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POPIEŽIUS RAGINA RACIJONUOTI MAISTA
UN Apsaugos Taryba Nutarė Padėti

I |> - r- c i c r Naujų Namu StatybaiIrano-Rusijos Ginčo Svarstymą į Sau
NEW YORKAS, bal. 4.—

Vykdant valstybės sekr.
Byrnes įnešimą, Jungtinių 
Tautų apsaugos taryba šian 
dien padėjo į šalį Irano skun
do svarstymą iki gegužės 6 pasiūlymą, 
d.—bet nutarimas padarytas , Taryba tuomet baigė po- 
tik po Australijos delegato Į sėdį iki sekančio suėjimo 
kalbos atakuojančios sovie
tų delegato Gromyko išėji-

WASHINGTON, bal. 4.— 
Senato komitetas šiandien 

tų reikalauti raportų gegu- i vienbalsiai užgyrė įstatymą, 
žės 6 d. Irano ambasado- kurio tikslas yra 12,500,000 
riaus Hussein Ala sėdėjo į naujų namų pastatymas per 
prie tarybos stalo ir parei- , ateinančius 10 metų. By- 
škė, kad Iranas priims tą liūs numato palengvinimą 

valdžios paskolų ir kreditų
paakstinimui namų staty
bos ir tęsimą tiesioginės

mą ir kaltinimą, kad taryba 
neatliko savo užduotį.

Rėmė Byrnes Įnešimą 
Devyni tarybos 11 narių 

balsavo už Byrnes’o įneši
mą, pagrįstą Rusijos pasi
žadėjimu tarybai, kad jos 
kariuomenė bus iki gegužės 
pradžios atimta iš Irano.

Gromyko nebuvimas skai
tėsi už vieną balsą, o Aus
tralijos W. R. Hodgson su
silaikė nuo balsavimo už 
įnešimą.

ų,

antradieny, 3 vai. po pietų, j valdžios pagalbos žemų nuo- • 
mų namų statybai.
Pirmininkas Wagner (Dem.. 

N.Y.) sakė komitetas 7-4 
nubalsavo pakeisti AFL ir 
CIO reikalavimą, kad “at
lyginimas galiojąs. apylinkė
je“ turi būti mokamas sta
tybai vykdomai valdžios pa
skolų pagalba. Komitetas 
nubalsavo, kad ta klauzulė 
negali liesti FHA finansuo
jamų namų.

Irano Kariai Žygiuoja 
Šiaurėn, Kurdai Kovoja

TEHRANAS, bal. 4. — 
Irano kariuomenė žygiuoja 
šiaurėn iš čia užimti rusų 
evakuotas sritis Šiaurės 
Irane, bet sukilėlių kurdų 
jėgos kaujasi su kitais val
džios jėgų daliniais šiaur
vakarinėse provincijose. 

Ruošiasi Rinkimams
Tudeh (kairiųjų) partijos 

kandidatai pradėjo varyti
Byrnes’as pareiškė, jog kampaniją sekantiems rin- 

Rusijos užtikrinimas turi; kimams. Einant Irano įsta- 
būtį priimtas kaipo paten-i tymais, rinkimai negali būti 
kinantis, ir atidedant svars-| laikomi kol svetimos kariuo 
tymą šiuo metu taryba gale- menės daliniai stovi Irane.

ILS. 'Pertvarkys' Ryšius su Argentina
WASHINGTON, bal. 4.— 

Kongresas šiandien girdėjo, 
kad administracija svarsto 
reikšmingą pakeitimą poli
tikos dėl šio krašto santy
kių su Argentina. Smulkme
nos nepaskelbtos, bet žinan
tieji asmenys raportuoja, 
jog valstybės sekr. Byrnes 
užtikrino senato užsienių ko
mitetui, kad bus persitvar
kyta prisitaikymui prie vė
liausių politinių įvykių.

Argentinos priėmimas Ge
orge S. Messersmith’o būti 
naujuoju U.S. pasiuntiniu 
skaitomas ženklu, jog leng
vėja iki šiol įtempti santy
kiai, karie buvo pasėka U.S. 
‘‘mėlynos knygos” išleistos 
dvi savaites prieš Argenti
nos rinkimus tikslu pakenk
ti Juan D. Peron kandida-

jis manąs jog U.S. senato
rius neturėtų taip kalbėti.

Keitei Pasakojo Kaip
Hitleris Pradėjo Kara
NUERNBERGAS, bal. 4. 

— Feldmaršalas Wilhelm 
Keitei šiandien atpasakojo 
Hitlerio ataką ant Lenkijos, 
ir užtikrino tarptautinį ka
ro kriminalų tribunolą, kad 
nebuvo jokių incidentų iš
provokuoti nacių puolimą, 
kuris pradėjo antrąjį pasau
linį karą.

S-ko Armija 'Prarado'
300,090 Vvru 1944 m. okupuoti visą Čekoslovakiją

r “tris savaites po Miunche-
WASHINGTON, bal. 4.— 

Roscoe S. Conkling, buvęs 
vyrų ėmimo kariuomenei

Atsišaukė į Turtinguosius Kraštus
Padėti Bado Gresiamiems Žmonėms

VATIKANAS, bal. 4. — skubiaį teikti pagalbą, tuo 
Šv. Tėvas šiandien atsišau- : pabrėždamas buvusio Prez. 
kė į turtinguosius kraštus Herbert Hooverio anksčiau 
įvesti maisto racionavimą. ' padarytą pareiškimą, kad 
kad tuo išvengti badavimo ateinančios 120 dienų yra 
pasaulyje. Kalbėdamas į pa- kritingiausias “ laikas.
šaulį per radiją, Popiežius , ------------------

.sakė ketvirta dalis pasaulio . . n I * ■ ■
žmonių yra gręsiama bado. Altl66: r 9SKt3USI3l

Šv. Tėvas pareiškė, kad MaUInli Driačitc
bado šmėkla kyla užpakaly rlulllllll rilCaJj
visų tų, kurie bando dar- 1 LONDONAS, bal. 4.—Mi- 
buotis pasaulio atstatymui j nistras pirm. Attlee šiandien 
ir taikai. 1 atidarė debatus apie mais-

1 Pabrėžtina Padėtis Rytinėj 1 tą, parlamente pareikšda- 
Europoj imas, jog ‘“milijonams žmo-

j Nenumatomos aplinkybės! nių gręsia maisto stokavi- 
apsunkino maisto padėtį1 mas ir kitiems net badas’’
Rytinėje Europoje, Popis- j ir kad alijantai turi būti 
žius sakė, o prasti derliai maitinami pirm buvusių prie 

Belankydamas Varšuvą studijuodamas maisto padėtį 1 Pietinėje Europoje ir mažais šų.
pasaulyje, buvęs Prez. Herbert Hoover šypsosi berniukui, i er^us rYzlU ytineje zi Darysime ą oa esime, 
, \ x . ... . . , , , 1 i joje sudaro panašią padėti , kad neleisti buvusiems prie-desineje, atsistoja. atsakyt! i vertėjo jam pastatytą klau- .į feadauti jia sak?,

Simą. Nuotrauka padaryta susinkimo centre benamiams! Varfu atsikreipdama3 L„bet priseis pasirink.
lenkų vaikams rastiems beklaidžiojant po Varšuvos gat- Ąrgentjną ,r Braziliją padėti , ti, asmuo turi galvoti apie 
ves. fAcme Telephoto.) badaujantiems, Šv. Tėvas , draugus pirm priešų.”
------------------------------------------------------------------------------sakė jįg pasitikį, jOg jOs ne- ■ Nors Anglijos maisto

HOOVERIS APLANKE LENKIJOS VAIKUČIUS

Viesulas Praūžia Per Luzon Salą;
Havajuje Padaryta Naug Nuostolių
MANILA, bal.. 4.—Laivy- HONOLULU, bal. 4. —

no aerologas. šiandien rapor- Nukentėjusiems skaičiuojant 
tavo, jog- viesulas uzia per padarytus nuostolius, atro- 

Liūdydamas antrą dieną, Į Šiaurės Luzoną, ir sakė do, kad Pacifike kilusios 
Keitei sakė naciai planavo ! “urigano jėgos” vėjai ūžia ; milžiniškos bangos pridarė

apvils pasaulio. Argentina Į kiekiai buvo nesenai suma-
anksčiau sakė, kad dėl pre
kybinių užpirkimų ir dova
nojimų ji nebegalės teikti 
daugiau maisto UNRRAi.

Sakydamas pagelba yra 
reikalinga bent iki 
derliaus. Popiežius

žinti iki karo meto aukščio, 
Attlee sakė jis. jaučiasi pri
verstas įspėti kraštą, jog 
negalima užtikrinti, kad 
nebus tolimesnio mažinimo,

naujo1 nors bus daroma kas gali- 
prašė ma to išvengti.

no.’’ Jis taip pat pranešė, 
kad planas vokiečių puoli
mui ant Rusijos buvo suda-

per prataką tarpe Luzon ir 
Formosa. Pasako jo, audra 
gal sukasi šiaurėn, Formo- 
sos link.

Manilos, įlankoje kilo 35 
pėdų aukščių vilnys, kurios

Suareštavo 30 Maištininkų Palestinoje

pareigūnas, šiandien pasakė rytag 1940 m gruodžio mS. 
senatoriams, kad armija ka- neSy Ataka įvyko šešis mė-1 paskandino laivą vežantį
ro metu “prarado“ 300.000 , negius Veliau.
vyrų ir tuomet nevykusiai ______________
bandė sustabdyti ėmimąi

conkling išėjo prieš draf- Pavadina Lenkijos UN
to akto pratęsimą paduoda
mas tą incidentą kaipo pa
vyzdį. Anot jo, 1944 m. pa
vasary armija susekė, kad Qscar Lange, Lenkijos at- 
ji buvo “nudėjusi” 300,000 stovag UN apsa,ugos tary- 
paimtų vyrų, tuomet norė-lboje> buvo Amerikos Lenkų 
jusi, kad gen. Hershey, draf- Sąjungų Rytuose pavadin-

Atstovą Rusų Agentu
NEW YORKAS, bal. 4.—

bent $10,000,090 vertės nuo
stolių Havajaus salose. JERUZALĖ, Palestina, bal.. muoSe Kituose

?'T8ivjUeftal?- 4-Britai laiko 30 ūmuose vakar naktį penki
pašoko iki 88. Šesiasdesimts ekstremistų po dviejų nak- (R b sunkiai
devyni asmenys pradingo, tų sabotažo ir grumtynių, ! bn?ai R&rrai bUV° SUnkmi 
59 jų iš Havajaus salos. Ki- 1 kuriose vienas asmuo buvo i suzeistl-

i tose Rytų Pacifiko srityse užmuštas ir bent 25 buvo Penki geležinkelių tiltai 
12 asmenų prigėrė. Tuo bū- I sužeisti Tel Aviv apylinkėj. Rehovooth žydų kolonijoje 
du, iš viso 169 asmenys gal Britų karinė policija smel- tuvo išsprogdinti vakar 
prarado gyvybes. tynuose kovojo su 40 žydų , naktį, sustabdydami trauki-

Didžiausi nuostoliai buvo | apsirėdžiusių armijos uni- i nių važiavimą į Egiptą ir 
padaryti vandens pakranty formose ir arabų kostiu- Siriją.

medžius. Laivynas sakė ne
buvo didelių nuostolių įren- 

! gimams Philippinuose.
I Audra užvarė U.S. armi
jos tugboatą ant akmenų 
prie San Fernando uosto ; Oahu saloje, kur puošniems 
žiočių, bet visi įgulos nariai namams padaryta apie $1,- 
buvo išgelbėti.

susiremi-

Laukiama Harvester Dėl Anglies Streiko

turai. Peron visvien laimėjo to direktorius, tuoj sustab- įag “sovietų agentu.”M rvi J « M 4- i ~ 1^1 1 ą e-t I J J  U. _ 1 *   — • T 2   T-T -prezidentinius rinkimus

Pepper Užpuolė U.S.,
Angliją; Gynė Rusiją

WASHINGTON, bal. 4.— 
Taikingas išaiškinimas Ira- 
no-Rusijos ginčo UN apsau
gos taryboje šiandien iš
šaukė aštrius Senato užsie
nio politikos debatus. Šen. 
Pepper (Dem., Fla.) pirmo
je vietoje atakavo Angliją, 
ir karštai gynė Rusiją, sa-

1 dytų tolimesnį ėmimą^ Her
shey, daręs spaudimą į draft 
boardus imti daugiau vyrų, 
atsisakė ėmimą stabdyti.

