 S. Rockwell St. 
mirė Vasario 24 d.. 1946 m.,

2:40 vai. ryte., sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskričio. Nemakščių 
parapijos. Lygių kaimo. Ameri
koje išgyveno ilgus metus

Paliko dideliame nu liūdime: 
sūnų Charles ir marčių Rose; 
2 dukteris Berniee Milkeris ir 
žentų Stanley ir Esther Burk; 
5 anūkus: 3 seseris Sofiją Bi- 
iiauskis. Antaniną Valančius ir 
Juzefų Koneskis ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas T. J. Zolp 
koplyčioje — 1646 W. 4 6th St.

Laidotuvčs įvyks ketvirtad. 
— Vasario 28 d.. 1 946 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai., ryto bus 
atlydėtas į ?v. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. PO pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Sūnūs Dukterys, 
Mart i. Žentas, Anūkai, Seserys 
ir Visos Kitos Giminūs.

leidot., direkt. I. J. Zf)lp 
Telefonas YARds 07S1.

it

NULIŪDIMO

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

A v”.
' O

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

A. A.

BRONISLAVA STANKEVIČIENĖ 
(po tėvais Būt kaitė)

Mirė Vasario 23 d., 1946 m., 9:30 vai., vak., sulaukus 31 
m., amžiaus. Gimus Mason City, Iowa.

Paliko didokame nuliūdime: vyrą Juozapą; dukterį
Nancy Jean; tėvelius Antaną ir Oną Butkus; brolį Antaną ir 
jo šeimą; 5 seseris Stanislavą Kay; Oną Šaulienę, Barborą 
Daugirdienę, Mortą Tumer ir Eleną Hayes if jų šeimas; se
sers sūnų kun. Juvinalį Liaubą, O. F. M.; dėdę Konstantiną 
Butkų ir jo šeimą, ir daug kitų giminių, draugų ir, pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas namuose 717 W. 19th St. Tel. — 
Seeley 6128.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. — Vasario 28 d., 1946 m.
Iš namų 8:30 vai., ryto bus atlydėta į Dievo Apvrjzdos 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, Dufcitė, Tėveliai, Brolis, Seserys ir Vi
sos Kitos Giminės.

Laidot., direkt. S. M. Skudas. Tel. MONroe 3377.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Income Taksų Patarnavimas
★ ★ ★

Speciališkai Del Biznierių, Namų Savininkų, 
ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Rastukus.

AUGUST SALDUKAS
4038 Archer Avė. • . . Chicago 32, III.

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6119

Kenčlantiejl nuo ■enu. atdaru 
tr skaudžiu žaiedų. žino kaip sun
ku yra ramiai sčdėtt, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
BEOUBO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
eanu. atdaru ir 
skaudžiu žalsdu.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
pražallnančioe y- 
patybčs suteiks 
Jums tinkamų 
nakties polis) Ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda 
ras ir skau 
dflas žals 

das. Vartokite JJ irgi ekaudlema 
audeglmama šųftų ir sutrūklmu 
praftalinimut, ir kad palengvinti 
Psoriasls nleišjimų. AtvCdina va
dinamą Athlete’a Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo pigti mųal, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

J

LfCOULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.7S, Ir S.OO.

8lysklte JO.ų Money Orderi tle- 
■»®g it—

LEGULO
1941 No. Puluki Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

i PIRKITE TIESIOG NUO —
I' MR. NELSON

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas — CICERO 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas!

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
laidotuvių direktorius 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių
I
Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU 
Patarnaujam 
d i e n ą ir n a k t į 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

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

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

P. J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1640 WEST 46th St.___________ Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

i
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Sov Rusija

Neturi net uniformų kariuomenei
AMERIKOS LIETUVIŠKI TAVORŠČIAI IR GI RAGINA

MI PRADĖTI RINKIMĄ SENŲ UNIFORMŲ RAUD. 
ARMIJAI APRENGTI.

Kad Sov. Rusijoj yra 
skurdas, ubagynas, paliudija 
da vienas faktas.

