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LENKIJA PATIEKĖ SKUNDA PRIEŠ FRANCO
Vilniaus Radijas Staiga 'Nutilo'; 

Lietuvos Pramonė 'Žengia' Atgal
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Jau kelinta diena, kaip 
Vilniaus radijas susilpnino 
savo galingumą. Užsienyje 
beveik visai nebesigirdi. Ko
dėl taip? Ar trūksta elek
tros energijos.' Bet to nega
lėtų būti, nes jie giriasi, kad 
Lietuvos elektros stotis dar 
niekad nedavė tiek daug 
energijos kaip dabar. Reiš
kia tam yra kita priežastis.

Daug lietuvių gyvenančių 
užsienyje: Vokietijoje, Šve
dijoje ar Prancūzijoje klau
sėsi iki šiam laikui Vilniaus

aiškiai supras, kad lietuviš
koji pramonė nė kiek nepa
žengė pirmyn, bet dar atsi
traukė atgal. Ar gi galima 
taip lengvai atstatyti fabri
kus, kuriuos sugriovė ka
ras?

Atbėgę iš Lietuvos žmo
nės pasakoja, kad Kaune ir 
Vilniuje stovi daug pradėtų 
dar 1939 m. statyti pastatų, 
kuriuos niekas nesiruošia 
užbaigti. “Aplopo” kokį fab
rikėlio stogą ir “bubnija” 
visur, kad štai ‘‘mes pasta
tėme” fabriką.

Nesenai pranešė, kad Uk
mergės žemės ūkio įrankių

VftL UŽVEDft PEARL HARBOR BYLA Rekordinis Balsavimas Sako Ispanija Sudaro Pavojų laikai, 
aS Prašo Apsaugos Tarybos Imti Akcijos

jog japonai šiandien rinki-
1 muose davė didžiausį balsų 
skaičių savo krašto istorijo
je. Galutini daviniai nebus

NEW YORKAS, bal. 10.— 
Lenkija šiandien oficialiai 
prašė Jungtinių Tautų ap-

žinomi dar dvi ar tris die- sauS09 taryb{* imtis akci3os 
nag 1 prieš Franco rėžimą Ispani-

Pirmcsios balsuoti buvo 110Je’ teigdama jis jau grą- 
japonės moterys, kurios pir
mą kartą gavo progą bal
suoji krašto rinkimuose, bet 
iki 3 vai. po pietų beveik 70 
nuošimčiai visų balsuotojų

fabrikas “Vienybė” šiais me- stoties pranešimų ir maty-į in0 vi kuii
davo ant kiek toli pazenge 1
Lietuvoje melas, nes atbėgę 
iš Lietuvos pabėgėliai pasa-

mašiną, atremontavo ketu
ris traktorius ir dvi plauna
mas mašinas! Koks milžiniš-koja visai kitaip dalykus, kag darbag, Prje- „ 

ne taip gražiai, kaip mokaįprastag kaim0 kalvis dau.
Vilniaus radijas nupiešti 

Bijodami Kritikos, 
Silpnina Stotį 

Matyt jie nori, kad Vil
niaus radijo stotis tarnautų 
tik vidaus gyvenimui. Di
desnę programos dalį stotis 
perduoda iš Maskvos, nes 
lietuviams neleidžiama įsi
taisyti galingus radijo apa
ratus, kad nesiklausytų už
sienio radijo stočių.

O nenorėdami, kad užslė

giau padarydavo, o štai da
bar “sovietiškas fabrikas“ 
sugeba pagaminti tik vieną 
kabamą mašiną.

Kitur vėl giriasi, kad Klai
pėdos medžio apdirbimo fab 
rikas pradėjo gaminti sto
gams dengti lenteles. Na, ir 
kas čia stebėtina. Seniau 
ūkininkai patys išsidroždavo 
pas save. Tada jie turėjo ir 
medžio ir mašinų.

... ... Arba vėl, Šiaulių ryšinin-nyje žinotų, kaip jie ‘ mul- kaj gu mechaniku Butkevi- 
kina' žmones Lietuvoje, su- {iumi aUtat5 Siauli
!!1.Pni.n°, telefoninį susisiekimą...

Jau daugiau metai, kaip 
Lietuva buvo “išvaduota“ ir

mą, kad niekas užsieny ne 
siklausytų jų pranešimų.
Štai Tau ‘Sovietiška Laisvė’

Iki šiam laikui jie gyrėsi, 
kad sovietiška Lietuva tai 
laisviausia pasaulyje šalis, 
tuo tarpu neįsileidžia jokių 
spausdinių iš užsienio, drau
džiama turėti didesnius ra
dijo aparatus ir klausytis 
anglų, amerikiečių ar pran
cūzų stočių. Bijo, kad iš už
sienio nesužinotų tikros tei
sybės.

Vietos laikraščiai paduoda 
tik “vyriausybės“ praneši
mus, redaguotus ne žurna
listų, bet “valdininkų.“

Niekas negali išvažiuoti į 
užsienį, nebent su specialia 
misija ir tam reikia būti 
oficialiu asmeniu. Kas daro
si užsieny jiems liks niekad 
nežinoma. Visad tarp pilie- WASHINGTON, bal. 10.— 
čio ir užsienio yra oficiali Senatas šiandien atmetė ad- 
uždanga, kuri neleidžia jam ministracijos prašymą pri- 
nei susirašinėti, nei susiži- kergti du priedus prie namų 
noti. statybos byliausi 1. $600,-

Tikybos laisvė? Tokios 000,000 subsidijos fondą mo- 
nėra. Sugriautomis bažny- kėjimui statybos dalykų ga- 
čiomis niekas nesirūpina jas mintojams už išdirbimo pa- 
atstatyti, kitos bažnyčios didėjimą, ir 2. nustatyti “ln- 
dėl kunigų trukumo (nes jų bas” kainoms už seniau pa- 
nemaža yra areštuota, kaip statytus namus ir lotus na- 
remią partizaninį veikimą) mų statymui.
yra uždarytos, o tos kurios

tik šiandien Šiaulių ryšinin
kai gali pasigirti, kad Šiau
lių apskrity paštai sujungti 
telefonu. Bet Telšiuose to 
dar nepadaryta, nes Telšių 
ryšininkai nepasigyrė.

Ir gaila darosi tų žmonių, 
kurie tiki visiems šiems 
“mulkinimams,“ kurie ma
no, kad ten tikrai yra dide
lė laisvė ir iš fabrikų kami
nų verčiasi juodi dūmai. 
Tikrumoje Lietuva šiandien 
gyvena skurdžiausį gyveni
mą, kokį ji niekad negyveno.

Vyt. Arūnas.

Nugalėjo Pasiūlymą 
lubom' Namu Kainom

dar yra atidarytos, tai taip 
kontroliuojamos, kad kuni
gas negalį nei žodžio pasa
kyti.

Ir visa tai vadinama lais- t 
ve!

byloje bus pirmadienyje, 
kuomet Rusija ragins tary
bą išbraukti Irano skundą 
prieš Rusiją iš dienotvarkės, 
o Anglija ir Amerika prie
šinsis tam reikalavimui. Ira
no ambasadorius Ala vakar 
sakė Iranas nori, kad jo 
skundas nebūtų išbrauktas 
iš svarstytinų reikalų.

Nutarimas sekančiam vie
šam susirinkimui buvo pa
darytas slaptame posėdyje, 
kuris buvo šauktas pirmoj 
vietoj svarstyti klausimą, 
kur įsteigti nuolatinę Jung
tinių Tautų buveinę—Hun- 
ter kolegijoje, New Yorke, 
ar moderniškame fabriko 
pastate ties Success ežero, 
Long Island’e. Sakyta tuo 
reikalu nebuvo padaryta nu
tarimas.

sino pasaulio taikai ir duoda 
prieglaudą naciams, jų tur
tams ir vokiečiams moksli
ninkams “išgalvojantiems 
naujas kariavimo priemo
nes ”

Lenkijos skundas buvo 
ambasadoriaus Oscar Lange 
įteiktas sekretoriui Trygve 
Lie, tuo pakeldamas kitą di
delę politinę problemą tai
kos palaikymo organui kol 
jis dar nespėjo atsipalaidoti

jau buvo balsavę, ir vyrai 
Senato-atstovų komitetas tiriąs Pearl Harbor nelaimę viršijo moteris tris prieš 

vėl užvedė viešus išklausinėjimus, kurių metu armijos ir ' vieną.
laivyno 1941 metų viršininkai bus apklausinėti kur jie 
buvo japonų pasalingos atakos išvakarėse. Pirm negu po
sėdis prasidėjo, adm. Harold R. Stark, buvęs laivyno ope
racijų viršininkas, kairėje; šen. Alben Barkley, komiteto ~ 
pirmininkas, r adm. J. R. Beardall,* Prez. Roosevelto lai V
vyno padėjėjas 1941 metais, dešinėje, pasišnekučiuoja. , SEATTLE, baI 1O._Lt. I nuo Irano bylos naštos

U.S. Aiikallino Rusą 
Šnipinėjimu Amerikoje

, . m , u . J SEATTLE, bal. 10.—Lt. 
(Acme Telephoto.) Nicolai Redin 29 govietų

Svarstys Prašymą 

Sekantis veiksmas Irano
laivyno narys, buvo federa
linės valdžios apkaltintas 
šnipinėjimu, po to kai vals
tybės departamentas atmetė 
rusų prašymą panaikinti by
lą prieš jįf.

International Harvester Co. , tas atstovų rūmams baisa- Redin apkaltintas išgavi- ____________ ,
ir CIO unijos atstovai va-j vimui. Anot jo, algų pakeli- mu informacijų apie U.S. Prez Trumanas šiandien partijų kandidatai antra- 
kar rytą Washingtone susi- mas ir kiti pasiūlymai pri- karo laivą Yellovvstone ir pakartojo savo pareiškimą dieny laimėjo “primary” 

trauks pakankamai savano- suokalbiavimu su nežinomu jįg uždeS Veto ant mi- rinkimus prieš visus opo-

International Harvester Susitaikė su 
CIO, Darbininkai Greit Gris Į Darbą

Prezidentas Pakartojo ■ Green, Kelly Sąrašai 
Savo Veto Grasinimą s Laimėjo Rinkimuose
WASHINGTON. bal. 10.— Demokratų ir republikonų

KALENDORIUS
Balandžio 11 d.: Šv. Leo

nas Didysis; senovės: Vy
kintas ir Daugaila.

Balandžio 12 d.: Šv. Juli
jus Popiežius; senovės: Gi-

x - ruli8 ir Jūratė.Pramone Ne Kiek Nepaženge --------------------------
Pirmyn ORAS

Kas turi nors kiek logikos Ūkanota. Nešalta.

tarė dėl užbaigimo 80 dienų 
ilgumo streiko. Spėjama, 
kad 48 valandų bėgyje dar
bas bus pradėtas bent 11 tarnybai.
bendrovės fabrikų. __________

Sutartis buvo sudaryta po i r. .. ę . • i- 
10 dienų ir naktų beveik ne- J ■ TCIK 9 S jUSl5Du6 
perstojančių konferencijų 
tarpe bendrovės ir unijos 
atstovų. Ja numatoma duoti 
18 centų valandai algų pa
kėlimas, ir bendras 10 nuo
šimčių pakėlimas galioj ąs 
nuo praeitos spalių 1 d. Dar
bininkai be to gaus mokėta 
už laiką prarastą kuomet 
mašinerijos sugenda.

rių, kad būtų galima panai- asmeniu ar asmenimis per- 
kinti vyrų ėmimą karinei duoti informacijas Rusijai.

nimalių algų byliaus, jeigu . nentus.
__ ________ prie jo bus prikergtas prie-~į Republikonų sąraše laimė-

das mokėjimui ūkininkams ' jo lietuvis adv. Antanas A. VdtikdndS Nustatė Dalį mokesčių išlyginimui kainų Olis, kuris kandidatuoja į 
z* i ■ ■ iz . .. . kritimo. Sanitary District Trustees.
Labrini Itanonizacijai Siūlomasis bylius pakeltų Devintam Warde (Rose-
VATIKANAS, bal. 10 _ .dabartinę minimalę 40 cen-lande) nė vienas kandidatas

Vatikano spaudos biuras valandai algoms iki 65 nelaimėjo reikalingos balsų 
PONTIAC, Mich., bal. 10. i šiandien pranešė, kad Moti- centų, ir laipsniškai kiltų iki didžiumos, tad daugiausiai 

™ i ... balsų gavę Reginald DuBois
(Rep.) ir Leslie V. Beck 
(Dem.) turės pasiduoti spe
cialiems rinkimams gegužės 
7 d.