Britai Nutraukė Ryšius 
Su Albanijos Rėžiniu

LONDONAS, bal. 4.—Už
sienio ministerija šiandien 
pranešė, kad Anglija nu
traukė diplomatinius santy
kius su Albanijos vyriausy
be, atsižvelgiant į to rėžimo 
“didėjantį priešingumą’’ ro-kydamas jei Anglijai rūpi

rusų pasitraukimas iš Ira- domą Anglijos link. 
no, ji turėtų ištraukti savo |» J • I VL
jėgas iš Irako, Palestinos ir DlUITI 1x903(10)6 ICSKO
T pepper ... Maisto Prancūzijai
kė “Aš nebalsuosiu už ka-( WASHINGTON, bal. 4.— 
rinę prievolę, jeigu mes var- Leon Blum, viršininkas pran 
tolime savo karius ginti su- cūzų ekonominės ir finansi- 
puvusią šių dienų pasaulinę nės misijos Amerikoje, lėk

Kun. A, Lackarczyko, ko
miteto pirmininko pasirašy
tas pareiškimas sakė “Lan
ge yra delegatas Varšuvos 
komunistinio marijonėčių rė 
žimo. Jis pirmiau buvo Len
kijos pilietis ir vėliau tapo

KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: šv. Vin
centas Ferrari jus; senovės: 
Rinbaudas ir Žygintą.

Balandžio 6 d.: šv. Celes- 
tinas; senovės: žintė.

ORAS
Amerikos piliečiu, ir abitas , . y..v.
pilietybes išsižadėjo.” G,edra ,r sllciau'

000,000 vertės nuostolių.

Graikija Pasirinko
Savo Naują Premjerą

ATĖNAI, bal. 4.—Pana-’ prįe išaiškinimo. Federali- , leis darbininkus iki bal. 10 
yotis Poulitsas, vyriausios nįaj tarpininkai Washin,gto- ’ d. Atleidinėjimas, daromas
valsybės tarybos preziden- į ne, kur Vyksta derybos, sa-! dėl anglių ir plieno trūku-
tas, buvo šiandien paskir- kompromisas laukiamas 1 mu. buvo pradėtas vakar
tas naujuoju Graikijos mi- by kuriuo laiku. rytą.
nistru pirmininku po to kaip « A x ■ tu- • o x .
ronulistu ir nacionalistu RaPortuota J°S 30,000 Carnegie-Ilhnois Steel 

P+-- zioi miai+ars streikierių atstovai stos rei-!Corp. fabrikas Garyje dėl
^Po^ulištai ir nacionalistai ! ka,1_av« “ęlosed shop'' klau- anglių gtreiko atleido 10,000

Streiko Užbaigimo
International Harvester 

Co. streikas, užsitęsęs 74

Fabrikai Užsidaro
Ford Motor Co. pranešė,

: kad automobilių ir sunkve-
dienas, vakar atrodė einąs žirnių sudėjimo fabrikai at-

buvo laimėtojai kovo 31 d. 
rinkimuose. Naujas kabinę-Vėliausių Žinių Santrauka

—New Jcrsey gubernatorius VValter E. Edge vakar sa-!tas bus prisiekdintas sį va- 
kė jis perims ivl operuos degančiųjų dujų įmonę, jeigu I karą. 
streikas 1,200 darbininkų prasidės numatytu laiku vidur
nakty.

—Senato komitetas užgyre priedą nustatantį 60 centų 
valandai minimumą, algoms, vieton prašyto 65 centų.

—Raportai iš Paryžiaus sako Rusija priešinasi taikos

zulės, o bendrovės atstovai
neva apsiimsią atskaityti Į Jg^Įj JgyO
unijų narių duokles 
algų-

is 3U
Streiką Detroite

DETROIT, bal. 4.—Mas- 
mitingas streikuojančių gat-

Komunistų Išvarymo į Daugiau Algą Pakėlimo tojų šiandien nesudarė pa-
Amerikos Legiono Cook į Reikšdamos nepasitenki- grindo išaiškinimui keturių

Legionas Reikalauja Selžkeliai Prašys

konferencijos pradėjimui gegužės 1 d., kaip susitarta kaįavQ kad u.S. valdžia
apskrities taryba vakar rei- nimą dėl 16 centų valandai dienų ilgio transporto strei-

Trijų Didžiųjų užsienių ministrų konferencijoje.
—Rusijos ambasada Maskvoje prabilo ir sakė jos bu- j ir jų pakalikus iš val

vęs samdinys Gouzenko yra “kriminalistas, apsivogęs,” dj$kų darbų, ir atydžiai iš-

tuojau atleistų visus komu

padėtį,” Jis kaltino Ameri- tuvu išvyko į Ottawa.' Ma- ir viską k, jia sakė apie šnipų veiklą yra ■'melaa.” | tirtų visus rusų
ką “susigengiavimu” prieš , noma jis ten prašys Kana- 
Rusiją. Šen. Hatch (Dem., i dos paramos savo prašymui 
N.Y.) tuomet pareiškė, kad dėl maisto Prancūzijai.

—Minkštos anglies kasyklų savininkai norėjo streiko turint mintyje jų išdeporta- 
derybas atidėti iki pirmadienio, bet valdžios tarpininkas vimą. Tuo reikalu priimta 
prikalbino juos tęsti pasikalbėjimus. , stipri rezoliucija.

algų pakėlimo, 15 unijų at- ko.
stovaujančių 1,000,000 dar-; Jack Storey, unijos lokalo 
bininkų visame krašte va- prezidentas, sakė nariai 
kar ruošė planus ieškoti di- ‘‘vienbalsiai’’ nubalsavo tę- 

agentus, : dėsnio algų pakėlimo. sti streiką iki bus sutikta
Algų pakėlimas, galiojąs dėl reikalavimų. Unija rei- 

nuo sausio 1 d., buvo duo- kalauja 18'-. centų valandai 
tas valdžios komisijų. ialgų pakėlimo.
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Lietuvis Kandidatas ,

II. S. Kongresą

ŽINIOS IS ORAND RAPIDS, MICH
lėj. Apie 2.200 sv. maisto (ke 
nų) surinkta ir naujos pa
rapijos salėje. Bet kas nors 
iš ‘‘tautiečių” pranešė BALF 
centrui, kad siuntinys 3,260 
sv. pasiųstas “Dirvos ". Jie 
irgi stengiasi dirbti, kiek 
galint. Bet kadangi mažai 
jų yra, taį visai silpnai ir 
išėjo iš jų pusės. Bet garbę 
nori pasiimti sau “Dirva“. 
Tad kovo 28 d. laikytame 
sus-me BALF 38 sk. nutar
ta tą neteisybę pataisyti.

* * *
Magdė Mičiulienė sunkiai 

susirgo. Išvežta į Glenvillc 
ligoninę. Linkime greit pa
sveikti.

Lt. pulkininkas Juozas P. * * *
Muliolis, kuris išstatė savo Vienas iš svarbiausių da- 
kandidatūrą j U. S. kongre- Įy^ų yra spauda, šiandieni- 
są Cleveland, Ohio, 20-tame nįame gyvenime laikraštis 
kongresiniame distrikte. Ka- yra gyvenimo veidrodis. Bet 
ndidatas tarnaudamas Dėdės mes vcjk visaį apie tai nei 
Šamo kariuomenėj. karo nepamąstome.
fronte išbuvo 300 dienų ir Tik įsivaizd.J0kim. Drau- 
pasižymėjo drąsa beį suma- bei kokia norg grupg.
numu. Su artilerijos batali- bengia kokį nors parengi- 
jonu peržygiavo per Pran- mą Kao skubiausia kreipia- 
cūziją ir Vokietiją. Pulk. J-1 si j laikraštį, kad paskelbtu. 
P. Muliolis pareiškė, kad jis Veikėjai lošėjai irgi turi bū- 
stovi už tų idealų įgyvendi- ti aprašomi laikraštyje. Žo- 
nimą, už kuriuos 1
riauta. Jisai yra

SUGRĮŽO
Teklė Tebesu, buvusi Šv. 

Agotos Dr-ju pirmininkė, 
su sūnum Gerald, praeitą 
savaitę sugrįžo i” Kaliforni
jos, kur buvo išvyk’’s apie 
mėnesį laiko atostzg u

Alfcert ž irgj.d” ■'•'n, nuc 
Hami’tor ' e t.n'nąri su
grąžo ap'” •''•orą savr'?čių at
gal iš Kalifornijos, kur vie
šėjo t.'-" • Sfiu Aibei t apie 
mene?' Ja ’ ■

Augusta? Amt f 'vičius, 
Jr.. su savo žmona .Ican su
grįžo į Detroit. čionai bū
dami viešėjo pas gimines ir 
tėvus Augustą ir Magd. Am- 
butavičius, nuo Hamilton 
Avė. Buvo apsistoję pas se
serį Ver. Kamsickienę.

Šv. Rožančiaus Dr-jos raš
tininkė Nellie Mohn, su sa
vo vyru Oscar buvo išvykę 
praeitą savaitę į Detroit į 
podukros laidotuves.
LAIDOTUVES

Bal. 2 d. buvo laidotuvės 
Juozo Gedrio, kuris mirė li
goninėj Kalamazoo, Mich. 
Palaidotas parapijos kapuo
se. Paliko liūdėti seserį Mor
tą Gelbudienę čionai ir bro-

j met su laivu buvo įplaukęs | Tel. — YARds 5337. 
in Honolulu uostą. Abu jau
nuoliai veik vienu laiku iš- 

vi. buvo pašautas ant Clark i vyko į Urnybą _ vienaa 
Field, Filipinų salose. liepos j ,, o kitas 2 d 1943

Victor 'stojo į tarnybą į metais. N.io to laiko jie vi- 
r. e mėnesi, I9‘i3 m. Už nar- sai nesimatė. Abu jaunuoliai 

r .mą apdovanotas Air Me- “pals ' nuo pat kūdikystės 
dal su CJuster, taipgi ir dienų. Idant tą džiaugsmin- 
Pnrp’e TLart. Ordinai jam gą įvykį patikrinti, abu nu- 
pripažinti r o i° mirties. Tė- sifotografavo ir nuotraukas 
vas, Frank Pet~ ’a, gyvena parsiuntė name tėvams ir 
ūky Marr.e, Midi. Be sesers, giminėms. V. M. K.
Victor paliko taipgi ir bro-- _______________
lį Edward, kuris jau kiek
laiko atgal paliuosuotas iš 
tarnybos; ištarnavo 4 me
ti? Marine Corps.
RUOŠIASI

Dabartiniu laiku visos pa
rapijos draugijos visu smar
kumu pradėjo ruoštis prie 
ateinančio parapijos metinio 
bazarc, kuris bus birželio 8 
ir 9 dienomis1.

