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LENKIJA SAKO KELS ISPANIJOS KLAUSIMA
Trumanas Ragina Ameriką Pasilikti 

Paįėginga, Išlaikyti Taiką, Apsaugą
Prez. Trumanas šeštadie

ny patvirtino Amerikos po
litiką saugoti silpnąsias 
tautas prieš stipriąsias, re
miant iki Paskutiniųjų 
Jungtinių Tautų organizaci
ją. Kad įvykdyti tą nusis
tatymą, Prezidentas paaiš
kino, tauta turi pasilikti pa- 
jėginga ir būti pasiruošusi 
karui.
“Teisingumas bei gera va

lia ir geri darbai neužten
ka,“ jis sakė. “Mes negali
me vieną dieną paskelbti 
savo nutarimą išvengti ag
resiją ir priespaudą pasau
lyje, ir sekančią dieną rei
kalauti tuoj panaikinti sa
vo karinę jėgą.”

Kalbėdamas Army Day

programoje Chicagoje, Pre
zidentas sakė karo galimy
bė nėra labai tolima, kadan
gi galima matyti kaip Arti
mi ir Tolimi Rytai gali pa
sidaryti intensyvės konku
rencijos arena, irkaip toji 
konkurencija gali staiga iš
kilti į konfliktą.

Prezidentas taipgi palie
tė reikalavimą suvienyti ka
rines jėgas, ir laikinai pra
tęsti karinės prievolės ak
tą.

Maždaug milijonas asme
nų matė Prezidentą, Chica
goje, bet visąs pasaulis gir
dėjo jo žodžius, kurie, anot 
jo, turi pasiekti visus kraš
tus, “nežiūrint kokius toli
mus.“

Kuo Arčiau US Laivynas 
lup Geriau Turkijai

ANKARA, bal. 6.—Prem
jeras Sukru Saracoglu šian
dien sakė Turkija žiūri į 
Ameriką dėl paramos by 
kokiam ginče, kuris gali kil
ti dėl ginčų dėl jos terito
rijos. Prez. Ismet Inonu, 
komentuodamas apie U. S. 
kovos laivo Missouri vizitą 
į Istanbula pareiškė: “Kuo 
ačiau Turkijos yra Ameri
kos laivynas, tuo geriau y- 
ra Turkijai.”

Sarocoglu pakartojo įspė
jimą, kad turkai tikrai ko
vos, jeigu Rusija toliau 
spaus savo pretenzijas į 
Kars ir Ardahan sritis, ir 
sakė Turkija buvo žymiai 
padrąsinta U. S. nusistaty
mu Irano skundo reikalu ir

NAUJAS FOTO-ŽVALGYBINIS LĖKTUVAS Lenkijos Delegatas Gavo Instrukcijų
Iškelti Klausimą Dėl Franco Rėžimo
LONDONAS, bal. 7. — Lenkijos ambasada pranešė, 

kad Lenkijos delegatui apsaugos taryboje pasiųsta ins
trukcijos UN susirinkime iškelti Franco vyriausybės rei
kalą.

NEW YORKAS, kovo 7. simo kėlimui, teigdamos, 
— Jungtinės Tautos, pergy- i jog Franco rėžimo užsiliki- 
venusios britų-amerikiečių mas Ispanijoje nesudaro jo- 
prieš r ūsų jėgos politikos : kio pavojaus pasaulio tai- 
krizę dėl Irano klausimo, šį I kai.
vakarą artinasi prie kito, Iš viso, atrodo, kad jė- 
klausimo dėl didžiųjų vals- J gos politika sekančiuose po- 
tybių jėgos, — šį kartą apie ; sėdžiuose pasuks į kontr-
Franco rėžimą Ispanijoje. 

Dr. Oscar Lange, Lenki
jos delegatas pasaulinėje 
apsaugos taryboje, vakar 
gavo instrukcijas iškelti

Veždamas du vyrus po savo plexiglass uždanga, naujas North- , klausimą diplomatinių san- 
tiki, kad Amerika remtų r°P kf'porter F-l;> foto-ž valgy bos lėktuvas skrenda išbandyme iš I tykių su Ispanija, ir kreip- 
juos prieš by kokį agreso- pagaminimo vietos Northrop Field, Hatvthorne, C'alif. Dviejų mo-į sis į pasaulinę organizaciją

Sako 'Kviečiai Dabar Į Londono Spauda Giria 
Arba Karstai Vėliau' Prez. Trumano Kalbą

nų.

WASHINGTON, bal. 6.— 
F. H. La Guardia, UNRRA 
direktorius, šį vakarą pa
reiškė, kad šis kraštas turi 
šį mėnesį padidinti kviečių 
siuntas pasaulio alkanie
siems, arba “biržely siųsti 
karstus.”

“UNRRA yra dabar pas
tumdėlė,“ jis sakė. Savo pa
reiškime, La Guardia sakė 
kovo mėnesy į išlaisvintas 
sritis išsiųsta 478,250 tonų 
maisto vieton 1,500,000 to
nų, “kuriuos turėjome iš
siųsti.”

Sako Rusai Stiprina, 
Manevruoja Kuriiiuose

LONDONAS, bal. 6. —
News of the World kores-

LONDONAS, bal. 7. — 
Londono laikraščiuose Tru- 
mano kalba užėmė pirmą 
vietą, Sunday Times pava
dino ją “konkrečiausių ir 
stipriausiu pareiškimu apie 
užsienių reikalus, kurį jis 
padarė nuo prezidentystės 
užėmimo. ’ ’

Kiti laikraščiai pažymėjo 
Prezidento tvirtumą ir tai, 
kad Prezidentas išranda 
“kaip sunku yra būti pa
saulio galybe.“

Britai Sutinka 4-ių 
Didžiųjų Suėjimui

LONDONAS, bal. 6. — 
Anglijos užsienių ministeri
ja šiandien pranešė, kad U. 
S. valstybės sekr. Byrnes’o 
pasiūlymas Keturių Didžių-

pondentas Noyes Thomas jų užsienių ministrams su
teigia, kad rusų kariuomenė eiti Paryžiuje bal. 25 d. bu- 
Kurile salose manevruoja, i vo priimtas.
ir kad visokia karinė me- i Beveik tuo pat metu atė- 
džiaga yra siunčiama į tas jo pranešimas, kad Prancū- 
salas. Pranešime iš Hokkai- zija taip pat priims pasiū- 
do, Thomas pranešė, kad , lymą.
“dideli aerodromai’’ yra 
paruošiami ir japonai 
versti dirbti įrengia dide
les pakraščių batarejas 
‘ ‘nusuktas į amerikiečių 
valdomą zoną.”

Korespondentas teigė 
“niekas iš lauko nebuvo ar-

pu- Keitei Pažymėjo 'Tris
Blogiausius Dalykus'

NUERNBERGAS, bal. 6. 
— Feldmaršalas Wilhelm 
Keitei, buvęs vokiečių aukš
tosios komandos viršinin-

Kiniečiai Kaujasi Arti 
Changchun Miesto

CHUNGKING, bal. 7. — 
Kinijos valdžios raportai sa
kė kiniečių 1-ji armija, pra- 
silaužusi per kinų komunis
tų linijas po dviejų dienų 
kovos, pasistūmėjo iki 70 
mylių nuo Changchun, Man- 
džurijos sostinės. Valdžios 
sluoksniai sakė rusai priža
dėjo, kad jų kariuomenė iki 
bal. 15 d. bus evakuavusi 
Changchun’ą.

Nebuvo jokio pranešimo 
apie opoziciją, lauktą ties 
Szepingkai, kurią valdžios 
kariuomenė turi pereiti pirm 
negu žygiuos į Changchuną.

Komunistai Užpulti
Suvėlinti raportai, tačiau, 

sakė pirmasis didelis susi
rėmimas tarpe valdžios ka
riuomenės ir komunistų į- 
vyko savaitės pradžioje ties 
Kaiyuan, 45 mylias pietuo- 

ise nuo Szepingkai, ir buvo 
laimėjimas 10-jai armijai.

Kiniečiai komunistai ap
supa Changchuną, matomai 
norėdami jį užimti kuomet 
išeis rusų kariuomenė.

Išklausiusi visokių liudi
ninkų, geležinkeliečių ginčo 
studijavimo komisija dabar 
svarsto savo nuosprendį. 
Unijos nori 25 nuoš. algų 
pakėlimo 250,000 narių.

torų, aukštai skrendąs lėktuvas gali skristi iki 4,000 mylių daugiau 
! negu 440 myliu per valandą greitumu. (Acme Telephoto.)

Pranašauja Harvester Streiko Galą; 
Lewis Nori Tartis su Fabrikų Mainomis
WASHINGTON, bal. 6.- 

Darbo departamentas, šį va
karą sakė derybos baigi
mui 76 dienų senumo Inter
national Harvester Co. strei 
ko vėl ims svarstyti reika
lą.

Anksčiau, darbo pasekr. j 
Gibson šaukė pertrauką iki 
pirmadienio, kad duoti uni
jai progos aptarti bendro
vės “galutiną” pasiūlymą 
dėl ginčytino punkto mokė
jimui algų kuomet mašine
rijos sugenda.

WASHINGTON, bal. 6.~ 
John L. Levvis, United Mine

Studijuos Indijos 
Salų Evakuavimą

HAGA, bal. 6. — Olandi
jos vyriausybė šiandien pra 
nešė, kad ji pradės derybas, 
gal bal. 12 ar 13 d., su bri
tais dėl alijantų kariuome-

ofensyvą prieš anglų-ame
rikiečių bloką, kuris išspau
dė, prieš rusų opoziciją, pa
saulio apžvalgą santykių 
tarpe sovietų Rusijos ir jos 
pietinio kaimyno Irano.

Pranešimas iš Varšuvos, 
kad dr. Lange buvo instruk
tuotas iškelti Ispanijos 
klausihią, netikėtai iškėlė

U. S., Anglija Priešinsis stebėjimosi kitose valstybė- 
Kiek žinoma, Amerika ir se, kadangi U. S. ir Angli- 

Anglija priešinsis to klau- ja priešinasi tam žygiui.

dėl veiksmo tuo reikalu.

Rusija Atidarys 422 Rusai Išplėšė Kitą
M. Senumo Vienuolyną

MASKVA, bal. 6. — Vie-
nas žymiausių Rusijos vie
nuolynų, 422 metų senumo 
Novodyevichi, buvo rusų

Workers unijos prezidentas, 
šiandien siūlė atskirai de
rėtis dėl algų sutarties su a y. . •« . ,
plieno liejyklų kasyklomis, i Btac.at.k.ų vėl atidarytas ,r 
nepriklausančiomis nuo pre !vel. pnn"s ruses merga,tes
kinių kasyklų.

U. S. Steel korporacija iš
savo pusės davė pasiūlymą 
pratęsti senąją sutartį su

į vienuoles.
Atidarymu Novodeyvichi

vienuolyno ir pripažinimu 
bažnyčių varpų skambini-

.... ■ , , , 'mo, šios Velykos gali būtiteise gūžti i seną datą dėl t 
algų mokėjimo susitarimo.

Miestą Kaip Mukdeną
FUSHUN, Mandžurija, 

bal. 6. — Rusai pavertė šį 
anglių miestą į kitą Muk
deną, išplėšdami visas ka
syklų ir fabrikų reikalingas 
mašinerijas ir įrengimus, ir 
palikdami šį svarbų pramo
nės centrą pietinėj Mand- 
žurijoj beveik pliką.