Penktame kongresiniame

Transportą Pontiac’ e

John L. Lewis Išėjo iš

—Streikas 70 autobusų vai- nog Frances Cabrini kano- 75 centU valandai, 
ruotojų ir mechanikų šian- nizacija, ceremonija duodan- f į J—. . y"“j-

ti Jungt. Amerikos Valsty- SflKO N3CI8I NUZIIGG
vyks Šv. Petro bazilikoje 500.000 Rusu Belaisviu
birželio pabaigoje ar liepos NUERNBERGAS, bal. 10.
pradžioje. —Rusai prokurorai šian- distrikte ilgametis kongres-

_ B --~ J dien patiekė tarptautiniam monas Adolph J. Sabath
KaIMMJUTK GrfiSO 25/0 i kariniam tribunolui rastis- lengvai laimėjo prieš jauną 

«? I . . ...j____ caa nnn lpnkn vpfprnna .Tnsprih .T

dien privertė Pontiac gyven
tojus ieškotis priemonių nu
vykti į darbus. Miesto trans- 
portacija buvo veik visiškai 
suparaližuota, kuomet AFL 
vairuotojai nubalsavo sus
treikuoti 5 vai. ryte.

« v. , Li’li kus ir°dymus, kad 500,000 į lenkų veteraną Joseph J.jUrnaZinimdS MlIlŲ rusų belaisvių mirė vokiečių i Strnad.
globoje per paskutinius ke- . . .. • i
turis 1941 mėnesius, ir kad AUTOITlODlIyje KdSldS

Anglies Streiko Derybų Komitetas Užgyrė 
washington. bai.lo.-' Paskolą Anglijai

JohnL- J*™’ UMW pre' WASHINGTON, bal. 10.— AnaerSon sake us mano 
zidentas, šiandien pasitrau-1 o . , , • • , • , -^nuerson saite jis mano
kė“ iš derybų su minkštos Se?a,t0 bankl^^kavimo ko- šiandien padaryti nutarimą 

mitetas 14^ balsų prieš 5 ar išleisti įsakymą malūni- 
šiandien užgyrė bylių auto- j ninkams 25 nuošimčiais su

los sutiks dėl uniios ansau- rizu°jantc $3.750.000,000 pa- mažinti miltų pristatymą 
gos sveikatos ir J anglktka skolą An^lijai“ Nutarimas I duonkepiams. Tuo būdu bū- nomijos ministerijos rapor- 
siu ’ eerbuvio reikalavimu Padarytaa P° slapto posė- tų išvengta racionavimo ku- U. kuriuo sakyta iš 3,900,- 

U B U' džio, kuriame visi adminis- j ponų rūpesčių šeimininkėms. °°0 rusų liko tik 1,300,000
tracijai nepriimtini priedai :---------------- darbams, ir kad “nėra pras

WASHINGTON, bal. 10.— 
Žemės ūkio sekr. Clinton P. 
Anderson sakė

derybų
anglies kasyklų atstovais iki 
tokio laiko, kuomet kasyk-

buvo atmesti.
Demokratų vadas Barkley

pareiškė nuomonę, jog rezo-

daug tūkstančių buvo taip 
fiziniai išvarginti, kad jie 
negalėjo būti vartojami pri
verstiniems darbams.

Rusai skaitė vokiečių eko-

Argentina Sugrįžo i mS5 vežti darbininku, atda- jdynę
ir c »_ rnnao no«i Innninncjo vacrn- 1 V p

Nužudytas Gengsteris
Louis (Tiny) Laino, 40, 

4649 W. Lexington, buvo 
rastas negyvas savo automo 
bilyje vakar rytą. Laino bu
vo peršautas keturis, kartus 
ir jo lavonas buvo įmestas į 
užpakalinę automobilio se

ruose, nešildomuose vago- : Velionis buvo daug kartų. . . . . . . . . . . Tautu Lygos Posėdžius nuošė, nes tuomet iškeliami areštuotas ir kelis kartus už
Uncija praeis per Senatą * v iv v v a hni in a tik lavonai.” prasižengimus įkalintas
‘•o-ornlrn rlii45hima’’ Aa»~4- Dai. 1U. AT- ______________________________________________________________________

gentinos delegacija sugrįžo! _ „
savo vietą Tautų Lygos Vėliausių Žinių Santrauka

“geroka didžiuma.“ Anot 
jo, bylius bus iššauktas Se
nate ateinančios savaitės 
pradžioje, ir užgirtas pirm 
savaitės pabaigos.

susirinkime šiandien, pildy
dama Buenos Aires valdžios

Tas išėjimas sekė unijos 
pasiūlymą raportuoti “nesu- 
sitarimą,” kurį kasyklų at
stovai atmetė. Lewis tuomet 
išvedė savo delegaciją.

Užgyrė $400 Pakėlimą 
Visiems Kareiviams

WASHINGTON, bal. 10.—
Atstovų militarinių reikalų į... “k“ .. .
komisija šiandien rekomen- r6lNllO KeiK3lČIUS 10 
davo pravesti bylių duoti
$400 metams algų pakėlimą 
visiems karinių jėgų na-1 NEW YORKAS. bal. 10.— Cpriafn 
riams. Tas pakėlimas būtų James C. Petrillo muzikų DVIIIIlvl'BJ
duodamas karininkams ir ei- unija (AFL) šiandien sakė 
liniems kareiviams. ji reikalaus, kad astuonios

Vai. Darbo Savaitėsprczident0 vietai

Tą atlyginimo pakėlimą 
pasiūlė ats. Harness (Rep., 
Ind.), vietoj armijos ir lai
vyno rekomenduoto 20 nuo
šimčių pakėlimo. Harness 
sakė bylius bus tuoj patiek-

didžiosios filmų studijos 
samdytų bent 90 muzikų 
vietoj po 35, ir mokėtų 
jiems po $200 už “nedau
giau kaip 10 valandų’’ per 
savaitę, vietoj $100.

—Atstovų rūmų vadai paruošia karinės prievolės akto 
. pratęsimo bylių ir mano jį pravesti per rūmus pirm sa-

instrukcujas. Delegacija uz- vaitės galo, ir, mano tuo reikale b:vs balsuota penktadieny, 
vakar išėjo, kuomet Argen- —Kanada pranešė, kad ji kreditais paskolins Prancūzi-
tinas nebuvo išrinkta vice jai $242,500,000, atmokamą, per 30 metų.

—Valdžia įspėjo amerikiečius, kad už savaitės bus 5 
nuošimčių sumažėjimas mėsos kieki’^ose ir pranašavo, kad 
šiais metais bus nuo 5 iki 10 nuoš. mažiau paukštienos.

..v - KJ *aL —Anglija nutarė pravesti duonos racijonavimą jeiguUZCjyrC rlGSSCrSIPIlh Amerika tai padarys, ir žadėjo pravesti tokius pat suvar- 
WASHINGTON bal. 10_ I žymus kaip U.S., kad sušelpti badaujančius.

Senato užsienių reikalų ko- —Irano nfotmaeijų ministras Firouz Tehrane sakė jo
.. , . . valdžia nedavė instrukcijų ambasadoriui Ala \Vashingtonemitetas šiandien vienbalsiai , . m . j. ryšium su Rusijos reikalavimu panaikinti skundą.UŽgyre George S. Messer- —Maskva pranešė, kad ji pakeis ambasadorių Gromy-

smith būti U. S. ambasado-1 ko Washingtone, bet sakė Gromyko ir toliau bus Rusijos 
riu Argentinai. atstovas Jungtinių Tautų apsaugos taryboje.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS * M- I54G

1$ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Ruošias Jubiliejui

Viktorija Čepelionis 
Ona Kasevičiūiė 
B. Keblaitienė 
Anna Paurazas 
Elizabeth Paurazas 
M. Strazdienė ir P. 

Warner
J. Burauskas E.

SLA 352 kp. įvykusiame 
susirinkime, bal. 7 d., ko
munistai tapo nušluoti. Rau- 

ligoninę, o dabar randasi sa- Joncji armija buvo sasior- 
i vo namuose. Jis yra kun. ganizavusi savo rėmėjus;

Kun. J. Čižausko 25 m. J. čižausko jubiliejaus ko- juos automobiliais atvežė į
sidabrinio kunigystės j abi- miteto pirm. ; Busirirfltimą, kad tik dau-
liejaus komitetas rengiasi tą —---------  , gjau gavus balsų. Bet, ren-
jubiliejų apvaikščioti gegu- Taipogi sunkiai serga ge- j fcant delegatus į seimą, ko- Dearborn 
žės 5 d. rai žinoma buvusi veikėja munistai prakišo. Be to, dar K. Žilinskas

Bilietų galima gauti pas J. Kiršanskienė. Guli Grace gavo karčių pipirų už ne- 
komisijos narius ir draugi- ligotiinėje. Linkime ir jai švarią agitaciją. Delegatais

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

5.00

4.00
3.00

jų atstovus. Vice pirm. J. greit pasveikti. 
Beleckas deda daug pastan
gų, kad paminėjimas pavyk- Moterų Sąjungos 54 kuo- 
tų. Išrinkti šeimininkai tam pos svarbi? susirinkimas į- 
vakarui: J. Stanevičius, O. vyks balandžio 14 d. Bus 
Škulienė ir E. Bagdžiūtė.f svarstoma apvaikščiojimas 
Kviečiame visus atsilankyti Motinų Dienos ir prisiren- 
į komiteto susirinkimą, ku- girnas prie ateinančio pik- 
ris įvyks balandžio mėn. 13 niko. Prašome nares skait-

išrinkti geri tėvynainiai dar
buotojai visuomenės darbuo
se: Juozas Šniras, K. J. Se
maška. Jie rūpinasi ne tik 
kuopos gerove, bet ir lietu
vių reikalais. Koresp.

Vi?o iš Dstioit $530.65

Gaisro sirena - 
c aukšči o bakas

Carmarthen, Valija. — 
Kad patenkinus gyventojus, 
kurie skundėsi ugnegesių si
renos repakenčiamu stau
gimu, miesto taryba nubal
savo prie inžinų įtaisyti to
kią sireną, kad jų balsas bū
tų panašus į paukščio šauki-

*--------------------  mą
Hamilton, N. Y. — Col-__ i______________________

gate Universitetą užvaldė Tei. vir 0980 (office ir Namu.) 
pastarojo karo veteranai.
85 nuoš. juniors, ir se.ūors,
53 nuoš. sophomores ir 79 
nuoš. freshman studentų su
daro veteranai pastarojo 
karo.