DR. FRANK C. KWINN*
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDO8:

Nuo 2 Iki 4 pp. ir 7 iki 8:«0 vak

Uždarė kasyklas
Danville, Ui, — Chicago ir 

Hairisburg anglių kasyklų 
netoii Catnii, III., savininkai 
kovo 30 d. išmokėjo 550 dar
bininkų paskutines algas. 
Kasyklas sako uždarę dėl 
per brangaus jų operavimo.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CII1ROPRACTOK 

IN STATE OF INDIANA
lome Galis In Indiana—

Pbone WENtworth 2527

PHYS1O THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily •—I P. M. 

Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS!

Tik vieną porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
iSegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašaltus 

visų aklų įtempimų.

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

OITOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASALi 0523, Chicago 

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

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

SKELBkItES “DRAUGE’’

LIETUVIAI DAKTARAI

buvo ka- džįu kiekvienas žingsnis U Zigmund Giedraitį Chica 
32 metų. svarbesnio gyvenimo veik S°j- 

Baigė Katedros High School pageįęiaujamas laikraštyje.
i žodžiu, laikraštis yra šalti-įr Ohio State universitetą. 

Politikos darbe jau turi pa 
tyrimo, nes prieš išeidamas 
į armiją užėmė kelias svar
bias vietas. Jo tėvas. Petras

nis viso gero.
Bet kodėl visuomenė taip

močekiškai, o ne motiniškai 
į laikraščius žiūri? Geras 
laikraštis yra geriausias į-

KATALIKŲ VETERANŲ 
POSTAS

Katalikų Veteranų Postas 
ir vienetas kovo 31 d., ŠŠ. 
Petro ir P e vilo parapijos 
bažnyčioje ėjo prie šv. Ko
munijos bendrai. Po šv. Mi-Muliolis, yra žinomas Cleve 

lando biznierius ir veikėjas. “4in’iac’v*n •z1*
Už pasižymėjimą karo fron rankls K:-'"”'"0' Tad ko<M Papuos mokyklos sve- 
te pulk. Muliolis pelnė gar-
bės požymių, medalių. Nėra 
abejonės, lietuviai jo kan
didatūrą į kongresą parems. 
Reikia pasidarbuoti P~d ir 
kiti už jį balsuotu

ne sustot ir rimtai neapgal
vot?

Apšviestesni taip daro. 
Kodėl mes miegame?

Laikas atbust ir sukrust. 
Ypač vietos veikėjai turėtų 
suėję pasitarti šiuo taip

suruošti

svarbiu reikalu. M. D.

ŽiniŲ-Žinelės
Šv. Jurgio parap. salėn 

praeitą šeštadienio vakarą į 
Šv. Vardo Dr-jos card par
ty atsilankė ne visai mažai 
žmonių. Pažymėtina, kad 
vyrų buvo daugiau, negu 
moterų. Keistas dalykas. J 
tokius parengimus papras
tai vien tik moterys atsi
lankydavo. Bravo vyrai, ne
pamirškite to ir toliau!

Šv. Jurgio jaunų sodalie- 
čių dr-ja rengia balių gegu
žės 25 d. Grieš Al Nemanio 
orkestrą. Patartina tą die
ną kitoms draugijoms nieko 
nerengti.

* * *
Neseniai jaunos sodalietės 

leido laimėjimui Cedar Chest 
— laimėjo vaikutis sūnus 
duosnių biznierių, George
Skuzinskutis, nuo White gt.

* * a

BALF šaukia svarbų su
sirinkimą trečiadienio vaka
re, bal. 10 d., po pamaldų, 
Šv. Jurgio parap. salėj. Vi-i 
si nuoširdžiai prašomi at
silankyti.

* * *
Card party rengia bend 

rai keturios LRKSA kuopos 
balandžio 6 d. Pelnas ski
riamas prisirengimui prie 
seimo, kuris čia įvyks lie
pos 22 d. Paremkime!

* * *
Namų Savininkų mėnesi-1 

nis susirinkimas įvyks ba
landžio 10 d.. Lietuvių sa
lėje. Nepamirškite!

> & Hc
Atšaukimas neteisi lies. B

ALF visų trijų skyrių buvo 
rengiamas rūbų ir maisto 
vajus. Daugiausiai buvo su
rinkta šv. Jurgio parap. sa-

KAS AUKOJO AM.
LIET. KONGRESUI

ALT skyrius $50.00
LRKSA 8 kuopa 29.00 
Kazys ir Paulina 

Staupas 25 00
J. Degutis-Dugan 25.00
Dievo Motinos Aušros 

Vartų Draugija 25.00
P. Glugodienė 25.00
Monika ir I. Šamas 25.00
SLA 14 kuopa 20.0p
ALRK Moterų Są-gos 

36-ta kuopa 15.00
M. Drąsutis 10.00
Lietuvių Katalikų 

Moterų chorac 10.00
Mrs. Petrauskienė 10.00 
ALRK Moterų 

Labdarybės Dr-ja 5.00
ALRK Moterų Są-gos 

26-tas skyrius 5.00

"renduojame grindų
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- MAROUETTE 
PAINT & HARDW ARE

2347 VVest 63rd Street 
Tel.: — IlEMlock 82C2

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien ik, 2 4 pp. ir G-8 vak. 

šeštadieninis nuo 2-4 pp. 
Treėiad. ir Sekniad. uždaryta.

T.k-lus Tyrimus 
G'įkoptic Gydymus

Conturt stiklai 
S: ik l,m Aiimujinaiii

PAKELTA LAIPSNIS
Albina Kamsickaitė, WA 

VES, duktė Prano ir Ver.
Kamsickų, nuo Crosby St., 
kuri šiuo tarpu randasi 
Mashington, D. C., pastaruo 
ju laiku pakelta laipsniu 
aukščiau. Dabar yra yoeman
lst class. Jos brolis ensign DR. WALTER J. SWIATEK 
John Kamsickas šiuo laiku 
randasi Honolulu, Havv.aiian 
Islands. Apie mėnesį atgal,
Joną ištiko nepaprastas į- 
vykiš: pirmą kartą visai ne
tikėtu būdu, susitiko su sa
vo geriausiu draugu RM 3 c 

, John J. Turuta. kuris tuo-

OPTEMETRISTAS
2201 WEST CERMAK RD.

(Virš Metropolitan State Rankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdi< n — 10 iki 12. 1 iki 5. 7 '

šeštad. — 10 ryte iki 6 vak Sek- 
10 iki piltų. — Trečiai!, uždaryta.. į

iki 9 
m a d.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

DR. CHAR! ES 5EGAL
GYDYTOJ AS »K CHIRURGAS 

1729 Nn Vshiann Avė.
r 2-tvos ttihofe)

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

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečia d. ir Sekm. tik susitarius.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4148 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8219 

Rez. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo C iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

tainėj buvo jiems 
šaunūs pusryčiai.
ŽINIA PATVIRTINTA

Praeitą savaitę Mrs. Ag
T „ -D i i VALANDOS: 2— 4 popiet, 6:30 —nes Lukas, nuo Broadway 8:3„ vakarais. Treėiad. pagal sutarti.

Av., gavo žinią iš Karo Biu- 1--------------------------------------
ro, kad jos brolis S Sgt. Vic
tor Petrila, dabartiniu lai
ku patikrinta, miręs. Jau
nas Victor, 22 m. amžiaus, 
buvo “radio operator“ ant 
B-24. Praeitą metą buvo 
gauta žinia, kad jis dingo 
sausio 2 d., kada jo oriai-

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagclbos nuo “Nuga r skau

smų”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . .
HEALTH RESOKl MINEKAL 

BATH DRISKA

Amžino Rožančiaus 
Draugija 5.00

Cleveland Lith. Women’s 
Club 5.00

A. Katkauskas 5.00
F. P. Kundrotas 5.00 
LRKSA 142 kuopa 5.00 
J. Sadauskai 5.00
Barbora Yatskienė 5.00

Viso iš Cleveland $314.00

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

S241 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 Jewe1ry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite isigyti ant

LENGVŲ TšMOKRJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WJ?FL. 1000 k. N^dčlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k K.tvergo vak. 7:00

1 ntaišukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite jos vietinfij vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.

Soutbsaldlei'lal, kreipkitės 1 SHIM- 
Kl’S DRCGS. 3307 S. Halsted 8t.

DR. V. P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• * *
68C3 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Bervvyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Bcrtvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
P.OOM E

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. TelA HEMlock 3150 

VALANDOS:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halstcd St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
i (Treėiad., ir Šeštad., pagal sutarti)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenae

VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien 
išskiriant tr.člad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

ITIARGUTM'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos, 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO OfiBo Adresas:

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

——4-—- fl ...............i ■

m

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
balandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tek REPubUc 7868

TeL CANal 0267
Rez. TeL : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 8p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

I DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
I Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

rel. YARda 5921 

Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arklve be žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco A ve.) 

CHICAGO 32, ILL.«e .---- _ . __________ ___
UŽS ĮSAKYKIT

Rse. 6668 So. Talinu Avė.
Bes. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j 2428 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

į DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4648 So. Ashland Avenae

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
vakarais—tik pagal Butartį 

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

' DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tek: PULLMAN 1198 

Varna Tai.; PTTtJ.MAV B3T7

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

VVest Town Bldg.
' 2400 West Madison Street

Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597

——— VALANDOS:
Vuo J iltj 3 popiet- 6 Uti 8 vakare
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HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELI’ VVANTED 

A B VERTI SI N O 1>E PA HT M E N T 
127 No. Denrbom Street 
Tel. RANtlolph U188-91811

HELP WANTED — VYRAI

RANTEI) — MOTEHVS 

M E R (1 I N V
Patyrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE GANDY GO. 
2611 W. Chicago Avė.

HE

[domūs Pergyvenimai

Lietuvio Kario Pacifiko Salose
geri laipiotojai ir plaukėjai. 
Toli plaukia be poilsio, kaip 
laukinės antys. Akimirksny
je, kaip voverė, 'lipa į aukš-

American Committee 
Foi The Baltic 
UniversilyRašo KUN. ANTANAS BRISKA i ČiaUSį, medį’ n"Jskina geriau'

sį kokosinį riešutą, atneša 
(Pabaiga) | ausyse po akylę, išbėgusį ir paduoda. Jei nieko nesa-

kraują nušluostė, įkišo vie- kai nuliūsta, o jei parodai tų zonoJc (Hamburge) ja.- 
ną cigaretą į vienos ausies iinksm, veWą, paienki gal- ste'’'-‘s,am Baltijos un.ver

New York (LAIC) — Bri-

REIKIA VYRŲ
patyrimo nereikia. Saldainių dir
bėjų ir padėjėjų. Veikli dirbtuvė.

CRYSTAI, PI RE GANDY CO.

2611 W. CHICAGO AVĖ.

TOOL IR 
DIE MAKERS

PATYRUSIŲ 
PRIE MAŽŲ 
ĮTAISYMŲ

ATSIŠAUKITE

C. P. CLARE & CO 
4719 W. Sunnyside

BRICKLAYERS
18 VAI-. I SAVAITE 
PASTOVĖS DAUBAI

S. N. NIELSEN CO. 
Atsišaukite prie

BELL A HO\VEI.I. STA'I'VBOS 
RIMBAI.I. IK ’IOI HY

PADEJFUO I.R PORTERIO
Kepykloje dienomis darbas

IK22 \V. IIMiil ST.
< El>.» IK'ltEsT IIINI1 "" 1 " ' ........ " ..........