Raudonajai armijai mi
nint 28 metų sukaktuves, pa
gal'iš anksto pavarytos sti
prios agitacijos, 250 Čekos-Į 
lovakijos dirbtuvių darbinin- Į 
kai nutarė paaukoti Sov. 
Rusijos armijai vasarinių u- 
niformų dviems divizijoms 
aprengti. Be to, paaukota 
X-Ray mašinos ir kitokių į- 
rankių.

Amerikos lietuviški ta- 
vorščiai, “get upf” Paskelb
kit vajų senoms Amerikos 
karių uniformoms rinkti, kad 
aprengus Sov. Rusijos ka
riuomenę, kuri, kaip Stalinas 
girias, laimėjo antrąjį pasau

Lašinių svaras Sibire 6 doleriai
New York (LAIC). — Vie

nai Sibiro tremtiniai sūnus 
nusiuntė iš Amerkios 25 do
lerius, už kuriuos ji gavo 132 
rublių ir 50 kapeikų. Pini
gams atsiimti reikėjo pėsčiai 
eiti 10 mylių. Kadangi Sibi
ro keliai žiemą nepereina
mą, tai ji laukė, kol užšals 
upė, ir tik tada ledų nuėjo į 
paupyje esantį miestelį, čia 
ji nusipirko kilogramą laši
nių (du pusė svaro), palik
dama 80 rublių, taigi maž
daug po šešis dolerius sva

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS 

Vyno, Degtinės ir Alaus

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome j namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. SHIMKUNAS
Sa/vlnlnkns

Telefonas PROspect 5951

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Ii Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR 8IJITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

linį karą — sumušė nazius 
ir Japoniją.

Pasirodo, kad “kapitalisti
niai” kraštai yra vienatinis 
išganymas Rusijai, kurią per 
28 metus komunistai valdy
dami nualino, nuskurdino ir 
ubagynu pavertė. Jei ne A- 
merkia ir kiti “kapitalisti
niai” kraštai, komunizmas 
senai būt subrankrūtavęs ir 
šiandie apie jį bųt kalbama, 
kaip apie siautusią Rusijoj 
tam tikrą epidemiją.

Tariamieji kapitalistiniai 
kraštai palaiko komunizmą 
ir jo kruviną diktatūrą; tuo 
būdu jie, kaip ans pasakė
čioj kaimietis, savo antyje 
šildo baisiai nuodingą gyva
tę, kuri atsigavus joms kirs 
mirtiną smūgį kobros stip
rumu

rą. Taigi ji nusipirko tris 
stiklines cukraus, mokėdama 
po 15 rublių už stiklinę. Of
icialiu kursu už kiekvieną 
nusiųstą dolerį išmoka po 5 
rublius su keliomis kapei
komis Vadniasi. stiklinės cu
kraus Sibire kaštuoja netoli 
trijų dolerių. r —

Viltis ir meilė — du svar
biausi dalykai, kurie pada
ro žmogui gyvenimą norin
gu.

★ ★ ★

IŠKELIAMAS Iš JURŲ SIDABRAS

1942 metais, matant, kad Philippines neatsilaikys prieš 
japonus, vyriausybė, sukrovė visą sidabrą, 17 milijonų 
pesų vertės, ir paskandino. Dabar U. S. kariuomenė deda 
pastangų tą sidabrą iškelti iš jūrų. Kariuomenės narai 
apžiūri nuskandinto laivo padėty. (Acme-Draugas)

VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Paleckio medaliai 
rusams

New York (LAIC) — Lie
tuvos komunistų laikraštis 
“Tiesa” Nr. 258 praneša, 
kad spalių 18 dieną L. Pa
leckis ir S. Pupeikis Vilniu- 

} je apdovanojo garbės raš
tais sekančius radijo dar
buotojus: Michail Kosjanov, 
Vitalii Sčedrin, Šolom Rein- 
štein, Vladimir Jogorov, Vi
talii Grizov, Valentii Semi- 
očo, Tochon Seminion.

Semionov, Vladimir Lepi- Į 
1 lov, Aleksandr Golozubov,! 
Nikolai Ondrikov, Viktor, 
Creškin ir Vasilii Golubov. 
“Radio darbuotojų” kate- 
gorijon įskaitomi tiek tech
nikai. tiek* propagandistai.