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINH
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki « pp. Ir 7 Iki 8:»0 rak

d., 5 vai. vakare, Šv. Jurgio 
parapijos mokykloje.

Visi, kurie turite paėmę 
bilietus to vakaro, ir skel
bimus prašomi atsinešti su 
savim. Rast. J. H. M.

lingai atsilankyti. J. H. M.

Žinių-Žinelės

Kas Aukojo Amerikos 
Lietuviu Kongresui

Dr. Walter J. Kirstuk

Mirė

Staff Sgt. Ramon idedo- 
nis, tarnavęs Air Corps, gar 
bingai paliuosuotas iš tar
nybos, pasilsėjęs stos į De
troito universitetą.

Marie Kasė 
Anthony ir Ona 

j Kratage 100.00
> Franceg Narmont 100.00 

Šv. Jurgio Draugija 34.65 
Lietuvių Moterų 

Draugiškas Klubas

$100.001 DR. VAITUSH. OPT.

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

4002 S. Archer Avė.
VALANDOS: 2— 4 popiet. 6:30 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
tome Gaila In Indiana—

Phone WENtworth 2621

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily • P. H.
Baturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

87 MEI'AI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0528, Cblcugo 

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

Trečiad. Ir Šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

Kiti jo broliai: Petras, 
Vincas yra pirmiau paliuo- 
suoti, o ketvirtas — jauniau 
sias dar tarnyboj.

LSS 116 kuopa 
ALRK Federacijos

4-tas skyrius

25.00
25.00

20.00
I ietuvių Demokratinė

, Tėvai Petras ir Petronėlė i Sąjunga 15.00
‘ yra veiklūs darbuotojai ka- i ALRK Moterų Są-gos
talikų tarpe. 10.00

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien t? o 2-4 pp, ir 6-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir S' ’ tnad. uždaryta.

LIETUVIAI DAKTARAI

Kovo 26 d. mirė Juozas 
Bizauskas. Palaidotas iš šv.
Petro bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapuose. Paliko nuliū
dime žmoną Elzbietą, duk
teris: Kazimierą Ycukna
Josephine Yenkauskas, Flo-
rence Biza įskas, sūnus: A- ------------
lex ir Emil ir anūkų. j Antanas Ambrose,

Buvo kilęs iš Joniškėlio2 c, išbuvęs USA Sea Bees 
parap. Į Ameriką atvyko1 26 mėnesius net dviem at
jaunąs, gyveno Chicagoj, ė- vėjais buvo Aleutian salose, 
jo mokslą, vėliau mokino kur oras l&bai nepastovus 
vaikus parapijos mokykloje ir dideli šalčiai. Būdamas 
Westville, III., per šešis me- sveikas, viską pergyvenęs, 
tus. Į Detroitą atvyko 1915 garbingai paliuosuotas iš 
metais. Laikė drabužių krau tarnybos. Jo brolis Benedik- 
tuvę. 1 tas lanko Tėvų Marijonų ko-

Šv. Jurgio parapijoj daug legiją. Tėvai Antanas ir Pe- 
metų ėjo parapijos komite- tronėlė džiaugias sulaukę 
to pirmininko pareigas, daug , sūnaus.
yra pasidarbavęs visuome

10.00
10.00

54 kuopa
Detroit Liet. Orga- 

C m. nizacijų Centras
LRKSA 265 kuopa
Liet. Vaizbos Butas 10.00 
Liėt. Dukterų Dr-ja 10.00 
Julė Medinienė 10.00 
J. ir S. Pilkai 10.00
SLA 352 kuopa 10.00

aktų Įtempimą, kurto 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

t svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnmo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-' dr. WALTER J. SWIATEK 

OPTEMETRISTAS
daromas su elektra parodančia ma- Į 2201 WEST CERMAK RD. 
žiaurias klaidas. Specialė 2-tyda J (Virš Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12. 1 Iki 5. 7 | 
iki 9 — šeštad. — 10 ryte Iki 6 vak Sek
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta

Tlk-his Tyrimas 
G. *t L op tie Gydymas

Contnct Stiklai 
Stiklu* Atnaujinam

nės veikime. Daug darbo 
padėjo organizuojant šv. 
Antano ir Šv. Petro parapi
jas.

Priklausė prie ALRK 230 
kuopos. Nariai lankė kiek
vieną dieną ir buvo užpra
šyta labai daug šv. Mišių.

Draugas J. N. M.

Kareivių Rėmėjai, kurie 
buvo sujudę rengti karo ka
riams pagerbt įves geg. 11 , 

i d., parengimą atidėjo ant 
; toliau dėlei kelių priežasčių,
' ypač kuomet bus galima, 
gauti pilnai maisto bei gė
rimo.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksiniu.? ir deimanti
nius žiedus. rašomas plunksnas

Serga
Jau antras menuo serga 

A. Petkus. Buvo išvežtas į

Svarbus Kareivių Rėmėjų 
susirinkimas įvyks bal. 16 
d., 8 vai. vakare, buv. Lie
tuvių svetainėj. Kviečiami 
rėmėjai dalyvauti.

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Joms Prieina

mas Kalnas!
Be 'o, turime 

didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny- 
KU- Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

<5-$

r

•J f •?*’ r t

i' 1' b-'

<< č ivF

$3

v.
-tykos Išpuola aukščiui nigu tikimasi. 

Kini užtikrinus giviiuą takių ip'lli) kokių 
norit*’. pr!dt: >kite užsnkyn-i) DAIIAIC Jū
sų gėlininkas inainniai p įdėt Jums išsi
rinkti Gė'es I tuvannins...

Al V 1.1.MIKAIS NAAIAA1S, 1IAŽN Vėl A I,
LIGONIAMS IK rALlKriftUAi-MK.

\tinlnkite KoKNADŽlV Irgi!

A rą sulmllnnntls stirpr litis š) i e: Moti
noms ir Dukti-rinis.... dvytnikinlai korsa- 
ližlal. kuri,- lyufs vlscrlop Ik didume; 
Ji*' paruošti jO*ų Gėlininko Artisto... 
kaip tik Velykoms.

S.AV IT W1TH

ji / 'i'tntr 'Tli’ti'l cdtt H irę Jlouvrs Jttyirlvre 
—- *

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

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

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
6iuoa dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IftMOKftJIMŲ 
PROOHAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RALIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:80 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

atkreipiama į mokyklos yaikua. 
Kratose akys atttatooaooa.

▼ALaNTX>S; aao 18 ryto iki t v. ,wk. ■atari].
Daugely atsitikimų akys atitaiso- ' 
sese be akinių. Kainos pigesnės ;

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KROVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bUndncas), kreipkitės prie ssanąs.
A — -11 - - - * i*ApsnniB iB^yuyo.

DR. CHA PI ES SFGAl
GYDYTOJAI IK CHIRI KG A.* 

1729 So. Ashland 4 ve
It-tn* iir»»

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

OFISO VALANDOS:
Kuo 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. 
TreČiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 

Rez. Tel. REPublie 0064 

Jeigu Neatsiliepiama— 

šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

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. Halsted St., Chlcago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020
Į (Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH KESOK1 MlNEKAL 

BATU DRISKA

I maišukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Joe vietine] vaistine], 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, UI.
Southsaidlečlal. krelpkltts i 8HIM- 
KU8 DRUO8, 3301 8. Haleted St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68C8 W. Cermak Koad
BERWYN, ILLnfOIS

Ofise Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Bertvyn 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.,
ROOM 6

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

VALANDOS:
, Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. Tel.: HEMlock 3150 
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ii 
Trečiadieniais pagal sutari].

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

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6166 So. Kedzle Avenue

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Tel. — HEMlock 6524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constonce O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 9 ku vakaru. 

Dienomis tik pagal sutari].

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
FeL CANal 6122 iRza. S*

Rot. TeL GROvehill 6617 
Office Tel. HTOHock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 YVest Marąuette Boad
OFISO VALANDOS:

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

DR. BIEŽIS

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

PRANEŠA

Atidarymų Naujo 
Ofiso

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Aankite: BER4VYN 6200 

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

[AIGITIL
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-moft 

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 
-4----------- 1 I 1 —7?

KVIEČIAME^
KLAUSYTIS

muzikos
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sejcmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPnbllc 7868

Tek CANal 0267
Bot. TeLt PROspect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

DR. STRIKOL'15
PHYSICIAN AND SURGEON 
464S So. Afthland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1030

1
Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

TaL 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 
Ketidencljos Tai.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 6021
Bes.: KENwood 6107.

DR. A. J. 6ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautą nepriklausomy
bę.
žmogus be tikėjimo, kaip 

' arklvs be žaboklių.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Narna Tsl.i PUIJ.MAN R?n

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakareUŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”



Ketvirtai!., baTantl. .11, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTTCACO, TLTTNOIS

HELP WANTED
“D R A U O O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HFI.P WANTFD 

ADVERTISINO DEPARTMENT 
127 No. Dcarhoin Street 
Tel. RANdolph IHSS-U18II

HELP WANTP'.D VYRAI

BRICKLAYERS
48 VAI.. | SAVAITE 
PASTOVfS DARBAI 

S. N. NIELSF.N CO.
Atsišaukite prie

BEIT, & HOAVFI.L STATYBOS 
_______ RIMBAI,!. IR TOVHV_______

Marshall Field & Co.
Ištisai Metus Darbai 

Mūsų Arbatinėse

PUODŲ IR BLICDŲ PLOVĖJŲ 

DISHROOM DARBININKŲ 

PASIUNTINIŲ 

PORTERIŲ

BUS BOY VIRŠININKO

ATSIŠAUKITE

Samdymo Ofisan
3-čiam Aukšte

Cabinet Makers
Reikia

Patyrusių prie mažu radio kabi
netų pageidaujami.

Aukščiausia Mokestis 
Užtenkamai Viršlaikio 

MATYKITE MR. MITCHELL
DEARBORN INDUSTRIES 

1160 N. H0WE 
SUPERIOR 6G57

RANKOMIS IšPIAUSTYTOJUI — 
siūlom pastovų darbų ištisai metus 
geram vyrui. Rašykite — l.ORENZ 
AVOOD C.ARVING CO., O Al< G rovė, 
Dalias, Texas.

HFI.P AVANTFD — MOTERYS

HFI.P AVANTFD — MOTERYS

P R O (1 A
Jaunom Merginom

Uždirbti (50 c. j valandą laike 
mokinimo.

POWER MACHINE SIUVIMO 
INSPEKTAVIMO ARBA 

RANKOMIS SIUVIMO DARBAI 
Keletą mergini, užsidirbo

$1.00 į vai. po 4 sav. pamokų. 
DORAI.L SPORTSWEAR CO.

115 S. Market St.
Miss Plzza Gth FI.

PARDAVE.IV KEPYKLOJE 
Pilno ar dalinio laiko. Gera mokestis. 

1823 W. 103rtl St. 
(FDARCRFST 6181

1* ,R A N ESI AI A S

NORI RFNDUOTI M
REIKIA 4, 5 ar 6 kambarių apšil
dyto buto Brig'hton, Gage ar Mar- 
ųuette l’ark apylinkėje. Jauna pora 
ir 2 metų berniukas. DRAUGAS, 
IIox 720.

DU JAUNI žmonės nori 4 kamba
rių. pečiais šildomų butų. DRAU
GAS, Box 721.

BUK “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — TeorPist’as.