PAGELBININKAS 
IR ŠLAVĖJAS

Kaipo padėjėjas naktiniam 
sargui. Darbas naktimis.
PASTOVUS DARBAS 

LIGONINĖS APDRAUDA 
MALONIOS APLINKYBĖS

Reliable Beit Co.
3127 VV. CHICAGO AVĖ. 

SACramento 2200

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PROGA
Jaunom Merginom

MEIU1A1TF. PRAŠO 
CIG ARĖTO

Salos gyventojai iki mū
sų atvykimui, nebuvo matę 
cigaretų. Matydami mus rū
kant, prašydavo cigaretų. 
Karts nuo karto mes jiems 
duodavom. Bet jie nemoka 
cigaretų rūkyti. Paima ci-

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

i Kohout Tikisi
Laimėti Nominaciją

Joseph G. Kohout, kandi-

Uždirbti 60 c. j valandą laika 
mokinimo.

POVVER MACHINE SIUVIMO 
INSPEKTAVIMO ARBA 

RANKOMIS SIUVIMO DARBAI garėtą, dažnai ir greitai pri- 
Keleta merginų užsidirbo deda prie lūpų, patraukia ir

$1.00 į vai. po 4 sav. pamokų, pučia dūmus taip kad aki- 
DORALL SPORTSWEAR C0. mirksnyje cigaretą sudegi- 

115 S. Market St. na be jokios naudos. Viena
Miss Pi/.za_______________ <»th 11- jauna mergaitė priėjo prie
TYKUS ĮVAIRUS DARBAS manęs ir parodė, kad ir jai 

duočiau cigaretą Negalėjau
Greitiems pirštams klejuoti

jo^priešakvie ir"f*"’““0 Že”kle' latei datas demokratu partijoj
JO priešakyje ir issiremus džiaugiasi ir juokiasi, 
šokinėjo ir džiaugėsi “pa
puošalu”. Taip “pasipuošu-' NULIŪDĘ DEL

K 1 SKRIAUDOS

Ąmeriean Committee for the sąraįan j state Senatorlu8
Baltic Umversity. 15-tame distrikte, pareiškė

Komitetui kurti iniciaty- šiandie kad rinkimų kampa-
si” ji nubėgo pasirodyti sa- 1'”vninLLn,:> vos ėmėsi du žinomi veikė- nijos raportai nurodo kad jis
vo mamai ir kitoms mergai- Pirmieji salos okupantai jai: Baltimore, Md. gyvenan laimės nominaciją dideliu
tems. Taip ji išbuvo keletą buvo japonai. Gyventojams tis adv. N. Rastenis ir New balsų skaitliu. Kohout, sūnus
dienų iki cigaretas sutrupė- padarė didelę skriaudą. Vi- Yorkietis J. Laučka. Bohemenų kilmės tėvų, jau-
jo ir iškrito iš ausų są jaunimą išgaudė ir išve- Kovo 26 d. įvykusiame su- | k^opag^mkigojTkampa- 

žė, išėmus kelis, kurie ste- sinnkime į komiteto valdy- » .. .J PtSQLLt p
............... , .„ . , , NT A . . nijoj kandidatuojant už

i buklingai mokėjo išsislapsty bą išrinkti: N. Rastenis (Pir Įstate Senatorių tai yra kad 
Npmatp rmnniu s *ki atplauke Amerikos ka- į Alininkas), K. R. Pusta (vice įmonės jo distrikte žino, kad

7 aP a* riuomenė. Dabar labai kcrš-■ pirmininkas nuo estų), H. '.jis yra vienas iš jų, turi to
rais, jie stebėjosi, kam rei- į tauja japOnams uį padaryta w- Lielnors (vice pirminin- kias pat problemas kaip ir 
kalingas drabužis. Palietę skriaudą Moterys ir mer- kas nuo latvių), K. Baltra- Jie, ir kad turi pilną suprati- 

pir5La«.ia K.cjuuvt au- t k ti p t ~ kito mu®.drabuziu®_ir batus jie itės taį jaiJ neužmiršt maitis (Generalinis sekreto- iJ™ iŠ patyrimo ko žmonės
display. Jau., to pr^e k,to. stebeį^Drabu- žiauraus >po„ų elgėsio. Mus ir Dr. M. Vinikas (ii- d.stnkte re,kalama.

JIEMS TIK JUOKAS 
IŠ MCSŲ APDARO

dėklą prie 
ar seni. 5 dienos, maža dirbtuvė ir mylėjo nes dininkas). J Jo prižadas, tarnauti vi

ii išsitraukė aštru akmenini r’”V- ,ir Jle ap' visame stengėmės jiems pa- Komiteto generalinį sek- siems žmonėms visados įgi-
j Htua-nie astrų aameninj siauti musų batais, bet ap- La*- o • . J k Rnitron,,,;); jo jam balsuotojų pasitikeji-peiluką ir pradėjo durti au- |siavę negalėdavo pavaikščio- ? ?u;^yvenom_e m kada .retonų K Baltramaiti ga- mą ir .įe žiQri • •• kaipo -ų
sį. Norėjau ją sulaikyti nuo i ti. Jausdavosi kaip supan- 'tradkemgs’ Pamatėme jų nu- ima Paaiekti. ¥nited (draugą kuris tikrai_ suteiks
to veiksmo bet ji mane taip pinti * į liūdimą. uaman Relief, 19 West 44th jįems tokį visuomenės patar-Girk and Women į W kad vos uk Clot‘ • - — - Ist- New York n. y. .................................. —
neparvirtau. Išdūrė abejose

Malonėkite rašyti pasimatymui į

ROY MFG. CO.
420 N. RUSK ST.

.džiausiam mano nustebimui rodę. Mėgindavo

PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS 

SPOT VVELDERS

And miscellaneous workers. 
Steady \vork, good vvages.

2235 S. WESTERN
CANAL 2349

l’AHDAV E I I. K EPY KI -< ).l E
Pilno ar dalinio laiko. Gera mokestis.

1822 \V. 103nl St.
( EDABt BEST (1181

PAIEŠKOJIMAS
ATA\AS PI'IDOKAS, iš Salantų pa
rapijoj, paniško saio puaplioiių Sa
lantiškių iš Tuzil kaimo. Kreipkitės

HELP WAXTED — VYRAI

Jie taip pat apsieina be ^$1 Už VIENĄ 
ugnies. Nieko neverda ir ne- i Mums saloje esant buvo <- \bbk bi k: jav nrra
kepa. Žuvį, žvėrį, paukštį įsakyta šiek-tiek apsidangs- 
valgo žalius. Žolę ir vaisius tyti kūną. Vienas karinin- 
taip jau valgo žalius. Muilo kas, norėdamas pridergti 
neturi, bet yra muilo medis, mergaitę, atnešė rankšluos- 
PALAIKO ŠVARĄ ir mėgino uždėti ant kak-

Salos gyventojai labai šva Atsiskubino pulkas vie-

navimą kurio šiai aplelinkei 
yra reikalinga. (Skelb.)

STRĖNŲ GĖLOS
štai Svarus, naujas būdas lino- 
suot paprastą. strėnų gėlą. 
Jolinson’s Baile Plaster! T*en- 
Kvina skausmą.. sustingsimą., 
į veržimą. Jautiesi puikini! Vi
sose vaistinėse. Reikalauk 
Jolinson A Johnson kokybės.

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

VISŲ SPAI.VV

PRIŽIŪRĖTOJO IR 
PADĖJĖJO

Del didelės bažnyčios Ciceroje.
Darbas dienomis, pastovus. Gera 

mokestis. Pašaukite:
MTR. GIBBS CICERO 4070 riai užsilaiko. Aplink van- timu yyrU, atsinešė peilius
___ __________Colleet___________— duo, įaį dažnai maudosi. *r iškėlę virš galvų laukė

reikalinga Ten auga muilo medis. Nu- toliau bus. Karininkas
skina lapą, įvynioja akmenį Padengęs rankšluoščiu mer- 
ir trina kūną. Trinamas la- S&itę pasitraukė. Tada tie 
pas putoja, kaip muilas. Jis vyraa nuleido peilius, nes 
ir mus išmokino, kaip var- SJPrato, jog karininkas nie- 

jtoti muilo medžio lapus nu- ko blogo nemanė daryti mer 
siplovimui. Maudynes pasi- Sa^tei. Apgailestavo padary- 
daro po atviru dangum nors tą klaidą ir dėkojo karinin- 
švaraus vandens duobėje. ^ui už pasitarnavimą.

Saloje auga daug kokosi

MERGINA MAISTA GEKUOTI 
IR KASIERKA

Gera mokestis ir valgis. Labai 
malonios darbo sąlygos.

THE BARCLAY CLUB 
906 N. Huguelet PI.

(Arti DelcYvai’fi ir Miohigan) 
SUPERIOR 7281

į MARIAN FARM, Hinsdale, III. ------------------------------------------
VYRAI IR MOTERYS

REMRTTE IR PLATINKITE-------------------
PROSYTOJO

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Apdrauskite Savo Ateitį Geroj Į3teigtoj Dirbtuvėje 
MES TI R1M KI .LETA DARBU SEKANTIEMS;

Ist. CLASS TRUCK BODY BUILDERS 
IR BLACKSMITH FINISHERS

l>l IiiIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės prie Mr. Bryairt

ROYAL TRUCK BODY BUILDERS 
51 EAST 7Ist. STREET

moterų dreses, siūtusPataisytojo 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Specialty Krautuvėje.

KREIPKITĖS * AIKŠTE __
SAMDYMO OFISE

CHAS. A. STEVENS & CO. 
19 N. State St.

REAL ESTATE

1913 W. SCHILLER

STASYS LITVVINAS SAKO:

“DABAR -
REIKMENIS”. ----

Ta4 Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Ilardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom- 
binaeijos Durų — Wa,lboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI'
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 S. HAI.STED ST. TEL. VICTORY 1272

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

nio riešuto paimu. Nuo jų DRAUGO’ DRAUGU
skina riešutus ir sunką pila PATARK SAVO KAIMY- 
į duobėje esantį vandenį. '^UI UŽSIPRENl MERUO- 

TI “DRAUGĄ”
vandenyje —————- ~

Vanduo virsta kaip pienas 
Tame baltame 
maudosį ir sako kad labai 
sveika. Pasitaikydavo sykiu 
jūroje maudytis. Nusiavus 
kojas, jie stebėdavosi iš mū
sų kojų grožio. Glostydavo3 aukščių mūro namas, geroj padė

tyje. 4 apartmentų, 2-6 kamb. apt.,
menteaapt. Indom^^Puikus mūsU kojas, kaip maži vai-

i pli kimas už $9,000. i kaį nežinomą, patinkamą
1916 VV. Evergreen Avė.

3 aukščių mūro namas, geroj pade
daiktą. Rodydavo savo ko
las kad jos negražios. Bet, tyje. 4 apartmentų, 3-4 ka.nb. apt., J > J

į ir 1-2 kamb. beismonte aat. Puikus mes be a.TiaVO SaVO Kojomis 
pirkimas už $7,500. ! », . , , ,• ,aštriu akmenų keliu, kaip 

I C^c, "m?eRu^nta?°- stiklas, negalėdavome paei- 
S3 N. lasai.lv. cen. 4877 ti, o jie kaip zuikiai visur
--------------------------------------- i lakstydavo. Mūsų kūną ir

gera progai gerai aprėdytą aštrūs ak- 
giai. įkibai geroj vietoj Brighton menys sužalodavo, o jiems 
L?teksAv7NniNKT-s'^ niek0 nereikšdavo. Jų

kojos daug didesnės, padų 
oda stora, kieta taip kad ir

j kelio su namais ir budinkais. Fra- aitrus akmUO nesudaro pa- 
‘ - ,--- --'-įą QkJ tūri, Į . \

NORI PIRKI I
NORI PIRKTI CKj — nedidelę, prie

neškite tuojaus kas tok
nes pirkėjai atvyks apžiūrėti. Rašy- vojaus. Jie ne tik ant že

mės vikrūs, bet taip jau yra

»

kitę — JONAS GERULIS, 812 W. 
33rd St., Chicago 8, III.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tnrta» Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pre«. 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.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnarimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS—

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 5. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TRI. 0073

Unltiz«<I Plaunamą. Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klijonkėa (Oil Clothl. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndal« 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

Atvežkite Savo Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oila

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

Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartinį savo namų be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. BiU of Rights patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

lasai.lv


t

THE UTHUANIAN DAILY FRDEND
2334 South Ookley Avė. Chicago, Dlinois

Publiebed Daily, except Sundays, 
by the

LRHVANIAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chlcago; $7.00 per year in Chicago &
Cloero; 3c per oepy.

AdvertJaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
IAeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaba Chicagoje ir Cicero—-paštu:

DRAUGAS

Metams ........................................................... $7.00
Pusei metu .................................................................... 4.00
Trims mėnesiams .................................................  2.00
Dviem mtoeafauns ...............   1.50
Vienam mėnesiui ............  .75

Metama 
Pusei metu ..... 
Trims mėnesiams 
Dviem

Valstybėse, ne Chicagoje:
$6.00
3.50
1.75
1.25

.75Vienam
Vtafeahraee:

Metams ........................................................................... $8.00
Pusei metu ...................................................................... 4.50
Trims mėnesiams ............................................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money Orderiu su užsakymu. * 

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams tr korespondentams raštų negrąžinome, Jei neprašo

ma tat padaryti ir neprlstantfama' tam tikslui pašto lenkių. Redakcija 
pasiliko sau tpisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencija* sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
It&respondeacijos lalkraštin nededamos.

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

Nuolaidumo Politikos Tęsinys
IRANO KRIZĘ “PAŠALINUS”
Diplomatinėse sferose yra tam tikro pasitenkinimo, 

kad Jungtinių Tautų Organizacijos saugumo tarybos 
suvažiavime didžioji krizė Itano klausimu praėjo. Irano 
vyriausybė padarė nuolaidą. Ji sutiko, kad Sovietų Ru
sijon armijos ištraukimo laikas būtų nukeltas iki ge
gužės mėn. 6 d. Bet tuo pačiu kartu ji pareiškė neiš
traukianti savo skundo prieš Sovietus, kad yra kiša
masi į Irano valstybės vidaus reikalus. Vadinas, jei 
tame laikotarpyje rusai ir vėl varytų savo politiką 
petsų krašte, Irano vyriausybė ir vėl galėtų daryti 
spaudimą į Jungtinių Tautų Organizaciją svarstyti jos 
įteiktą skundą.

Sovietų Rusija su tuo sutikusi.
Bet ar dalykai yra taip jau pagerėję, kaip paviršu

tiniškai atrodo? Ar Maskva jau ištikro pradės nuo
širdžiau kooperuoti taikos atsteigimo darbuose ? 
MASKVOS LAIMĖJIMAS

Kas bent kiek geriau pažįsta Rusijos bolševikus ir 
jų tikslus, tas netiki tam, kad krizė dėl Irano ir dėl 
kitų tarptautinių ginčų būtų praėjusi.

JTO saugumo tarybos padėtos pastangos Irano prob
lemos rišimui yra labai paviršutiniškos. Tai yra tęsi
nys nuolaidumo it pataikavimo Maskvai politikoj, ku
ri sudarė galimumus visai eilei diktatoriaus Stalino 
agresinių žygių.

Visi gerai suprantame, kad Maskva reikalavo atidėti 
Irano ginčo svarstymą iki balandžio 10 dienos lėl to, 
kad ji norėjo laimėti daugiau laiko pravedimui tame 
krašte savo politinio, ekonominio ir socialinio smurto. 
JTO saugumo taryba, vieton bausti Sovietų Rusiją, kad 
ji sulaužė tarptautinę sutartį nepasitraukdama iš Ira
no prieš kovo 2 d., kaip buvo nustatyta, sutiko jai 
duoti dar daugiau laiko (net iki gegužės mėn. 6 d.?), 
per kurį ji, Rusija, galėtų atlikti Irane tą, ko ligšiol 
negalėjo atlikti. Juk tai čia yra aiškiausias diktato
riaus Stalino apyzmentas.

Šitokia politika, kuri pataikauja jėgai, kuri atsi
sako bausti agresorius ir kuri palieka mažesnes tau
tas imperialistų naguose, neatsieks to, ko JTO turi 
užsimojusi siekti. Kaip Hitlerio negalima buvo numal
šinti pataikavimais ir paglostymais, taip lygiai ir Sta
lino nebus galima sulaikyti nuo tolimesnės agresijos. 
Kas šiandien nežino, jog Stalino ar jo agentų žodis ir 
pažadai nėra verti nė surūdijusio cento.

★
Buvęs Komunistas Apie Sovietu Šnipus

KOMUNISTĘ VEIKLA

Jei kam yra žinoma komunistų veikla Amerikoj, tai 
per daug metų buvusiam komunistų dienraščio “Daily 
VVorker” redaktoriui Louig Francis Budenz ji puikiai 
turi būti pažįstama.

Louis F. Budenz, liudydamas Jungtinių Valstybių 
kongreso prieš-amerikoniškos veiklos komisijoj, pabrė
žė, kad niekuomet pirmiau komunistų veikla Amerikoj 
nebuvo taip stipri, kaip dabar.

Jis liudijo, kad net keletas kongresmonų ir senato
rių yra komunistų partijos nariais. Esą ir tokių, kurie 
komunistų politikai simpatizuoja ir pritaria. Jie tai 
daro būk tai politinės strategikos išrokavimais.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

ŠNIPU A DOS TINKLAS

Anot L. Budenz, Sovietų Sąjunga Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse turi suorganizavusi sklandų špionažo- 
šnipinėjimo tinklą, kurio tikslas yra išgauti atominės 
bombos paslaptį) ir surinkti žinias apie kitus militari- 
nius dalykus. Kiekvienas komunistų partijos narys ir 
kiekvienas taip vadinamas “fellovv traveler” yra esąs 
potencialus špionažo agentas.

Labai įdomu, kad p. Budenz patvirtina ir tą jau ne
kartą pagarsintą faktą, kad Jungtinėse Valstybėse o- 
peruoja rusų slapta policija, kuri seka Sovietų šnipi- 
jados agentus ir komunistų lyderius, kad jie nenu
kryptų nuo savo tikslo.
KOMUNISTĘ FRONTAS

Komunistų partija Amerikoje turinti 50,000 narių, 
kurie reguliariai užsimoka savo duokles. Be to, jie 
turi apie du ar tris kart tiek pritarėjų.

“Joint anti-Fascist Refugee Committee" ir ‘Council 
of American Soviet Friendship” esančios komunistų 
frontu.

Šiomis dienomis Vašingtone įvyksta suvažiavimas 
taip vadinamos “Win The Peace Conference” (taikai 
laimėti konferencija, kurion ir lietuviai bolševikai pa
siuntė savo atstovus), kuri taip jau be jokios abejonės 
yra komunistiška arba sudaranti dar vieną komunis
tinio fronto organizaciją.

Louis F. Budenz, aišku, žino ką kalba. Jis komunis
tus ir jų veikimą puikiai pažįsta. Kodėl — ir klausti 
nereikia. Per daug metų jis buvo komunistų stiprus 
veikėjas ir komunistų dienraščio redaktorius, kuriam 
buvo prieinamos visos partijos slaptybės ir žinomos 
Maskvos instrukcijos.

Kai jis toliau nebegalėjo pakęsti komunistų išdavys
tės, kai prasikrapštė savo akis ir pažino tiesą, jis iš
sižadėjo komunizmo, metė komunistinio šlamšto redak
toriaus vietą ir sugrįžo katalikų tikėjimam

Dabar p. Budenz yra Notre Dame universiteto pro
fesorius.

★
Rinkimams Besiartinant

Busimąjį antradienį, bal. 9 dieną,bus gana svarbūs 
balsavimai. Bus nominuojami kandidatai į U. S. kon
greso narius ir kitas svarbias pozicijas paskiruose 
miestuose.

Per šiuos balsavimus daugiausia dėmesio bus krei
piama į U. S. kongreso narius. Ir suprantama kodėl.

Kongresas, turės spręsti ne tik tuos reikalus, kurie 
yra surišti su atstatymu pokarinio krašto ekonominio 
gyvenimo, bet ir pasaulio taikos atsteigimu. Todėl yra 
reikalinga parinkti tokius kandidatus, kurie gerai su
prastų savo krašto ekonomines ir socialines proble
mas ir visu griežtumu stovėtų už pastovią ir teisingą 
pasaulio taiką. #

Dabartiniame kongrese yra narių, kurie ne tiek savo 
krašto, kiek Rusijos reikalais, rūpinasi. Jiems nerūpi 
Atlanto Čarterio dėsnių įgyvendinimas, bet rusiškojo 
komunizmo ekspansija. Geri, ištikimi piliečiai tokių 
ponų kandidatūrą neturėtų remti.

Lietuviai balsuotojai, paduodami 3avo baisus, turi 
žinoti, kad kandidatas yra geras patriotas ir kad ne
dvejodamas stovi už mažųjų tautų, jų tarpe ir Lietu
vos. laisvę ir nepriklausomybę.

Amerikos kariai savo galvas guldė už visų tautų, 
mažų ir didelių, laisvę ir nepriklausomybę, todėl mū
sų pareiga yra žiūrėti, kad jų didysis pasiaukojimas 
nenueitų veltui, bet visa pilnuma būtų realizuotas, šią 
savo pareigą bent dalinai atliksime balsuodami už tuos 
kandidatus į U. S. Kongresą, kurie aiškiai ir griežtai 
gins mažųjų tautų teises.

★
"Svieto Liginfojai” Susilaukė Įspėjimo

Kur tik raudonarmiečiai įkėlė savo koją, ten pra
dėjo “svietą lyginti”: apvogti paskirus asmenis, api
plėšti dirbtuves, krautuves, ūkininkus ir t.t. Vengrijoj 
jie, matyt, tiek įsidrąsino, kad Amerikos militarinė mi
sija turėjo parašyti stiprią notą gen. Vorošylovui, rusų 
armijų komandieriui Vengrijoj, perspėjant, kad sustab
dytų jiems nepriklausomo turto pasisavinimus.

Amerikos piliečiai yra savininkais kai kurių Vengri
jos žibalo šaltinių ir kitokių įmonių, kuriuos'‘rusai ėmė 
savintis ir ten šeimininkauti. Todėl Amerikos militarinė 
misija jisakė raudonarmiečiams iš ten pasitraukti ir 
grąžinti nuosavybę tam, kam jį priklauso — ameri
kiečiams.

Bet ar bolševikai paklausys žodžio, nors jis ir ge
rokai yra stiprus?

★
Lietuvos Vyčių Chicagos apskritis ir L. Vyčių Drau

govė daro gerą žygį pirkdama namą, kuriame bus 
įsteigtas tos organizacijos ir, aplamai, jaunimo veiki
mo centras. Apie tai parašysime plačiau kita proga.

★
Lietuvos tremtiniai Europoje spaudos badą kenčia.. 

Aukokite spaudos fondui, kad daugiau “Draugo” eg
zempliorių galėtumėm jiems siuntinėti.
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

kad gražiai

t

=p.
(Tęsinys)

— Na, kaip norit! -r tarė 
Zosė, meiliai dirstelėjusi 
jam į, akis, ir padavė jam 
ranką atsisveikinti, bet ran-> 
ka užkliuvo.