Maudynė nėra . 
prabanga

Mexico City. —- Valstybės 
iždas buvo aptaksavęs na
muose maudynės, prausyklas 
ir kitus tos rūšies reikme
nis. Aukščiausias Teismas 
tuos taksus panaikino pa
žymėdamas, kad maudynės 
ir prausyklos nėra namuose 
prabanga-luksusas.

Paviešės Amerikoj
Pirmas Kinijos kardino

las, J. E. Thomas Tien 
kurs pakeliui į Romą buvo 
sustojęs Cnicagoj, grįžda
mas namo žada ilgesniam 
laikui sustoti Amerikoj iri 
aplankyti didesnius miestus.

Oi, tas sviestas, sviestas
VVashouKai, Wash. — Šio

mis dienomis čia buvo toks 
įvykis. Įėjus į krautuvę vie
na moteris paklausė, ar sa
vininkas neturįs sviesto.

“No!” atsakė krautuvnin- 
ka3, kaip visur krautuvėse 
dabar priprasta atsakyti.

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

I. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai šv. Jurgio parapijos bažnyčią)
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Atidavė Latvių 
Laiva Sovietams

Kopenhaga (LAIC) — 
Danų vyriausybės nutarimu, 
700 tonų latvių laivas “Bru” 
š. m. sausio 12 d. buvo atim
tas iš latviškos įgulos ir 
perduotas sovietams. Laivas 
priklausė poniai Reinhardt, 
kuri šiuo metu pati randasi 
išvietintos latvės padėtyje. •

Korikas sustreikavo
Kingston, Jamaica. — Sy

kiu su kitais valdžios darbi
ninkais čia sustreikavo ir o- 
ficialus distrikto kalėjimo 
korikas. Tuo metu turėjo 
būt pakartas žmogžudys P. 
Bennett. Kadangi nesirado! 
kito. kurs sutiktų žmogžu
džiui užnerti ant kaklo kil- į 
pą. teismas turėjo žmogžu-J 
džiui mirties bausmę pakeis- Į 
ti kalėjimu iki gyvos galvos.' 
Vadinas, streikas išgelbėjo i 
žmogžudžiui gyvybę.

600 ketvirto lipinio
Praeitą sekmadienį per 

bankietą Palmer House 600 
Kolumbo Vyčių narių buvo 
pakelti į 4-tą laipsnį. Cere
monijų vedėjum buvo Illinois 
valstybės gynėjas Touhy.

“Tai, gal nori paimti ma
no du svarus, kuriuos paga
minau šią savaitę”?

Pirm negu groserninkas 
ištarė “Yes”, buvusios krau
tuvėje moterys supuolė ant 
tos moteriškės, parmušė ant 
grindų ir sviestą atėmė.

Advokatas planuoja

Pasauli paversti beždžionėmis
BUSIĄ PASKELBTAS PASAULINIS VAJUS, KAD 

ŽMONES PALIKTŲ NUDISTAIS-NIJOG ALIAIS.

Bedieviai seniau sakyda-jNO. 1 NUOGALIS 
vo (dabar jau ir jie tam ne-
tiki), jog žmogus yra išsi 
vystęs iš beždžionės. Pasak 
jų. žiloje senovėje žmonės 
buvę beždžionės: vaikščioję 
keturiomis, tai ant rankų ir 
kojų, buvo plaukais apžėlę ir 
ant savęs neturėjo jokio rū
bo. Laikui bėgant prasidėjęs 
vystymosi procesas. Žmogus 
vystėsi, vystėsi ir išsivystė į 
dabartinį žmogų. Tai tokios 
bedievių pasakos.
ATGAL PRIE BEŽDŽIONIŲ

Bet daugeliui skaitytojų, 
gal, da nėra žinoma, jog ir 
dabartiniais laikais atsiran
da beždžionžmogių. Tiesa, 
jie nevaikščioja keturiomis, 
visai panašūs į žmogų, bet 
elgiasi, kaip necivilizuoti, 
laukiniai žmonės, arba, ki
taip sakant, beždžioniškai. 
Tai vadinamieji nudistai-nuo abstinentams nuo gėrimo, 
galiai. Daugelyje vietų jie tu- j rūkymo ir t p.
ri savo stovyklas ir ten gy- i “Dirva prieš mus yra la- 
vena beždžionišką gyvenimą. baį plati>, gako tagai nudis. 
Nuo tikrų beždžionių jie aki-( tas.advokatas, “tiktai klau- 
riasi tik tuo kad po medžius ■ sįmas kurioj pasaulio vietoj 
nesikarsto ir, žiemai atėjus, ( pij«miausiai reikės paskelbti 
palieka stovyklas, susikraus-' kovą drabužiams, kad žmo- 
to į miestus ir įsivelka į šil-1 gus paliktų tokiam stovyje, 
tus drabužius. ' kokiam jis yra gimęs.