Po to kai rusai atėmė ka
syklas iš pasidavusių japo-

įspudingiausios ir daugiau- | nų, iškasimas minkštos ang- 
siai švenčiamos pirmu kar-! lies nukrito iš 10,000 tonų 
tu nuo revoliucijos. i per dieną iki 1,000 tonų die-

--------  nai. Penki amerikiečių ko-

Derėtis Dėl Algų 52,000 Auto Darbiniku apiplėšimą. Juos iš Mukde-BETROIT. bal. T.-Tram- | ™ į Fūsbun ^dėjo gink-

DETROIT, bal. 6. — Dar- vįai
bo ginčai ir dalių trūkumai j_________
privertė daugiau negu 52,-
000 darbininkų keturiuose 
dideliuose automobilių fab
rikuose Detroito srityje sus-, Nuskandintas Turtas

Detroite Susitarta

vajų ir autobusų vairuoto
jai grįš į darbą 4 valandą 
ryt rytą, sutikę pavesti sa
vo algų kėlimo ginčą arbit- 
racijai.

Darbininkai reikalauja 
bent 18 centų valandai pa
kėlimo ir 40 valandų savai-

iškeliamas Japonų

nių atėmimo iš olandų In- 0 miestag trangporta.
įjos sa ų. zsienių minia cįjog priemonjų savininkas, 

ten j a sake veikiąs guber- 1 
natorius Hubertus .J. van 
Mook pirmadieny atvažiuos 
į Olandiją su trim indone
ziečių atstovais pirmadie
nyje.

totį darbus.
Streikas 113 tarpfabriki- 

nių vairuotojų Briggs Ma-
TOKYO, bal. 6. — Ame

rikiečiai pirmadieny pradės 
darbą iškėlimo senai ieško-siūlo darbininkams 15 cen- nufacturing Co. fabrike pa- , _ _ ,__. , j • , ■ a a ■ i.- ok aaa u i to IaP°n4 brangių metalųtų valandai pakėlimą ir 44 

valandų darbo savaitę.
siuntė
namo.

25,000 darbininkų

čiau” rusų zonos ir sugrįžo.
Jis sakė gavęs tag informa
cijas iš vietos gyventojų, 
kurie nenorėjo “toliau tole
ruoti dabartines sąlygas sa
lose“ ir “rizikuoja plauki
mą per pavojingą jūrą ir le
dus bei rusų šaudymą, kad i sįų britų lakūnų belaisvių; 
pabėgti.” į 3 išleisti dekretą likvidavi

mui patrijotų okupuotuose

kas, karo kriminalų teisme 
liudijo, kad buvo trys “blo
giausi dalykai,” kuriuos 
Hitleris įsakė jam daryti: 
1. Įsakyti karą prieš sovie
tų sąjungą; 2. Leisti Ges
tapo sušaudyti 50 pabėgu

Atidėtas Scrantono 
Transporto Streikas

SCRANTON, Pa., bal. 6.

vakariniuose kraštuose.

KALENDORIUS 
Balandžio 8 d.: šv. Dio- 

nyzijus; senovės: Staugir- 
— Paskutinio momento bal-1 das.
savimas AFL gatvėkarių ! Balandžio 9 d.: Šv. Mari- 
vairuotojų tarpe atidėjo iki ja Kleopą; senovės: Dalė 
pirmadienio streiką, gręsusį : ir Rasa.
uždaryti Scrantono trans-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Slaptoji ir miesto policija šeštadieny suareštavo tris 

vyrus, kurie buvo įtartini ryšium su Prezidento vizitu.
—Senatoriai Connaliy ir Austin siūlė Trumanui, At- 

tlee ir Stalinui sueiti ir išsikalbėti visais reikalais.
—Nesimato jokio prospekto baigimui minkštos anglies 

kasėjų streiko šią savaitę arba kitą.
—Japonijoje įvyko politinės demonstracijos prieš prem

jero Sbidehara valdžią. Išdaužyta daug langų.
—Prez. Trumanas 10:35 vai. vakar rytą su žmona ir 

dukterimi bei partija sugrįžo į Washingtonąu
—Kongrese pasirodo didėjantis sąjūdis pakelti visų ei-

link, kareivių ir jūreivių atlyginimų. , Bombay bal 7 _ Indo.
-Pirmoji Rusijos kviečių s imta Prancuz ja vakar at-, ne2ie{i jįunim0 ani2a. 

plaukė | Marseilles uostų. Rusija parduoda kviečiu* Pran- cija Indijoje vakar pa9iun. 
cfizijai, bet savo “Respublikoms” prašo šalpos.

Baigė Jersey Gazo 
Darbininkų Streiką

NEWARK, N. J., bal. 6. 
— Šiandien pasiekta susi
tarimas tarpe šešių neprik
lausomų gazo darbininkų 
unijų ir Public Service Elec
tric & Gas Co., kuris baigė 
šešių dienų streiką nutrau
kusį degančių dujų patar
navimą. Gubernatorius bu
vo įsakęs valstybei perimti 
dujų įmones. Unijos nariai 
pirmadieny balsuos dėl gin
čo išaiškinimo reikalo.

atsargos — spėjama apie 
__  $2,000,000,000 vertės — iš

Kini!ac IfarrJinAlar 'Tokyio įlankos dugno, kur 
iMIiIJuj iKaiurnOldi Į japonas karininkas devynis

Lankysis Sostinėje mėnes“s at®al ją pa*lSpž
WASHINGTON, bal. 6.— 

Thomas Kardinolas Tien, 
pirmas kinietis buvo pakel
tas į Romos Katalikų Baž
nyčios kardinolus, atvyks 
čia pirmadieny iš Bostono 
dviejų dienų vizitui. Pirm 
negu grįš į Kiniją, Kardi
nolas Tien aplanko Jungti
nes Amerikos Valstybes

Metalo suradimas buvo 
patvirtintas suradimu pla- 
tunimo plytos įkainuotos 
$55,000. Likusis metalas, 
anot informacijų, inima du 
sunkvežimius brangaus me
talo. Amerikiečiams apie šį 
turtą pranešė japonai in
formantai.

portą ei ją dėl algų kėlimo 
nesutikimo.

ORAS
Giedra ir vėsiau.

—Irane pranešta, kad rusų-iraniečių sutartis dėl alie
jaus galios 50 metų. Pirmus 25 metų vyriausią vietą už
ims Rusija, o paskutinius 25 metų Iranas viršininkaus.

uždėjo kvarantiną ant zo
nos, kurioje milžiniškoji 
banga padarė daug žalos. 
Nustatyta, kad 402 namai 

tė UN-ai reikalavimų ištrau į kaimuose Oahu saloje buvo

Japonai Piktadariai
teritorijos sveikatos taryba j Išvogė U. S. Maistą

TOKYO, bal. 6. — U. S. 
5-ji aviacijos jėga šiandien 
pranešė, kad japonai pikta
dariai padarė “mažus nuos
tolius“ kuomet jie užpuolė

kimui alijantų kariuomenių 
iš Indonezijos ir tos respub
likos pripažinimo.

sunaikinti ar sužaloti. Ras- kelis lėktuvus Chofu lėktu- 
ta dar keturi lavonai. Apie i vų bazėje netoli Tokyo ir 
50 asmenų dar nerasta. pagrobė atvežtąjį maistą.
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darni toliau nuo didesnės lie
tuvių kolonijos, nepamirš 
savo tautos ir jos sunkios 

sur, kur tik matoma, kad kovos už būvį.
dirbama lietuvišką darbą. Geriausios laimės Aštraus 
Per daugelį metų. Paznokai šeimai jų naujame gy-

KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS
Montrealio Žinios
IŠKILMES PAS
KALINAUSKUS buvo ir yra dideli geradėjai venime!

Vasario 23 d. Kalinauskų Vytauto klubui ir lietuvių
namuose įvyko didelė šven- parapijai, 
tė. Tai buvo “Welcome ..Sls aurpryza. buvo ruo- 

Siamas iš sąjungiecių tarpo.

LIETUVIAI
PREKYBININKAI

— Povilas Petronis, ku

Osservatore Romano 
Anie Nužudytus 
Kunigus

logija per pirmąjį bolševik-1 Tcl. — YARds 5557.
metį, su nužudytųjų pavar-' 
dėmis ir jų biografijomis 
buvo aprašyta Lithuanian į 
Bulletin leidinyje ‘‘The Si- 
tuation of the Church and Į

Roma (LAIC) — Kovo 28 Religious Practices in So- i 
laidoje, Šventojo Sosto ofi- viet Occupied Lithuania, 
ciozas Osservatore Romano 1940-41.”
plačiai aprašinėjo per pir- Be to, dvi atskiras ta te- į 
mąjį bolševikmetį įvykdytas ma brošiūrėles yra parašęsHome’’ parė Pranui Kali « w i

nauskui, paskutiniam iš jų PAGERBTUVES J. IR I ria jau daugeli? metų ver- R. K. kunigų žudynes Lietu- kun. dr. J. Prunskis: “15
šeimos kariui, sugrįžusiam A. KINDERIAMS į tesi bizniu, pradėjo naują voje. Ten pat oficiozas pas- Nužudytųjų Kunigų Lietu-

v 1 karjerą naujame biznyje. ( tebi, kad apie 50,000 lietu- voje*' ir 1‘Sibiro ištrėmime
Proga Srazaus^pavyzJįg nupįrko didelę ir gerai vių buvo sovietų išdeportuo- įr bolševikų kalėjime” (abiiš uzjurio.

Kalinauskienė, gal būt, y-
ra laimingiausia moteris pa-I gukakties nuo to laiko, kaip 
šaulyje. Iš penkių sūnų, ne jonas įr Adelė Kinderiai pa- 
trys buvo karo tarny oje,, sįmaįng žiedus gausus būrys 
kariavo žiauriausiuose mu- draugų, surengė surpry- 
šiuose Europoje, o šiandien
vėl visi sveikutėliai, kartu Kinderiai yra labai nuo- 
su savo motinėle. , §įr(jQg ir geri žmonės. Gy-

Penki broliai Kalinauskai vencįamį tolokai nuo Mont

dingo sugyvenimo 30 metų įruo^tą Jurgio Mačionio mė- ta.
sos ir kitų valgomų reikme- Dabartiniu metu, Lietuva 
nų krautuvę, kuri randasi liko įkorporuota į Sovietų
Verdun mieste Montreal.

— J. Mačionis, pardavęs 
savo krautuvę Petrcniui, pa
sistengė įsigyti jau daug di
desnį biznįt. Jo naujame biz- 

yra labai pavyzdingi jau- i realio įetuvių tarpo, t y nyje galima pirkti ne tik
nuoliai Montrealio lietuvių vįlle LaSalle prįemiestyje,1 valgomų dalykų, bet ir ge-
tarpe, kulių tarpusavis gra- niekuomet nepatingi atsilan r° alaus- krautuvėje pa
žus sugyvenimas ir neatša-, kytį • lietuviškus parengi- tarnauja net iki septynių
limas nuo lietuvių tarpo, ke- mug jr juOS gausiai parem- patarnautojų.
lia didelį pasigrožėjimą.

knygelės išleistos Chicago, 
III.) Pirmosios knygelės v- 
ra ir angliškas vertimas: ( 
“Fifteen Liųuidated Priests ' 
in Lithuania, Chicago, 1943.” :

Sąjungą ir, raudonųjų dur
tuvų grąsinama, subolševi- 
kinama, toliau tęsia laikraš
tis.