— Ar šeimininkė nepikti? 
— užklausė Grigas, žengda
mas per slenkstį. Matyti, jau 
buvo kur už vėlyvą panelių 
lankymą įkliuvęs ir dabar 
buvo atsargesnis.

— Visų pirma, čia. už sie
nos tuščias valgomasis; ant
ra, neleidžiu jiems kištis į 
mano reikalus.

— Kartais įsikiša ir ne
siklausę.

—Toks jau tamsta prak
tiškas. Ką camsta rengiesi 
čia blogo daryti ? — nusi
šypsojo šelmiškai Zosė ir 
padavė jam savo apsiaustą.

Kambaryj juokavo, kalbė
dami pakuštom. Zosė buvo 
dar linksmesnė, negu kita
dos ir juokėsi dar labiau. 
Zosė gerai pažino vyrišką 
“natūrą”, kaip kad pijani- 
no skambintojas pažįsta, 
kaip atsiliepia kiekvieno kla 
viso paspaudimas. Bet Gri
gas buvo atsargus. Jis ne
norėjo įsimylėti, nenorėjo 
susirišti šeimyna, bet lais
vai siekti milijonų ir tik 
paskui paimti žmoną. Žmo
na turi žinoti, kad jis ją pa
darė laimingą, jis jai davė 
tai, ko nė vienas kitas jai 
duoti negalėjo, ir kad ji jam 
amžinai turi būti dėkinga. 
Ilgai netrukęs, Grigas ėjo
namo.

Vaikštinėti po šią krautu
vę Zosė galėtų ligi vakarui, 
tik vargšelei nėr laiko: rei
kia skubintis į studentų val
gyklą. Sekmadieniui reikia 
suorganizuoti gegužines į 
Žvirbliakalnį. Ten turi būti 
jis-.

Gegužinės sekmadienį į- 
vyko. Buvo gražus oras, gra 
ži rudens gamta, o kur jau

nimas — ten linksma.
Linksmas buvo ir Grigas. 

Jis su Zose nebuvo toks iš
didus, kaip anksčiau.

Matydamas Zosės prie sa-

norėtų turėti, 
gyventų.

Tokiose liūdnose mintyse 
paskendo, rankas po galva 
pasibrukusi Zosė. Prisiminė 
ji Grigą.

— Būti milijoninko žmo- vęs simpatijas, teisingiau pa 
na — štai, kas man likimo sakius, įsivaizduodamas jas 
skirta- — pagalvojo Zosė. ir matydamas Zosės palan- 
Šoko iš lovos ir ėmėsi reng- kūmą, užgautos savimeilės 
tis. Užsimovė kojinę. Išlin- jausmo, kuris dominavo 
do pirštas. Pavartė koją, pa- anksčiau, pamaži Grigas ne
tampė skylę, kad užtrauktų, teko ir visai užsimiršo. Jis
bet pirštas vis lenda. Nepa
tenkintu veidu nusimovė nuo 
kojos, pasiėmė adatą ir kaž
kaip užraukė baltu siūlu pil
kos kojinės galą.

— Kada aš būsiu laisva 
nuo šitokių nuobodžių dar
bų? — murmėjo ji viena 
sau: — Su valgiu, kaip de
dama, tačiau apsirengusi aš 
turiu būti gražiai, elegantiš
kai. Tas gali suteikti man 
milijonus, — labiau, negu 
visuomet, dabar tatai nusi
statė sau Zosė. Ilgai triūsė 
dar su manikiūru, ilgai vy
niojo iš plaukų popierėlius, 
prie veidrodžio ilgai šukavo
si, pucinosi: pasidarė mer
gaitė — miela pažiūrėti.

Už pusvalandžio Zosė 
vaikščiojo po Miur-Merilizo 
didžiausią universalę krau
tuvę Maskvoje.

— Kiek čia gražių daiktų, 
kiek brangenybių! Reikia 
tik tinkamos taktikos, ir vi
sa tai bus man prieinama! 
— galvojo Zosė, sustodama 
prie gražesnių rūbų ir ki
tur.

jau nebepasakojo jai nema
lonumų, nevadino jos pir
mutine panele iš galo. Ne
minėjo, kad ieško durnių, 
kaip kad anksčiau.

Dar už kiek laiko jis jau 
labai nemėgdavo, kai jam 
kas apie tai primindavo.

(Bus daugiau)

— Riba živaja, riba živa- 
ja! — rėkė įkyrus žuvų par
davėjas didelių namų kie
me.

— Tfu, kad tu prasmeg
tum. Nė išsimiegoti neduo
da, — rūgojo pažadinta iš 
saldžių sapnų. Zosė. Apsi
vertė ant kito šono; užsi
dengė ausį antklode. Bandė 
dar numigti.

Mieste virė gyvumas. Iš 
atidarų langų ėjo verdamų 
pietų kvapas. Virtuvėj kelis
kart skambėjo skambutis.

Jau ir Zosę neėmė mie
gas. Atsivertusi į prie lo
vos stovintį staliuką, tin
giai ištiesė nuogą ranką pa
sižiūrėti, kuri valanda. Jau 
po vienuoliktai. Zosė išsitie
sė aukštieninką, nusižiova
vo, kad vos tik neišsinarino 
pažiauniai, ir ramiai žiūrėjo 
per langą

Saulutė jau įpusėjusi sa
vo dienos kelionę.

Skubintis Zosei nebuvo 
ko. Jokių ne tik proto, bet 
ir rankų darbų ji neturėjo.
‘ ‘Darbas durnius mėgsta’ ’ 
— jos priežodis. Pasivartyti 
lovoj — jos mėgstamiausias 
darbas. Tik tas ateities su
sitvarkymas klapatijo jo3 
galvą. Tėvų, kurie pasirū
pintų jos ateitim, jį neturė
jo; turtų — irgi. Turi, tie
sa, labai gerą dėdę kunigą, 
kuris ją labai myli. Kaip naš 
laitėle, jis ja labai rūpina
si, gražiai puošia. Tačiau, 
dėdė liko pas vokiečius. Tos 
pinigų ir rūbų atsargos, kur 
ji išsivežė iš dėdės, jau bai
gėsi. Ji nesivaržydama sko
linasi dėdės sąskaiton iš A. 
M. M. Šelpti draugijos, bet 
draugija netesi tiek, kiek ji

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 
STATE OF ILLINOIS )

) SS.
COUNTY OF COOK )

Pildant pro vizijas Sekcijos 3 4 
Illinois l’riinary Rinkimų Statuto, 
aš šiuoini liudiju, kad spalva po- 
pieros ypatingoms partiioms, kuri 
bus vartojama Primary Rinkimams 
kurie įvyks County of Cook, už 
rubežiaus Ateistų Berwyn, Chica
go, Chicago Hcights ir Harvey, Ci
cero Miestelio ir Village mieste
lių Elmwood Park, Morton Grove, 
Skokle, Summit ir Sticknev, Ant
radienį, Balandžio 9 d., 1946 m
bus sekančiai:

Demokratų Partijos ......... Ružava
Rcpiibliknnų Partijos .... Mėlyna

LIUDIJANT TAME, aš štai 
pasirašau ir pridedu County of 
Cook antspaudų, šių 30 d. Ko
vo. 1946 A. D.

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of 

(SEAL) Cook County, Illinois

Used Fat Makes Soap

>ne pound of salvaged fat makea 
) bara of laundry soap Turn used 
lala in for 4< per pound.

PASKOLOS

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių 

už 4-tq nuošimtį.
•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 West Cėrmak Road 

Telefonas CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

Cicero Taksus
Dabar Reikia 
Užsimokėti

PASKUTINE DIENA Užsimokėti Taksus Cicerojc:

Balandžio (April) 25 d. ,1946 m.
Taksus galima mokėti Town Collector'io Ofise, 

Town Hali, arba bet kurioj Bankoj Ciceroje.

IERRY DOLEZAL 
Town Collector, Cicero

=ž?
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Pagerbimas Grįžusiu
Kareiviu

Šį pagerbimą

Kviečiame | Vakaru
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų Chicago aps- 
— bankietą kritis rengia balandžio 7 d., 

su programa — rengia Erž- 7 vai. vakarą seselių Pran-
vilko Klubas šeštadienį, ba- ciškiečių Brazilijoj naudai, 
landžio 6 d., Darius-Girėnas Bus rodoma Kristaus Kan- 
svetainėj, 4416 S. Western čia judamuose paveiksluose. 
Avė. Programą paįvairins sąjun-

Kviečiami visi nariai ir jų gl v^kar^^asioekim-ui daug ’ 
draugai atsilankyti. Komisi- Vakaro pasisekimui daug 

, 6, * „ ' darbuojasi pirm. A. Snars-ja deda pastangas «sus kuo -1 Pukelienė ir1
geriausiai priimti. Durys at
sidarys 6:30 vai. vakare, va- komisija.

KARO VETERANAS KAN 
DIDATU KONGRESAN

karienė bus 7:30 vai.

Po vakarienės viršutinėj pamatyti gražią filmą 
svetainėj bus įdomi progra
ma. Dalyvaus Alice Steph- _________
ens choras ir kiti mėgiami wB ,
dainininkai. Bus kalbų ir pa-1 
gerbimas grįžusių iš tarny- « «
bos kareivių ir esančių tar- Lietuvių Keistučio Pašai

Baigės trūkimo byla Liudininkai sako, jog savo 
kalboje Terminiello sugesta- 

Municipaliam Teisme baig- Vvęs užmušti žydus, arba juos 
ta vasario 7 d. trukšmo by- išsiųsti atgal į Rusiją.
la. Trukšmo centras _  A. Nubaustas sako apeliuo-
W. Terminiello. susoenduo- si^8 * Aukšėiausį U. S. Teis
tas Birmingham, Ala., dva- mū
siškis, nubaustas $100. ..

Vasario 7 d., salėj adresu ^311131 VC^i dlIČHTIS
37 S. Asb’and Avė., Gerai "prie w 127 įr įjnion 
A. Smith, vienas vadų Ame- Avė. balandžio 1 d. bus pra- 
rica First partijos, suruošė dėta statyti greito reikalo 
prakalbas, kuriose kalbėjo namaį karo veteranams. Sie- 
minėtas Termiriello. Parti- nos tiems namams bus at
jos priešai lauko pusėj su- vestos iš Seneca. III., kur ar- 
ruošė pikieto demonstraci- domi namai buvę pastatyti 

kuris ją, iš kurios iškilo mušty- karo dirbtuvių* darbinin- 
policija de- kams. Karo darbams susto-

Daugiau vartoja 
vandens

O. E. Hewitt. viešųjų dar- 
, bų komisionierius. praneša, 
kad šįmet Chicago gyvento
jai vartoja daugiau van
dens. Per praeitus tris mė- 

i nesiūs mokesčių už vandenį 
surinkta $4,214,139, o per
nai per tą patį laiką buvo 
surinkta $4,069,560.