Suimtas pančiaky 
sukčius

Policija suėmė negrą John 
Brown, kurs, kaip praneša
ma, gudriu būdu yra pasi- 
šlavęs $1.500. Būdas buvo 

i šis:
Jis lankydavęs vidurmies- 

čio ofisus ir pirmiausiai pas 
sterogravę klausdavę ar yra 
ofise menedžerius. Jei yra 
jis atsiprašydavo, o jei ne
būdavo. tuomet jis steno- 
grafei pasisakydavo, kad y- 
ra vienas krautuvės pasiun
tinys ir menedžeriui atnešęs 
moteriškų nylon kojinių. Bet 
krautuvės įsakyta iškolek- 
tuoti pinigus. Stenografė, ne
norėdama paleisti netikėtai 
nušvitusios laimės, dažniau
siai pati iš savo paketbuko 
užmokėdavo už kojines. Iš
ėjęs neva atnešti kojinių ne
gras negrįždavęs.

Miegodamas nenarnėk
Dabar ir miegodamas gali 

patekti į bėdą. Tai gali pa
liudyti jums Thomas King, 
iš amato mašinistas. Jis 
miegodamas pradėjo kaž ką 
narnėti apie “nupiovimą 
rankų”. Kitas tai išgirdęs 
pamanę, kad jis nužudė S. 
Degnan ir pranešė policijai. 
Paimtas į detektyvų biurą 
jis turėjo pereiti tardymo 
šęrengą.

Cigarelas kainavo $100
Teismas nubaudė po $100 

Ivan Gustafson ir Louis 
Reesh, gyvenančius apart- 
mentiniam viešbutyje, No. 
Side. Praeitą sekmadienį 
Reesh berūkydamas užmigo 
ir nuo cigareto kilo gaisras. 
Už tai abu nubausti.

Negras papiovė 
žmona ir vaikus

Susipykęs su žmona neg
ras Allan Clover, 9119 Went- 
\vorth Avė., peiliu papiovė 
žmoną, du vaikus ir nubėgęs 
pas kaimyną Ruth Kelly šią 
mirtinai sužeidė.

Vienas Chicago advoka
tas, sakoma, yra No. 1 nuo- 
galis. Šiomis dienomis jis 
vykstąs į New York, kur su 
kitais nuogaliais sudarysiąs 
planus vajui visam pasauly
je, kad civilizuoti žmonės 
savo drabužius numestų kan
dims suėsti, o patys pradėtų 
naują, nuogą, beždžionišką 
gyvenimą.

Be programos, kaip plėsti 
pasaulyje nuogumo sąjūdį, 
jie New Yorke da nutarsią:

1. Šaukti nuogalių kon
gresą West Coast stovykloj. 
Tokio kongreso nebuvę nuo 
1942 metų.

2. Daryti žygių, kad ap- 
draudų kompanijos nupigin
tų mokesčius už apdraudą 
tiems, kurie nusimes drabu
žius, kaip kad nupiginama

Vėl du iš Marquefte 
Park

Vėl du jaunuoliai iš So. 
Side dingo iš namų sakoma, 
keliaują į Kaliforniją. Tai 
Ray McGowan, 5316 South 
Campbell Avė., ir John Ben- 
za, 5371 So. Rockwell St. 
Sakoma, kad pastarojo tėvo 
yra taippat dingęs ir auto
mobilius.

Pasprukę i Chicago
Du piktadariai, kurie ne

toli Columbus, Ind., pašovė 
vieškelių policininką, kurs 
juos buvo sulaikęs ir pradė
jęs klausinėti, sakoma, pro 
sudarytą policijos kordoną 
bus pasprukę į Chicago.