Osservatore Romano_____________
straipsnį parašė Aleck Rich- TeL: Cicero 1484

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:SU rak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
iome Calls ln Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THERAPY 

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

HaturdajB # A M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 MJSl'AI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą ūkių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonus: CASAL 0628, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:80 a. m. Iki 8:30 p. m. 

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

to 8 P. M. SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

TINKAMAI PAGERBTI 
PAZNOKAI

ards (Kapitonas), tas pats, j 
kurs p. m. gruodžio mėne
syje pasauliui priminė apie 
Lietuvos išgyventą ir vis i 
tebegyveną terorą, lietuvius 
vadindamas “Iron Souls”. Joti. Jų vienturtis sūnus Al- i _ M. pĮačenis ir Matulis,

bertas yra gražiai išauklė- kurie laikė per keletą metų straipsnis tilpo The Catho- 
tas lietuviškoj dvasioj jau- bendrai biznį gerai ir gra- lic Mirror (Springfield, Mas- 
nuobs- ' žiai sugyvendami ir daryaa- sachusetts). Tarpe nužudy- ~“

Ilgiausių metų Kinderių mį gerą apyvartą, šiuo lai- tų kunigų Lietuvoje auto- «^optic

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien un 2 4 pp. ii (i-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir SfUniud. uždaryta.

Contlirt Stiklui 
Stiklus Atnuiijinuii)

seimai: ku PĮačenis Matuliui apmo- rius įsakmiai mini kun. V. į DR. WALTER J. SIVIATEK
kėjo ir lieka pats vienas biz
nio savininku.

žižiūnų namuose buvo ren 
giamas didelis balius. Bū- > 
rys darbščių moterų dirbo j
per savaitę kepdami garde-' JUOZAS ASTRAUSKAS 
sius ir puošdami namus. Tų : gu savQ malonia šeima iš. t
darbščiųjų moterų tarpe dir yyko . Ontarijos provinci- “ Matulis, pasitraukęs iš 
bo ir Paznokienė. Visos kai-‘ ją> otterville mįestuką kurlbendro biznio su Plačeniu« 
bėjo, kad sugrįš Zižiumenes apsigyvens gražiame ūkyje. i. atidaryti daug di-

Juozas Astrauskas gyven- desnės apyvartos biznį ir jau 
damas Montreale tvirtai re- savame name.

Vaitkus išbrolis Antanas 
U. S. armijos.

Nors moterėlės kartais ir 
būna plepios, bet paslapties, 
kurios tik Paznokienė neži
nojo, niekas neišdavė. Pas
laptis buvo ta, kad ne An
tanui ruošiama šis balius, 
bet Paznokams surpryzo vai 
šės, jų 32 metų vedybinio 
gyvenimo.

Paznokai yra daug nusi- j 
pelnę gero Montrealio lietu
vių tarpe. Jų darbas ir ne
šykšti ranka prisideda vi- i

mė lietuvišką judėjimą, ma
loniai visokiais būdais pa
remdamas bet kokius lietu
viškus parengimus darbu ir 
aukomis.

Reikia tikėti, kad Juozas 
ir jo maloni šeima, gyven-

DR. VAITUSH, OPT.
, LIETUVIS

Kohout ragina visus j 
atlikti pilietinę į

pareiga

Didžiausia Lietuviu
Jeweky Krautuvė

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

t r (vairius kitus 
auksinius ir si- 
tabriniua daiktus
už Jums Prieina
mas Kalnui

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

Taipgi taisome laikrodžius ii 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 

r muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEVVELRY — MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Balsį, dr. J. Dabrilą ir J. | OPTEMETRISTAS
Petriką, visi 3 Vilkaviškio 1 2201 WEST CERMAK RD. 
diecezijos, bolševikų nukry- 1 (V,rS M‘tropol,tfin 8tate BankO8) 
žiavoti birželio 22 d. Buda
vonės miške.

Lietuvos kunigų martiro

Te): — CANAL 7329
Vai: _ Kusdiin — 1(1 iki 12. 1 Iki 5. 7 
iki 9 -— šoštari. — 10 ryte iki G vak Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

Tel. VIR 0980 <office ir Namu.) j

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 1I

(Lietuvis Gydytojas)
4002 S. Archer Avė.

VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

5729 Ho. Ashiaud Avė 
*2-tros lubos)

(Mišo Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 3880

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

Palengvina akių įtempimą, kurie 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
enose atsitikimuose egzaminavimas 
daromu su elektra parodančia ma
žiausiu klaidas. Speciali ntyda 
atkreiptam* 1 mokyklos vaikus.

▼ALukKDOS; aao 1« ryt. iki I v. 
rak. Salnnail. p*c*i auta.ru.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė. 
Telefonu YARDS 1873

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami 1 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bliadness). kreipkitės prie asaaąa. 
Apsiima lėgydytL

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH KESOK1 MINEKAL 

BATH DRUSKĄ
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Frašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, Ui.
Southsaidiečlal, kreipkitės | SHIM- 
KUS DRVOS. 3301 S. Halsted St.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
HOOM 5

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlocb 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA III CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki » kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8213 
Rez. Tel. BEPnbUe 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.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Bd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Bes. Tel.: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. R. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pinąadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet 

------------------------------------------------
Tel.: GROvehill 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Kd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

1 Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedade Avenue

Į ▼▲LANDOS: nko 1-4 Ir 7-t kasdien 
lšaklrlant trečiad. Ir Mkmad.i--------------------------------------

‘ SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. V. P. SLEPIKAS

JOSEPH G. KOHOUT I
JOSEPH G. KOHOUT, kandida

tas Demokratų partijos sąrašan 
j State Senatorius lotame Sena
toriai dlstrikte, atsišaukia i tisus 
piliečius, kad kiekt ienas panaudo
tų savo pilietinę teisę ir balsuotų 
Priinary Rinkinių Dienoje, Balau- į 
dšio 9 d. Kohout pareiškė, kad į

ra labai svarbu kad kiekt ienas! 
pilietis balsuotų Primary rinki
muose, nes tik tada kandidatai y- 
ra nominuojami bendriems rin
kimams. Kohout pareiškė, kad 
Primary J ra taippat svarbūs taip į 
ir tikri rinkimai, ypatingai I5tame 
dlstrikte kur ten žmonės turės 
viena, inę progą pasiskirti savo 
kandidatus. Piliečiai kurie nebal- 1 
suo.ja Primar.v rinkimuose tokiu ! 
būdu leidžia politinėms mašinoms i 
skirti tokius kandidatus kurtę po- i 
litikieriams paklusnūs. Tokia pa- 1 
dėtis negelbsti reikale geros »al- 
džios ir politinės laisvės. Kohout 
palieka savo kandidatūrą piliečių 
rankose ir pilnai pasitiki, kad jie 
j) nominuos didžiuma balsų.

Visi piliečiai kurie įdomauja ir 
nori geros, teisingos tvarkos val
džioje yra raginami balsuoti a- 
telnantį antradienį, Balandžio 9 
d. ir padėti Demokratijai remiant 
Kohout kandidatūrą į State Se
natorius.

Galybė slapto balsavimo nu
spręs reikalą naudai Žmonių Pa
geidaujamo — JGE KOHGl’T.

(Skelb.)

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

Me-t E-nrne Uit'AT.ll Del
Miiolti: MAI.IAVI.

IK \ \1lMif, talpai —
VI ARTI A SIAOIII Vl\l,l\\t 

l.l{ V tltVIšI . fr — 
KEVI-TOM VAUSPAK.

Tinime Cinži.i l’a-irlokimą 
IHI«m. sii:m\F.s POI’II-ROS 

Domiame Anululilą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel. . — HEMlork 8262

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * *

68C3 W. Cermak Road
BERWY.N, rmiMOIS

Ofiso Tel. — Rerwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Bertvyn 6200

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. CALumet 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 Jevvelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

IuENGVŲ IŠMOKĖJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

įuo 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 
ij Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

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

rel. CANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublie 7868

TeL CANal 0257
Bei. TeL: PROspect 6656

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

Cm. 6958 So. Talman Avs.
Km. TeL GBOvshUl 0617 
OfHm TeL HSMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

tllARCUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS B AL. 11. 1933

WHFC - USDkilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RAD1O 
WCFL, 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverge vąk. 7:00

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO* 
744 West 35th Street 

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

šventadieniais—11-12.

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 

Namų Tel. PROspect 1930 

rel. YARds 2246

DR. C. YEZELIS
1 DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

rel. YARds 5921 
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 Ofiiso vftl . 1_3 ir 6_8;3o p. m. 

756 West 35th Street , Trečiadieniais pagal sutartį.

Dėkite Padangas kad Lie- DR. j E MAKAR 
tava atgautą nepriklausom;-1 OVDYTOJAS chirvroas

žmogus be tikėjimo, 
ąrklvs be žaboklių.

10758 So. Michigan Avenue 
. . VALANDOS: nuo 2—4 Ir 6—8
KalP Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 

Namo Tel.t PITLLMAN 8T7T

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

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4113 ARCHER AVENUE
' (kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.

UŽSISAKYKIT "DRAUGĄ" Nu0 j ,kl 8 v»k.«

auta.ru


Pirmadienis; Ealand. 3, 1046 DTTNRASm DRAUGAS, rmUAUO, rCTTITOTS

HELP W A N T E D Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

A “D R A U G O”
IK DARBŲ SKYRIUS Jjg

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Denvlioin Street 
Tel. RANdnlph »48S-»I8»

HELP WANTED — VYRAI

BRICKLAYERS
48 VAI,. | SAVAITE 
PASTOVrs DARHAT

S. N. NIRLSEN CO. 
Atsišaukite prie 

RELL * IIOWEI.I. STATYBOS 
KIMHALL IR TOVHY

PADĖJĖJO llt PORTERIO
Kepykloje dienomis darbus

1822 W. 10»n1 ST. 
CEDARGREST «I8I

BRICKLAYERS
IJNIJISTŲ

ATSIŠAUKITE
1118-1150 W. PERSHING RD. 

YARds 1919 KEDzie 1620

Reikia Molderio
Tapti Padėjėjas-Formanui Chica- 
gos foundrėje.

Turi būt patyręs prie visokių 
rūšių Pilkos Geležies kastingų.

Gera proga. Paduokite vardą 
adresą ir telefono numerį ir bū
site pakviesti pasitarimui. 

Rašykite — Box 1225, DRAUGAS 
127 N. PEARBORN, CHICAGO 2

VEDUSI PORA 
VIRTI IR PATARNAUTI

Pilną laiką ir apžiūrėti namus. 
Jūs turėsite savo gyvenimui vieta 
— 3 moderniški kambariai, mau
dyklė, atskiras įėjimas, garadžius 
karui jai reikalas.

MISS SERPLESS 
PASAUKITE — SUPERIOR 8900

HELP WANTED — MOTERYS

P R O G A

Jaunom Merginom
Uždirbti 60 e. į valandą laike 

mokinimo.
POUER MACHINE SIUVIMO 

INSPEKTAVIMO ARBA 
RANKOMIS SIUVIMO DARBAI 

Keletą merginų užsidirbo
$1.00 į vai. po 4 sav. pamokų. 

DORALL SPORTSWEAR CO.
115 S. Market St.

Miss Piz.za 6th Fl.

TYKUS ĮVAIRUS DARBAS

Greitiems pirštams klejuoti au
deklą prie jevvelry display. Jauni 
ar seni. 5 dienos, maža dirbtuvė. 

Malonėkite rašyti pasimatymui Į

ROY MFC. CO.j
420 N. RUSU ST.1________________________________

Girls and Women
•PUNCH PRESS OPERATORS 

' DRILL PRESS OPERATORS 

SPOT WELDERSI

And miscellaneous workers. 
Steady \vork, good wages.