ATYD A
Taisome

REFRIGERAIORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —

Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

I

MERGINŲ — MOTERŲ
PATRAUKLUS DARBAI

Mūsų vyniojimo ir finishing de- 
partamentuose. Didelė maisto ga-, 
mybos jsteiga. 17 metų ar suvirs, i 
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.
PATYRUSIU MERGINI? prie Pus

toni ntade Lempoms Apdengalų. Ge
ra mokestis, malonios darbo sąlygos. 
—- HA LL-MESKO, 740 N. Kušli.

VYRAI IR MOTERYS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

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

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Alekna Juozus, sūnus Baltraus, 
iš šiukšt iškili km.,. Taujėnų vai., 
Ukmergės a., gyv. Philailelphijoj.

Ališauskienė - Švenčionytė Jo- 
liasė, iš Ugakieinio km., Žaslių 
vai., Trakų apskr.

Andruliui, Vincas ir Julija, 
gyv. Čikagoje.

Banys Antanas, iš Svėdasų m., 
Rokiškio apskr.

Bau vi ė Anelė ir Banytė Karo
lina, kilę iš Svedasn, m., Bokiš- 

Ikio apskr.
i Baltuškienė-Rygelvtė Magtlale- 
i na. kil. iš Eglupių km., Viika- 
! viskio ap.

Čekėmis Antanas ir jo vaikai 
Jurgis ir Angelė.

Daniliauskas Juozas, iš Rudžių 
|km., Būblelių vai., Šakilų apskr., 
įgyvenęs New Yorke.

Dantaitė Apolonija, kil. iš Ma
želių km., Skaisgirio vai., Šiaulių 
apskr.

Didelis Antanas.
Drujetis Kazys ir Drujetis Po

vilas, kilę iš Salieeių kui., Deltu
vos vai., Ukmergės apskr.

Dumbrauskas, brolis Aleksand
ro, nuo Raguvos, gyv. Čikagoje.

Dumbrava. Jonas, gyv. Detroite.
Dunaitis Vincas, gyv. Detroite.
Dumtch Nata, gyvenusi Los j Angeles, California.

1 Franklin-Sabutytė Pranciška, 
gyvenusi Taeoma, Washington.

Geringas Motiejus, gyv. Phila- 
del pili joje.

Grajauskas Jonas, iš Vilkaviš
kio. gyv. Čikagoje.

Gražutienė-Stenionytė Adelė, iš 
Užgirėlihj km.

Gumbrelevieius Pranas, iš Bir- 
zų ap.

Išganaitis Andrius ir Išganai- 
tis Pranas, sūnūs Jurgio, kilę iš 
Panovių km., Slavikų vai., šakių 
apskr. 1

Jakubauskas Juozas, iš Dilbi- 
eilų km.. Papilės vai., Šiaulių ap., 
gyv. Čikagoje.

Januškaitė (Lakštutienė?) Ona, 
iš Čypėnų km., Vabalninko vai.

Jasaitis Jonas ir JasaiticnS-Pa- 
plauskaitė Marijona, ir jų vaikai 
Jonas ir Julija, gyvenę Baltimo- 
rėje.

Jesilionienė-Gubevieiūtė Ona, iš 
M.'i/eikoniu km., Pakruojo vai.

Kairis Petronė, gyvenusi 32 
Paine St., AVorcester, Mass.

Kakštienė-Bildušaitė Ona, duk
tė Jono, iš Pajūrio m., Tauragės 
apskr., gyv. Čikagoje.

Rančius ar Kaušius Vincas ir 
Marija, iš Starkų km.. Vilkaviš
kio apskr.

Kondrotas, lankęsis Lietuvoje 
1940 metais, Papilėje, Šiaulilų v., 
gyv. Čikagoje.

Krikščiukaitis Juozas ir jo sū
nūs Antanas, Jonas, Juozas ir 
Pranas, gyvenę- Čikagoje kur tu
rėjo eigaretu dirbtuvę, vėliau be
ne gyvenę Kalifornijoje.

Krivickas Povilas, gyv. Ne\v 
Yorke.

Krapovėsai, Liudvikas, Teofi
lius, Vaclovas, Anelė ir Veronika.

Kursevičiaus Prano giminės j 
prašomi atsiliepti.

Ladzynienai, Kazimieras ir Ni- | 
kodejnas. kilę iš Rokiškės vienk., 
Daugėliškiu vai., Švenčionių ap. į

Lakaeiauskas Modestas ir jo ' 
sesuo Emilija.

Laskauskai (Basko) Antanas, 
gyv. Detroite, Juozas ir Vladas, 
gyv. Philadelphijoje, sūnūs Juo
zo, kil. iš Pakarklių vnk., Anykš
čių vai., Utenos apskr.

Lukošaitieųė - Saurusevičiūtt* 
turėjusi farmą prie San Fran- 
eiseo.

PROSVTOJO
Pataisytojo moterų dreseg, siūtus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Speeiatty Krautuvėje.

KREIPKITftS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

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

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se- 
neca.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Talsom Visų Išdlrbysėių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų Ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

M U7.Ikoh Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Liauksminai. Konstantinus ir 
Simonas, broliai Juozo, kilę iŠ 
Kegrių km., Viekšnių vai., Ma
žeikiu ap., gyvenę Čikagoje!

Lukošius Antanas, sūnus Jono, 
iš Ruseinių km., Josvainių vai., 
Kėdainių ap., gyv. Čikagoje.

Miijauskaitė Dontė. duktė Pet
ro, iš Vilkelių km., Švėkšnos vai., 
Tauragės ap.. gyv. Čikagoje.

Makarienė-Petrulytė Marija.
Marseh-Žeinaitnitytė Ona, duk

tė Jeronime, kil. iš Jurbarko. Ra
seinių ap., gyv. Cleveland, Ohio.

Maurutis Jonas, iš Vilkaviškio, 
spėjama gyvenęs Čikagoje.

Mazarauslins Juozas ir Maza- 
raiiskas Stasys, broliai .Stefanijos, 
iš Dagilų vilk., Kovarsko valse., 
Ukmergės ap.

Miknaitienė Ona, gyvenusi De
troit.

Mikšys Aleksis, Petro sūnus, 
iš Palonų km., Baisogalos vai., 
Kėdainių ap.

Mikšys Povilas, gyv. Detroite.
Mileris Mozė, gyv. Čikagoje.
Mizarienė-Rygelvte Marija, kil. 

iš Eglupių km., Vilkaviškio ap.
Montvila Petras, iš Nendriniš- 

kių km., Marijampolės vai., gyv. 
Brooklyne.

Narutavičius Vladas.
Naujokaitis Jonas, iš Balseliš- 

kilu km., Sintautų vai., šakių ap.
Neverauskas Jonas, gvv. New 

Yorke.
Olšauskas, turis giminių Troš

kūnų vai., Panevėžio ap.
Palubinskas Jurgis, ir jp sū

nus Jonas, gyv. Brooklyne.
Papievis Anicetas.
Papievis Povilas.
Petrulis Bronius ir Petrulis 

Stasys.
Piečiukaitis Konstantinas ir 

Piečiukaitis Pranciškus.
Pšibilskis Viktoras, gyvenęs Či

kagoje.
Radziukis. kilęs iš Alytaus ap., 

kosmetikos dirbtuvės savininkas.
Radziukynienė-Petrulytė Elena.
Rudauskaite. kil. iš Kemsiu 

km., Skaisgirio vai., Šiaulių ap.
Rulevičius Adomas, sūnus Juo

zo.
Rygelis Petras, kil. iš Eglupių 

km.. Vilkaviškio ap.
Samulevičius Petras.
Skeivys Kazimieras, gvv. Pitts- 

Tield.
Stanislavičius Aleksandras, sū

nus Jurgio, gyvenęs UNew Yorke.
Stanys Jonas, sūnus Kajetono, 

kil. iš Dabravolės dv., Vyžuonų ■ 
vai., Utenos ap.

Stasilevieiūtė Merė, gyv. čika- i 
goie ir jos giminės.

Šapalas ar ša palys Vincas, iš 
Gailių km., Kelmės vai.. Rasei- į 
niu ar>., gvvenes Raeine. Wis. •

Špakauskienė-Piečiukaitytė Ka- j 
rolina. ;

Švirmiekas Klemensas, iš Ka
lingos km., Igliškėlių vai.. Ma
rijampolės ap., gyv. Čikagoje.

Ulvs Jonas, sūnus Povilo, kilęs 
iš Vliūntų km., Panevėžio vai.

A’aitiekūnas Algirdas, sūnus fi
nos A’aiUtiekūnienės-Baeevičiūtės.

A’aitickūnienė-Baeevičiūtė Ona.
A’aliukevičienė Marė ir jos sū

nus Juozas A’aliukevieius, gyv. 
Shenandoah, Pa.

Voidat Frank, gyv. Čikagoje.
Žernauskas A’vtautas.
Ziblrt.

Ziūris Eugenijus Julius, gyv. 
Detroit. Mieh., Mihvaukee Avė.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Murauskai, Bernardas ir Juo
zas, sūnūs Antano, kilę iš Su- 
valkių.

Narbutienė Barbora, po tėvais 
(Jidimtaitė. Kilusi iš Juraičių 
kaimo, Švėkšnos parap., gyvena 
(’hieagoje.

Petrokai, Jonas, Pranciškus ir 
Kazimieras, iš Biržūnų kaimo, 
Salako parapijos.

Puišys Vincas.
Ravait ienė-Juodkaitė K lot i Ida, 

iš Salako parapijos.
Sagevičiai (Sagys), Petras, 

Liudvikas ir Juozas.
Skamaročius Jonas, kilęs iš 

Kušliškių km., Marijampolės ap., 
gyveno Ulevelande.

kilęs iš J lie

juo
si r.,

Skripkauskas Leonas, kilęs iš 
Darbėnų, Vaineikilų kaimo. Gy
venęs (’hieagoje.

Slavinskas (^tlavin) A. P. Sa
vo laiku turėjęs Charles viešbutį 
Diupiesne, Pa., ir gyvenęs Pitts- 
burgbe.

Šiyteris Jonas, 
bailio valse.

Tamašauskas — Tumas, 
zas, gyveno 124 Rcvue(T)
('hieago.

Tribičius Motiejus, gyveno .Chi- 
eago ar Springfield, 111. 1930
mitais buvo Lietuvoje.

A’idikaitė (vardas nežiiuunas), 
kilusi iš Gaigalų kaimo, A'ilkijos 
valse., Kauno apskr.

Vilkienė Elzbieta — Alizava.
Žilienė-Juzdauskaitė Leonora, 

duktė Tamošiaus, našlė, iš Paka
pės miesto, Šiaulių apskr., gimusi 
Amerikoje.

Žukauskas Leonas, sūnus My
kolo, iš Pakapės mst., Šiaulių 
apskr., Norma nei|ų dvaro.

Žvirždys Jonas, kilęs iš Ber
žoro km., Plutelių. Gyvena Chi- 
cagoje.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti
ii:

Consulate of Lithu&nia 
30 North La Šalie St. 
Chieago 2 Illinois

London. — Buvęs britų ka 
riuomenės leitenantas pulki
ninkas, kurio vardas neskel
biamas, buvo vienas apli- 
kantų gavimui kondukto
riaus vietos gatvekaryje.

IK4K...
• • •

D,Ldelis sujudimas įvyksta virtuvėje kada naujas, automatiškas 
elektrinis pečius įeina. Jis atsineša su savim visus patogumus šio naujauso vi
rimo ir kepimo būdo.

Moderniški elektriniai pečiai turi ypatybes šiandie apie kuriąs svajojote 
kad bus ateityje. Yra taip automatiški, kad jūsų valgiai gali pradėt virti net 
laikotarpyje kada neesate namie. Kada jūs sugryžtate (tik prieš pietus arba va
karienę) jau jūsų valgį rasite ko-puikiau šiai pagaminta — tik dėk ant stalo.

šie greiti, elektriniai pečiai yra švaresni — nereikia šveisti apjuodintus puo
dus ir bliūdus. Tai be liepsnos būdas — nėra dūmų arba suodžių — jūsų sienos, 
verankos ir pats pečius viskas ilgiau palaikys švarumą. Elektra verdant arba 
kepant net vėsiau. Net karščiausiose dienose jūs galite kepti ir niekados neper- 
šildysite savo virtuvę.

Del švaraus, be rūpesčio, vėsaus ir pigaus virimo ar kepimo niekas nepra
lenks šiuos naujus elektrinius pečius Jie neužilgo pasirodys jūsų kaiminystės 
krautuvėje ir jums arčiausiose Edison krautuvėje.

Pasiteiraukite kas link veltui įtaisymo ir patarnavimo pienus kas link elek
trinių pečių Chicagoje.

C0MMONWEALTH EDISON COMPANf

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• BUMO

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Rus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

KATRAM 
KANTER 

“UletHvlSkaa 
Žydukas”

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
RE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERAGSION

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

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

MAHMkMRiH1
Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEM9 KARO VETE
RANAMS PASKOLOS bodu padėti Veteranams įsigyti 
naujų arba senų namų. statyti naujų arba remontuo
ti dabartinj savo namų be ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaidų. pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

šios bendroves vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimų.

f
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI- 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St. Chicago 8.11L

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

2331 South Oakley Avė. Chicago, DUoob
Publiehed Daily, except Sundaye,

by the -
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Associatton 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams ........................................................................................ $7.00
Pusei merų .............................................................................   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 raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčlama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tpisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Atsargiai Su Parako Statine!
— GEN. MICHAILOVIČ TITO BELAISVĖJE. — AK
PASLAPTINGI “TURISTAI” PERSIJOJE — TUR
KIJA TURI PUSANTRO MILIJONO KARIŲ SUMO
BILIZAVUSI. — “PASIKEITIMAS’ SOVIETŲ DIP
LOMATIJOJE. — RUSAMS NEPATINKA JEI PR1
MENA JIEMS BICIULIAVIMĄSI SU VOKIEČIAIS.
PASISEKS EUROPĄ IŠGELBĖTI NUO BADO?

(“Draugo” specialaus korespondento Europoje 
pranešimas)

Nežiūrint, kad dar nedaug mėnesių prabėgo nuo ka
ro pabaigos, kuris turėtų žmonijoje palikti neužmiršta
mą dėmę, bet pirm dar negu pasirašyta taika, pirm 
negu išgriauti miestai atstatyti, pirm negru milijonai 
lavonų surinkti ir pagarbiai palaidoti, šis baisus pri
siminimas blanksta ir žmonija jau galvoja apie naują 
karą.
KAIP BUS PRADĖTAS NAUJAS KARAS?

Gal, tie nuo kurių tas viskas priklauso, darys viską, 
kad šio naujo karo išvengus. Jie turėtų kiekvienoj kon
ferencijoj ant stalo padėti didelį užrašą “Atsargiai!”, 
nes pasaulis pasidarė tikra parako statine.

Naujas karas nebebus toks kaip kiti ir jis prasidės 
visai kitokiu būdu. Tas kuris pasibaigė, buvo pradėtas 
nervų karu ir vėliau Hitleris stengėsi “žąibo” greičiu 
nugalėti Europą. Ateityje agresorius stengsis kuo ma
žiausiai priešininką nervinti, kad jis nepasiruoštų ka-

visai neskuba pasitraukti, o priešingai, kaip rašo “L’Au- 
rore”, iš Rusijos masės “turistų” privažiavo Persi j on.

Sovietai visai nesislėpdami ginkluoja kurdų sukilė
lius ir azerbaidžianiečius.

Aišku, kad rusai nori laimėti laiką, sudaryti Persi
joje prosovietišką vyriausybę, išgauti palankias kon
cesijas ir tada tartis su kitais.
TURKAI NESINERVUOJA, BET MOBILIZUOJASI

Nors atėjusios iš Turkijos žinios sako, kad turkai 
nei kiek nesinervuoja, bet kai kurie ženklai rodo, kad 
gyvenimas nėra jau taip ramus. Laikraščiai išleidžia 
per dieną po keletą specialių laidų ir jų tiražas kas
dien auga. Juodoj rinkoj aukso kaina kyla, nes vals
tiečiai yra linkę nejudomą turtą pakeisti į aukso lydi
nio gabalą, negu kad turėti žemę, ar namus, kurįi ru
sai galėtų vėliau atimti.

Istambulo gatvėse vakarais minios žmonių stovinioja 
prie kavinių pasiklausyti paskutinių radijo naujienų. 
Gi sovietų pasiuntinybė dieną ir naktį stipriai polici
jos saugoma, kad nebūtų išprovokuotas koks “nema
lonumas”.

Kada Turkijai gręsė pavojus nuo vokiečių, turkai 
buvo sumobilizavę 1 milijoną karių, šiandien jie turi 
ant kojų pusantro milijono karių.
LITVINOVAS GRĮŽTA, VYŠINSKIS IŠEINA

Vyšinskio paskyrimas naujoms pareigoms, užsieny 
buvo skaitoma kaip patekimas nemalonėn. Bet vėliau 
Litvinovo sugrįžimas į užsienių reikalų vice-miniate- 
rius išaiškino, kad sovietai nori keisti savo užsienio 
politiką.

Karo metu prokuroras Vyšinskis buvo geras šiai 
vietai, bet taikos metu reikalingas lankstesnis diplo
matas, tad nenuostabu, jei grįžo Litvinovas, kuris 
prieš septynis, metus buvo Rusijos užsienių reikalų 
komisaru.
RODENKO NERVUOJASI, KAI JAM PRIMENA 
RUSŲ-VOKIEČIŲ PAKTĄ

Niurembergo teisme kartais nuobodžius posėdžius pa
įvairina vienas kitas mažas įvykis. Štai neseniai viena 
liudininkė, Ribbentropo sekretorė Blank prieš teisėjų 
stalą pareiškė, kad ji mačiusi originalą slaptos sutar
ties sudarytos tarp Vokietijos ir Rusijos 1939 metais, 
pagal kurią buvo padalinta Lenkija ir Baltijos kraštai 
atiduoti rusams.

Jai taip pasakius, rusų gen. Rodenko pašoko nuo 
kėdės:

— Liudininkė neturi teisės kalbėti apie šį dalyką, 
nes tai nėra sekretorės reikalas. Ji turi būti pašalinta 
iš proceso.

Aišku, sovietams nepatinka, kai jiems primenamas 
nusikaltimas, kurį, jie padarė iš pasalų užpuldami Len
kiją ir Baltijos tautas. Sugrįžimas nusikaltimo vieton 
visad verčia nusikaltėlį nervuotis.

Prieš tai, Rodenko buvo pareiškęs, kad tokia sutar
tis visai nebuvo sudaryta.

Sutartis buvo pasirašyta dviejuose egzemplioruose,
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ 
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(Tęsinys) vėmis negalima vaikščioti,
Užginta žiūrėti pro lan- kad visur mūšiai. Jam įsa

gus, tačiau kaip iškęs ne-, kyta stotyje laukti, kol bus 
pažiūrėjusi Marytė, jeigu nugalėti baltieji. Ką valgys, 
šiomis dienomis turi sugrįž- kaip gyvens uždaryti žmo- 
ti jos brangus vyras jos ir nes ten, kur jie buvo už- 
mažojo vaiko vienintinis klupti, niekas nesirūpino.
globėjas ir draugas. Marytė 
nuolat vogčiomis dirstelda
vo pro užuolaidos plyšiuką. 
Tikėjosi pamatyti pareinan
tį vyrą, kaip kad daug kar
tų žinodama, kada sugrįš, 
ji ten pamatydavo. Vietoj 
vyro šį kartą Marytė po 
langu pamatė Juozanavičių, 
bolševikų komisarą. Marytė 
atšoko nuo lango, kaip įgel
ta, kad jos nepamatytų, ne
pažintų.

— O gal jis man, kaip 
pažįstamas, tik padėtų? Ne, 
ne! — kratėsi ji šios min
ties; man rodos, kad jis, iš 
tikrųjų, žemas žmogus.

Už žiūrinėjimą pro langą 
tas butas - buvo įtartas, ir 
nusiųsta padaryti krata. Į- 
siveržė į Marytės butą apie 
20 raudonarmiečių, žmonių 
su įtužusiomis veidų išraiš
komis, niūriais apžėlusiais 
veidais, piktomis akimis.

— Kas čia gyvena? — 
šūktelėjo intėję keletas kar
tu.

— Aš su mažu, štai, sū
neliu, — kurį laikė prisi
spaudusi prie krūtinės, lyg 
kad būtų prieš jį buvęs koks 
pasikėsinimas.

— Buržuika! — riktelėjo 
kitas: — O vyro ar neturė
jai; vaikutį gatvėj pasiga- 
vai? — šaukė dar labiau 
pirmasis.

— Mano vyras inžinierius. 
Komandiruotas į Uralo kal
nus šalies pramonės pakė
limo reikalais.

— Meluoji, buržuika! Jis 
tikrai baltosios armijos ei
lėse šaudo mūsų brolius.

— Bet ne. Jis jau trečia 
savaitė išvažiavęs. Paklaus
kit pas kaimynus.

Ar pas tuos karinin-

siminęs, kad. gali būti ne
malonumo su sava meiluže, 
atidavė jam atgal sakyda
mas:

— Tau fotografija, o man 
originalas. Dabar, broliuk, 
niekas man nekliudys jos 
bučiuoti! Atsimeni, sakiau 
Trakuose, kad mes dar su
sitiksim ! — pasakė jis lie
tuviškai, kad nesuprastų ka
reivis. Ir liepė išvesti į ka
lėjimą, ikur suvaryti kari
ninkai.

Kalėjimas, kur buvo va
romi iš visos Maskvos ka
rininkai, pilnas prigrūstas 
žmonių. Jų čia daug šimtų, 
o gal ir tūkstančių. Grupa
vosi, kalbėjosi, taręsi. Visi 
jie išbalę ir labai nusiminę. 
Gero nėr ko laukti — visa 
tai žinojo. Civilių buvo ma
ža. Tik tie, kurie buvo su
gauti baltųjų eilėse.

(Bus daugiau)

Veltui Vytautas stengėsi 
gauti leidimą namo nuvyk
ti. Ir kaip jis čia sėdės ra
miai, žinodamas, kad tokių 
netvarkų metu jo brangi šei
ma viena be globos, be pa
galbos.

— Gal jiems kas atsitiko?
Gal Marytė šaukiasi jo už-
stojimo, kareivių kankina- -------------------
ma? — vargino jį mintys. PLATINKITE “DRAUGĄ

Nakties sulaukęs, Vytau- - .. ■■■
tas bandė paslapčiomis pra- 
sprukti namo, tuo labiau, 
kad jie taip buvo netoli. De
ja! Jį sugavo, suėmė ir nu
vedė pas komisarą.

Pamatęs Juozanavičių, Vy 
tautas visai nusiminė. Jis 
žinojo, kad Juozanavičius už 
aną antausį Trakuose jam 
baisiai atkeršys.

— Šį pilietį pagavau slap
stantis prie intendantūros 
miltų sandėlių! — atrapor
tavo įvedęs kareivis.