Sužeistam policininkui pa
vyko paimti automobiliaus 
leidimo numerį, iš kurio su
žinota, jog abu yra vagys ir 
gaudomi trijų valstybių: 
Illinois, Indiana ir Kentucky.

išaiškinta vagystė
Praeitų metų gruodžio 

mėn. buvo apiplėštas Dear- 
born stoties Fred Harvey 
restoranas. Pagrobta $7,- 
500. Dabar policija suėmė 
negrą Ivory Chavers, kurs 
prisipažino apiplėšęs ne tik 
tą restoraną, bet ir vieną 
skalbyklą, iš kurios pagro
bęs $1,000.

Nustos rūkius
Mrs. D. O’Brien, 6425 Ste- 

wart Avė., rūkydama ciga- 
retą atsigulė ir užmigo. Nu
budo tik pasijutus deganti. 
Namai nesudegė, bet ji pati 
labai apdegė — rankos ir 
veidas. Guli ligoninėj.

Mayoras proklamavo
Mayoras Kelly išleido pro

klamaciją Chicago gyvento
jams, kad kovo mėnuo bus 
skiriamas rinkimui aukų 
Raudonajam Kryžiui.

Honolulu. — Hawaii Salų 
rajone randasi daugiau kaip 
600 skirtingos rūšies žuvies.

X Juzefina šarkienė, iš 
Bridgeport, šiomis dienomis 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo sesers. Rašo, kad karo 
metu Vainuto miestelis, ir 
jos namas, nukentėjo, baž
nyčios bokštai nuversti ir 
vienas varpas sudaužytas, gi 
aplink Vainutą daug sody
bų sudeginta. Kleb. Bukan
tas miręs, o kleb. Dundulis 
serga. Klebono pareigas ei
na kun. Mažeika. Gyventi 
sunku. Jau metai kaip ne
tekus karvutės.

X Richard Walons, sūnus 
A. S. Walons, 1742 N. Lotus 
Avė., vienas iš dešimties ga
biausių studentų, kurie šį
met baigė Austin High 
School, laimėjo stipendiją į 
Yale universitetą (New Ha- 
ven, Conn.), kur studijuos 
inžineriją. Austin High 
School jis buvo mokyklos 
žurnalo biznio menedžerius, 
ROTC kapitonas, narys stu
dentų gerovės komiteto, Na
tional Honor Society, Quill 
and Scroll Honor Society ir

Richard Walonis
golfo rinktinių. Į universi
tetą išvyksta rytoj, o moks
lą pradės kovo 1 d. Jo tė
vas A. Walons (Valūnas) 
yra deputy kolektorius vi
daus mokesčių West Side 
divizijos ofise. Dabar jis 
“Draugo” ofise patarnauja 
lietuviams išpildyme income 
taksų blankų.

X Catherine Cibulskaitei, 
iš West Side, praeitą pirma- 
dienįi, Šv. Antano ligoninėj 
padaryta apendiko operaci
ja. Ji yra duktė žinomų pa
rapijos ir draugijų veikėjų 
Cibulskių, veikli parapijos 
chore ir kitose jaunimo drau 
gijose. Ligonė guli kambary
je No. 305. Lankymo valan
dos kasdien nuo 2 iki 4 po
piet ir nuo 7 iki 8:30 vakare.

X Izidorius Stankus, iš 
Cicero, pastaruoju laiku 
daug pasidarbavo katalikiš
kajai spaudai. Per jį užsi
prenumeravo “Draugą” visa 
eilė Cicero biznierių. To kil
naus darbo I. Stankus žada 
nenutraukti. Pavyzdys ki
tiems.

X Pranas Levickis, šv 
Kryžiaus parapijos komite
to narys, draugijų darbuo
tojas ir “Draugo” rėmėjas 
praeitą sekmadienį, šv. Kry
žiaus bažnyčioje susituokė 
su našle Uršule Dragūniene, 
taip pat iš Town of Lake.

X Kd (Moose) Krausi*, 
vienas Notre Dame univer
siteto futbolo treinerių, va
kar kalbėjo Chicago De La 
Šalie Tėvų Klubo bankiete, 
Morrison Hotel. Ed. Krause 
yra townoflakietis ir pasi
žymėjęs futbolininkas.