2235 S. WESTERN
CANAL 2349

PARDAVfcJ e K EPYKLOJE
Pilno ar dalinio laiko. Gera mokestis.

1822 AV. lOSrd St.
CEDAKt RĘST <1181

Snrpalius Pijus, gyvenęs Brook- 
lyne ar Bostone.

Saiikaitis Juozas, iš Lankupiių 
km., Gražiškių vai., Vilkaviškiu 
ap., gyvena New Yorke.

Politikieriai dvikova Sugriautas cukraus
Havana,

Ministeris Diego V. Tejera

PAIEŠKOJIMAS
ATANAS PUIDOKAS, iš Salantų pa
rapijos, paeiško savo parapijonų Sa
lantiškių iš Tūzų kaimo. Kreipkitės 
j MARIAN FARM, Hinsdale, III.

NOKI PIRKTI
NORI PIRKTI OKI — nedidelę, prie 
kelio su namais ir budinkais. Pra
neškite tuoktus kas tokią, ūkj turi, 
nes pirkėjai atvyks apžiūrėti. Rašy
kite — JONAS GERULIS, 812 AV. 
33rd St., Chicago 8, III.

HELP AVANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie single needle. Labai reikia. 
Gera mokestis, pastovus darbas, 
gera transportacija.

913 W. ROOSEVELT RD. 
CANal 8952 — Mr. Koraeh

Parulis Vincas, gvv. Baltimn- 
rėje, siuvėjas.

Petrauskaitė Ona, duktė Onos 
|ir Kazio Pilipaičių, kilusi iš 
j Truskavos, Panevėžio ap., gyve- 
; misi Brooklyne.
1 Piečiukaitis Jurgis, iš Šakitų 
np„ gyvenęs Balt bliovė jo.

Pipiras Jonas, iš Lukšių km., 
Jurbarko vai., gyvenęs Kevanėje.

Pulkio Antano, iš Užvenčio 
vaisė., Šiaulių ap., giminės ir pa- 
žjstami prašomi atsiliepi i.

Puniškaitis Jonas, kilęs iš Pod- 
gelumhiškiii ktn., Sasnavos vai.,

! Marijampolės ap., gyvenęs Nevv 
; Yorke.

Raubienė-Šekailė Juzė, iš Troš- 
jkunų m., Panevėžio ap., gyvenu
si Bostone, Mass.

Į Ruehinskas (Ručinskas?) Kos
tas, gyvenęs B rookl.vn e.

Rūkštelė Jurgis ir Rukšlelė Ka
zys, kilę iš Pajevonio vai., gy- 

' venę Brooklyne.
Ruzgas Antanas ir Ruzgas Juo- 

Izas, kilę iš Raistinilų km., Tau
ragnų vai., Utenos ap., ir jųdvie
jų šeimų nariai.

Sajauskas Juozas ir Sajauskas 
Kostas, kilę iš Kalvarijos vaisė., 
Marijampolės ap.

Sareeviėiai, Boleslovas, Juozas 
ir Povilas, gyvenę Pbiladelphijoj.

Uždarė skerdykla
Muncie, Ind. — John 

Martmeyer, vice prezidentas 
Kuhner Packing Co., prane
šė, jog firma sulaikanti gy
vulių piovimą mėsai, nes ne
matanti vyriausybės energin 
gos akcijos black marketui 
kelią pastoti.

Atrodo, neužilgo bučernės 
pradės užsidarinėti, nes iš 
skerdyklų negaus mėsos.

pačiupę siūlo galą priėjo 
prie paties centro cukraus 
black marketo. Surasta 14,- 
000 svarų cukraus nusukto

Smitiis-Tomašūnititė Helena, ki- į iššaukė j dvikovą Darbo Mi- Los Angeles, Calif. — Fe- sandeliuose ir paruošto
lusi Debeikiuose, l ienos apakr., Į nisterį Carlos Azcarate. Se- deralės vyriausybės agentai black marketui.

kundantai nustatys dueliui---------------------------------------
vietą valandą ir ginklus.

Havana, Guba. - ftvietino

gyvenusi Albanv, iN. V. Jos vv 
ras daktaras Antanas Smitas.

Smolniskiis Antanas ir Kmol- 
niskas Ignas, iš Seinų ap., gyve- | 
nę San Frnneiseo, Cnl'if. _ .

Songalo, Kazimieras, Pranas, fi
na ir Antanina, gyvenę Manebes- ,
toryje. . iokyo. — Okupacinė A-

Štnlulonis Auna, iš Kalvarijos merikos vyriausybė įsakė 2,-
val., Marijampolės ap., gyvenusi 800 vadinamų taksi šokikių I

Tokyo valomas 15tam Distrikte 21mam Warde

SKALBĖJA reikalinga dirbti nuo 
l’irmad, ištisai Penktad. k aš savai- 

1 tę. Klebonijoje. Valgis duodamas. At
sišaukite — 6312 S. Oakley Avė.,
Tel. — PROS. 3015.SIUVIMO MAŠINOMS

OPERATORIŲ
Prie single ir double needle ma
šinų, siuvant galvoms apdangalus
didelėje šviesioje dirbtuvėje kur Mūsų vyniojimo ir finishing 
randasi nepaprastos darbo sąly- 
sąlygos.

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

AMERICAN
NEEDLE & NOVELTY CO.

2331 N. Washtenavv
( 1 Uokas j rytus nuo falifornia, 
arti l'Tilierton Avenue. 724018

VYRAI IR MOTERYS

PROSY’TOJO
Pataisytojo moterų dreses, siūtus 
Ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Speeialty Krautuvėje.

KREIPKITftS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

MERGINŲ — MOTERŲ 
PATRAUKLUS DARBAI

de
partamentuose. Didelė maisto ga
mybos įsteiga. 17 metų ar suvirs. 
Pradinėms mokestis 50 c. į vai. 
Viršlaikis laikas ir pusė virš 40 
vai. Atostogos. Puikūs pietai že
ma kaina. Patogios ir malonios 
aplinkybės.
GRENNAN BAKERIES, INC. 

118 S. Oakley Blvd.

L

Traverse City, Mich. — į 
Šiaurinėj Michigan valsty- 1 
bės daly šiomis dienomis iš
degė 35,000 akerių miško. 
Pulkai savanorių ugnegesių 1 
deda pastangų, kad gaisras j 
nepersimestų toliau į kitus 
miškus.

GIRI,
For general ofiTee work. Exper- 
ience not necessary. 5y2 day 
week.

NORMAI, TOWEI, SERVICE 
2812 S. YVabash

Trys divizijos dirba
Joseph A. Connor, U. S. 

Civil Service Commission re- 
gionalis direktorius, prane
ša, kad vasario mėnesį, š. 
m., federalius darbus gavo 
45,000 pastarojo karo vete
ranų. **| |

Reikalauja pašalpos 
jauniems vestis

Washington, D. C. — Vie
nos kolegijos profesorius iš
kėlė visai naują dalyką. Jis 
reikalauja, kad jauniems 
tuoktis vyriausybė teiktų 
subsidijų (pašalpos).

“Jei mes galime teikti sub
sidijų kiaulėms skersti, kor- 
nams Iowa valstybėje augin
ti, dėl ko negalime teikti 
subsidijų jaunųjų vedy
boms?” — pareiškė profe
sorius, kurio vardo spauda 
neskelbia.

Jauni vyrai atideda vedy
bas toliau dėlto, kadi jaučią 
nepajėgsią užlaikyti šeimą. 
Vienatinę išeiti iš to profeso
rius mato vyriausybės pa-

Du ketvertuku mirė
Kelso, Wash. — Du ket

virtukų, kuriuos šiomis die
nomis pagimdė Mrs. Ruby 
Pierce, 36 metų amžiaus, 
mirė trumpai gyvenę. Kiti 
du gyvena. Jos vyras prieš 
mėnesį žuvo darbo vietoje.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN

BRANDfiS
RUM’O

VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
.......... — - Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN
KANTER

"Lietuviškas
žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Worees1er, Mass
Stasiukaitis Jurgis ir Stasiu

kaitis Karolis, kilę iš Paiižuolių 
km.. Ukmergės ap.

Stripinytės, Marcelė ir Ona.
Stungurai, Benigna ir Anta

nas, išvykę iš Krakių, gyvenę 
Bavonne.

šakaiis ar Šakalys Jonas, kilęs 
iš Švenėionilų ap., Vilniaus kraš
to, gyvenęs Čikagoje.

Šakalytė Apolonija, iš Švenčio
nių an.. Vilniaus Krašto, gyve
nusi Čikagoje.

Šiupieniai, Koste, Jonas. Juo
zas ir Marė, vaikai Vinco ir Ma
rės Šiupieniu, kilę iš Džeka'ueiz- 
nos km., Kriokialaukio vai., Aly
taus a p.

Šomka Jonas ar Juozas, iš 
Laiškonių km., Linkuvos vai.

Tamulevičius Jonas, iš Marcin
konių km., Varėnos vai., Trakių 
ap., siuvėjas.

Urbanavičiūtė Megė, gyvenusi 
Brooklyne ar Bostone.

Vnlentfivičiūtė Ona, kilusi iš 
Pakiauliškės km., Klebiškiu vai., 
Marijampolės ap., gyvenusi Broo
klyne.

Valužis Aleksas.
Vasiliauskas Juozas, iš Gluš- 

kaibūdės km., Sasnavos vai.. Ma
rijampolės ap., gyvenęs \Vater- 
burv, Conn.

Velykis Alfonsas ir Velykis 
Kazimieras, kilę iš Juknėnų km., 
Daugailių vai., Utenos ap., gy
venę Vonkers.

Zabulionis Karolis, kilęs De
beikiuose. Utenos ap., gyvenęs 
New Yorke, kur buvo vyno biz
nyje.

Zareekienė-Skripkaitė Ona, ki
lusi iš Lazdijfų.

Zarzeckienė (anksčiau Reklai- 
tienė)-Zenkevieiūtė Magdė, iš 
Gelčių km., Marijampolės apskr., 
gyvenusi “Dubojuje”.

Zelenkevičius Antanas, iš Pa
vytos km., Garliavos vai., gyve
nęs New Yorke.

Žiliai, Petras ir Povilas, iš

ATYDA
Taisome

REFRI6ERAT0RIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

užsiregistruoti fiziniam eg-1 $ hCMCCIA 
zaminavimui, kad tokiu bū-1 Kl! l/laP ILjl V 
du užkirstų kelią veneriš-
koms ligoms, kurios labai 
plinta tarpe Amerikos ka
reivių.

VISIEMS MANO DRAUGAMS 
BALSUOTOJAMS ir PILIEČIAMS!

Gondingos km., Plungės valse., 
Telšių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
41 West 82nd Street

Lithuania
New York 24. N. Y.

Balsuokite

VISŲ SPALVŲ

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

$2.98

Gal.
Unitized rinunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANTTAS— Klljonkės (Oil Clothk Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposlte l-uri. Bros. Store 
Lewndale 0104

Mes Oalim Rekomenduoti Atsakomln- 
sus Mallavotojus Ir Popiei uotojus.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreifkitėa Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO. y
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 

Muziko^ Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

PRIMARY

Anfrad., 

Bal. 9 d. 

1946 m.
ALDERMAN

JOSEPH F. ROPA
VVARD COMMITTEMAN

Rekomenduoja ir Endorsuoja
SEKANČIUS KANDIDATUS

EDWARD J. ZEMAN
UŽ STATE SENATORIŲ

MATT FRANZ

S FRANK KRASNIEWSKI
Už STATE REPRESENTATIVES

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!