— Tai tikrai baltųjų žval
gyba. Norėjo susprogdinti 
miltų atsargą, — echidniš- 
kai nusišypsojęs patvirtino 
komisaras: — Iškratyk jį!
— įsakė kareiviui.

Kareivis iškratė kišenius, 
rūbus, net batus. Piniginę 
ir portfelį padavė komisa
rui. Komisaras, atsidengęs 
popierius, rado Marytės fo
tografiją. Norėjo ją atimti 
ir įsikišti į kišenių, bet at-
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STASYS LITWINAS SAKO:

"DAR A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UMDMI\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

----- GERAS PASIRINKIMAS:REIKMENIS”.

vienas randasi Maskvoje, kitas buvo Berlyne, kurį ru-
rui ir kada tarpe jų bus geriausias draugiškumas, ga- sai užimdami Berlyną sunaikino. Bet lieka dar gyvas __
lės sprogti pirmoji karo bomba. Karas galės kilti kaip liudininkas dr. Gauss, kuris dalyvavo prie pasirašymo -kariuos5 vakar"sušau-
tik tą dieną, kada jie tarpusavyje pasirašys draugiš- ir jei teismas ras reikalą, galės jo paklausti. Bet ar d_^? _ echidniškai 

kels šį klausimą?
(Daugiau bus)

kūmo ar nepuolimo sutartis...
SAKO V IENAIP, O GALVOJA KITAIP

Šis pavasaris bene bus vienas iš sunkiausių diplo
matiškų pavasarių. Nesutikimas ir savitarpio nepasi
tikėjimas tarp “Trijų Didžiųjų” nieko gero nežada.

Visi “Didieji” kalbėjo ir visi pareiškė savo nuo
monę apie karą. Niekas iš jų nenori iš naujo kariauti. 
Reiškia žmonijai lieka vienintelis kelias į taiką. Bet 
kaž kodėl delsiame šį kelią pasirinkti.

Hitleris irgi kiekvieną kartą savo kalboje sakydavo,

Nesuderinami Pasauliai
“Darbininkas” davė pusėtinai gerą vedamąjį straips

nį, kuriame tarp kitko rašoma:
“Bolševikija nesiskaito su civilizuoto pasaulio rei

kalavimais. Dabartinės Rusijos sutartys visuomet yra

nusi
juokė, nusikvatojo raudon
armiečiai.

Butas buvo išverstas. Iš
ieškota, iškrėsta, kas tik 
buvo galima kratyti. Išbalu
si Marytė, apsikabinusi ne
rimaujantį vaiką, drebėjo 
prie lango. Ji galvbjo apie 
kaimynus. Vakar išvesti iš 
jų namo du karininkai. Jų 
žmonos — vienai dar vakar

Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Hvaiados Sidings 
— Langų — Darų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnBio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
.Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokiai 

Rūšies Insuliacljos Materlolo — Štormo Langų t- Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LHWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER 00.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

F" - - .8

kad jis nenorį® karo ir, gal būt jis taip sakydamas vienpusiškos it. y. — padarytos po ginklų prievarta ji paskolino džiovintų gry 
narnėk™ Rof Ue ’ao! uoo n.cralim atsistebėti, kaio Rusijos mainais i bulves — visnemelavo. Bet jis turėjo “pagundų šėtoną”, kuris jam 
šnibždėdavo į ausį:

— Eik dar pirmyn; perženk šią sieną; užimk šį 
miestą... tavo priešininkas rėks, bet nesipriešins, nes 
jis per daug myli taiką, kad tau būtų ko jo bijoti.

Kas žino, gal Stalinas irgi turi panašų “šėtoną”, 
kuris jį gundo eiti tolyn. Sąvo paskutinėj kalboj jis 
pareiškė, kad UNO neturi pasekti Tautų Sąjungos pė
domis. Visos tautos turinčios remti šią organizaciją. 
Bet kaip tada galima suprasti jo pavaldinio Gromyko 
elgesį, kai jis trenkia konferencijos durimis?

Japonija savo laiku apleido Ženevą, nes jai norėjo 
uždrausti kariauti su Mandžiūrija, Vokietija irgi išėjo 
iš Tautų Sąjungos, nes norėjo ramiai apsiginkluoti, 
Italija paliko salę, nes norėjo įvykdyti savo projektus 
Abisinijoje.

Ko dabar nori Rusija?

PASLAPTINGI “TURISTAI ’ PERSIJOJE

Rusų nutarimas atitraukti kariuomenę iš Persijos 
pradžioje buvo visų sutiktas su džiaugsmu. Reiškia 
rusai nori bendradarbiauti geruoju. Bet vėliau, tie pa
tys, kurie džiaugėsi, vėl iš naujo susirūpino, kad rusai

vien jos naudai. Mes negalim atsistebėti, kaip Rusijos “4 mainais , ouives - vis
valdovai jei jie turi nors kiek žmoniško pojūčio, gali dar laukia jų sugnztant. Jievaiaovai, jei jie luii iums r j jau 9Usaudytl jos nebe-
taip akyplėšiškai elgtis politikos srity. Jie gi taip pat suĮaukgt
negali atsistebėti, kaip demokratijos vadai taip kant- Nieko neradę, raudonar- 
riai kamuojasi su laisvu žodžiu, laisva spauda, su vai- mįečiai įšėjo. Vienas dar 
džios kritika, streikais, organizacijomis, su parlamen- praeidamas ramino: 
tarine tvarka, susikirtimais tarp valdančios partijos — Nedrebėk, — tavęs nie- 
ir opozicijos ir 1.1. Militariniai išmuštruota Rusijos kas nelies. Tik jūsų kari- 
liaudis, stovi išvertus akis prieš mostaguojančią revol- ninkus tai jau visus iššau- 
veriu ir nagaika Čeką ir neišdrįsta nė žodžio pratarti, dysim!
ir nuo laisvesnės minties ji ginasi lyg nuo kokios švent
vagiškos pagundos. Rusijos satrapai, įpratę daužyti 
mužikų žandus, labai piktinasi demokratine tvarka. De
mokratija gi negali suprasti bolševikiškų vergų ir jų 
ponų dvasinės nuotaikos: iš kur skriaudikai semia 
tiek nežmoniško žiaurumo, o skriaulžiamieji tiek kant
rybės ir nuolaidumo! Iš kitos pusės rusų atstovai, su
sidūrę su civilizuotu pasauliu, svajoja tik apie tai, kaip 
čia ką apgavus, nuskriaudus, apvogus. Demokratija 
ir bolševikija sudaro du visiškai skirtingu pasauliu, 
kuriems, bent dabar, neįmanoma susikalbėti. Štai dėlko 
Rusija negali įtilpti į UNO — Suvienytų Tautų Orga
nizaciją. ’ ’

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

4 ■

Vytautas sužinojęs, kad 
acstinėse netvarka, norėjo, 
metęs darbus, važiuoti na
mo. Deja, traukinys nebe
atėjo. Tik už poros dienų 
ėjo į Maskvą su maistu ir 
ginklais. Vargais negalais, 
rodydamas savo komandi
ruotės popierį, Vytautas į- 
siprašė įi traukinį.

Atvažiavęs į Maskvą, ra
do didžiausią chaosą. Dar 
stoty jis sužinojo, kad gat

Mutual Federal Saviugs
AND IŪAN ASSOCIATHON OF GtHCAGO

l MILIl U. S. OOVEH.NMENT Hl’l’ERVllUO.V

2202 W. Cerraak Rd. - Tel. CAMMB7
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager

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

uila.it
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Chicago Vyčiai Įsigyja Nuosavą Namą
KONTRAKTAS PASIRAŠYTAS — RANKPINIGIAI 
ĮTEIKTI

je dabar kreipiasi į lietuvių šventas, Mišias dar dėkoja-1 miems ir kaimynams gau- 
visuomenę, prašydama paVa- me kun. J. Gaudinskui, kun. šiai susirinkusiems palydėti 
mos. Kad mūsų jaunimui na- J. Gibui, kun. P. Laumakiui velionę j amžino poilsio vie- 
mas yra reikalingas, niekas ir kun. J. šukevičiui. Dėko- tą. Visiems reiškiame nuo

širdžiausią ačiū maldomis.

Repatrijuojamų Lenkų 
nuotikiai

Velykoms Gėlės

ATSIŠAUKIMAS Į LIE
TUVIŲ VISUOMENĘ 
JAUNIMO REIKALAIS

_ _ x centro legalis patarėjas,
Praeita savaite buvo iš o- smuĮkmeniškaį išdavė rapor- 

rinė jaunimo atžvilgiu Ilga t ruošiamo plano kaip ta8 
svajonė tapo realybe. Išrink namafi feug tvarkomas ir kie. 
ti trustisai, globėjai L. Vy- nQ autoritetu būtent įstei-
čių Jaunimo Centro Trust. 
susirinkę trečiadienį į adv.

neginčija. Namą nupirkus jame gerb. kunigams atvy- 
bal 2 d gauta užtektinai dar ne viskas- Reikia # itai’ basiems ir dalyvavusiems
paramos aukomis ir paako- ,kad atitiktM ja'ummo laidotuvėse : didi. gerK pre-
, t t reikalavimams. Atsišaukia- latui J. Miliauskui iš Scran-la. Adv. J. Gnsh, L. vyčių .ma tad į visas lietuvių or- ton. Pa., kun. I. Valančiunui, 

ganizacijas, draugijas, klū- kun. dr. V. Martusevičiui, 
bus, biznierius, profesiona- kun. P. Česnai, kun. V. Na-1 
lūs, klebonus, kunigus ir pa- nortai, kun. M. Daumantui,1 
vienius geros valios Žmones, kun. J. Degučiui, kun. J. 
kad paremtų šį kartą ne ką Lukšiui, kun. K. Rakauskui,

Motina M. Juozapa 
Sesuo M. Andrėjja 
Sesuo M. Konsuele ir 
Rowan šeima.

Tik Amerikoj taip yra

Nors buvo pranešta kad gė
lininkams po visą šalį gresią 
kritiškas trūkumas gėlių Ve- 

Chicagoje gėlininkai 
geresnėje padėtyje. 

Vilniaus krašto* repatrijuota Nors kad ir Jie prisipažysta 
į Lenkiją rašo: kad bus mažiau «ėlių šioms Ve‘

"Iš Vilniaus ėmė 8 valan- 1>rkoms- Jie Pareiškia kad bus
dan kol nuvykome į Gardi-i “Itenkamal kur,.e,. p"‘

J duos savo Velykoms gelių uz-

New York (LAIC) — Vie
no lenkų profesoriaus žmo- lykoms, 
na, šių metų pradžioje iš randasi

ną. Į lenkų pusę pervažia
vus, traukinį užpuolė raudo-

giant trust’ą, vardu “K. of
L. Youth Centre Trust". _ , . T „

Juozo Gnsh ofisą, pasiraue T administn,oti paves- .vote duosnas . visiems kl- J. Kenny. 
pirkimo kontraktą ir įteikė I ta trustisams-globėjams. ku-1tiems . ■>a'*dingi™» «ika-| Dėkojame

nieji partizanai — dezerty
kitą, bet savo jaunimą. Bu- kun. S. Krystyniak ir kun. ZiUer, kaip i^visi pihečiar ~ daUg keleivių išmets> 

praeitą antradienį turėjo 
už paaukotas , balsuoti. Kadangi jis sveria

kalkuriuos sužeidė, jų veža
mas dėžes, lagaminus atplė
šė, išgrobė. Traukiniui ap-

$1,000 rankpinigių. Vadinas, ikalug Ves nurodymais lams- būkite ir, duasnūs sa‘į šv. Mišias, už maldas, už pa- 450 svarų, kadangi jo pre- giįti buv0 įššaukta regulia-
nupirkta Vyčių namas ad-1 e J ..............i ... _ .----- s

sakymus gana iš anksto, ir 
bus iš ko pasirinkti. Stebėti
nas padidėjimas užsakymų iš 
visų kraštų pasirodė nors 
daug vietos šiltnamuose yra 
naudojama pradedant auginti 
daržoves dėl Victory daržų.

resu 2451-53-55 West 47th 
St.

Šis namas susideda iš tri
jų krautuvių po vienu sto

i t vo jaunimo reikalams.namo savininkų — L. Vyčių J____________
Seniors ir L. Vyčių Chica- vt
gos apskrities. Trustisais iš-j NUOSirdl PčKlCkč)

reikštą užuojautą žodžiu, te-, cinkto balsavimo vieta buvo1 kariuomenė Po to trauki- Reikalas paskirti užsaky- 
legrama ir laiškais. Ypač rūsyje, o daktarų yra už- nyg ':žo Lietuvos pusėn mams iš “^tarinių sluoksnių, 
dėkojame didžiai gerb. pre- drausta jam laipioti laiptais pasiėmė policijos būrį ir tik aes tarnyboje vVrai iš 
lah.1 M. Krušni, kun. dr. L. (žemyn ir aukštyn. Kadangi; tuomet leidosi Gardino «nkJk^mf^Xle°Tu "š 

aujo užpuolimo nebuvo, rytą. Gėlės kaip tai vi
dutinio didumo orkidai bus 
padėti į šalį tiems kurie mėgsta

-------- j-------- -------------- r—_j_ . _ . , ----------- _ 7fiinr oš I------------ ---------- ' 1-------- tą gražų rinkinį. Be to, visos
siems laike jos ligos ir už- ro Akademijos rėmėjoms, a- rūsio į Kiemą, Kaa za įer g - gą važįavo net penkias die- tradicinės Velykoms gėlės bus

rinkti sekantieji: Vincent E., , . . , , . •, , „■
Pavis ir Kastas Zaromskis Mūsų brangiai ir mylimai ^Mendeliui, kun. J. Paškaus- įstatymai.reikalauja, 

įu vieno aukšto, mūro su iš apskrities. Jonas Kass ir i mamytei, Elzbietai Gižaus- Į kui, Tėvams Marijonams ir P^etis budelėj užsidaręs Traukiniai eina labai lėtai
žemės plotu užpakalyje. Na- Matas Zizag iš Seniorų, An- kienei, po ilgos ligos mirus, • kitiems gerb. kunigams, vi-' ^^ūdaTšneš^UŠ vėluojasL Iš Ku2nicos (sto- pa

dėkojame visiems padėju- , soms seselems, Sv. Kazimie- Pn?^3o viena būda išnešti i tis netoli Gardino) į Danei- ta p-ražu rinkinį . . .. .. . - _ ai--j____ i riisrin i InAma kad Ziller ffa-_________________________v._ _ . _ - -* 5 * *Zičkus atstovaująsmą galima pakelti iki dviejų tanas 
arba net iki trijų aukštų, centrą.
Namas visais atžvilgiais
kaip tik tinka dabartiniams TRUSTISŲ PIRMAS 
jaunimo reikalams, t. y. cent POSĖDIS
rui, pastogėj, kur įvyks į- Trustisai pirmą posėdį lai- . .. ....
vairūs susirinkimai Seniorų, kė bal 5 d vakar6i M. Zizo,Į114. rupes}ingai atllk°> ams 
apskrities bei kuopų, komi- namuoae. Pasįskirstė parei-^V““8 *
sijų ir t.t. Sale bus chorui, gomis sekančiai: Vincent E. J‘ G b ’ pats
teatro rateliams, debatų gru Pavis pirm . Kastas Za_ •KleDonas
pėms ir t.t. romskis, vice pirm.; Anta-

Namą buvo galima pirkti
kuomet Seniorų susirinkime,

jautusiems jai mirus. Ypa
tingą padėką reiškiam gerb. 
klebonui kun. S. Mozūrai, 
kuris laidotuvių patvarky

J. Gaudinskui 
nes

sveikatos reikalu i 
(išvykęs į Floridą,. Kunigams

. .. asistentams dėkojame užnas Zickus protokolų ir f.-| tvark įvykdini.
nai.su rast. ; Matas Zizas, jr ,ank į*

y «. i L|*'' iždininkas ir Jonas Kass,
VCnina Karo belaisvius iždo globėjas. Trustisai ap- Taip pat dideliai dėkoja-

Brig. gen. J. T. Pierce, svarstė kontraktą ir toliau me klebonams: pirmiausia
komandantas Ft. Sheridan. nutarė aplankyti kiekvieną, mūsų dideliam geradariui,
praneša, kad per penkioliką kuris pasižadėjo surinkti kun. J. Karaliui už gedulin-
karo mėnesių Amerikos ka- reikalingas aukas ir pasko- gas iškilmingas šv. Mišias
riuomenės paimti į nelaisvę las. Kitas posėdis įvyksta su asista, kun. K. Klevins- 
ašies valstybių kareiviai šią savaitę. kui, diakonui ir kūn. A. De

gučiui, subdiakonui; Chica
go seselių kapelionui kun. B.

Namo trustisai ir visa L. Urbai už šv. Mišias ir gražų 
milionų dolerių. Karo belais- Į Vyčių organizacija Chicago- pamokslą, ir už atlaikytas
viai dirbo valstybių darbuo- j ... _______ _____________ _______________
se, kai kuriuose ūkiuose,1
pramonėje ir kitose šakose.
Jiems už darbą buvo moka
ma tam tikras mokestis.

Amerika pastarame kare 
buvo vienatinis kraštas, 
kurs su karo belaisviais žmo 
niškai apsėjo: globojo, mai
tino, darbo davė ir už tą dar
bą da atlygino. Kitus karo 
belaisviai koncentracijos sto
vyklose buvo badu marina
mi ir žudomi.

Illinois, Wisconsin ir Michi- 
gan valstybėse atliko darbo, 
kuris vertas veik devynių

ATSIŠAUKIMAS

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.

kademikėms ir ‘‘Draugo”, ^tų balsuoti. nas.
redakcijai ir administracijai, šiaip taip įsimūginęs į bū- 1 b“ 
ir visiems, kurie mus užjau- dėlę Ziller atliko pilietinę pa
te liūdesio valandoje. Dėko- reigą. Po to būdelė vėl nu- 
jame giminėms, pažįsta- gabenta į rūsį.

Jr
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, VVashing, Motor Oils, Range & Fucl Oila

rlovvers

NULIŪDIMO

parduodamos vsuomenei — 
[ypatingai tiems kurie užsisa- 
|kys iš anksto. (Skelb.)

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

K
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

Perviršijo kvotą
Generalis Raud. Kryžiaus 

aukų vajaus vedėjas prane
ša, kad Chicago ir apielinkė 
savo kvotą perviršijo. Kvota 
buvo $5,100,000, o surinkta 
$5.167,582.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą!

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

Dauędii yra pilw
patenkinti tai# lederroif
kuriuat mei padirbome jiemt

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykti 
| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WE8TERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6163 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kertantieji nuo genu. atdaru 
Ir skaudžių Žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sOdėtl, ir kaip 
nakties metu ne<alima gerai iftsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skaSsmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdarų ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmu 
pražallnanCios y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkamu 
nakties poilsi Ir 
pagelMs lžgydyt 
senaa atda
ras Ir Skau
džias žaiz

das Vartokite JJ Irgi skaudlems 
nudegimams, žužų ir sutrflklmu 
pražallnimul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimu AtvBdlna va
dinamu Athlete’s Foot degimu ir 
niežėjimu, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžlttvlmo Ir 
sutrOkimo tarp piržtų; geras Ir 
saunos, trflkstanCtos odos niežėji
mui, nuo darbo lžbėrimams Ir ki
toms Odos negalėms U lauko pu
sės.

UB3OU1Z) OINTMENT parsi
duoda PO SI OO, 1.75, Ir 1.00.

Siuskite Jflsu Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Polanki Rd. 

Dept. D. Chicago 89, M-

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. tiesiem Avė. - Pro. N»t
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1B8-1B9

t

Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinant koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

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 Monumenl 
Compmy

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. ColUornio 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI VIsom 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
/1*400 k 1

Pkroadleniata ir Ketvtrtad.
8 vai. vak.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, Il~
Telefonas —- GROVEHILL 0142

M&žų pataraavimM yra greitu, mandagus, Ir 
Jftaą flnaaMttaa Stovu prieinamas 1

NARIAI:

0 h I e s g o s 
L I e t n v I ų 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

.AMBULANCE 
Patarnan jam 
dieną ir nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 110 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419___________

I. I. ZOLP
1648 WEST 46th St._________ Phone YARds 0734

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ, Tel. PULImnn 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFOBNIA AVĖ. Tel. LAf. 3512

nai.su
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2L PIENRA5TT3 BRMT0A3, CHICAGO. HTTN0I3 Ketvirtai, balaud. U i&lt)
Visuomenės opinija

Pratęsti drafto įstatymą da metams
GALLUP PRAVESTOJ ANKETOJ 66 NUOŠ. BALSAVO 

UŽ DRAFTO PRATĘSIMĄ.
Vadinamas Selective Ser-i American Institute of Pu- 

vice Draft įstatymas baigia- j blic Opinion, kuri kiekvienu 
svarbesniu klausimu leidžia 
ankietas norėdamas patirti

Įvairios Įdomios
ŽINIOS

Danai neturi kur
dėti mėsos

si šių metų gegužės mėnesį
Kadangi po pastarojo ka

ro Sov. Rusija pradėjo Hit
lerio keliu eiti, tai yra grob
ti svetimas teritorijas ir ne
siskaityti su buvusiais savo 
talkininkais, visur pradėta 
kalbėti, kad dėlto gali iškilti 
naujas karas — su Sov. Ru
sija.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
Į DIENĄ

Mes E-amv AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOOKE MAIAAVV 

IR VARNInŲ, taipgi —
MARTIN SENOKU MAIAAVV 

1.R VARNlftV. ir — 
KEM-TONE VAIiSI’AR.

Tuilme Graži; Pasirinkimą 
lHiflni. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

visuomenės nuomonę, šiuo 
klausimu irgi buvo paleidus 
ankietą. Klausimas buvo 
toks:

“Selective Service Draft 
įstatymas baigiasi gegužės 
mėnesį. Ar manai Kongre
sas turėtų ar neturėtų bal
suoti įstatymo pratęsimui da 
vieniems metams?”

Turėtų balsuoti: 65 nuoš.
Neturėtų: 27.
Nepareiskusių nuomonės:

8.
Massachussetts valstybės 

kongrsemono Martin iškeltu 
klausimu, kad Amerikos 
Jungtinės Valstybės, Did. 
Britanija ir Sov. Rusija tai- 

! kos metu turėtų atsisakyti 
nuo jaunų vyrų karinio tre
niravimo ir ginklavimosi, vi
suomenė pareiškė priešingą 
nuomonę. Klausimas buvo 
toks:

“Yra sugestija, kad Rusi
ja, Did. Britanija ir Ameri
kos Jungtinės Valstybės iš- 

į vien atsisakytų taikos metu 
! ginkluotis ir jaunus vyrus 
kariniai treniruoti. Ar ma
nai mes turėtumėm su tuo 
sutikti ” Atsakė:

Taip: 30 nuoš.
Ne: 62 nuoš.
Nepareiškė nuomonės: 8 

nuoš.
Atsakęs į ankietą savo

Teisme surišo ir 
gerkle užkimšo

Nevv York. — Kings Aps
krities Teismui svarstant

Kopenhaga, Danija. — 
Kuomet karo nuteriotuose 
kraštuose, Europoje, siaučia 
badas, Danijos šaldytuvai 
užversti mėsa, kurios ji ne
galinti eksportuoti, sako 
Jacob Tvedergaard, pirrni- 

j ninkas Danijos Agrikultū
ros Ministerijos galvijų mė
sos komiteto.

i “Danijos užsienio ofisas ir 
įvairios agrikultūrinės or
ganizacijos viską daro, kad 
galėtų mėsą parduoti, tačiau 
veltui pastangos”, sako mi
nėtas pirmininkas. “Keletas 
Europos valstybių norėtų 
pirkti mėsą, bet, einant

Esperanza Pisanti
Mrs. Experanza Pisanti, ku
ri kaltinama pirmo laipsnio 
žmogžudystėje, bylą, kaltina
moji tiek trukšmavo, kad 
teisėjas įsakė jai kojas su
rišti, užkimšti. Taip pada
rius galėjo tęsti bylą.

nuomonę pamatavo tuo: 1) 
Amerikos Jungtinės Valsty
bės turi būti pasiruošusios 
atsitikime kito karo ir 2) 

kaip Amerika gali būt tikra, 
kad kiti kraštai laikysis tos 
sutarties Ypatingai, kas ga
li pasitikėti Rusija, kuriai 
jokios sutartys nieko nereiš
kia.

(F
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray

Roma (LAIC) - 
viza kun. Dr. Jonui Sakevi- 
čiui atvykti vieneriems me
tams į Londoną. Jisai apsis-

Kas Girdėt^ 

Chlcagoje ♦

Gaisras aerodrome
Harlem aerodrome, prie 

89 ir Harlem Avė., užvakar 
gaisras sunaikino vieną han- 
garą ir dvyliką lėktuvų. 
Nuo&toliai siekia iki $50,- 
000

Merginoms pamoka

laimingas kritimas 
nuo 15-to aukšto

James Andferson. gyv. 416 
N. Paulina St., gali skaity
ti save laimingiausiu pasau
lyje žmogum. X Antanas Jakubauskas,

LaSalle viešbučio penkio- gQ metų amžiaus, gyvenan- 
liktame aukšte, lauko pusėj, t-g Auroroj, žuvo prie namų
jam, su kitu darbininku at
liekant remonto darbą, pri
reikė kai kurių įrankių. Pa
siėmęs už virvės jis norėjo 
nuo pastolo (scaffold) nusi
leisti į keturioliktą aukštą. 
Staiga besileidžiant jam

Miss Belva Gardiner, gyv. i nusmuko nuo rankų piršti- 
3553 Broadvvay, policijai į nes ir jis pradėjo kristi že- 
pranešė, kad nepažįstamas myn. Pamatęs tai kitas dar- 
vyras, kuris pasisiūlė vie-! bininkas pagriebė virvę ir,
nam taverne ją parlydėti na- padaręs sukurį, užmetė ant 

UNRRA’S maisto skirstymo mo, kelyje apiplėšė: atėmė krintančio. Virvė apsivynio-
laikrodėlį, žiedus ir pinigussąrašu, negalinti to daryti’ jo apie Anderson’ą ir tokiu 

būdu jis laikydamasis virvęs 
nusileido net iki antro aukš
to. Čia buvo virvės galas ir 

Du ginkluoti vyrai prie i Anderson nukrito.
Pavogė Iroką su alumGvvi skenduoliai

Millsboro, Pa. — Čia buvo 
nepaprastas įvykis. Robert 
Morton, vienos firmos krei- 
no operuotojas, pamatė Mo- j Chicagon, įkalino dreiverį ir daužyti akiniai. Šiaip išlikęs
nongahela upe ką tai plau
kianti. Nuleidus kreiną pasi
rodė kad tai automobilius ir 
jame da du gyvi žmonės. 
Paaiškėjo, vairuotojui nete
kus kontrolės, automobilius 
nuo kalno nuvirto į upę.

Amerikiečiai suėmė 
buvusį Latvijos 
ministerį

Vasario mėn. amerikiečių 
valdžios pareigūnai suėmė 
buvusį nepriklausomos Lat-

COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 
3105-07 West 63rd Street 

TELEFONAS — REPUBLIC 0415
BROILED STEAKS IR CHOPS MCSŲ SPECIAEYBft 

Ravloli — Spaghetti — Vištiena ir žuvies Valgiai 
E. a. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

Automobiliam*
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 MET'MS 

$500.00 o'bymo 
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA
‘1000.00 POI,svi

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

4-

J. A Shulmistras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAOO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Ii Mūrų Dlrbtavto

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

statybos. Jis su kariku pil
nu plytų nukrito nuo 25 pė
dų aukščio ir užsimušė.

X Aleksas Šamas, sūnus 
žinomos veikėjos E. Samie- 
nės, išbuvęs Coast Guard 
tarnyboje daugiau kai tris 
metus, parvyko namo gar
bingai paliuosuotas. Į ka
riuomenę jis buvo išėjęs sa
vanoriu.

X Jokubauskienė, iš Bri- 
ghton Park, labai džiau
gias, kad jos sūnus grįžo 

namo garbingai paliuosuo
tas iš kariuomenės. Ta pro- 

Nuvežus į ligoninę rasta, ga buvo suruošus vaišes, įTouhy ir Lincoln Avė., su
laikę troką, kuriuo buvo ve- kad tik nuo virvės nudeginti kurias sukvietė daug pažįs- 

alaus rankų delnai, veidas ir sužarna $2,500 vertės

nuvazravo savais keliais.

Vyriausybė į kovą 
vėžiu

sveikas.

13 metu padegėjas
' Richard DeSalvo, 13 me
ilų, gyv- adresu 4234 Mc 

Federaiė vyriausybė šio-jLean Avė., policijai prisipa- 
mis dienomis paskyrė $149,-| žino trijose vietose padegęs 
430 kovai su vėžiu. Pinigai j St. Philomena’s mokyklą, 
paskirstyti trylikai labora-j kurioj jis yra septintame
torijų, kuriose daromi ban- ' skyriųje. Jis pasisakė tai 
dymai išrasti vaistus nuo padaręs dėlto, kad girdi ne-

tamųjų.
X Kun. A. Mažukna, MIC., 

vienas TT. Marijonų misi- 
jonierių, baigęs misijas Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje išvyks 

• sakyti pamokslų 40 valan
dų atlaiduose Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos baž
nyčioje, Youngstown, Ohio, 
balandžio 23, 24 ir 25 die
nomis.

X Albinai Poškienei, Mo-
. i, , ,, -r, , | terų Sąjungos centro rašti-vezio. Michael Reese Ligoni-, kenčiąs mokyklos. Be to. J*s, ninkei pagerbti ir priduoti 

'nė, Chicagoj, gavo $10,000. j prisipažino padegęs ir dešim-1
tį namų, kuriems gaisras pa
darė desėtkus tūkstančių dol. 
nuostolių.Washingfonan mėsos 

reikaluGauta j vijos ministerį Berzinš. Jis 
buvo suimtas Hanau mieste,
kur buvo atvykęs pasisve- Back of the Yards Coun- 
čiuoti pas savo tautiečius. ' cit kuris sakoma, atstovau-

tos prie lietuviškos parapi- Į Berzinš visada tikėjo Latvi- Ja 100,000 gyventojų Town 
of Lake apielinkėje, pasiuntė 
į Washington’ą delegaciją 
reikalauti vyriausybės grei
to veikimo reikale išsiplėtu- 

*3 J šio mėsos black marketo, 
j dėl kurio kai kurios mažes
nės skerdyklos nustoja vei
kusios, o didesnės atleidžia 
darbininkus.

Eina gandai, kad didžio
sios skerdyklos, norėdamos 
sugriauti OPA kainų kon
trolę. tyčia neperka gyvu-

jos, kur darbuojasi kun. Dr. i jos nepriklausomybės atkū-
K. Matulaitis. rimu.
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DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tratančiai Pilnai Patenkintų PtrkSJų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Fumifure Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZTKAITTS
J

Vyriausybė perėmė 
klubą

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus

Farmas
Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

WESTWOOD LIOUOR STOREI
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

daugiau energijos jos parei
gose, bankiete, balandžio 14 
d., Everg reen Country Club, 
reikia rezervuoti vietas pas 
savo kolonijos sąjungietes.

X Gilbertas Mickeliūnas, 
sūnus žinomų veikėjų Juo
zo ir Elenos Mickeliūnų, iš

Naktinis klubas vardu jjarquette Park, tarnaująs
5100 Club, šiaurinėj miesto y g karo laivyne, vėliau-
dalyje. perimtas vidaus mo- sjame laiške prašo tėvų raš- 
kesčių biuro ir bus parduo- atsiųsti jam savo sutiki- 
tas, jeigu jo savininkai ne- mą, kad leidžia dalyvauti 

atomo bombos išbandyme 
ant Bikini salų, Pacifike.

X BALF Chicago apskri-
uždaryti, nes neturi leidimų vra išnuomavus namą 

sunešimui ir sutvarkymui

užmokės $19,000 kabareto 
taksų.

Virš šimto kitų naktinių 
klubų bus miesto valdžios

bizniui daryti. aukojamų drabužių lietu
viams pabėgusiems iš Lie
tuvos nuo karo ir komunis-Skautai sodins

Virš 150 Chicago skautų tų. Visų nedeviamus drabu
lių. Sakoma, pakėlus darbi
ninkams algas skerdyklos
negalinčios OPA lubų kaino- pradedant ateinančia s^vaite žius prašome aukoti ir neš- 
mis pirkti gyvulius, juos vyks į “forest preserve” me- ti į tą sandėlį. Sandėlio ad- 
piauti ir paruošti gyvento- dėlių sodinti. Per tris savai- resas yra toks: 4715 South 
ja.ms mėsos. Neturinčios iš tęs. sakoma, bus pasodinta Marshfield Avė. Drabužiai 
to jokio pelno. 5,000 jaunų medelių. __  priimami pirmadienių, ant

radienių, trečiadienių ir ket
virtadienių vakarais nuo 6 
ikį 9 vai.

X Balandžio 14 d., 5 vai. 
vakare Onos Jackienės na
muose, 5331 So. Racine Avė., 

i įvyks Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos šauni “bingo 

, party”. Visų laukia ne vien 
dovanos, bet ir vaišės. Gil
dos nariai ir seserų-vienuo- 

j lių prieteliaį turėtų parem
ti rengėjų gražų darbą, nes 
visas pelnas skiriamas sei
mui, kuris įvyks balandžio 
28 d., Aušros Vartų parapi
joj, West Side, sveikinti.

X Muz. K. Gaubis, Dievo 
Apvaizdos parapijos vargo
nininkas, padedant chorui ir 
prisidedant pačiam klebonui 
kun. A. Martinkui, praeitą 
antradienį, baigus 40 vai. 
atlaidus, chorui ir svečiams 
vargonininkams parapijos 
salėj iškėlė šaunią puotą, į 
kurią buvo atsilankęs kle
bonas ir TT. Marijonų na- 

' mo viršininkas kun. A. Mi- 
• ciūnas, MIC. Visi gėrėjos 
gražia visame pažanga Die
vo Apvaizdos parapijoj ir 
puikiu choru.

TI -— E B"1 . '■ i Į ——

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

PER FEDERAL SAVINGS 4 LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAU
Savinąs 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.
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