Joseph J. Strnad,
Nuoširdžiai kviečiami se- kandidatuoja į Jungtinių nės. Atvykus _ _____ _____  _________ ___

sėlių prieteliai atsilankyti ir Valstybių kongresą iš 5-to monstraciją išvaikė ir pra- jus, tįe namaj palįko tušti.
mą. kongresinio distrikto. Jisai kalbas uždare, o jų ruošėją Iki gegužės 1 dienos, sako-
Rėmėias kandidatuoja demokratų są- ir kalbėtoją patraukė į teis- ma> bug pastatyta net’56 to-

J rašė. Kandidatas yra baigęs m4. kių namų.
Harrison Technical High
School, Notre Dame univer
sitetą. lankęs Chicago Tea- 
chers College ir De Paul 
Law School. Tris metus tarnyboj, taip pat žuvusių fron- pog Klubo mėnesinis susi- . _.

tuose. W. P., nut. rašt. rinkimas įvyks balandžio 7 navo kariuomenėj. Yra veta-
-------------------- d., 12:30 vai. popiet, Holly- ranasOkinawa salos invasi-

.. . ■ > . j • ju n^-i-7 inr «. los. Per 24 menesius buvo
Vajaus Bankietas 7°°, Xve vi"'L.n; v J! Subchaserio ir Freighterio

wood svetainėj,
43rd St. Visi nariai kvie- 

Bridgeport. — Šv. Kaži- čiami būtinai dalyvauti, 
miero Akademijos Rėmėjų Lucille S. Dagis, rašt.
2-ras skyrius rengia tradi- --------------------
cinį vajaus bankietą su pro
grama balandžio 7 d., -Šv.
Jurgio parapijos salėje, 32nd 
Place ir Lituanica Avė. Pra
džia 6-tą vai. vakare.

Atėmė $900

kapitonu. Jisai yra nusista
tęs griežtai stovėti už mažų
jų tautų teises į laisvę ir ne
priklausomybę.

John Zapantis, savininkas Metropolis, III. — Pietinėj 
Mary’s Restaurant, apiplėš- Illinois vai., Ohio upės klo
tas prie Harrison ir May niu. pavasaris pilname gra- 

Rengimo Komisi .ja gatvių. Plėšikai atėmė $800, žume. Oras šiltas, gėlės ir 
________________  kuriuos jis vežė į banką. I vaisiniai medžiai žydi ir t. t.

K. Verax Straipsnis į 
Argentinos Spaudoje

Buenos Aires (LAIC) — 
Prieš akis turime rinkinį 
ispanų kalba leidžiamo ėl 
Pueblo (Liaudis). Per du nu
merius randame K. Verax 
išsamius straipsnius: p. m. || 
gruodžio 28 datuotą straips
nį,: "Como los Soviets pro- 
vocan ei exterminio de las 
naciones” (Kaip sovietai 
vykdo tautų eksterminaciją) 
ir š. m. kovo 1 d. straipsnį 
— 15,000.000 de presos Po- 
liticos Y Deportados (15,- 
000,000 politinių tremtinių į] 
ir kalinių). Abu straipsniai 
plačiai dokumentuoti ir žy
mioje dalyje pagrįsti Lietu-! 
vos martirologija.

Būsi ‘‘Draugo” bičiulis, jei 
prikabinsi savo draugą, ar 
pažįstamą užsiprenumeruoti 
“Draugą”.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

A. A.

KAZIMIERAS SHIMKUS
Gyveno 6925 S. Maplevvood Avė.
Mirė Bal. 4 d., 1946 m. 12:10 vai., ryte, sulaukęs 78 m. 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės 
parapijos, ir miestelio. Amerikoje išgyveno 55 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris: Seserį vienuolę 
M. Ludmilla B. V. M., Veroniką ir Jieva O’Donnell ir jos šei
mą; 4 sūnus Antaną, Charles, Lawrence jų šeimas ir Joną, 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Šv. Kaz. Karalaičio, Simano Daukanto ir 
Šv. Antano draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje — 6812 
S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmad, —■ Bal. 8 d., 1946 m. Iš koply
čios 9:00 vai., ryto, bus atlydėtas į Gimimo Šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnui ir Kitos Giminės.
j^aidot., direkt., Antanas B. Petkus. Tel. GROvehill 0142

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

Dvigubai amžių prailgina 
tas, kas svarsto savo praei
tį. — Molski.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.
JUSTINA SHIMKUS 
(po tėvais Gedvilaitė)

Gvvcno 4 529 S Honoro St.
Miqį‘ Bal. 3 d, 1946 tu.. 10 

vai., vak., sulaukus 55 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kaltinėnų 

parapijos. Amerjkoje išgyveno 
35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Stella Ka\valeski žentą 
Edward ir anūkę Sylvia: du 
sūnus .Juozapą ii- marčią Mario 
ir anūkę Henrietta ii' sūnų Wil- 
liani; brolį Stanislovą ir jo šei
mą ii daug kitu giminių, ir pa
žįstamų.

Kūmus pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje — 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks Pirmad — 
Bal. 8 d.. 1 946 nu Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto. bus atlydėta j 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. kurioji' įvyks gedulingos 
partialdos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii' pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė Sūnai. Žen
tas, Marti. Anūkai, Broli- ir 
Visos Kitos Giminės.

Laidot.. direkt.. John F. 
Eudeikis. Tel. YABds 1741.

VINCENTAS
A. JOZUNAITIS

Gyveno 4031 S. Maplcuood 
A ve.

Mirė Bal. 2 d.. 1 946 m., 8:10 
vai., vak.. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš ša
kių apskričio, Panemunės pa
rapijos, Leovoniškių kaiti o.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

'dukterį Bton.slavą Guditis žen
tą Juozapą ir anūką Bobert; 
švogerj Aleksandrą Vaitekūną 
jo žmoną Oną jė.i šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje 3 seseris 
ir jų šeimas.

Priklausė prie Keistučio l’a- 
šelpos kliūbo.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje 4330 S. 
< 'alifornia Avė.

ląūdotuvės įvyks šeštad. — 
Bal. 6 d., 1946 m. Iš koplyčios 
9:30 vai., ryto. bus. atlydėtas į 
Nekalto f’rasid. šv. Pan. Mari
jos parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į .šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Duktė. Žentas, Anū
kas, švogeris ir Gim inės.

Ijiiidot... direkt.. John F. 
Eudeikis. Tel. Y’ABds 1741.

O4RY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Mloteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

i A

A. A.

JONAS URBONAS
1056 ('nualpo,! Avė.

Jau sukako du metai, kai n< 
gailestinga inirts at kyrė
mūsų tarpa mylimą vyrą ir tė
velį Joną Urboną.

Netekome sava mylimo Bal 
8 d.. 1944 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. Lai; gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo už
prašėme gedulingas šv. Mišias 
(su (egzekvijomis) Seštad. Bal. 
5 d., 1946 iii. Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje, 7:45 vai., 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus. kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Jono sielą.

Nu'iūdę; Žm::na Veronika, 
Duktė, Žentas, Anūkai, Brolis 
ir Kitos Visas Giminės.

GL.EN DORA SHIMKUS
Gyveno 1758 \Vilmot St. Tel.

— Huinboldt 1307.

Mirė Bal. 3 d., 1946 m. 12:30 
vai., p. p., sulaukus 24 m„ am
žiaus. Gimus Wiehita. Kansas.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Joną; sūnų Jobą Jr.; tė
vus Lyle C. , Cook ir seserį 
Ftuth (Albuquerque, N. M.), 
seserį Blanche ir šeimą (Wichi- 
ta, Kan.); uošvienę Petronėlę 
Shimklenė: švogerka Anne
Shimkus ir švogerį Vietor ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje
— 1850 N. Wood St.

Laidotuvės įvyks Pirmad. —
Bal. 8 d., 1946 m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėta į 
šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą, 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
zimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus 
vai, See.ys Ir Kitos Giminės.

Po
Ka-

Tė-

Laidotuvių direktorius, I«a- 
ehavvicz ir Sūnai. Telefonas 
CANAL 2515.

NULIŪDIMO
U ’ ■'A’< * VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finanattkam stovini prietauunasl

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS«
Kenčiau tieji nuo aenu. atdaru 

Ir skandžių žatzdų. žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Itet- 
mlegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
•enų, atdaru Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybds suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbts Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau- t 
džlas žals

daa. Vartokite j| irgi skaudleius 
nudegimams, Aąšų ir sutrflklmu 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
su trūkimo tarp pirštu; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po 1.76, Ir 8.00.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pnlaski Rd.

Dept. D- Chicago 39, UI.

•F

-----

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

• Yards 1741-2

NARIAI:

O h 1 o a g o i 
L I e t n v i ę 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANGU
Patarnaajam 
dien ąixnakt| 

a Mas Tarime
Koplyčias

Visame
Mieste.

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1B8-1139
TieniK, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinant koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

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

Tolephone YARds 1419

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St. Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ii - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones: YARd» 1138-39
6845 S. WESTERN AVĖ. PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones CANal 2515
I07o6 S. MICHIGAN AVĖ . COMmodore 5765

PULlman 1270

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

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

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

Dėl epidemijos iš Rytų
KAREIVIAI GALI PARNEŠTI KRAŠTl I BAISIAS 

LIGAS.

Honolulu. — U. S. kapito
nas Paul YVhithington, asis- j 
tentas medikalio štabo 14- 
tojo Laivyno Distrikto. pa-' 
reiškė, kad Amerikos Jung
tinės Valstybės “sėdi ant e-1 
pidemijų ugniakalnio” iš 1 
Orient’o (Rytų). Šis “ugne-: 
kalnis“ gali bet kad pradėti' 
veikti.

Kap. Whithington, kur už 
medikati veikimą apdovano-

tas Legion of Merit ordinu, 
sako, jog šį pavojų Ameri
kai sudaro greitas, be tinka
mo sveikatos patikrinimo, 
demobilizavimas kareivių iš 
Pacifiko fronto.

Japonų biaurl šiltinė ir 
malaria greitai plečiasi Paci- 
fike; rauplės, cholera ir šil
tinės karščiavimas taipat 
gręsia.

Laiku kap. Withington įs
pėjimas Amerikai.

Uždarė arklienos
hamburginę

Didžiausia Lietuvių
Jewe!ry Krautuvė

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

I r įvairius kitu> 
auksinius ir si 
labrinius daiktuF 
jž Janis Prieina
mas Kalnas I

Be to, turime 
lidelj ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų. Muzikos Kny
gų. stygų. Re
kordų ir kitų Mu 
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
''r muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV _ MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

S17.009 sukišo į 
šiol mašiną

South Bend, Ind. — Wal- 
ter C. Miller, anglių sande
lio savininkas, kurs dažnai 
imdavo poilsį, o savo biznį 
patikėjo darbininkei Mrs. 
May Moon, iš Mishavvaka, 
Ind., dabar pajuto, kad jam 
trūksta $17,000. Pasirodė 
jog per du metus toji mote
ris tiek pinigų sukišo į slot 
mašiną Užsienio Karo Vete
ranų klube, Mishawaka, Ind.

Miller tad sykiu iškėlė by
lą ir legiono postui dėl lai
kymo slot mašinos, kuriomis 
Indiana valstybėj draudžia
ma gembleriuoti.

Ragina vengti žolės 
gaisru

Ugnegesių viršininkas per 
spaudą kreipias į gyvento
jus prašydamas vengti prie
žasčių, iš kurių kyla tuš
čiuose lotuose žolės gais
ras. Ypatingai esant dides
niam vėjui. Viršininkas sa
ko, kad tik vieną dieną buvo 
150 žolės gaisrų, ir kuriuos 
iššaukti ugnegesiai.

Užsidegus pypkę, degtuką 
arba surūkius cigaretą bei 
cigarą jų galų nereikia mes
ti į sausą žolę, kuri greit 
užsidega. Yra pavojus ne tik 
ramams, bet išdegusioje vie
toje neauga žolė ir palieka 
negražus vaizdas.

Dr. Herman Bundesen, 
Sveikatingumo Bordo virši
ninko, įsakymu uždarytas 
biznis Rudolph Goerg. vedė
jo mėsos koncesijos Quality 
Market’e, 8517 Stony Island 
Avė., kuomet OPA patyrė, 
kad jis pardavinėja arklie
nos hamburger’į.