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tnrtas VlrS $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

.... ................ ... ■ i ........... r?i

ftlą pinigų sumą KEISTTJTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naujų, arba seną namų, statyti naujų, arba remontuo
ti dabartinj savo namų be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rlghts 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 8,111.

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

1884 South Oakley Avė. Chicago, IlUnois
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.

Advertiaing in “Draugas** brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Rūpinkimės Savomis Organizacijomis
Nuo organizacijų stiprumo ir veiklumo daug pareina 

ir mūsų bendro darbo Lietuvai laisvinti pasisekimas. 
Nors ir visos ideologinės grupės išvien veiksime, vie
nybė nebus stipri, jei mūsų organizacijos bei draugi
jos bus negausingos, neveiklios. To neužmirškime.

Toje vienybėje lietuvių katalikų vaidmuo yra vienas 
iš pačių svarbiausių. Būdami gausingiausi skaičiumi, 
būdami jautrūs ir duosnūs, dar daugiau negu ligšiol 
galėtume nuveikti savo tėvų krašto gerovei, jei tarp 
savęs būtume geriau susiorganizavę ir vieningesni.

Ligšiol mes per mažai kreipėme dėmesio į tokias sa
vo organizacijas, kaip Lietuvių R. K. Susivienymas A- 
merikoj, A. L. R. K. Moterų Sąjunga, Lietuvos Vyčiai, 
Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjunga, Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjunga. Jos visos mūsų visuomeniniame gyve
nime reikalingos ir todėl turėtų turėti žymiai daugiau 
paramos, negu dabar turi. Daug šaunių vyrų ir mo
terų yra, kurie turėtų būti vienos ar kitos tų organi
zacijų nariais, tačiau vis dar prie jų nesideda. Gaila, 
kad taip yra.

Pasižiūrėkite, kas darosi kitų tautų tarpe. Jų fra- 
ternalinės apdraudos organizacijos ypatingai yra gau
singos ir savo finansais turtingos. Taip yra dėl to, kad 
tų tautų žmonės giliai supranta apdraudos ir organi
zuotumo svarbą. Mes tuo žvilgsniu gana toli nuo kitų 
esame atsilikę.
KAS MUSŲ VEIKLĄ SMULKINA

Mūsų centralizuotą veikimą smulkina per daug lo
kalizuojamas veikimas. Yra jau tokių vietų, kurios 
pradeda bijoti dėtis prie bet kokios centralinės orga
nizacijos, ir iš centrų bijoma bet ką įsileisti. Tasai 
reiškinys pakerta sparnus mūsų organizuotai katali
kiškai akcijki ir sekmingesnei tautinei bei, visuomeni
nei veiklai. „

Jau laikas pradėti rimčiau žiūrėti į lietuviškąjį vei
kimą. Praktiškas veikimas pasidaro tada, kai tautie
čiai tampa nariais naudingų organizacijų, apimančių 
visą mūsų visuomeninį gyvenimą.
KONGRESĄ ŠAUKIANT

Visos mūsų taip vadinamos centralinės organizaci
jos yra Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos narėmis. 
A. L. R. K. Federacija, tai mūsų, Amerikos lietuvių 
katalikų, vienybė, mūsų veikimo centras. Ir tasai mū
sų centras būtų žymiai stipresnis,jei prie jo priklau
sančios organizacijos nariais būtų gausingesnės ir fi
nansais turtingesnės.

Todėl labai gerai, kad A. L. R. K. Federacijos centro 
valdyba nutarė sušaukti šiemet visuotiną Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongresą (rugpiūčio 25 ir 26 dd., 
New Yorke). Kongresas sudarys galimumus suvažiuoti 
mūsų organizacijų vadams, veikėjams, čia kalbamais 
klausimais pasitarti ir surasti tinkamas priemones, 
kuriomis būtų galima sėkmingiau auginti mūsų orga
nizacijas ir stiprinti lietuvių katalikų vienybę.

★
Be Maskvos Žinios Nė Žingsnio

Iškyla aikštėn, kad Jungtinių Valstybių sekretorius 
Byrnes iš anksto žinojo, kad Sovietų Rusijos amba
sadorius Gromyko išeis iš JTO saugumo taryboš po
sėdžio. jei nebus išpildytas jo reikalavimas atidėti Ira
no klausimo svarstymą iki balandžio 10 dienos. Apie 
,savo žygį Gromyko papasakojęs sekr. Byrnes pirmą

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS.. . I 1.. ■
JTO saugumo tarybos suvažiavimo dieną prie stiklelio 
atstovų priėmimo puotoj.

Ambasadorius Gromyko tada pasakęs, kad jam kito 
išėjimo nesą. Ką Maskva pasako, tą jis šventai turi 
vykdyti. Vadinas, jam jau iš anksto buvo įsakyta iš
eiti iš to suvažiavimo, jei Maskvos užgaidos nebus pa
tenkintos.

Stalinas, kaip ir visi kiti diktatoriai, net savo išti- 
kimiausiems agentams ir bernams nepasitiki. Nei vie
no žodžio pasakyti, nei vieno, kad ir mažiausio, raš
telio parašyti negali be diktatoriaus žinios, sutikimot
ir pritarimo. Visur, visuomet ir visame kame inicia
tyva priklauso išimtinai diktatoriui Stalinui.

★
Lyg Kurmiai Bijo Šviesos
Prasidėjus sąjungininkų tarybos Japonijai posėdžiams, 

rusų delegacija tuojau pareikalavo, kad iš posėdžių bū
tų pašalinti spaudos atstovai. Bet demokratinių val
stybių atstovai tą diktatorišką rusų reikalavimą atmetė 

Matot, kur tik rusas bolševikas savo nosį įkiša, ten 
jis nori atimti spaudos laisvę, nes nori, kad tautų po
karinės problemos tamsybėje ir slaptybėje būtų ri 
šamos. Bolševikai yra lyg tie kurmiai, kurie bijosi 
saulės šviesos.

APŽVALGA
Melagysčių Leidinys

Į mūsų rankas pateko anglų kalba leidžiamas biu
letenis “Baltic Revievv”. Leidėjais pasirašo “The Joint 
Baltic American Information Committee“.

Visas biuletenio turinys yra persunktas melagys 
temis ir griežtu stovėjimu prieš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonių teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Biuletenio tikslas, kaip aiškiai matyti, yra 
teisinti Sovietų Rusijos baisųjį smurtą, kokį ji pa
pildė užgrobdama Baltijos valstybes ir pavergdama jų 
žmones.

Pavarčius to šlamšto lapus, aiškiai matyti, kas jį 
leidžia ir kas finansuoja.

★
“Catholic Mind”, katalikų mėnesinis žurnalas, išlei

do 1,000 numerį. Per keturiasdešimts metų šis žurnalas 
išeidavo du kartus į mėnesį. Nuo 1943 metų jis leidžia
mas tik vieną kartą į mėnesį. Už kontinentinės Ame
rikos sienų žurnalas turi skaitytojų 45 kraštuose. Jį 
prenumeruoja: 55 nuošimčius kunigai ir vienuoliai, 13 
nuošimčių seserys vienuolės ir 32 nuošimčius pasau
liečiai.

Sovietų Maršalas Žukovas Laimina Hitlerio 
Darbus

Sovietų okupuotoje Berlyno dalyje vokiečiams lei
džiamas laikraštis “Berliner Tageszeitung“ įsidėjo 
straipsnį apie vietovardžius Rytprūsiuose: Ten rašoma, 
kad senais laikais įvairūs svetimšaliai keliautojai, pirk
liai ir kiti atėjūnai labai sužalojo, iškraipė ir subiau- 
rojo vokiškuosius vietovardžius Rytprūsiuose. Tų atė
jūnų pasėkoje daugelis vokiškų vietovių, upių, kaimų, 
miestelių gavo visiškai nevokiškus, svetimus vardus, 
kurie ilgus amžius vokiečiams darė gėdą. Prieš pat šį 
karą vokiečių vyriausybė šiai gėdai padariusi galą: 
visi nevokiški vietovardžiai buvo apkeisti vokiškais. 
Tada vokiečiams visiškai svetimi vietovardžiai, kaip 
Eitkūnai, Pilkalniai, Stalupėnai, Įsrutis ir kiti atgavę 
savo tikruosius vardus ir pavirtę į Eytkau, Ebenrod, 
Innstenburg ir t.t. Laikraštis šituo Vokietijos vyriau
sybės žygiu labai patenkintas, laiko jį teisingu ir giria.

Niekam nėra paslaptis, kad rytiniai Rytprūsiai yra 
Lietuvos žemės dalis. Lietuviškieji vietovardžiai nebu
vo atnešti svetimų pirklių ir keliautojų, bet yra tik
rieji tos žemės vardai. Daugiau kaip prieš tūkstantį 
metų vokiečių ordenas tą Lietuvos dalį nukariavo, iš
naikino lietuviškų giminių žmones, bet lietuviškųjų 
vietovardžių neįstengė išrauti iš žmonių kalbos. Na
cinės Vokietijos potvarkis, išleistas prieš pat karą 
Rytprūsių vietovardžių suvokietinimo reikalu, palietė 
grynai lietuviškuosius vietovardžius, kurių Rytprūsiuo
se buvo labai daug.

Gaila, kad Sovietų okupacinių organų globojamas 
laikraštis nutylėjo, jog tas potvarkis buvo išleistas 
Hitlerio įsakymu. Anuo metu apie tai rašė visa vo
kiečių spauda. Tada Hitleris buvo savo galybės vir
šūnėje, ruošėsi užvaldyti pasaulį, o tuo savo žygiu no
rėjo parodyti, kad jis be pasigailėjimo naikins visa 
tai, kas yra nevokiška. Nesistebim, kad vokiečių impe
rialistinės svajonės nėra dingusios ir dabar, bet tru
putį keista, kad maršalas Žukovas Hitlerio darbus lai
mina. Tuo būdu raudonasis maršalas yra vokiečių im
perialistinių planų rėmėjas, kurių neįstengė įgyven
dinti nė jų kūrėjas Hitleris. St. Devenis
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Laiko Laiptais
ROMANAS

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas

★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO

“Stebėkis” pasauli ! 
Džiaugsmo ašaras varvinkit, 
visi durniokščiai! Ar girdė
jote, kruvinasis Stalinas, 
staiga, kaip tas lakštingala 
kurs kumeliukus piauna, — 
sučiulbo ir “graudžiai’’ už
giedojo apie taiką. Jis per 
Maskvos radijo paskelbė, 
kad “tatuška” Stalinas as
meniškai taikos nori, ir kad 
visa “matuška“ Rosija tai
kos nori...

Kokį durnių tas bolševi
kų “tatuška” volioja? Ar 
seniai Stalinas savo “rimto
je” kalboje, kai Churchillą 
koliojo, pabrėžtinai klausy
tojus graudeno, kad “Sovie
tai militariškai turį būti 
stipriausi pasaulyje”? Ar 
ne taip jis kalbėjo? O gal 
nerimtai, tik ‘juokaudamas’ 
kalbėjo? Ir sunku suprasti, 
kada Stalinas melavo, ar kai 
į Rusijos tautą iškilmingai 
kalbėjo, ar pastaruoju laiku 
kai su reporteriu Gilmore 
šnekėjo? Tai bent “lakštin
gala”!

★ ★ ★
Kam vilkui reikalingos 

toks ilgas, ilgas liežuvis? 
Na gi, kad krauju apmozo- 
tą savo snukį nusilaižyti. 
Kam Sovietų Rusijai reika
linga užlaikyti eilę bolševi
kiškų laikraščių čia Ameri
koje? Ir kam Sovietai šeria 
“sendvičiais” savo propa
gandistus bei šnipus čia A- 
merikoje? O gi tam, kad jie 
aplaižytų Sovietų papildytus 
kruvinuosius darbus, kad 
jie “zalatintų“ bolševikų vil
kiškus smurtus, kad jie nu
kreiptų žmonių atydą nuo 
s.mauglės Rusijos imperija- 
listiškų planų.

Kaip vilkui yra reikalin
gas ilgas liežuvis, taip So
vietų Rusijai yra reikalingi 
jų propagandistai.

★ ★ ★
Žodis “demokratija“ yra 

graikiškos kilmės: “demos” 
reiškia “žmonių“, ir “kra- 
tia“ reiškia “valdžia”. Tai
gi sąvoka žodžio “demokra
tija” yra “žmonių valdžia”.

Ameriką valdo žmonės 
per savo išrinktus atstovus, 
tad Amerikoje viešpatauja 
tikroji demokratija, čia kiek 
vienas pilietis yra laisvas ir 
pilnateisis žmogus.

O kas valdo Sovietų Ru
siją, ar žmonės? Visiškai ne. 
Ten žmonės yra beteisiai 
vergai, ir juos valdo kruvi
niausias pasaulyje diktato
rius Stalinas. Ne žmonės jį 
išrinko, bet pištalietiniai bol 
ševikų komisarai, kurie sa
vo vergams įsako balsuoti 
taip kaip komisarai nori. Ir 
bolševikaį dar išdrįsta save 
vadintis “demokratais“. 
Jiems geriau priderėtų va
dintis “bestfjokratai“, o ne 
“demokratai“.

★ ★ ★
Liūdna, kad Liudas Gira, 

liūdesio apimtas, guli supa- 
raližuotas Vilniuje.

Perskaitę šią mano pasta
bą, bolševikai sušuks: “Žiū
rėkit, tas klerikalas Vidikas 
nekrikščioniškai pasišidina 
iš poeto Liudo Giros baisios 
nelaimės; o gal dar jis pa
sakys, kad tai Dievo baus
mė jam už savęs parsidavi
mą Stalinui”!

Aš tikrai nesišidinu. Tik

(Tęsinys)

— Kaip gi, brangioji, aš 
galiu nevažiuoti, jei noriu 
tarnauti ir užimti aukštą 
vietą. Ir ką tau, mažyte, 
kliudo blogi laikai. Štai, žiū
rėk, — Vytautas pasiėmė 
Marytę už rankos, kita ran
ka apsikabino liemenį ir nu
sivedė prie sieninio kalen
doriaus. Atvertė lapelius ir 
parodė lapkričio 10 dieną: 
— Štai, šiandien 20 spalio, 
o 10 lapkričio aš jau būsiu 
namie. Gerai?

— Jeigu jau taip reikia, 
ką darysi, — nelinksma at
sakė Marytė.

Vytautas meiliai pabučia
vo žmoną ir išėjo į tarnybą. 
Marytė atydžiai sudėstė jam 
reikalingus daiktus į čemo
daną, ten pat įkišo savo fo
tografiją.

Vaikučiui užmigus, pa
prasta savo darbų tvarka 
ėmėsi už knygų. Deja, Bu
vo perdaug išsiblaškiusi, kad

noriu apie poetą Liudą Girą 
pastebėti štai ką: Kadaise 
jis buvo atspauzdinęs savo 
poezijų rinkinį “Dul, dul dū
delė, Graži mano mergelė“. 
Man tos jo dainos patiko ir 
už tai Liudo Giros talentu 
gėrėjausi. Bet kai iš Rusi
jos raudonarmiejcai atmau- 
rojo į Lietuvą, tai tas pats 
Liudas Gira persivertė ra
gožium ir uždainavo “Plim, 
plim, plim, — solnečko Sta- 
lin”. Tuomet mano akyse 
Liudas Gira jau ne tautos 
dainium buvo, bet tautos ju- 
došium.

BcF

galėtų, šiandien dirbti proto 
darbą. Ir, iš viso, prie kny
gos ji gali prieiti, tik nuo 
būtinesnių savo pareigų at
likusi, nes, be to, kad stu
dentė, ji buvo mažo vaiko 
motina, šeimininkė ir žmo
na. Šiandien išvažiuoja jos 
vyras. Laimingai kelionei 
jai rūpį geriau jį pavaišinti 
pietumis, paruošti kelionei 
maisto — juk važiuoja į Ry
tus. Užvožusi savo tarptau
tinę teisę, užsimetė viršuti
nius rūbus ir nubėgo į ar
timiausias rinkas, kad pi- 

■giau nusipirktų mėsos pie
tums.

Ką jis geriausia mėgsta?
— pagalvojo ji rengdamos:
— Pomidorinę sriubą, Vie
nos šnicelius ir kremą. Ge
rai. Visa tai bus.

Kaip gi nebus, kad jos 
brangusis tai mėgsta.

Tuo metu, kai Zosė rai- 
vėsi lovoje, tingėdama kel
tis, Marytė jau grįžo iš rin
kos gabaliuku jautienos, tri
mis šniceliais, ilga dešra ke
lionei ir kitais valgomaisiais 
daiktais nešina. Rūpestingai 
ji graibė sriubą, šutino po
midorus, mazgojo ryžius: 
kad būtų gardi sriuba, kad 
Vytautui patiktų, kad gar
džiau pavalgytų, nes ten ka
žin kaip valgys. Ji žino: Vy- 
tulis, dėl savęs neišlaidus, 
gal net perdaug taupus.

— Dūnia, te, išmušk šią 
smetonėlę. Išeik į balkoną, 
ten vėsiau: greičiau susi
muš, o tai sustingti nespės,
— įsakė ji tarnaitei.

(Bus daugiau)

STASYS LITWINAS SAKO:
11 H A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UnDnlV — visokios kuries namamsVISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS: Hr

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Darų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
.Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board —- Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėju

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212

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

=9= 46

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

i.Miiit c. s. goveiiamest si pekvision

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

3:!
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Westpulmaniečiams 
Žinotina

Bronius VeSola Vėl 
Pasižymėjo Scenoje

kas irgi pagirtinai išsitarė! IZ ■ ; naiinn Ir a 
apie Broniaus lošimą. Jis flcZIlIU,
pareiškė, jog ‘Socond Gues- (Įgjjflg Jg|-Q

ąuette Park, birželio 9 ii
rugpiūčio 25. Bronius Vešota Chicagos sisekimo, turi keletą pavy- Policija suėmė Helen Le-

Šv. Antano, Cicero, Dirže- lietuviams gerai žinomas kušių dalių — kaip pav., pa- vinson, gyvenančią pietinėj
lio 16 ir rugsėjo 1. kaipo pasižymėjęs artistas- sikalbėjimai tarp veikalo miesto daly, kurios namuose1

Visoje Amerikoje, kur tik Šv. Kryžiaus, Town of vaidintojas. Prieš kelis me- žvaigždės Al Schacht ir drū- lado 5,000 vertės auksinių
randasi kiek gyvesnė lietu- Lake, birželio 23 ir rugsėjo tus jis su broliu Kaziu vai- tuolio, storulio beisbolinin- *r kitokių daiktų. Moteris
vių kolonija dirbama, kru- 8. dino savo paties veikalą ko (second baseman) Bruno 8^nas^ nieko apie tuos daik
tams ir renkama drabužiai Nekalto Prasidėjimo, Bri- ‘ Lietuva, Tėvynė”. Paskui Vešota. tus nežinanti. Policija ieško
irmaistas Lietuvos nuo ka- ghton Park. briželio 30 ir vaidino žymią rolę Chicagos Henry Murdock dienraščio j°s vyro ir kito komPanie- 
ro nukentėjusiems tremti-! rugsėjo i5. Lietuvių perstatyme “IŠ j “Chicago Sun” kritikas irgi riaus’

Lietuvos Vyčiai liepos 4. Meilės ’ Be to, yra vaidinęs pabėrė pagyrimų dėl Bro- -----
Šv. Kazimiero, Chicago įvairias roles per radio, lie- ,>niri;ni™n Kalbininkai sutinka

tuvių parengimuose ir 1.1.
Vasario mėnesį Bronius 

vėl pasižymėjo Chicago O- j išgirta.

niams.
West Pullmane kolkas ty- . 

lu, nes ten nesiranda Bend- He^ghte, hepos 7 
ro Amerikos Lietuvių Fon-
do Šalpos skyriaus. Tačiau iePos.

Šv. Mykolo, North Side,

čia randasi keletas gerai vei- Auš_r°s ^artų' West Slde- peros didžiulėj ir puošnioj
kiančių organizacijų ir gerų rugpiūčio 11.

m j įsi?. Dienraščio Draugo”, rug-veikėjų. Tad reikėtų suairu- Labor
pinti savo kolonijoj įsteigti J

salėje perstatytame veikale 
‘ Second Guesser”. Nors vei

ser”, nežiūrint bendro nepa-

niaus vaidinimo. Viena pa ! , , .. „
ties Broniaus sumanyta sce-' nuomone- kad nialajiecių kai

paskelbė vajų sukėlimui dvy- REDAKCIJOS
liką milionų dolerių kovai su ATSAKYMAI
vėžio liga. Illinois valstybei LRKSA 160 kp. valdybai.
kvota paskirta $909.480.

Britai laukia milionų
London. — 1947 m. vasarą 

britai tikisi sulaukti milio- 
ną vizitorių, žinoma, dau
giausia iš Amerikos ir daro 
planus įsteigimui įvairių 
vylionių (attractions) jiems

gu Į išnaudoti. Britai tikisi, kad 
vizitoriai per metus jiems 
paliks iki keturių milionų

Pranešimą apie kuopos su
sirinkimą sekmadienį, ga
vom šeštadienį ir dėlto jis 
netilpo šeštadienio numery
je.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765na buvo beveik visų kritiku ba yra . '“fviausia visam 

* pasaulyje. Jų kalboje yra 
tik keli veiksmažodžiai, nė-

. . <r * a , . ra prielinksmų, jokių žodžių --------
___ ((TA______ ’,, įsdestymų ir dėlto jie neturi

net gramatikos.

Bronius Vešota, brolis Ka

eitame “Draugo” koncerte
kalas buvo kritikų smarkiai operetėj “Sveikam Ligos Nepinti savu . Kflyimiprn Akad Rp l Į r---------J ---------------- ®

BALF skyrių, kuris galėtų JŲ ™™ AKaQ' Ke’ išpeiktas ir vos po dviejų Įkalbėsi' labai vykusiai vai- , Parduotai miedflV
, ■»___ ____________ iri: lUEbejU LV, loovoimn fiiroin n a i ■ UIUUVIUJ IIlIvJiVIJ, . . , mėjų rugsėjo 29.šį labdaringą darbą pradėti. PIKNiKAj KITUR:

Kaip visur, taip ir čia, zmo- Dienraščio “Draugo”, 
nes šį kilnų tikslą rems. Bergrnan’s Grove, liepos 14.

Balandžio 14 d., 3 vai. po- Sophie Barčus vakarušnin- 
piet West Pullmane parapi- kų. Justice Park, birželio 
jos salėj įvyksta didelės ir 23.
svarbios prakalbos. Kalbės ---------------------

Barauskas ir žurnalistas s'. Kas Pirmieji Aukojo 
Pieža. Pastarasis ką tik lan- |Z X I fpnfAr 
kėši Romoje ir kitose Euro- lx Ul L V*C,I,CI

savaičių turėjo užsidaryti, 
kritikai tačiau aukštai išgy
rė Broniaus vaidinimą, nors 
jis turėjo tik antraeilines 
roles ir retai pasirodė.