James F. Riley, OPA Chi- 
cago metropolijos direkto
rius, sako, Goerg prisipaži
nęs. jog vienoj Hammond, 
Ind., Urmo krautuvėj (whole 
sale) pirkęs 60 svarų arklie
nos, be kaulų, mėsos, ją su
malęs ir pardavęs kostiume- 
riams.

OPA agentai dabar tiria 
sakomą urmp krautuvę Ham- 
monde ir jos skerdyklą Rens- 
selear. Ind.

Prezidentas atvyksta

Dalyvauti Kariuomenės Dienoje
ŠALĘ PREZIDENTO, GEN. EISENHOWER IR KITŲ 

MILITARIŲ IR CIVILIŲ DIGNITARŲ GARBES 
ESTRADOJ SĖDĖS IR VIENAS PAPRASTAS KA
REIVIS.

r?
Prie Sangamon gatvės 63 

St. gatvekaris suvažinėjo 
Minie Harms, 6347 S. Mor
gan St.

nežino 
apie gaisrą

Hotel Continental kilus 
gaisrui liepsna pasirodė to
kioje vietoje, kad ją pir
miausiai pastebėjo praeivis 
ir pranešė ugnegesiams, ku
rie atvykę taipgi išsyk ne
rado gaisro. Tik begrįžtant 
atgal keltuvu tarnautojas 
pastebėjo ugnį ir sugrąžino 
ugnegesius. Viskas daryta 
taip, kad neišgązdinus sve
čių, kurie, ištikrųjų, ir ne
žinojo apie tą gaisrą.

OPA kainos
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti

Ern
Ray

COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 
3105-07 West 63rd Street

TELEFONAS — REPUBLIC 0115

žemuogėms
Daržovių krautuvėse jau 

pradėjo atsirasti žemuogių. 
OPA nustatė joms kainas. 
Puskvorte (pint), tai yra 
sverianti nemažiau 10 unci
jų. kainuos 38 centai.

Prudential eina Į real 
estate biznį

Prudential Insurance Co. 
of America pietinėj miesto 
daly perka 70 akrų žemės 
plotą, ant kurio žada pasta
tyti nuo 1,500 iki 2,000 gy
venamųjų namu. žemės plo
tas eina nuo 83 ir 87 gatvių 
į pietus ir nuo Dorchester 
Avė. iki Niekei Plate gele
žinkelio į vakarus, žemė kai
nuojanti $460,000 . Namams 
pastatyti kompanija žada 
išleisti nuo penkių iki de
šimts milionų dolerių.

Ši kompanija yra pirmuti
nė iš Rytinių valstybių, ku
ri savo turtą investuoja į 
real estate Chicagoj.

ŠEŠTADIENIS — KA
RIUOMENES DIENA

Senai ruoštai Kariuomenės 
Dienai, balandžio 6, oro biu
ras pranašauja gražų, giedrą 
orą. Taigi, visas kariuome
nės paradas iš vidurmiesčio 
sueis į Soldier Field, kur kal
bės prezidentas Truman, 
gen. Eisenhovver ir kiti mi- 
litariai vadai.
ŠIANDIE PREZIDENTAS 
ATVYKSTA

Prez. Truman, lydimas sa
vo žmonos ir dukters, Chica- 
gon atvyksta šiandie popiet. 
Iš Union Stoties prezidento 
karas pervažiuos per vidur- 
miestį ir apsistos Black- 
stone viešbutyje. Tuo pačiu 
metu suvažiuos ir visi kiti 
militariai vadai.
ŠALĘ PREZIDENTO 
PAPRASTAS KAREIVIS

Kariuomenės parado metu, 
garbės estradoj (grand 
stand) tarpe kitų militarių 
ir civilių dignitarų, prezi
dentas pakvietė ir paprastą 
kareivį, Harold A. Garman, 
iš Albion, III., kuris už ne
paprastą heroizmą karo me
tu Prancūzijoj laimėjo aukš-

čiausį Amerikos Jungtinių 
Valstybių militarį ordiną — 
Garbės Medalį (Medai of 
Honor).

H. A. Garman, kurs kare 
nėra turėjęs rankose šautu
vo, aukščiausias militaris 
ordinas pripažintas už nepa
prastą drąsą. Jis tarnavo 
medikaliam korpuse. Sykį, 
nepaisydamas smarkaus vo
kiečių apšaudymo, jis šoko į 
Seine upę, kad pagrobus val
tį pilną sužeistų Amerikos 
kareivių, kuriuos vanduo ne
šė žemyn, šis drąsus žygis 
jam pavyko ir sužeistieji ka
reiviai išgelbėti.
15,000 KARIUOMENĖS

Kariuomenės Dienos para
de dalyvaus 15,000 kariuo
menės įvairių dalių: regule- 
rės kariuomenės, laivyno, 
oro, pakraščių sargybos ir 
k. Daug bus pulkų, kurie da
lyvavo mūšiuose. Jie paro
duos su savo karo pabūklais. 
Dalis tos kariuomenės jau y- 
ra atvykus į Chicago. o ki
tos dalys atvyks šiandie.

Paradas prasidės 11 vai. 
ryto, nuo Lake ir Michigan 

’ gatvių.

Įvairūs Įvykiai Į lai bent patriotas

BKOir.F.O STF.AKS IK
Ravioli — Spaghotti -
F. J. STATKl'S ir

< IIOPS Ml’Si; SPFf I AI.YBl"
- Vištiena ir Žuvies Valgiai
Ii. AMBKOSF, Savininkai

W-

J?

Vienų metų mergaitė 
1 Charelene Colen, iš Nor- 
'wood Park, mirė ligoninėj, 
j Ji nusišutino užsivertusi ant 
! savęs verdančios kavos puo
dą.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
i n metams 

$500.00 GYDYM0
POLISAS

$4.00 WTAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
1000.00 P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. j 4:

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

41. C. AtLEM
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

Devynių metų Wayne Hop- 
ke, bėgdamas per kelią Pala
tine miestelyje pasitikti grį
žusį iš darbo tėvą, pateko po 
automobiliu. Mirė nuvežus į 
ligoninę.

Panašus įvykus buvo su 
keturių metų vaiku, gyvenu
siu 5500 Wolcott Avė. Bėg
damas paskui važiuojantį 
troką pateko po jo ratais.

★
L. J. Blanco, 15 m., gyv. 

905 E. 55 St., pavogęs nuo 
motinos $705 sutaupytus 
dolerius, pabėgo iš namų. 
Gavus nuo jo atvirutę iš 
Florida arklių lenktynių 
parko, motina pranešė poli
cijai, kuri sūneli pargabeno 
namo ir į pataisos namus.

★
Nuo vasario 25 d. Wauke- 

gane, No. Chicago ir apie- 
linkėje užrekorduota 98 su
sirgimai aifterija. Pirmoji

Niek Selimos valgyklos, 
740 S. Wabash Avė., vakar, 

i nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
i vakaro, visos pajamos buvo 
skiriamos Amerikos Raud. 
Kryžiui. Praeitą metų jis to
kiu būdu Raud. Kryžiui su
teikė auką $826.73.

Prie tokio kilnaus suma
nymo, jis sako, paskatinęs 
jį brolio laiškas iš Graikijos, 
kuriame rašoma, kaip žmo- 

į nes badauja ir vargsta jo
gimtajame krašte.

Ištikrųjų, pavyzdingas ir 
sektinas graiko Niek Selimos 
pavyzdys.
tos epidemijos auka buvo 33 
metų amžiaus Thomas Ed- 
vvards, 419 S. Elmwood Avė.

★

Kilus gaisrui namuose ad
resu 7117 Euclid Avė., ke
turios šeimos turėjo išsi
kraustyti į gatvę. Nuostoli;: 

i padaryta už tris tūkst. dt -

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš 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 dideli pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasišku ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR ŠI ITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome ) namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.

s

i

X Liet. Vyčių 36-ji kvopa 
savo susirinkime, balandžio 

J3 d., K of L Center (namo)
J įrengimui sudėjo $60 auku. 
(Šios kuopos pavyzdį, be a- 
jbejonės, paseks ir kitos kuo 
pos. Juo Chicago vyčių cent- 

' ras bus gražiau įrengtas,
Į tuo jis bus patrauklesnis.
i

X Kun. A. Martinkus, Die
įvo Apvaizdos parapijos kle- 
j bonas rūpestingai ruošias 
prie 40 vai. atlaidų, kurie 
prasidės sekmadienį; balan
džio 7 d., per sumą. Sako, 
turįs vilties, kad per tas 
tris dienas visa parapija at
liks velykinę išpažintį, nes 
atlaiduose bus daug svečii] 
kunigų.

X Chicago Lietuvių Mote
rų Klubo “fashion show” 
bus sekmadienį, balandžio 7 
d., Darius-Girėnas salėj. Pra 
džia 3 vai. popiet. Atsilan- 
kusios moterys ir merginos 
bus vaišinamos užkandžiu; 
be to, turinčios laimę gaus 
po suknelę, porą nylon ir 
kitokių dovanų.

X Aurora lietuvių dėme
siui. Sekmadienį), balandžio 
7 dieną, vienas TT. Marijo
nų kunigų atvažiuos aprū
pinti lietuvių dvasinius rei
kalus. Perskaitę šį praneši
mą prašomi vienų pranešti 
kitiems, kad visi pasinaudo
tų proga.

X Edvardas ir Ona Mi- 
I šiai, žinomi Cicero veikėjai 
,ir L. Vyčių 14-tos kuopos 
bei Seniorų nariai-rėmėjai, 
praeitą antradienį) "Seniorų 
skaitlingam susirinkime bu
vo “host” vaišių. Susirinki
me dalyvavo ir keletas sve
čių: grįžęs iš kariuomenės 
P. Baltinis, konsulas Dauž-

j vardis ir k.
X Kajetonas Kavalcikas, 

buvęs ilgametis biznierius 
Town of Lake, dabar išsikė
lęs gyventi į Marąuette 
Park, 6615 S. Wa.sbtenaw 
Avė., patarnauja lietuviams 
real estate reikaluose. Gali
ma jį pašaukti telefonu 
Hemlock 2012, arba jį rasti 
ofise adresu 1751 West 47 
St.

X Ieškoma Burinskų, An
tano, Andriaus, sūnų, Anta
no ir Mortos, kilusių iš Ma- 
rinkos kaimo, Balbieriškio 
valsčiaus, Marijampolės ap
skričio. Į Ameriką išvykę 
1938 m. Jiems yra žinių iš 

I Europos. Atsišaukite į P. 
Simonavičių, 4531 S. Cali- 
fornia Avė., Chicago, III.

X Ernest J. Kruetgen, Chi 
cago pašto viršininkas, pra
neša, kad į Vokietiją jau ga
lima siųsti laiškus, nesve
riančius daugiau vienos un
cijos. Ant laiško reikia lip
dyti 5c pašto ženklas, o ant 
atvirutės (paprastos) 3c. 
Čekius, Money Order, popie
rinius pinigus ir kitokias 
“securities” siųsti laiškuose 

i draudžiama.
X Balandžio 7-tą dieną, 

kaip vietiniai, taip ir sve
čiai rinksis į Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildos va
jaus vakarienę, parapijos sa
lėj, Marąuette Park, 6 vai. 
vak. šeimininkės, vadovybėj 
bizn. A. Kilienės, pavaišins 
dalyvius skania vakariene, o 
K. Mickienė ir jos duktė K. 
Skelly visus sužavės gražia 

j menine programa.