Veikalas ‘Second Guesser’ 
sukasi apie “baseball” loši
mą. Bronius šiame veikale

dino SIMO rolę, žada neuž
ilgo vėl pasirodyti scenoje 
lietuvių tarpe.

Padėka

Rolla, Mo. — Šis miestelis 
šiomis dienomis parduotas 
iš varžytinių. Aukščiausias 
pasiūlymas buvo $10,000. 
Miestelį sudaro: 120 akerių ■

1 žemės, 14-kos kambarių 
Lietuvių Universiteto Klū- 1 viešbutis, geležinkelio stotis, 

lošė dvi roles: vienoje tavo bas. “ori P^ėkoti visiems, , du mūriniai dviejų aukštų 
Brooklyno beisbolo mėgėjas, ku"e at3llanke ! pavasarini „amai, gazolino stotis ir ke-
o antroj rolėj buvo beisbolo V.akaf* koV° 31 d. Lietuvių : lėtas turistų pašiūrių. 

j j Auditorijoje, «-»•«>-7,10 oi™,.Gražus skai
čius žmonių pritarė klubo i|7niinlo
užsimojimui padėti pabėgę- OOlUyj UŽUUvIv 
liams lietuviams, kurie lan- mnfpri 
ko Baltic universitetą Ham- ,

„. . i burve Vokietiioie Vakaro Keyport, N. J. — Keistasmanieciams gerą proga gra- gimui Tas buvo padaryta — Bet tas drūtas, be prie- lnag bug sunaudotag nuJ įvykis čia buvo: gaidys už- 
. ,.„„4... o—h ................ Rosine. Mo-

vto.1 , kad gai-
naujų žinių ir jei panorės karas, J. Kass, J. Brazams- Jums lengva atspėti, kaip dys gerokai apdraskė, bet
bus galima suorganizuoti B kas, K. Petrulis, K. Žaroms- jis tuos dantis prarado. Universiteto Klubas dėko- gada šilkinių kojinių, kurio-
ALF šalpos skyrių. kis, Mrs. Kass ir B. Kviet- Robert Pollack, dienraš- ja “Draugui už paramą mįs kaip tyčia tuo metu bu-

Į šias prakalbas yra kvie- kus. čio “Chicago Times” kriti- skelbiant vakarą. I.C.M. v0 užsimovus.
čiami visi West Pullmano ir Kaip buvo pažymėta su- -------------------------------------- -------------------- ------------------------
apylinkės lietuviai be pažiū- sirinkime: “Toliau bus dau- šių iš karo tarnybos narių. Pasaulis, tai scena; mote- \/aj||ę L n v 3 i Cll yP7lll 
rų skirtumo kas tik turi lie- gįau”. Parengimas bus balandžio rys ir vyrai — vaidylos. — Y uju j KuYal jIi YcZIU

žaidikas.
Claudia Cassidy, žymi Chipos šalyse, sutiko Lietuvos Brighton Park. — Lietu-

tremtinius, su jais kalbėjosi j vos Vyčių 36 kuopa yra pir- • cagos dienraščio Tribūne
ir jų skurdą matė. Tad turi mojį kuopa, paaukojus $60 kritikė, išpeikdama veikalą,
daug ką pasakyti. Westpul- Chicago Vyčių Namo įren- apie Bronių pasakė: 
manieciams gerą proga gra- gįmuį. Tas buvo padaryta — Bet tas drūtas, 
žiai praleisti Verbų sekma- kuopos susirinkime. Aukojo: kinių dantų, Brooklyno bu- p^kTmufTeikalin^mok^lui puolė Mrs. Mary Rosi
hemo popietį, jsgirsti daug A. Pūtis, J. Januška, P. Za- mas tai tikrai pavykęs. dalykų teris, sako, nepaiso, k

A. A-
ERNEST A. NORMANTU 

(U. S. Merchant Marine)

Gyveno adresu 2719 West 38tli Street, Chicago, Illinois.
Mirė Bal. 5d., 1946m., 9:15 vai. vak., sulaukęs 19 m. amž.
Velionis gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Marijoną; patėvį Po

vilą Kusch; brolį Algirdą; tetą Oną ir jos vyrą James Ashby; 
pusseserę Patricia Ashby; krikšto motiną Oną Pikelienę; 
krikšto tėvą Augustą Stroeffel; ir kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj, 3354 S. Halsted.
Laidotuvės įvyks antradieny, Bal. 9 d. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Patėvis, Brolis, Teta, Pusseserė, Krikš
to Tėvai ir visos kitos Gimdės.

Laidotuvių direktorius: P. J. Ridikas, tel. YARds 1419.

NULIŪDIMO
A v” •
'O

VALANDOJE

tuvišką širdį, ir joje artimo Nutarta suruošti “sočiai” i 27 d., Petrulio namuos, 4420 
meilės kibirkštėlę. Nej vie- pasveikinimui visų sugrįžu- So. Talman Avė. Koresp.
nas nepraleiskite šių prakal- j_________ ____________
bų patys ir savo pažįstamus

Schakvspeare. American Cancer Society KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

atsiveskite. S.

1946 Piknikai
Vytauto parke

Šv. Petro ir Povilo. West 
Pullman, gegužės 5 ir liepos 
28.

Visų Šventų, Roseland, 
gegužės 12 ir liepos 14.

Šv. Jurgio, Bridgeport, 
gegužės 19 ir rugpiūčio 18.

Šv. Juozapo, So. Chicago, 
gegužės 26 ir rugsėjo 22.

Labdarių Sąjungos, gegu
žės 30.

Dievo Apveizdos, 18-tos, , 
birželio 2. rugpiūčio 4.

Gimimo P-lės Šv., Mar-

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelit Lietuviu yra pilvai 
patenkinti tait mena iedevrait. 
kuriuo* mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris 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.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jflsą finansiškam stoviai prieinamas!

Telefonas: CEDARCREST 633 5

Kenkiantieji nuo senu. atdaru 
Ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sBdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai iSbi 
miegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė- '
tl — užtepkite
L.EGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senų. atdaru Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
pratollnančlos y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis} Ir 
pagelbės lfigydyt 
senas, atda- 
ras Ir skau- f/ZūC k, 
džlas žals- 

das. Vartokite JJ Irgi akaudlems 
nudeglmama Saėų Ir sutrūklmų 
praAaltnlmul, ir kad palengvinti 
Paoriasls niežėjimą- Atvėdlna va
dinama Athlete’s Foot deginta Ir 
nležėjlmg, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo ,tarp plrStų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos nležėjl* 
mul, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms 1A lauko pu-

L.EGULO OINTMENT parsi
duoda po St.OO, 1.75, ir 8.1M1.

Htųsklte Jūsų Money Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Puiaski Rd. 

Dept. D. Chicago 89, IU.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. VVestern 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:

G h i e a g o «

L I e t u v I y 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANGŪ 
Patarnanjam 
dieną ir nakt|

Mes Turime 
Koplyčias

K I a a m e

MA* Mieste.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 71# W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

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

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

B19 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

J

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalys©

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

Nuo Lietuvio Alaskos Sniegynuose
MODERNIŠKAS MIESTAS SU 5 TAXI CAB. NEVEI

KIANČIOS AUKSO KASYKLOS — ALASKOS ANG
LIES UŽTEKTŲ VISAI AMERIKAI 5,000 METŲ — 
ŽUVININKŲ ROJUS: 3 MENESIUS DIRBTI, O 9 
ILSĖTIS — AUKŠTOS KAINOS ŪKIO PRODUK
TAMS — 27 PĖDOS GILUMO SNIEGO IR 30 LAIPS
NIŲ ŽEMIAU ZERO — UŽRAKTAI (SPYNOS) NE
REIKALINGOS — LIETUVIŲ VISUR ESAMA

kia stebėtis kaip laivas galė
jo pralysti pro tokį siaurą 
tarpą tarp kalnų, kurie ap
augę miškais. Labai gražų 
vaizdą sudaro upeliai, kurių 
vanduo nuo kalnų krinta iš 
aukštumos į įlanką. Gyve
namųjų namų visai nematy
ti, tik kur niekur matytis 
lentpiuvės.
PIRMAS SUSTOJIMAS 
ALASKOJE

Pirma vieta kur sustojo
me Alaskoje buvo moderniš
kas miestelis Ketchikan. Jo 
gyventojai užsiima vien žu- 
vavimu. Turi moderniškas 
krautuvės ir šiaip neblogus 
gyvenamus namelius. Turi 
plento 30 mylių ir 5 taxi 
cab. Dar teko pamatyti ir 
lentpiuvę bet neveikiančią.
AUKSO KASYKLOS

Kitą sustojimą turėjome 
Juneno mieste (Alaskos sos
tinė). Šiuo laiku miestas ne
rodo jokio gyvumo. Aukso 
kasykla kuri yra visai ne
toli šio miesto yra uždary
ta. Kalbama kad šią vasarą 
kasykla vėl pradės veikti, 
tai tada atsiras ir daugiau 
gyvumo pačiame mieste, nes 
toje kasykloje dirba apie 
1,000 darbininkų.

Antanas čelkis, kurks užau
gęs ir mokslus išėjęs Lietuvoje 
Ir taip pat dirbo biznyje ligi 
atvažiavimo j Amerlkų, aplan
kyti savo tėvelio ir brolio 
( 1939 m.). Užėjus karui nebe
suspėjo grįžti atgal ir stojo į 
gynėjų eilės Amerikos ka
riuomenėje, kurioje išbuvo 3 
metus. Jam teko dalyvauti ko
vose Prancūzijoje ir Vokietijo
je. Karui užsibaigus Antanas 
daug pagelbėjo ištremtiems 
lietuviams tose apylinkėse, kur 
jam teko būti. 194 5 m. garbin
gai paliuosuotas iš kariuome
nės A. Čelkis nenurimo vietoje, 
bet išvyko j tolimą šaltųjų 
Alaskų. Taigi jo pastabos, daug 
turinčio patyrimo gali būti 
naudingos lietuviams, kurie 
mėgins kada nors ateityje iš
bandyti savo laimę toje didelių 
galimybhj šalyje -— AI^ASKO- 
JE. ,

IŠ KALIFORNIJOS 
Į ALASKĄ

Tur būt pats pamanei, kad 
aš jau visai prapuoliau, bet 
nuvažiavęs pas draugus į 
Pacifico pakrantes nepasi
tenkinau tuomi, bet leidausi 
į senai planuotą kelionę ir 
kaip dabar iš laiško matai 
jau esu Alaskoje, ir jau pra
dėjau dirbti valdišką darbą, 
kuris yra gerai apmokamas. 
Dirbti reikia 5 valandas į 
dieną. Sekmadieniais nedir
bame.

Kelionė laivu iš Pacifico 
pakrančių į Alaską buvo 
tikrai įspūdinga. Prava
žiuojant laivu Inner Passage 
atrodė taip siaura, kad rei-

f
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

^rn Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BltOII.ED STF.AKS IR CHOPS MCSŲ SPECIALYBR 
Rnvloli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS ir R. AMBROSE, Savininkai

%

i

DTETNRA3TTS OHATOas. fETCAno rrrTNr>Ts Pirmadienis, baland 8, 1946

Antaz/as Celkis
Nežinau dėlko šį miestą' 

laiko gražiausiu, gal dėlto1 
kad čia gyvena visa diduo
menė, bet man jis nepatiko. 
Išsistatęs pavojingoje pa- Į 
kalnėje, visuomet ap3iniau- j 
kę ir beveik kiekvieną dieną j 
lyja. Temperatūra 40 laips
nių virš zero.
VIETOJE MILIJONŲ GY
VENTOJŲ TIK 60,000

Alaskos žemės plotas su
daro lz5 viso Jungtinių A- 
merikos Valstybių žemės 
ploto, būtent: 590,884 kva- 
dartines mylias. Pagal didu
mą Alaskoje turėtų gyventi 
virš 20 milijonų gyventojų, 
bet dėl klimato ir kitų sun
kių sąlygų ten gyvena tik 
apie 70,000 gyventojų, kurių 
40,000 yra vietos gyventojai 
— eskimosai ir 30,000 suda
ro baltieji, kurių didelė dau
guma yra atvykę iš Jungt. 
Amerikos Valstybių.

(Daugiau bus)

Nauja priemonė 
beždžionėms

New Orleans, La. — Dr. 
E. S. Ward, laukinių gyvu
lių gaudytojas, sako, kad 
beždžionėms sugauti geriau
sias būdas yra veidrodis ir 
palmių vynas. Bežiūrėdamos 
į veidrodį ir besigerėdamos 
beždžionės pradeda gerti vy
ną. Pasigėrusias tik imk ir į 
narvus dėk.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Reikalauja pakė
limo nuomų

National Association of 
Real Estate Boards patiekė 
OPA peticiją, kuria reika
laujama leisti namų-apart- 
mentų savininkams pakelti 
nuomas 10 nuošimčiu. Petici
jos sakoma reikalavimai y- 
ra teisingi, nes dženito- 
riams šiomis dienomis pa
kelta algos 15 nuoš. Be to, 
jei keliama algos darbinin
kams, brangsta pragyveni
mas, tad kodėl tik vieni na
mų savininkai turi nukentė
ti.

Pabrango veršiena
OPA praneša, kad nuo] 

šiandie šeimininkės mokės 
vieną centą daugiau už sva
rą veršienos ir avienos, ne
gu iki šiol mokėjo. Kainų 
pakėlimas pamatuojamas 
tuo, kad pakelta algos sker
dyklų darbininkams.

Municipalio Teismo teisė-1 
jas Harry P. Beam, baigęs’ 
keturių mėnesių terminą 
automobilistų teisme, išėjo 
su stipri ukaltinimu visu- 
menės vadams, piliečių iš
rinktiems valdininkams, ap- 
draudų kmpanijų viršinin
kams ir, pagalos, tėvams 
dėl “lietarginio miego” kas 
liečia nelaimingus atsitiki
mus trafikoj.
BUSIĄ REKORDINIAI 
METAI

Teisėjas Beam sako, kad 
jei kraštas nepabus iš mie
go, kad imtis grieščiausių 
priemonių pastojimui kelio 
trafiko nelaimėms, 1946 
metai automobilių nelaimė
mis bus rekordiniai. Jis ap
skaičiuoja, kad miestų gat
vėse ir ant vieškelių šįmet 
žus 38,000 žmonių.

Pailiustravimui staigaus 
daugėjimo nelaimi r gų atsi
tikimų, teisėjas paėmė skai
čius Chicago trafiko nelai
mių pirmųjų trijų mėnesių 
1945 metų ir šių metų. Ir 
kas pasirodė:

1945 metais, nuo sausio 1 
iki kovo 23 d., buvo automo
bilių sužeista 2,961 asmuo, o 
užmušta — 80.

1946 metais, nuo sausio 1 
iki kovo 23 d., jau sužeista 
veik dvigubai, tai yra 4,409, 
o užmušta — 128.

Sumažinimui trafiko ne
laimių teisėjas rekomenduo
ja skelbti per visą kraštą 
vajus automobilistams ragi
nant juos sumažinti bendrą 
važiavimo greitį, kuris yra 
didžiausia priežastis dauge
lio nelaimių.

Senq paną 
pamokino

38,000 žmonių

Šįmet suvažinės automobiliai
TOKf APSKAIČIAVIMĄ TEISĖJAS PADARE PALYGI

NĘS AUTOMOBILIŲ NELAIMES NUO SAUSIO 1 
IKI KOVO 23 D.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10 METAM8 
$500.00 gydymo 

POLISAS
$4.00 metams

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shnlmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.
u.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

=1l

Tiesiog Jnms 
IS Mūsų DIrbtavfis

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 moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LARAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tfilntaneial Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgurdus Mas. — 
Prie Progos Paklaasldte Jų!

Archer Avenue Fumilure Co.
— PARLOR SITTTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
S

Verksmas pagel
bėjo

Mrs. E. Goulden, 2552 
Oak St., Franklin Park, va
žiuodama neblaiviam stovyje 
užvažiavo ant kito automo
bilio. Kai trafiko teisme tei
sėjas George Weiss paskelbė 
bausmę: $100 pinigais ir 
60-čiai dienų atėmimas lei
dimo šoferiauti, moteris pa
plūdo ašarose ir priesaikdi- 
nėjo šalintis kaktelių

Teisėjas bausmę suspen
davo ir paleido vienų metų 
išbandymui.

Miss Mabel Fairbanks, 55 
metų amžiaus, 250 West 60 
St. vienam saliune susidrau
gavo su jaunu vaikinu, ku
ris pasisiūlė palydėti ją na
mo. Pasisamdė taksi, už ku
rį Mabel užmokėjo. Prie na
mų jaunuolis pagrobė iš jos 
tarbelę (purse) ir pabėgo. 
Tarbėlėj buvo $900.

Įvairūs įvykiai
Prie 14 ir S. Damen gat

vių moteris pateko po. Balti- 
more and Ohio traukiniu ir 
ant vietos žuvo.

įvairios Įdomios
^ŽINIOS

J?

1

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 60511 ®

WESTWOOD LKIUOR STORE
2441 West 69th Street

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūsių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

Už degtinę ir
Staliną parduotų

Berlynas. — Seną pa
veikslą “Keturių dienų ko- 

i va jūroj, pieštą Willem van 
i de Veide, kurs dabar įkai
nuojamas $53,000, vienas 
olandų karininkas įsigijo už 
dvi bonkas degtinės.

Dviem rusų kareiviams iš- 
parduodant rakandus apart- 
ment’o admirolo Raeder, 
Berlyne, minėtas kareivis 
pamatė, kad tą paveikslą 
perka vokiečių karininkas už 
bonką džinės. Suprasdamas 
paveikslo vertę, olandas ru
sams pasiūlė dvi bonkas 
degtinės. Šie su džiaugsmu
jam atidavė paveikslą.» (

Daugelis juokias ir rusų- 
komunistų tamsumo. Kiti sa
ko. kad už bonką džinės jie 
ir patį Staliną parduotų.

Nuo namų 4032 Kenwood 
Avė., trečia aukšto porčių 
nukrito trijų metų vaikas.
Didžiausiu išgąsčiu motina 
nubėgus rado vaiką sėdinti 
ant žemės. Netikėdama ji 
pašaukė policiją, kuri vaiką 
nuvežė ligoninėn. Pasirodė, 
vaikas net nesusižeidęs. 

ir

H. Liebling, prekių parda
vėjo (salesman) bėgiu pen- Naujį bllSai 
kių metų du syk buvo pa
vogtas automobilius. Tre- Chicago Motor Coach Co. 
čias sykis buvo skaudžiau- ’ paskelbė gavusi 35 naujus 
sias: ne tik automobilių pa- busus, kurie kursuos Jackson 
vogė, bet ir jį patį apiplė- bulvaro ir Ravenswood lini- 
šė, atėmė pinigus, laikrodėlį jomis.

£

Mes Pagelbėsime lums Pabūdavoti p 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 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
Raštine atdara nuo 9:30 vai. ryto Iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

h

X Sophia Mickūnienė, 
4716 So. Marshfield Avė., 
šiandien mini savo gimta
dienį. Sophia yra draugijų 
veikėja Town of Lake kolo
nijoj. Šiuo metu ji daug dir
ba prie drabužių pakavimo 
BALF Chicagos apskričio 
sandėly. Sveikiname veikėja

X Diane Kovas, dviejų 
metų amžiaus, duktė karo 
veterano Frank Kovas, 726 
Melrose St., mirė Kenner 
Hospital. Motinai ruošiant 

i pusryčius, mergaitė pagro
bė ant pečiaus puodą su 
verdančiu vandeniu ir užsi- 

i'vertė ant savęs. Kovai tu- 
. rėjo tik tą vieną dukterį.

X Moterims misijos šv. 
! Kryžiaus bažnyčioje baigėsi 
l sekmadienį, balandžio 7 d. 
Šią savaitę misijos bus jau 
vyrams, kurie, be abejonės, 
dar skaitlingiau lankysis ne
gu moterys. Misijonieriai, 
kun. J. Jakaitis, MIC. ir kun. 
A. Mažukna, MIC., abu iš
kalbingi ir sako labai gra
žius pamokslus rytais ir 
vakarais.

X Dr. J. Simonaičio na
muose įvyko Šv. Vardo Dr- 
jos valdybos ir veikliųjų na
rių susirinkimas, kuriame 
kardinolo Stritch vardo va
juje įrašyti draugijon 1,000 
narių. Vajus nuo bal. 1 tę
sis iki balandžio 14. Dr. J. 
Simonaitis yra vice pirm. 
Šv. Vardo Dr-jos, Marąuette 

f Park.
X Kun. K. Barauskas, bu- 

; vęs dienr. ‘ Draugo” redak- 
1 cijos narys, dabar vikaras 

Šv. Kryžiaus parapijoj, ži- 
, nomas pamokslininkas, pa
kviestas sakyti pamokslą 40 
vai. užbaigimo vakare, ba
landžio 9 d., Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. Rytą pa
mokslą sakys kun. Stanke
vičius. Tą vakarą mišparams 
giedoti parapijos chorui į 
talką suvažiuos Chicago lie
tuviai vargonininkai.

X Petronėlė Zickaitė, dūk 
tė J. ir P. Zickų, 6035 S. 
Washtenaw Avė., jau tre
čias mėnuo, kaip atostogau
ja Floridoj. Tėvams rašo, 
kad turėjo progos lėktuvu 
nuvykti į Havana, Kuboje. 
Sako, Kuboj žmonės vargin
gai gyvena, bet neapsako
mai linksmi ir malonūs. Pet- 
rytei patinka Floridoj gy
venti, tačiau už mėnesio grį
šianti Chicagon prie savo 
pareigų. Beje, jos motina 
ruošias savaitei kitai irgi 
vykti atostogų pas dukterį. 
Taigi, namo grįš abi sykiu.

X Leonard Mickas ir Ed- 
ward Karšis, Kelly High 
School studentai, yra “Clean 
-Up” komitete. Šis komite
tas vadovaus vajui, kad Bri- 
ghton Park, McKinley Park 
ir Archer Heights apylin
kės būtų apvalytos nuo 
šiukšlių, kad savininkai sa
vo namus apžiūrėtų, nuda
žytų ir kad kiekvienas tuš
čias prie namų žemės skly
pas būtų žole apsėtas, gė
lėmis apsodintas. Ištikrųjų, 
miestas kitaip atrodytų, jei 
visi namų savininkai patys 
žiūrėtų tvarkos, švaros ir 
savo nuomininkams įsakytų 
to laikytis.

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTI




