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GM Atmetė CIO Pasiūlymą, Padarė Sav o
Bolševikai Didžiuojasi, Kad Sovietų 

Sąjunga Ruošiasi Karui su Amerika

UŽSIBAIGI: ŠITOKIOS RIAUŠES PHILADELPHIJOJE

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Begėdiška Sauvalė
Inž. Maršalas, gimęs, au

gęs ir universitetą baigęs 
Amerikoje, praėjusią vasarą 
su visa šeima Kaune buvo 
suimtas už tai, kad pasita
rė, jog yra gerai pažįsta
mas su narsiu Amerikos 
kariu aviacijos gen. Įeit. 
Doolittle.

Inž. Maršalas su gen. Įeit. 
Doolittle yra mokslo drau
gai. Kadangi Maršalis Doo
little, savo pažįstamą, pa
gyrė kaip narsų karį, bol
ševikai inž. Maršalį su visa 
šeima suėmė. Maršalio duk
tė, Kauno universiteto stu
dentė, suimant buvo labai 
sumušta.
Ruošiasi “ Atsiskaitymui ’ ’
Bolševikų propagandistai 

su pasididžiavimu Lietuvo
je kalba, kad sovietų Są
junga ruošiasi atsiskaity

mo valandai su Amerika ir 
Anglija. Amerikoje ir Ang
lijoje demokratija esanti 
kapitalistinė, taigi “fašis
tinė,” kuri išnaudojanti 
darbininkus. “Tikroji demo
kratija” esanti sovietų “de

Paaiškina Susitarimą Dėl Sovietų 
Piliečių Repatrijacijos į Rusiją

WASHINGTON, kovo 2.- 
Valstybės departamentas 
užginčijo spaudos raportus, 
kad jis pasirašė sutartį, 
kuria U. S. okupacijos ar
mija Vokietijoje turi sovie
tams atiduoti buvusius Len
kijos, Rusinijos ir Ukrai
nos piliečius. Departamen
tas sakė tų žmonių sugrą
žinimas buvo apimtas ats
kiroje sutartyje, ne Jaltos 
susitarime.

Einant šia militarinių va
dovybių sutartimi, Anglija 
ir Amerika pasižadėjo pa

Sako Lenkijoje Siaučia Teroras; 
Kaltina U. S. 15 Armiją Vokietijoje
VARŠUVA, kovo 2. — 

Lenkijos krašto apsaugos 
ministeris StanisLaw Rad- 
kievvicz pareiškė, kad jo 
užmuštų milicininkų ir slap
tos policijos, 1,400 sužeis
tų ir kitų 940 paimtų belais- 
vėn bekovojant “penktako- 
lonistus,” kurie gauna fi
nansinę paramą iš užsienio.

Radkievvicz kailtina nat
rius NSZ — nacionalistų 
ginkluotų jėgų, kurios ko
vojo prieš vokiečius okupa
cijos metu — ir lenkų mi- 
litarinius vienetus užsieny
je, kurie klauso lenkų gen. 
Wladyslaw Anders įsaky
mų.

U. S. Armijos Apmokami
Radkievvicz ir Lenkijos 

valdžios valdoma spauda

mokratija.” Jau netoli esąs 
tas laikas, kada sovietinė 
demokratija atsiskaitysianti 
su kapitalistine demokratija.

Atsiskaitymo vietą ir lai
ką pasirinksianti sovietų 
S-ga.

Lietuviu Tautos 
Naikinimas

Pirmosios okupacijos me
tu bolševikai iš Lietuvos 
išvežė apie 40,000 lietuvių. 
Daug lietuvių buvo sušau
dyta ar nukankinta Petra
šiūnuose, Telšių Rainių 
miškelyje, Pravieniškėse, 
Panevėžyje, Červinėje ir ki
tose vietose.

Antros okupacijos metu 
raudonieji sovietų diktato- i 
riai vėl suėmė ir išvežė iš 
Lietuvos per 40,000 lietu
vių. Apie 50,000 lietuvių bu
vo atkirsti Rytprūsiuose ir 
Pomeranijoje, kurie taip pat 
išvežti. Apie 30,000 lietuvių 
mobilizuota. Iš jų 3,000 žu
vo, dalis išbėgiojo, o kiti 
išvežti.

Taigi per abi okupacijas 
sovietai Lietuvai padarė 
nuostolių žmonėmis apie 
160,000. Bet ir tai Lietuvos 
vargai dar nepasibaigė.

S. D.

greitinti repatrijaciją Rusi
jon sovietų piliečių, bet tik 
tų, kurie buvo sovietų pi
liečiai ir iki 1939 m. rugsė
jo 1 d. gyveno Rusijoje.

Tuo būdu visi lietuviai, 
latviai, estai, suomiai, len
kai, rusinai ir ukrainiečiai 
nėra skaitomi sovietų pilie
čiais ir nebus grąžinami 
Rusijon.

Iki šiol amerikiečiai iš
davė rusams apie 75,000 to
kių asmenų, kitus jų prie
varta. Sakyta dar 700 liko 
U. S. zonoje.

sako lenkai amerikiečių uni
formose, apmokami ir aprū
pinami 15-tos U. S. armi
jos Vokietijoje, yra kalti už 
dalį terorizmo Lenkijoje, ir 
kad užpakaly viso to stovi 
nariai buvusios Lenkijos 
vyriausybės Londone.

Radkievvicz taip pat sakė 
Anderso armija Italijoje 
palaiko radijo kontaktą su 
šnipais ir sabotieriais Len- 

i kijoje.

KALENDORIUS
Kovo 4 d.: SV. KAZIMIE

RAS; senovės: Sveitigalis ir 
Daina.

Kovo 5 d.: Šv. Adrt jonas 
Ir Teofilis; senovės: Adak- 

I ris ir Giedrė.

Al

Po šitokių susirėimų tarpe policininkų ir General Electric streikerių Philadelphijoje, policija 
ir toliau saugojo GE fabriką, bet pikietininkai daugiau nebandė pravesti masinių demonstraci
jų ir praleido užvaizdas ir raštinės darbininkus pe rsavo linijas į fabriką. (Acme Telephoto.)

Popiežius 70, Dieną 
Paminėjo Dirbdamas

VATIKANAS, kovo 2. — 
Popiežius Pijus XII pralei
do savo 70-jį gimtadienį ir 
7 metui pontifikavimo su
kaktį be jokių ceremonijų, 
dirbdamas savo paprastą 
18 valandų darbo dieną.

Rusai Siunčia Japonus 
Belaisvius į Sibirą

MUKDEN, Mandžurija, 
vas. 28. — (Sulaikyta) — 
Maj. gen. Andrei Kovtoun- 
Stankevitch, sovietų komen
dantas Mukdene, pasakė U. 
S. laikraštininkams, kad 
japonai karo belaisviai šio
je srityje yra siunčiami į 
Sibiro stovyklas, vieton re
patrijuojami. Prašomas to
liau paiškinti, Stankevitch 
sakė jis nežinąs kam ar 
kur jie ten siunčiami, bet' 
nuginkluojami ir traukiniais 
išvežami į Sibirą.

Prievarta Atims Ryžius 
iš Japonijos Okini-kų
TOKYO, kovo 3. — Infor- ♦muoti japonų sluoksniai sa

kė valdžia paruošia planus 
suimti, jėgos vartojimu, jei 
bus reikalinga, visus ūkinin
kų Laikomus ryžių išteklius. 
Netekę ryžių ūkininkai ma
tomai gaus tokius pat kie
kius racionuojamų ryžių 
kaip ir miestiečiai.

Rekvizicijų vykdymas bus 
išdirbtas maisto komiteto 
susidedančio iš 50 valdinin
kų, profesorių, politikierių, 
pramonininkų, ir redakto
rių, kuriam vadovauja prem
jeras Kijuro Shidehara.

Nenori UNO Centro
GREENWIGH, Conn., ko

vo 2. — Greenvvich gyvento
jai šiandien 5,540 prieš 2,- 
119 nubalsavo prieš įstei
gimą nuolatinės UNO būs
tinės jų mieste.

ORAS
Apsiniaukus ir nešalta. 

Po pietų ar vakare lietus.

Franco Sako Prancūzija Padeda 
Ispanijos Komunistų Agresijai

MADRIDAS, kovo 2. — 
Franco vyriausybė šiandien 
kaltino Prancūziją padėji
mu “Ispanijos komunistų 
agresijai” pagal dabar už
darą rubežių, ir pareiškė,. 
kad ji visu kuo gins savo 
vidujinę santaiką

Valdininkai nė nebando 
nuslėpti baimę dėl ruošia
mo Anglijos-Amerikos-Pran- 
cūzijos pareiškimo prieš 
Franco rėžimą. Anglija ir 
Prancūzija priėmė Ameri
kos pasiūlymą pasmerkti 
Franco rėžimą, ir laikinai 
vyriausybei valdyti kraštą 
kol bus atlaikyti laisvi rin
kimai.

Rubežius Tykus 
Madridas sakė prancūzų

Iranas Suskyla Dėl Rusų Buvimo; 
Bevin Grįžo Londonan Ruošti Notą

LONDONAS, kovo 3. — 
Vakar buvo paskutinė die
na iki kurios visos svetimos 
valstybės turėjo ištraukti 
savo kariuomenes iš Irano. 
Princas Mozaffar Fircuz, 
kalbėdamas už premjerą 
Sultaneh, kuris yra Mas
kvoje, sakė rusų užsispyri
mas palaikyti kaį kuriuos 
dalinius vakariniam Irane 
gal buvęs “ draugingumo 
gestas’ ’ Irano vyriausybei.

Autoritetingi sluoksniai 
Londone sakė britų vyriau
sybė pareikš Maskvai, kad 
ji ‘‘rimtai žiūri” į rusų už
silikimą Irane, ir pavadina 
tą aktą “atviru sutarties 
sulaužymu.”

Apleidžia Tabriz
(Tehrane pranešta, kad 

sovietai iki šio vakaro visai 
apleisią Tabriz, Azerbaidža
no sostinę. Kiti iraniečiai 
vėl svarsto iškėlimą viso 
reikalo prieš UNO apsau
gos komisiją, kuri susiren
ka New Yorke kovo 21.)

Anglijos užsienių sekr.

uždarymas rubežiaus buvo 
“be paaiškinimo ar pagrin
do,” ir vienas šaltinis sakė 
Franco bijo, kad prancū
zai gali ieškoti sudaryti ru
bežiaus incidentą pirm negu 
UNO apsaugos komisija su
sirinks New Yorke kovo 21 
dieną.

Iš rubežiaus neraportuota 
jokių incidentų, nors pran
cūzai skundėsi, kad Ispani
jos rubežiaus sargyba bu
vusi ‘ ‘reikšmingu ir pavo
jingu’’ būdu sustiprinta.

(Raportai iš Londono sa
kė alijantai davė Franco 
vieną mėnesi] perleisti val
džią, o jeigu jis to nepada
rys, tai alijantai tuomet 
imsis reikalingų žygių.)

Bevin nutraukė savo atosto
gas ir skubiai grįžo į Lon
doną pasitarti su ministru 
pirm. Attlee ir paruošti 
protesto notą Maskvai.

Laukia 'Dideliu’ Žinių 
Ame Šnipus Kanadoje
0TTAWA, kovo 2. —Ka

bineto narys, prašęs būti ne
išvardintas, sakė “viliamės, 
jog pirmadieny bus svarbus 
pranešimas” ryšium su Ka
nados vedamu tyrinėjimu 
šnipų veiklos.

Indonezija Nepriėmė 
Sjahrir Rezignacijos
BATAVIA, kovo 3. — 

Nepripažintos Indonezijos 
respublikos vyriausybė šian
dien atmetė premjero Su- 
tan Sjahrir vakar įteiktą 
rezignaciją, ir jis buvo 
kviestas sudaryti naują ka
binetą, kuris galėtų tartis 
su olandais dėl Indonezijos 
nepriklausomybės.

Neapsiėmė Pavest Ginčą Arbitracijai; 
Unija Buvo Žadėjusi Sugrįžti j Darbą

DETROIT, kovo 3. — General Motors bendrovė at
metė CIO-UAW unijos pasiūlymą pavesti jų ginčą ar
bitracijai. Laukiama oficialaus bendrovės pranešimo.

Unija buvo pažadėjusi baigti 102 dienų streiką šauk
dama 175,000 darbininkų atgal į darbą, jeigu bendrovė 
priimtų arbitracijos planą, o pasiūlymo atmetimas reikš
tų streiko suintensyvinimą.

Nuosprendis Būtų Privalomas
Unijos laiškas sakė būtų prašoma Prez. Trumano pas

kirti teisėją ginčo išsprendimui, ir kad jo nuosprendis 
“turi būti galutinas ir privalomas bendrovei ir unijai.”

General Motors iš savo pusės pasiūlė National Labor 
Relations Board’ui pravesti slaptą balsavimą tarpe strei
kuojančių darbininkų, kad sužinoti kaip jie jaučia apie 
grįžimą į darbą. Spėjama unija tam priešinsis.

Keturios Gumos Firmos 
Davė 18l/2c Pakėlimą

VVASHINGTON, kovo 2.- 
Goodrich, Goodyear, Fires- 
tone ir United States Rub
ber bendrovės ir CIO gumos 
darbininkų unija šiandien 
susitarė dėl 18*/2 centų va
landai pakėlimo maždaug 
100,000 darbininkų. Sutartį 
dabar turi užgirti unijos lo- 
kalai.

Reikalaują Didesniu
Algų Angliakasiams

VVASHINGTON, kovo 2.- 
John L. Lewis šiandien at
sišaukė į minkštos anglies 
kasyklų savininkus užvesti 
algų pakėlimo derybas — 
tuo pat metu duodamas ži
noti, kad jis yra pasiruo
šęs šaukti angliakasių strei
ką balandžio 1 d., kad pa
remti savo reikalavimus.

Nubalsavo Nešaukti 
Elektros Streiko

PITTSBURGH, kovo 2.— 
Dviem atvejais atidėtas 
Pittsburgho elektros darbi
ninkų streikas atrodė einąs 
arbitracijai, kuomet unijos 
nariai šiandien nubalsavo 
nešaukti streiko. Suskaičius 
balsus, 1,303 prieš 425 už 
arbitraciją, unijos preziden
tas atšaukė Duųueane Light 
Co. 3,400 unijos narių strei
ką nustatytą 12:01 rytui 
antradieny.

Svarstys Arbitraciją 
Telefonistu Streikui

VVASHINGTON, kovo 3.~ 
J. A. Beirne, telefono dar
bininkų unijos prezidentas, 
vakar sakė unija “rimtai 
pasvarstys’ ’ arbitravimą 
streiko, kuris yra nustaty
tas ketvirtad. rytui. Savo 
radijo kalboje Beirne sakė 
nors unija yra nusistačiusi

Vėliausių Žinių Santrauka
—Winston Churchill vakar nuskrido | Washingtoną, 

iš kur šiandien su Prez. Trumanu skris į Missonrl.
—Anglijos ministras pirm. Attlee vakar atsišaukė į 

visų luomų anglus laimėti karą prieš neturtą.
—Laukiama Amerikos-Anglijos-Prancflzijos pareiškimo 

smerkiančio Franco vyriausybę Ispanijoje.

prieš priverstiną arbitraci- 
ją, “aš esu tikras, kad net 
šiuo vėlyvu laiku mes rim
tai svarstytumėme šio gin
čo arbitravimą. ’ ’

Valdžia Sugrąžino
Laivus Savininkams

VVASHINGTON, kovo 3- 
Office of Defense Trans
portation pranešė, kad jis 

į nuo vidurnakčio sugrąžino 
90 tugboat bendrovių kont
rolę savininkams. Sugrąži
nimas darytas kaipo pa
sekmė pasirašymo arbitra- 
vimo sutarties.

Valdžia perėmė bendro
ves ir jų laivus vasario 6 
d., iš priežasties 3,500 vai
ruotojų streiko.

Arabai Sako Kovos Už 
Didžiumą Ps'estiroje
CAIRO, kovo 2. — Abdul 

Rahman Azzam Pasha, ara
bų lygos sekretorius, pra
nešė Anglijos-Amerikos ty
rimo komisijai, kad arabai 
yra pasiruošę kovoti, kad 
palaikyti savo didžiumą Pa
lestinoje.

žydai Prašo Įleidimo
LONDONAS, kovo 2. — 

Konferencija žydiškų orga
nizacijų delegatų iš 15 kraš
tų šiandien rekomendavo, 
kad Palestina būtų atidary
ta masinei žydų imigracijai.

Kinijos Komunistai 
Teigia 29 Sušaudyti

CHUNGKING, kovo 2.— 
Komunistų: laikraštis šian
dien rašė, kad 29 Kinijos 
komunistų partijos nariai 
buvo gruodžio 14 d. Man- 
džurijoje sušaudyti vykdant 
gen. Tu Li-Ming, valdžios 
gubernatoriaus įsakymą.

Valdžios raportas sakė 
tam tikros dalys naujai su
taisyto Peiping-Mukden ge
ležinkelio vėl buvo išdrasky
tos, bet nedarė kaltinimo.
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ti esą miniai reikia duonos ,Tel. — YARds 5557.
ir spektaklių! Tuom tarpu, r\Q CDAUk C lf\A/INkl 
lietuviai trokšta nepriklau-j l/K. iKAmIV v. IvYYinil
somybės. ‘ .(Kvecinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
DB. VAITUSH. OPT.

Vasario Šešioliktoji Lietuvių Kolegijoj Reikalauja suvarz^c Operos teatras
GYVAIS REGINIAIS PAVAIZDUOTA LIETUVA VVashin-ton, D. C - A- Perkeliamas į

Netikėtai iš Liet: vos atvykusios viešnios kalba buvo n\eilcan. ir Vetenana w;lnį»,
.... of Foreign Wars patiekė v Hniųmaloni staigmena. .& legislaturai sumanymą, kad Hew York (LA1C) _ Gr_

Thompson, Conn. — Lie- rų sutartinai Šimkaus Ka- j kiekvienos šalies ateivių uodžio mėn. gale jau buvo
tuvos Nepriklausomybės pa- ; reivių maršą traukia. Štai- kvotos būtų per pus suma- baigiamas Vilniaus miesto' 
skelbimo 28 metų sukakties ga, kai žaibas iš giedro dan- Į žirto~ de”imč>ai riet"; be teatro salės remontas, kur 
paminėjimas įvyko Tėvų gaus, visą būrį sukrečia ži- to, kad visai būtų neįleidžia- gaiėa sutilpti iki 800 žiūro- 
Marijonų vedamojoj Maria- nia, kad vokietys pradėjo žmonės su naciškomis ir ų Aptvarkyti baldai, pa- 
napolio Kolegijoje vas. 16 antrąjį pasaulinį karą... Jau- Į fašistiškom it. ♦ i~i ir bol didinta orkestro vieta, patai- 
d., didžiojoj kolegijos audi- nimas griebia ginklus, ri- ševikiškomis idėjomis. syta uždanga. Tas pastatas

I pavedamas Lietuvos valsty- 
Išmintingas žmogau! At-, tinei operai, kuri iki šiol bu- 

sikratyk savo draugo, kurs vo Kaune
su tavo priešais sėbrauja.
__Saadi. Teatrų reikšmę buvo gerai

___________ _______supratu jau senos Romos
tironai: jie mėgdavo karto-

torijoje. Šių metų tasai pat- • kiuojas, ištraukia Tėvynės
rijotinia kolegistų parengi
mas atmintinas suruoštais 
gyvais Lietuvos vaizdais; 
tam tikslui užleista arti pu-

ginti. Tuštėja Lietuva. Ky
la nepriklausomybei pavo
jai. Lietuvos vėliava slepia
ma. Tėvas irgi griebiąs gink

sės ruimingos Marianapolio | lo, eina karan. Motina, me- 
Auditorijos gyvuosius pa- ! tus darbelį, skausmo pilna, 
veikslus nustatė ir jiems Ii- išleidžia vyrus karan, pati 
rišką dramą sukūrė Mariana gi, pakelia rankas į kryžių 
polio H’igh School skyrių vy- j ir puola ant kelių prieš Lie- 
resnysis kun. Juozas Dam- i tuvos Šventovių paveikslus. J 
brauskas, MIC. Jis pats visą Likę maži vaikai, suklaupia I 
parengimą tvarkė ir vedė. I šalia motinos ir susikaupia 
H’gh School skyrių vyrės- maldai. Tolumoj, visą laiką, Į 
nysis kun. Juozas Dambraus girdėti atitinkama muzika, 
kas, MIC. Jis pats visą pa- j£^YRO SIAUBAS 
rengimą tvarkė ir vedė. LIETUVOJE

Kolegijos chorą vedė ir Antrajame vaizde tas pats i 
jam pianu pritarė Mariana- Į reginys karo paliestas. Kry-1 
polio muzikas brolis Jonas j žius išverstas. Sodelis iš- į 
Banys, MIC. 'tremtas. Apylinkė išmirus, j

Viso labo buvo keturi, mil Rakandai išvartyti. Vidus į 
žiniškų išmierų, gyvi lietu- , ištuštėjęs. Grintelėje ant 
vių tautos pergyvenimų vaiz grindų kraujuose guli negy
dai. prie kurių prijungta a- Va motina. Priešakyje išmė- 
titinkama veikla, įvestas dai J Vyti nužudytų vaikų lavonai, 
navimas ir pridėtas oi kęst- Pamiškyje, įvairiose pozose I

Bukit Malonus

LIETUVIS

a
Palengvina aklų įtempimą, kuria mtt priežastimi galvos skaudėjimo, 

■nMgimii, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą aidų karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daroųma su elektra parodančia ma- 
fttanstas klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos Saikus.

Mm skys attUtaonum.
I ▼▲LANDOS; auo 1* ryto iki I v.

pagal ■uta.rtį.

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 Iki 8:80 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dome Calls in Indianą—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO TH^SRAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily «—8 F. M.
Saturdaya 9 A M. to 8 P. M.

SAVO AKIMS!
Tik vieną porą ūkių gaunamu gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATVItlMU 
pririiikDiu* akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuue

Kampas 18-tos
Telefonus: CASAL 0623, Chicago 

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

Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

' ros efektas.
LIRIŠKA LIETUVA 
PRIEŠ KARĄ

Pirmasis reginys vaizdavo 
Lietuvą nepriklausomybės

guli nukauti Lietuvos ka- j 
riai. Okupantas rusas veda 
nelaisvėn tėvą, bet tas dar 
suspėja pasisemti rieškes 
Lietuvos žemės, ir ją, kai 
kokią brangenybę, paslepia

ramiais laikais, prieš pat po drabužiais, kad nusinešus 
antrąjį pasaulinį karą. Re- į su savim į| ištrėmimą...
ginio fone tirštas gyvų p-i-j QirdėU , orkestros!
sų ir eglių silas, berželiais 
atskiestas. Pamiškyje sode- ®a ai
lis, su kryžiumi. Šalia —1 
grintelė. kurios atdaraSi/gą- 
las leidžia pamatyti jaukų 
vidų: uosinį pastatą, sosla- 
nr ir kėdes, meniškai smul
kiai iškarpytą kryželį, pa
veikslus Pažaislio Dievo Mo
tinos ir Aušros Vartų. Ant 
lentynos sustatyti liepos ir 
gluosnio medžio išskaptuoti 
indai. Kertėje, garbingoje 
vietoje, išplėsta Lietuvos vė
liava vyrauja.

Viduj grintelės, ant suo
lelio triūsia motina. Lauke 
grintelės priešakyj, ratu su
sėdę, žaidžia vaikai. Sodely
je jaunimas dainuoja. Jų 
vienas (mokinys marijonas' 
J. Nadzeika) stipriu barito
nu Maniuškos “Motinėlės” 
sengalvėlės vargus ataima- j 
nuoja. Kitas (mokinys R. 
Vaitkevičius) aukštu tenoru 
Šimkaus “Močiut, Močiutei“ 
užuojautą išlieja. Būrys vy-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deimanti 
nine Hadus, rašomas plunksna,

I r įvairius kitur 
auksinius ir si 
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

Be to, turinu 
didelį ir gerą pa 
sirinkimą Muzik 
aliftkų lnstrumen 
tų. Muzikos Kny 
gy. Stygų, Re 
kordų ir kitų Mu 
si kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

4213 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 86J7

(Bus daugiau)

A. A.
STANISLOVAS A7.AKMUS

Gyveno: tirsinville. Illinois.

Mirė Kovo Iii'., 1946, 11:80 
vai. vak,. sulaukęs žilos se
natvės.

Gink' Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr.. Laukuvos pa
rapijos. Amerikoj išgyveno apie 
f>0 metų. Gyveno l'hieagoj, —■ 
Toko, of Lake, nuo 19iu iki 
1980; nuo 193a iki mirties gy
veno (irunvllh.

Paliko • dideliame nuliūdime, 
moterį Oną; du sūnus Juozapą 
t(Iranvįlle), ir Bernardą (South 
Įtakota); 2 dukteris Mrs. Mar- 
tha pe.dzitvater ir Mrs. Anna 
Bianehi (t’hicagoj); pusseserę 
Mary borin (Chicagoj); ii 10 
anūkų.

Kūnas pašarvotas Kiva fa
nerai Home. Spraig Valiny, 
III. Laidotuvės įvyks antradie
ny, Kovo 5d. Iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtus į šv. 
Onos par. bažnyčią. Kpring. 
Valley. kurioj įvyks gedulin
gos pumaldos tiz velionio sie
lą. Po pamaldų ims nulydė
tas į šv. Onos kapines.

Pamaldas atlaikys kietumas 
i kun. Williain Kwinn.

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

Nuliūdę:— Moteris, Sūnui. 
Dukterys, JNissesere, Anūkai.

Galima susirašyti šu šeimyna 
pa adresu: Mrs. Anna Azars- 
kis, Granville, Illinois.

baid. direkt.: Ttzak Shimku.s. 
lai Šalie, Illinois.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 VVest Certnak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos bs akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color
hltadneas), kreipkitės prie manąs. 
Apsiimu išgydyti.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GV.ARANTUOTAS

Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:

1) INCOME TAX PATARNAVIMAS
Income Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
ČIONAIS.

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

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

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

RGAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmad. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvlrtad.. 9 iki 8 
Trečiad. Ir Šeštad., 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOBYKA, Prus.

V

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOHISINO '

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1.300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MA(KIEWICH, Pres. and Mgr.

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

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RAINO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taigom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDYODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikoa Rekordų.

TELEFONAI:
ROCKWELL 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * •
68(3 W. Cermak Road 

BE1(W, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Beruyn 8823 
Re*. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Beruyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvlrtad., 

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

5CIENTIFIC 
REFRIGERATION

i 6528 S. Ashland Avė. I
! 1
į GRO. 1983 — TRI. 0073 Ii_ _ _ _ _ _ _ _ _ i
DR? J. W. KADZEVJCK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečladieniuis 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 8210 
Rez. Tel. REPnbUc 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 Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 
Res. Tel.: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais 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., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Redzle Avenue
▼▲LANDOS: nuo 1-4 Ir 7-8 kasdien 

Išskiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vairam i a nfiaaa uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblle 7868

Em. 6968 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvehUl 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marquette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
V AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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 sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
I 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.

Tel. YARds 3140

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Ree.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Iž fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
KGZAMINAVIMAe AKIŲ IK PRITAIKYMAM ARIMŲ

TOVVKR OPTICAL CO., INC.
1636 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKKE AVENUE

(kampas Marahfleld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLTO? 9368

žmogus be tikėjimo, 
»rklv8 be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, 1LL......... . __  .____
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10758 So. Michigan Avenue 
VAImVNDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
V»mn Tol.; PTTV.I.MAN

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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Pirmadienis, kovo « TO
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, GTUCAGO, ILLINOIS R
HELP WANTED Partizanų teismai Lietuvoje

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HFJ.I* WANTEI> — MOTERYS

“PRAFGAS” HKIiP WAWTED 
ADVKRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 9488-948I

ITEI.P AV.YNTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
78c Į Valandą 

I.alkas Ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

PENN. R. R.
323 W. POLK ST.
KIŠENIŲ SIUVĖJŲ 

VYRŲ DRABUŽIAMS
Pastovus darbas, gera mokestis. 

REED’S QUALITY CLOTHES
70 W. Lake St.

BRICKLAYERS
Pastovūs darbai. Atsišaukite prie 
darbo.

STOLTZNER 
CONSTRUCTION CO.

7700 S. Hoyne RAD. 2899

Burlington R. R.
REIKIA

, PATYRUSIŲ CARMEN . 
VAGONŲ PATAISYTOJŲ

Kreipkitės 2-tram aukšte

433 W. HARRISON ST. 
AR 759 S. STATE ST.

BRICKLAYERS 
REIKIA TUOJAUS

Pastovūs Darbai
RICE & CO.

4701 Peterson Avė.
Tel. — KIL. 2411

POLISHERS IR BUFFERS
Patyrusių prie bresinių plumb- 
ing daiktų.

SLOAN VALVE CO.

4350 W. Lake St.

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

2305 W. ERIE ST. .

MOTERŲ
PRIE

Lengvų Kepykloje

DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA

A. & P. 
BAKERY

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

TEL. — VIRGINIA 0606

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

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

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

320 E. 21ST. ST.
VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ARBA MOTERIŲ 
CHINA DEKORATORIŲ 

IR LINERS 
Puiki mokestis.

GRILL CHINA CO 
3918 W. Roosevelt Rd.

SACramento 4354

KRAUCIŲ
Pilno ar dalinio laiko prie puikių 
pataisymo darbų.

DELUXE DRESS SUIT CO. 
39 S. Statė. Km. 400

Japonės policininkės
Gen. McArthur tvarkomas 

Japonijos gyvenimas feulvirš- 
čiais eina pirmyn. Prieš ka
rą moteris Japonijoj netu
rėjo jokių teisių. Ji buvo vy
ro vergė, jo žaislas. Dabar 
gi, kaip žinios skelbia, apie 
gegužės mėnesį šių metų To- 
kyo jau bus net moterų po
licininkių. Parinktos kandi
datės tam ruošiamos.

GERA PROGA!

BARGENAS — Priverstas dėl svei
katos parduoti 2 fletų po 4 kamba
rius namą., 2 karam garadžių. Tiktai 
$3,300.00. SAVININKAS — 2302 W. 
28rd St.

PARDAVIMO
3 fletų medinis namas. Garažas. 
Lietuvių apylink’-'n 4618 S, Wells 
St. BOUIovard 397V. ‘ '-i«l

Sovietai Taipgi Nenori 
Masinio Nacių Teisimo

NUERNBERGAS, kovo 
2. — Sovietų prokurorai 
prisidėjo prie U. S. proku
rorų, užtikrindami tarptau
tinį militarinį teismą, kad 
jie taip pat yra priešingi 
teisimui milijonų vokiečių 
už karo kriminalus. _

---------------------- REMKITE IR PLATINKITE
SKAITYKITE "DRAUGĄ! KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

R ADI O
LENGVI ASSEMBLY DARBAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Automatiškas Pakėlimas — Pastovūs Darbai 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

Gera Proga Jaunoms 
Energingoms Moterims

MOTOROLA
4545 AUGUSTA BLVD.

25 DARBININKŲ
PRADINE MOKESTIS 93 H c. Į VALANDĄ 

ALGOS PAKĖLIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINĮ SIFTĄ 

Kreipkitės j SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas dien išskyriua SeStad.

R. LAVIN 4 SONS. INC.
3426 S. Kedzie Avė.

New York (LAIC) — Nk- 
vd ir Raudonosios armijos 
gaudomi, neretai dresiruo
tiems šunims padedant, Lie-| 
tuvos partizanai vis okupan
tams tebesipriešina. Oku
pantai keletoje vietų parti
zanams suorganizavo viešus 
teismus. Maskvos kontroliuo 
jami informacijų šaltiniai 
praneša, kad pereitų metų 
lapkričio 4 dieną vienas to
kių teismų buvo Kaune, ki
no “Forum” salėje. Karo tri
bunolą sudarė: pirmininkas 
pulkininkas Stasiulis, teisė
jai kapt. Krolikonis ir kapt. 
Parkauskas. Kaltinamuosius 
gynė adv. P. Armalis. Kalti
namasis buvo Kelmės gi
rininkijos buhalteris Juo
zas Jakubonas, Kelmės pa
rapijos vikaras Antanas 
Gimielius, Lydrinų klebonas Į 
Bronius Gaižutis ii Vertukių 
eiguvos eigulis Stasys Eit- 
mantis. Jie buvo kaltinami 
kaipo bendrininkai Raseinių^

apskrityje veikusios Paške
vičiaus vadovautos partizanų 
grupės. Kaip žinome, visus 
patrijotus bolševikai vadina 
banditais. Byloje buvo sumi
nėti ir kiti, teismo vadina
mieji, bendrininkai: Karme
litų parapijos klebonas 
(Kaune) kun. Bubnys ir Ža
liakalnio klebonas Tomaše- 
vičius. Tačiau, matyt, teis
mas jų kaltumo nelaiko įro
dytų, nes šių tarp nubaus
tųjų nematyti. Partizanai tu
rėjo kulkosvaidį, šautuvus, 
radijo priimtuvą. Kunigai 
buvo kaltinami padėję parti
zanams maistu, juos miškuo
se lankydavę, su jais ben
dravę.

Teismo sprendimas: kun. 
Antanas Gielius, kun. Bro
nius Gaižutis ir Juozas Ja
kubonas nubausti kiekvienas 
laisvės atėmimu (kalėjimas 
ar ištrėmimas) 10 metų, 
Eitmantis Stasys — laisvės 
atėmimu 3 metams.

Lietuvos Kalviai 
"Sumobilizuoti"

New York (LAIC) — Pe
reinant prie komunistinio, 
kolektyvinio ūkio, Lietuvos 
okupantai, SSSR pavyzdžiu, 
pradėjo steigti traktorines 
stotis. Tų stočių “operato
riais” statomi mechanikai, 
o ne tai ir kalviai.

“Izviestija” N r. 306 pra
neša, kad Krasnodarsko ma- 
šinų stočių darbininkai me
ta Lietuvos kalviams šauki
mą stoti į ‘ sovietišką” rung 
tyniavimą. Leliūnų, Šakių 

ir Kelmės traktoristai ir kai. 
viai tą šaukimą priėmė. Šios 
priemonės Maskva griebiasi 
kiekvieną kartą, kai iš dar
bininko norima išspausti 100
nuoš. darbštumo.

Dr. Lise Meitner labai 
daug prisidėjo prie atomo 
suskaldymo, kas privedė 
prie atominės bombos išra
dimo.

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

Maloniam palengvink 
mui bandyk š| švarų, 
naują, patikrintą bū
ti ą atliuosuot papras
tą Stėnų gėlą. Tik už
dėk vieną Joliinnon’a 

• H A C K PI.ASTKR*Į 
ar.t pat skaudamos

zietos. Švelnins jo vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarą, sujudina kraujo apy
taką, sklaido jo prltvlnlmą, lengvina 
skausmą, šilta, multino priedanga lai
ko šilimą viduj, šalti lauke—duoda 
nuolatinę atramą—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO, Johnson & John
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

Paieškojimai
Vanagaitis Jurgis ir Va

nagaitis Jonas, abu kilę iš 
Rociškių km., Kidulių vai., 
Šakių apskr., spėjama, gy
vena Collinsville.

Timpa Aleksa, kilęs iš 
Naumiesčio, Tauragės aps., 
spėjama, gyvena Kanadoje.

Urbas Stepas, sūnus Jur
gio, kilęs iš Panevėžio aps., 
Naujamiesčio valse., Dauk- 
niūnų, km., spėjama, gyvena 
Kanadoj.

Vaitekienė, Stonytė Ane
lė, kilusi iš Tauragės aps., 
į USA emigravo prieš D. Ka- 
rą, spėjama, gyvena Chica
go, III.

Vaitkus Antanas ir jo 
žmona Verutė, iš namų Pat- 
kamarytė,kilusi nuo Upytės, 
Panevėžio apskr., spėjama, 
gyvena Toronto, Canada.

Weisman, Adelė jo sesuo.
Žilys Jonas, sūnus Juozo, 

kilęs iš Panevėžio apskr., 
Smilgių valsč., Ažagų km., 
spėjama, gyvena Chicago, 
III.

Žakienė Kazimiera, iš na
mų Džiaugytė, kilusi iš Ky
bartų km., Raudonės valsč., 
Raseinių apskr., į USA e- 
migravo prieš D. Karą, spė
jama, gyvena New Haven.

Zupkus Antanas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., prieš pat 
karą lankėsi Lietuvoje.

Zeromskiai (broliai), kilę 
iš Kėdainių apskr., Baisoga
los valsč., Valatkonių km.

"IJII f
Lith. Am. Information
New York 7, N. Y.
Center, 233 Broadvvay,

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

Garsi mokslininkė
Daktarė Lise Meitner, 

fizikos profesorė Švedijos 
mokslo akademijoj, dabar 
gyvena Amerikoj. Katalikų 
Universitetas Vašingtone ją 
pakvietė viešnia fizikos mok
slo profesore. Šias pareigas 
jau yra pradėjusi. Manoma, 
kad jos klasė bus gausiai 
Lankoma, nes ji yra tarptau
tinio mąsto mokslininkė. 
Ji kviečia lankyti jos pas
kaitas ne tik reguliarius stu
dentus, bet visus, kurie do
misi ta mokslo šaka. Kvie
čia ir laikraštininkus.
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BIZNIERIAI 
IR NAMŲ SAVININKAI

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

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

GROSS 
Realty & Morlgage

Company
2820 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO, ILL.

Tel. — ARMitage 2373

PLATINKITE “DRAUGĄ’

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 
Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

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

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

3E
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VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC- 1450kilocyctes
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos 

Iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GBOvehlU 2242

rf.

J

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

REMKrTE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Sapervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

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

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1789 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Šią pinigų sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS TASKOLOS bildu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną. namą. statyti naują, arba remontuo
ti dabartin) savo namą be ilgo atldėųojjmo ir be. 
išlaidų. pagal G. I. Btll of Rigbts patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai pagyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DIENRA6TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, IlUaois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Press Associatton 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieagoje:
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 raitų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paSto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęlsę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai iZ aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlikumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.s _____

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

Raudonieji Suka Lizdus Tarp Arabų Vidurio
Rytuose

ARABŲ KOMUNISTAL PAGELBSTI SOVIETŲ RU
SŲ JTAKOS AUGIMUI. MASKVOJE LAVINTI VY
RAI VADOVAUJA SYRIJOS IR LEBANON KOMU
NISTŲ PARTIJOMS.

Wallace R. Deuel, Chicago Daily News užsienio ko
respondentas, praneša iš Washington, jog raudonieji 
stiprėja arabų pasaulyje. Ir vietos komunistai lošia 
didelę rolę sovietų įtakos augime.

Sovietų įtaka užima didelę proporciją tarp arabų 
Vidurio Rytuose, tai yra aišku iš privataus pranešimo, 
kuris pasiekė Washington.

Arabų komunistų partijos lošia vadovaujančią rolę 
šios įtakos didėjime.
KUR TURI PASISEKIMĄ...

“Komunistų ideologija (pažiūros) laimi tarp darbi
ninkų ir jaunų intelektualų arabų pasaulyje”, — sako 
vienas pranešimas. “Komunistų partijos gyvuoja jau 
per kurį) laiką keliuose arabų kraštuose ir stiprėja kiek
vienais metais.

“Syrijos ir Lebanon komunistų partijos yra geriau
siai organizuotos ir labiausiai įtakingos partijos ara
bų Artimuose Rytuose”.
KAS VADOVAUJA IR PAGELBSTI?

Syrijos partijai vadovauja Maskvoje lavintas Khaled 
Bakdash, iš Damaskos, baigęs teisių mokyklą Syrijos 
universitete. Bakdash yra žymus kalbėtojas ir kilęs iš 
įtakingos Damaskos šeimos.

Lebaniečių komunistų] partijai vadovauja Farajallh ei- 
Helon, iš Beirut, kuris buvo taip pat lavintas Maskvoje.

Gausi komunistų spauda pagelbsti surasti rėmėjų 
Kremliaus planui Vidurio Rytuose, pasak pranešimo. 
Vien tik Iraąue yra šeši komunistų laikraščiai ir žur
nalai (magazinai).
ĮVAIRIAS PRIEMONES NAUDOJA

Sovietai panaudoja įvairias sritis ir būdus kreipian
tis į arabus. Jie naudoja tautinę, politinę, ekonominę 
ir religinę sritį.

Arabų tautos tikisi gauti didelę dalį pasaulio turtų 
išplėtus tam tikrą balanso jėgą tarp didelių tautų.

Prancūzija ir Anglija ilgai dominavo (viešpatavo) 
Vidurio Rytuose ir arabai linksta dėl tos priežasties 
žiūrėti į kitas jėgas, kad lošti prieš Paryžių ir Londo
ną. Arabai mano, kad Rusija yra jėga, kuri labiausiai 
tinka šiai rolei.

Bet gyvenimo praktika rodo, kad dažnai kai kurie 
“gudruoliai” patenka į( meškos nagus, ir paskui nebėra 
galimybės pasprukti.

Kas patenka į rusiškos “meškos” nagus, jau beveik 
nebėra galimybės pasprukti. Bet gaila, kad arabai taip 
lengvapėdiškai pasiduoda vietos komunistams, ir ne
nori matyti rusiškos “meškos” pavojų.

Rusiški komunistai nei kiek nepagerins arabų pa
dėties, bet arabai gali sulaukti skaudžių pasėkų nuo 
rusiškos “meškos”.

★
Ponai Komunistai, Va Kokia Yra Tiesa Apie 
Jūsų Ryšį Su Hitleriu

Ir vėl nepamatuotai ir melagingai rusai komunistai 
užsipuolė Vatikano atžvilgiu.

KOMUNISTAI MELUOJA
Komunistų laikraštis ‘ ‘Pravda’ ’ vasario 28 dieną tvir

tino, kad “Vatikano politika buvo už Hitlerį laike kelių 
karo metų’’ ir jos politika “pasilieka tokia pat šian
dien”. Tai yra didžiausia melagystė.

Vatikano politika niekada nebuvo už Hitlerį, jos po
litika nėra už Hitlerį ir dabar. Vatikano politika buvo 
ir yra rūpintis žmonių sielos reikalais, žmonių dvasine 
sritimi, tai yra tikėjimu ir dorove. Kai tikėjimas bei do
rovė esti pažeidžiama, tada popiežius drąsiai taria žo
dį ir pasako kaip turi būti. Jis nebijo pasakyti tiesos 
žodžio ir diktatoriams, kurie lenda į sielos sritį, į są
žinės reikalus.

Bolševikams labai nepatinka, kai popiežius primena 
apie imperializmo pavojus, apie žiaurios jėgos garbi
nimo žalą. Mat, bolševikai yra didžiausi imperializmo 
platintojai ir žiaurios jėgos vaikai. Už tai jie popiežių 
ir Vatikaną pravardžiuoja visokiais žodžiais ir sklei
džia šlykščiausius melus.
VATIKANUI RŪPI TAIKA

Vatikanui rūpi taika Ir jis dirba taikos labui. O ko
munistinis imperializmas turi kitus tikslus, todėl ir 
dėl tos priežasties komunistų “Pravda” skleidžia me
lagystes. Žodis “pravda” lietuviškai reiškia; “tiesa”.
BOLŠEVIKAI PAMĖGDŽIOJA HITLERIO METODUS\ •

Jei norite, ponai komunistai, tiesos, tai va kokia ji 
yra:

— Kas buvo už Hitlerį nuo rugpiūčio pabaigos, 1939 
metais iki birželio 22 d., 1941 metų? Visi protingi žmo
nės atsakys:

— Gi Maskvos komunistai, pati “Pravda”, ir kitų 
kraštų komunistai, nes jie tada dirbo išvien su Hitleriu.

— Kas padėjo Hitleriui Lenkiją užkariauti 1939 me
tų rudenį? Visi blaivūs asmenys pasakys:

Gi Stalinas su savo komunistais!
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Laiko Laiptais
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★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO * j ,

ja aš noriu pasigerti, j* už- 
pildyti savo gyvenimą...

— Gerai, drauguži, bet 
kalbi lyg visai gyvenimo ne
pažintum, kirtosi Maryte: — 
Tas visas meile pasigėrimas, 
kaip matome ir gyvenime ir 
iš literatūros, tik trumpas 
laikas, o paskui...

(Tęsinys)
Daugiausia laiškų, žino

ma, gavo Marytė. Ji vos tik 
spėjo atsakinėti, dažniau
siai nepataikindama auto
riui.

“Aš nekaraliauju — tur
tų nevartoju; turiu širdį 
jauną — Tau ją atiduodu”.

Į tą laišką Marytė atsakė 
Juoaui.

“Apsirinki, drauguže! Aš 
to to nerašiau, ir savo šir
dies tau nesiūlau: žinau, 
kad ji tau nereikalinga. Tu 
turi savąjį” — buvo atsa
kymas.

Marytei šis laiškelis ne
malonus. Jį perskaičiusi, su
traukė antakius ir Susimąs
tė.

— Ką aš turiu? Apie ką 
jis mano?

Su pikta veido išraiška

geras draugas Užkrosnis.
’— Palauk, broliuk, dar ne

taip lengvai tokias merge
les mes tau užleisim, — ta
rė jis, sėsdamas prie stalo.

Intėjo ir Grigas, šį kartą 
suėjo draugai, mėgstą filo
sofuoti. Kalbėjo apie vedy
bų beprasmingumą, apie pe
dagogiją bei vaikų auklėji
mo būdus, ir daug kitų sun
kiai rišamų klausimų iš
sprendė:

Vienu tik klausimu nesu
tiko su jais Marytė — tai 
vedybų. Užkrosnis tvirtino,

— Paskui? Kas paskui? 
Tai nuobodu! Kas stipriai 
jaučia, silpnai galvoja; kas 
stipriai galvoja, silpnai jau
čia. Brangus ne tik tas trum 
pas laikas. Brangus momen
tas. Momentas gali būti toks 
svaiginantis, geras, kad už 
jį gali visą gyvenimą ati
duoti !

(Bus daugiau)

Tik vienas Betono 
fabrikas

New York (LAIC) — Vil- 
kad vedybos — nenormalus niuje, kaip praneša Maskva, 
dalykas, nes čia yra išroka- kelių trestas atstatė betono 
vimas. Čia priverstas užme- fabriką. Tai vienintelis tos
tarnas sugyvenimas, o visai 
ne tikra, ne iš širdies esanti 
meilė, ne kits prie kito pa
traukimas.

— Taip, gerbiamieji! Bet,

jis skaitomas garsiai.
— Kas galėjo ją įžeisti9

— galvojo svečiai, ir susi-
Mes galime visą eilę tokių ir panašių klausimų iš- rūpino Juozas, žaidimas nu

kelti, ir vis atsakas bus: trūko. Bet vaišinga šeimi-
— Komunistai stojo už Hitlerio politiką. ninkė tuojau susivaldė ir
Teko girdėti, kad dabar vokiečių komunistai kviečia pradėjo juokauti, 

į savo partiją “padorius nacius”, atseit “Hitlerio vai
kus”. Taigi ir dabar komunistai stoja jei ne už Hit
lerį, tai už jo ‘ ‘vaikus’ ’.

Dabar bolševikai pamėgdžioja Hitlerio metodus, tik 
prisiminkime Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
Balkanų valstybių reikalus.

Bolševikų elgesys minėtuose kraštuose nieku nesi
skiria nuo Hitlerio elgesio.

Taigi, dabar aišku, jog bolševikai ir šiandien yra 
už Hitlerio “mokslą”.

sudraskė laišką, kad nebūtų jeigu tas iš širdies einąs pa-

Lietuvoje Darbininkas Pavergtas!

Nors Marytė ir kalbėjo 
sau, kad nenori niekuomet 
susitikti Vytautą, tačiau ki
tą sekmadienį į Miliutiną 
nuėjo anksčiau, negu visuo
met. Daug naujų iš Lietu
vos pabėgėlių. Juos apstoja 
visi — kas naujo tėvynėj, 
bet tikrų žinių nedaug. Kaž
kas nupasakojo, kad Kauno 
apylinkėse labai daug išde
ginta. Vienas Zienių kaimy
nas sakė sudegintą ir Zie
nių ūkį. Marytei tat nebu
vo per daug nesitikėta. Ji 
tik susimąstė dėl tėvų gy
venimo vietos, bet to jai 
niekas atsakyti negalėjo.

Miliutine nebuvo daug fli
rto — tik draugiški pasikal
bėjimai, dažniausia stačių, 
su apsiaustais. Vieni atei
na, kitį išeina. Marytė šian
dien truko ilgiau. Nors ta
rėsi nieko sutikti nenorinti, 
bet vis lūkuriavo. Neramiai

traukimas greit išnyks ir 
užsiliepsnos kitoj kombina
cijoj, koks tada bus šeimy
nos židinys, kaip sutvarky- 
sit tuomet tuos be išskait- 
liavimo atsiradusius meilės 
rezultatus! — įrodinėjo Ma
rytė.

— Ot, štai ir išrokavimas! 
— tvirtino vėl Užkrosnis. 
Jums reikalingos vedybos, 
kad pririštumėt prie savęs 
žmogų, kad paskui Jumi ap
rūpintų, kad turėtumėt sau 
maitintoją. Tai jokia meilė! 
Meilė neturi išrokavimo. Aš 
myliu — ir man daugiau 
nieko nereikia, kaip mano 
mylimo žmogaus meilės. Ją-

rūšies fabrikas visoje Lie
tuvoje, gaminąs šalygatvių 
plytas, krantinėms medžia
gą, kanalizacijos vamzdžius 
ir panašiai. Fabrikas darbą 
turėjo pradėti šių metų 
pradžioje. Numatoma Vilniu
je pastatyti dar ir fabriką 
malksnų išdirbimui.

Nevartok 'Svaigalą'
Dėl pagelbos nuo “Nugarakau- 

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

HEALTH RESOBT MINĖK A L 
BATU DRUSKĄ

1 malSukaa užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
PraByklte Jos vietinėj valetlnOJ, 
o Jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chteago, UI. 
Sauthsatdiečkal krelpklU. l PN1OM 
DRV O CO.. MM S.. Bt.

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

Lietuva, kuri dabar bolševikų pavergta, būdama tarp 
Rusijos ir Vokietijos, šiuo metu per savo žemę turi 
labai didelį susisiekimą. Traukiniai eina iš Berlyno į 
Maskvą ir iš Maskvos į Berlyną. Į vieną galą eina tuš
ti, bet kada grįžta iš Vokietijos, būna pilni visokių 
gėrybių.

Tačiau Lietuvos žmonėms važinėti jais vis dar yra 
sunku. Tas aiškinama tuo, kad dar ne visi traukiniai 
paleisti Unijoje, kad dar trūksta garvežių, kuriuos vo
kiečiai susprogdino atsitraukdami.

Ir agitatoriai visokiausiais būdais ragina geležinke
liečius &r tai prie linijos atremontavimo ar tai dirb- žiūrėjo į kiekvieną pro du-
tuvėse, ar tai garvežyje, vis skubėti ir skubėti. ris inteinąntį.. Lyg kažko

— Kada visa tai baigsis? — klausia kartais gele- laukė. Visi baigė skirstytis,
žinkelietis. * Marytė vig lūkuriavo: pirma

— Tam nėra pabaigos. Kada darbininkas dirba, jis kambaryj^ paskui ant šven-
užmiršta politikuoti, jis užmiršta laisvę, jis užmiršta toria.ua, 
valgyti... i

Kas vadovauja Lietuvos darbininkui? Gi visokie ru
sai nuo Uralo ar Kaukazo, jie visas prakalbas drožia 
rusiškai, kartodami vis tuos pačius žodžius: dirbti, 
dirbti, nes taip StaUnas norįs.

Ir lietuvis darbininkas dirba maudydamasis prakaite, 
tylėdamas, laukdamas kada pagaliau pasibaigs ta ver
gystė, kada jis galės pasakyti, kad jam tas ar kitas 
dalykas nepatinka. Jis laukia, ir, turbūt, sulauks... Tu
rės baigtis kada nors bolševikiška vergija. Kai baig
sis bolševikiška vergija, tada lietuvis darbininkas tu
rės žmonišką gyvenimą.

★
Nekalti Kenčia Nuo Bolševikų...

1945 metų spalių mėnesį Marijampolės Prakybos Mo
kyklos 18 metų mokinė iš vieno mokytojo gavo dve
jukę (blogą pažymį) pamokoje. Po dviejų dienų mo
kytojas yra suimamas ir kaltinamas rusų majoro nu
šovimu 1941 m., karui n vokiečiais prasidėjus. Moky
tojas nustemba dėl tokio nebūto dalyko išgalvojimo. 
Mokiniai ir mokytojai sužino, kad tai minėtos moki 
nės darbas. Prasideda mokinės boikotas. Pasėkoje to 
yra suimama dar 12 mokytojų ir 8 mokiniai. Pagaliau 
išdavikė, einant vakare į NKGB slaptą agentūrą (bol
ševikų slaptos policijos patalpas), yra “žaliukų” nu
žudoma.

taišnekučiuodama 
su vienu, tai su kitu.

• — Jis jau, tur būt, včl 
išvažiavo į Petrapili, — pa
galvojo sau viena ir beveik 
buvo patenkinta.

Vakare vėl susirinko drau 
gai. Pirmutinis, kaip visuo
met — Juozas.

— Juozai, gyvenai Petra
pily. Ar pažinai ten Vytau
tą Grikšą? — paklausė vi
sai lyg tarp ko kita Mary
tė.

— Pažinau, pažinau. Kaip 
gi Grikšos nepažinsi, — glo
stydamas savo plaukus at
sakė Juozas: — Geras, do
ras žmogus. Kad daug to
kių mūsų tėvynė Lietuva 
turėtų, būtų palaiminta ša
lis. Gabus vyras.

Tuo metu kažkas pasibel
dė.

— Prašau! — šūktelėjo 
Juozfts šeimininko teisėmis.

— Sveikutė, sveikutė, pa
nele Maryte. Na, bet Juo
zas čia, žiūrau, visai šeimi
ninku jaučiasi, — kalbėjo 
sveikindamasis su Juozu jo

IE
STASYS LITVVINAS SAKO:t
11 n A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

LzA\DAM\ — visokios RTrfliES namams
REIKMENIS”. -

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

SB

Stogams Reikmenys — Insalnotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Instaliacijos Materiolo — Štamo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėja*

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

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

=■ B B ■ ‘ 1,1 , .""—į.......... U

1922 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

Mes pagelbėaame jums su jūsų Šių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Partneriams, Trustams

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

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare

I

toria.ua
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ATSISAUKIMAS
f GERBIAMUOSIUS AME
RIKOS LIETUVIŲ DVA
SININKUS IR
VISUOMENĘ

Praeitais metais, vasario 
mėnesį, Jo Eminencija kar
dinolas Dougherty, supratęs 
Vilos Juozapo Marijos įstai
gos reikalus, davė leidimą 
kreiptis prie lietuvių kuni
gų ir geradarių prašant pi
niginės paramos statybos 
reikalams.

Vieneriems metams pras
linkus pasirodo, kad nors 
daug kilnių ir duosnių šir
džių atsirado, kurie šiam 
tikslui nesigailėjo pastangų, 
darbo, ir aukų, visgi surink
ta suma pinigų neužtektina 
pradėti gerinti bei didinti 
patalpas. Dėl to, Jo Emi
nencija atnaujino leidimą 
aukoms rinkti dar viene
riems metams. I

Tad, drįstame ir vėl kreip- j 
tis įi duosnias jūsų lietuvis-1 
kas, širdis. Praeityje atjau- į 
tėte ir supratote seselių rėi-' 
kalus. Tikimės suprasite ir 
dabar, ypač patalpų trūku
mą. širdingai prašome Jūsų 
paramos ir pagalbos. Be Jū
sų, Geradariai, seselių dar
bai neįmanomi. Turime vii- į 
ties, kad surasite būdą; ne- , 
sigailėsite laiko; ir malonė
site suteikti mums medžia
ginės pagalbos. To negalint, 
prašome Jūsų maldų. Pra- į 
šykite Dievą laiminti sese
lių žygius ir užsimojimus į

Lietuviai Geradariai, pa
vedame Visagaliui ir Jums 
visus mūsų reikalus! Kiek
vieną pastangą, darbą, auką, gęs naują slaptą policijos į
kad ir mažiausią, giliai įver- korpusą, kurių svarbiausios J J “ uZ'™,| 

tinsime. Teatlygina Dievas pareigos bus sekti gėrimų 
kiekvienam mūsų Gerada-I pardavyklas, kurios parduo- 

- riui gausiomis savo malonė- da svaiginančius gėrimus

KONFERUOJA MAISTO KLAUSIMU Ir kalėjime ir 
užmokėjo

• Bert K. Naster, Chicago 
industrialistas, kurs už ven- 

j girną mokėti vyriausybei mo
kesčius nuo pajamų, nuteis- 

! tas kalėjimu penkiems me
tams, šiomis dienomis užmo
kėjo taksų $404,000. Anks
čiau yra užmokėjęs $25.00u.

Trigubai turės 
atlyginti
w Nuomų teisme viena šio
mis dienomis buvusi byla pa
rodė, ko neprivalo namų sa
vininkai daryti, būtent rei
kalauti, jog pats nuominin
kas užsimokėtų už kambarių 
išvalymą, jei sutartyje (lea- 
se) pažymėta kad tas reika-

Kalėjimo bausmę jis pra- las priklauso namų savinin-
dės už poros savaičių.

mis:
Jums dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys 
Vila Juozapo Marijos 
Newton. Pa

tas trigubai atlyginti nuos- pasidarbuoti tai kilniai or- 
tolius nuomininkams, kurie ganizacija.i
turėjo patys užsimokėti už , — ■■ ---------------
kambarių išvalymą ir išde-
koravimą.

Prez. Truman pasikvietęs buvusį prez. Hoover konfe- 
ruoja maisto klausimu. H. Hoover sako, kad maisto kont
rolei visam krašte turi būti paskirtas vienas asmuo. 
(Acme-Draugas)

Amžino Rėmėjo auka — rios piktadarybės dabar at-

Ir gerai niekšui
Bloke 400 N, Oakley Blvd. 

septynių vaikų motina niek
šo buvo užpulta tikslu iš
prievartauti. Išsitraukus iš 
rankinuko lenktinį peilį vie
no savo vaikų, perrezė už
puolikui ranką. Su tokiu 
ženklu policija niekšą greit 
suėmė.

kui.
John J. Stojak, savininkas 

dviejų namų, teismo nubaus-

Reikia savanorių
Raudon. Kryžiui pradėjus 

aukų vajų, Chicago skyrius 
paskelbė, kad jam reikia ma
žiausiai 70,000 liuosnorių 
moterų ir merginų, kurios ei
tų per namus priimdamos 
aukas. Lietuvės, kurioms lai- 
kas leidžia, irgi prašomos

I N C O M E T A X 
SĄSKAITAS

Pililo PaliiiuMiotas Kuro Veteranas

PRANAS
SALEMONAVICIUS
8251 S. iialsted St.

VIC. 1947 — arba — DOlt. IS.'.B 
KaštinS atdara nuo O ryto iki 9 v.
Taipgi suteikia Dalinio Laiko 
KN YGVEPYBI >S Patarnavimų, 
nuo $1.60 J savaitę ir aukščiau.

B. A. L A C H A W I C 7 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

$100 arba daugiau
Aukoju $.........

Rėmėjo auka $25 arba 
daugiau

Aukoju $.........
Geradario auka .... kiek 

galima
Aukoju $....,..

Vardas ir pavardė 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstija

liekamos daugiausiai nepil
namečių. Alkoholis daugelį 
prie to paskatina.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

SVARBU
GEROS ŽEMOS VISIEMS

Kenčiantiems nuo Patrūkimo
j JAI

I JAI NKAIOJATK TKISĄ, nežiūrint ko- ! 

I kios rūšies;

’ATItrkU —- Nežiurtut j 
kaip blokui HJ'bu kaip ilgai;

KSATK

10,000 BONKŲ
DEGTINES 
BRANDES •
RUM’O •

GIN 
VYNO 
KORDIALty

• KRUPNIKO>
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

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.

Lūfutrių yra pilnai 
patenkinti tais mena itdevrau, 
kuriuor met padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randabi netoli Grand Avenue)

CHICAGO!
Slaptas korpusas

| .IKK.V jaučiatės kad PATRCksite, I
| JAI Jt.tis buvo daryta operacija nuo i 
į PATKCKIMO;

| j JAI NOKITE, žinoti kas link Tltl SO į 
l | kurį dabai* nešiojate ar tinkamas ir !

( ar duoda Jums ko daugiausiai riuuu- i 
( o tuo ir apsaugos;

Policijos viršininkas pas- | 1 UI',’,K k“ur’ j
kelbė šiomis dienomis įstei- j ’ 'L? kMTkKnm? JT* an™1^ I 

slaptą policijos į “r ne; j

nepilnamečiams. Šis naujas 
slaptas korpusas bus atsa- 
komingas tik pačiam, polici
jos viršininkui.

Kaip žinoma, gėrimai yra 
■ visokio pikto šaltinis. Įvai-

| apsaugos; U<1 j«ntw» privnnu ateiti i 
musų SKNĄ, ATS A KOMI N GĄ Įfctoi-

I gų. kur iiiumj Gydytojas —- nuo PA- 
TKCKI.MO SPKC'IAMSTAS — su 40 
melų patyrimo išrgzaminuos jus ko-

I® pilniausiai ir duos jums tikras ir tei- 
_ singas, infomuacijas, kurios padės 
| jums atsiekti pilnų sveika’ą.

HATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NULIŪDIMO VALANDOTE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKŲ t

Income Taksų Sąskaitos
■ ■irome Taksų įstatai mainosi metas po meto Ar esate tikri kad jūsų -ų-kultų 
Beini išriiokuotn? Ar gulinate VISAS nuolaidus 1’ll.NĄ vertybė* iiiiinatiniinų ir 
už asmenų nuolaidas kurion jums pilnut priklauso? Dauguma taisyklų ir patvurs 
kymų yra techniškos ir komplikuotos. Ne visi turi Ištvermės arba mokslo gilin
tis į smulkmenas kad SVTAlPt S JV.MSr P1NIOV'. Kiekviena taksų suskiu t u yra 
skirtinga. Kam negauti gerinusį patarnavimų?

20 METŲ PATYRIMO TAKSŲ REIKALUOSE
Pirmiau buvęs su Ititernal Reventie Dept., ir V. S. Dept. oi' Cominercc 
Biznio Census. Prieinamos Itatos.

Pilnai aty<la juaų specialėms problemoms ir viskas laikoma 
konfideneijoj pagal profesinę etikų.

Stephen Teklak and Associates
(Nuo 3 iki 5 ekspertų pa.tarnuus jums groital - gerai - mandagiai - Ir teisingai).

953 WEST 31st STREET TEL. — YARDS 0312
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.. Sekmad., pagal sutartį.

■ . ............ -

j ATEIKITE TUOJAUS DEL j 
VELTUI IŠTYRIMO IR

I PATARIMO
Į 515.000 ligonių nuo PATRClšIMO sek- j 
* tningai išKMlvta laikotarpyje praeitų 25 i I metų šioje įstaigoje kur AUKSINE S 
| TAISYKI.E visuomet praktikuojama. f
i" Atdara Pirmai!.. Trečiai!, ir S, štad , 

nuo 11 vai., ryto iki 7:30 vai., vak.

10F° Rupture 
& Truss Service

1869 N. DAMEN AVĖ. 
Tel. — ARMitage 8200

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

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinam aa t

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

NARIAI:

G h 1 c a g o s 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 
dienąirnaktj 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

A. A.
VERONIKA ŽILVITIENE 

(po tėvais Urba)
Gyveno 1340 S. 49th Avė., Cicero, III.

Mirė kovo 2, 1946, 12 vai. dieną, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Panevėžio parap., Letaš- 

kių kaime.
Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Dr. Bruno Žilvitis, jo 

žmoną Antaniną ir jų dukterį Joan; dukterį Emiliją Scud- 
low ir jos vyrą Anthony, dvi anūkes: Emily ir Nancy Koto- 
ra, seserį Elzbietą Kielą ir jos vyrą Simoną ir jų tris duk
teris: Aldoną Kielą* Ruth ir jos vyrą Kurt Hanson, ir 
Mildą ir jos vyrą Joseph Lakas, ir kitas gimines, draugus 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus kopi., 1410 S. 50th 
Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks trečiad., kovo 6, iš koplyčios 9:30 bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Duktė. Marti Žentas, Sesuo, Anūkės ir 
Giminės.

Laidotuvių Direkt. Anthony B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

Kenčiamieji nuo senu. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lSsi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir- niežėjimo tu 
senu, atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prateUnančloa y- 
patybės sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbės lžgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

das. Vartokite J j Irgi skaudlema 
nudegimams, fią&u ir sutrūkini u 
praėallnimul. Ir kad palengvinti 
Peorlasts niežėjimu. At vėdina va
dinama Athlete's Foot degimą Ir 
niežėjime, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
atitrūkimo tarp plrttu: geras Ir 
sausos trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms lft lauko pu- 
sėa

LBOULO OINTMENT parsi
duoda po fl.OO, 1.76, Ir I.OO.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

4605-07 S. Hermitage JP Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI 

Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

‘ L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Te!. PULlman 9661

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

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI'. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

' Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1616 WEST 46th St.___________ Pluini VAItils (1781 R

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone VARds 1138-39 &

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!
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101 diena streiko

Subankrutijo daugeli darbininkų
IŠ $1,125 BELIKO TIKTAI $26. CENTAI Iš VAIKŲ 

• BANKŲ”. ŠLIUBINIA1 ŽIEDAI IŠ VARŽYTINIŲ. 
UNIJOS OFISE. DARBININKŲ MORALE.

Šiuo metu streiko banga y- 
ra užliejus visas Amerikos 
Jungtinės Valstybes. Vienur 
tie streikai yra ramūs, kitur 
pasitaiko mažesnių inciden
tų, o kitur, kaip, pavyzdžiui,
Philadelphia, Pa., net kruvi
nų susirėmimų tarp darbi
ninkų ir policijos.

Tarpe ramiausių streikų, 
reikia pastebėti General Mo
tors’ Electro-Motive Diesel 
darbininkų streiką, kuris 
jau įeina į ketvirtą mėnesį.
Ši dirbtuvė randasi už dvie
jų mailių į pietus nuo La 
Grange, III.
STREIKUOJANČIO 
DARBININKO NAME

Streikuojančių darbininkų 
namuose čia ar kitur nėra 
linksmybės. Daugelis jų, 
vedę ir susilaukę šeimos, bi
jo laukti rytojaus, nes jis 
neša vargą. Daugleis baigia 
praleisti visas savo sutau
pąs, o pagelbos iš niekur ne
sitiki. Pavyzdžiui, imkime 
Elmer Essig šeimą, gyve
nančią 4151 Grove Avė.,
Brookfield’e.

Laikraščio raporteriui už
ėjus į jo namą, jį pasitiko

ilgai nesiskutęs darbininkas. 
Pažvelgęs į paskutinės laidos 
laikraščio antgalvį, jis, nieko 
daugiau neskaitydamas, me
tė jį į šalį.

“Prieš streiką nusipirkau 
automobilių - Buick’,” pasi
sakė raporteriui. “Po to greit 
išėjom į streiką ir automo
bilių turėjau parduoti už 
$1,125. Pinigus padėjau į 
banką”.

Aukštas, liesas darbinin
kas, Elmer Essig, nervuoto- 
mis rankomis glostydamas 
plaukus ant galvos, paprašė 
žmonos, kad nuramintų ver
kiantį ant rankų kūdikį.

“Well, iš tų $1,125 šiandie 
banke, man beliko tiktai $26.

“Nuo pat kūdikio užgimi
mo, žmona sirgo per keturis 
mėnesius. Vyriausias sūnus 
16-kos metų ir jam reikia 
kasdien duoti po vieną dole
rį, kad galėtų tęsti mękslą 
high school. Šį namelį”.
GROSERIO KRAU
TUVĖJE

Už bloko nuo Elmer Essig 
namo į šiaurę — maža gro- 
serio krautuvė. Raporteriui 
užėjus į krautuvę, per visą

BERANKIS, BEKOJIS, O VAŽIUOJA

Frederic Hensel, iš Corbin, Ky., kurs kare neteko abie
jų rankų ir kojų, s.u savo žmona važiuoja automobiliu, 
kurį vairuoja dirbtinėmis rankomis ir kojomis. (Acme- 
Draugas)

Income Taksų Patarnavimas
★ ★ ★

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

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

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

Už Pyliavų Neatidavimą Atėmė Visą 
Turtą

New York (LAIC) — Iš 
Kėdainių “Tiesa“ No. 258 
praneša (komunistų partijos 
organas Lietuvoje), kad Jan 
kaičių kaimo moteris Mari
ja Butkienė už javų nepri- 
statymą teismu nubaustaI
dviem metais laisvės atėmi
mu su visu jos turto kon
fiskavimu. Ji turėjo 25 hek
tarus (apie 60 akrų) žemės.

Lietuvos okupantai sąmo
ningai uždeda tokias pylia
vas, kad savarankūs ūkinin
kai, nebegalėdami jų išpil
dyti, dėtųsi į naujai steigia
mus komunistinius dvarus. 
Pirmosios čia, suprantama, 
nukenčia našles ir neskait
lingos šeimos, kurios neį
stengia savo ūkio įdirbti. 
Samdyto darbininko laikyti 
nevalia.

/ mus

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

pasikalbėjimo laiką, buvo 
užėjęs tik vienas kostiu- 
meris. Už 20 centų “pada
ręs biznio” jis išėjo. Krau- 
tuvninkui buvo laiko pasipa
sakoti.

“Nuo išėjimo darbininkų 
į streiką mūs krautuvės biz
nis nupuolė 50 nuošimčiu. Iš 
pradžių mažas buvo skirtu
mas. Paskui darbininkai pra
dėjo nešti į krautuvę $20 ir 
$50 banknotes. Supratome, 
kad tai pinigai už išmainy
tus karo bonus ir štampas. 
Dabar į krautuvę darbinin
kai ateina su centais, iš
krapštytais iš vaikų “ban
kų”. šiandie viena moteris 
atnešė centais net $17.
PARDUODA ŠLIUBINUS 
ŽIEDUS

’ i
Ta pati pasaka ir toliau, 

kituose streikuojančių Ge
neral Motors ’ Electro-Mo
tive Diesel darbininkų na
muose. La Grange ir Brook
field. Vienas darbininkas bu
vo priverstas parduoti. skal
biamąją mašiną. Namuose 
be . jo ir žmonos, da penki 
vaikai. Dabar žmona turės 
vargti rankomis skalbdama 
drabužius Kad duoti drabu

žius skalbyklai — nei svajo
nės nėra.

Brookfield gyventojai pa
sakoja apie įdomų “turgų 
gatvėje. Vienas streikuojan
čių darbininkų buvo privers
tas paimti savo ir žmonos 
šliubinius žiedus ir juos gat
vėje iš varžytinių parduoti. 
Nieks nesiūlė daugiau kaip 
$15 ir darbininkas turėjo už 
tiek parduoti.
UNIJOS OFISE

United Auto Workers
(CIO) lokalo 719 ofise, 8847 
Ogden Avė., raporteris rado 
apie 10 streikuojančių dar
bininkų. Daugelis sėdėjo 
vieni galvas žemyn nuleidę, 
kiti akis įbedę į pakabinuts 
ant sienos paveikslus. Visų 
veiduose žymės rūpesčio a- 
pie nežinomą rytojų.

Moteris-klerkas mikliais 
pirštais vartė korteles ir stu
dijavo streikuojančių darbi
ninkų vardus, d tarpe sėdin
čių darbininkų ėjo kalbos 
apie W. J., “kurs iki šiol da 
neprašė pagelbos, bet kurios 
labai reikalingas”; apie S. 
T., “kurs labai blogam pa
dėjime” ir apie vieną dar
bininką, “kurs laukia naujo 
šeimos nario”...

Telefonui suskambėjus, at
sako lokalo prezidentas. Iš 
pasikalbėjimo išvesta, kad 
streikuojančių darbininkų 
moralė “aukšta, labai aukš
ta”, kad “nesigirdi rūgoji- 
mų” ir kad nuo streiko pra
džios darbininkams pašalpo
mis išmokėta apie $10,000. 
Tarpe 6,700 darbinnikų rei
kalaujančių buvo daug ir 
toji suma labai greit išsem
ta...

Tokia yra padėtis strei
kuojančių darbininkų ne tik 
čia, bet ir visur kitur. Kai 
kur net šiurpulinga. Antai, 
pranešama iš Detroit, Mich., 
kad Abraham Sakar, 50 me
tų amžiaus, streikuojantis 
General Motors darbininkas 
rastas nusižudęs. Palikęs 
raštelį, kas jį privedė prie 
tokio galo.
Kitas tos kompanijos strei

kuojantis darbininkas Albert 
Zumstein, iš Pontiac, Mich.. 
tėvas keturių vaikų nusišo
vė ir gi dėl tos pačios prie
žasties.

Streikai yra demokratinės 
valdymosi formos išdava. 
Diktatūrų kraštuose streikų 
nėra. Darbininkas ten ver
gas. Demokratinėse šalyse 
tik streikais darbininkai ga
li apginti savo teises, išsiko
voti geresnį gyvenimą.

Bet šiuo metu, kaip dau
gelis net pačių darbininkų 
pastebi, yra ir nepamatuotų 
streikų. Vyriausybė turėtų 
patyrinėti tų streikų šalti
nius ir jų organizatorius, ar 
jie tai daro tikrai darbinin
kų naudai, ar kitokiais tiks
lais kieno nors inspiruoti.

Namo, sesutės, 
namo

Dvi britės, Jeanne Bren- 
nen ir Josephine Judex, ku
rios praeitą metą slapta, 
globojamos grįžtančių namo 
į Ameriką kareivių atvyko į 
Ameriką ir iki šiol gyveno 
Chicagoj, Immigracijos De
partment grąžinamos namo, 
kaip nelegaliai atvykusios.

Amerika joms labai pati
kusi. Ir kam Amerika nepa
tinka. Net komunistai savo 
rojaus Sov. Rusijoj už jo
kius pinigus nemainytų ant 
Amerikos.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

U Mfisą Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

TAIutančiaJ Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai Šv. Jurgio parapijos bažnyčią)

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

Pabrangs ir 
"sėdynės'- rr

Pittsburgh, Pa. — Pitts- 
burgh Pirates, narys Natio
nal League, paskelbė, kad 
ateinančią vasarą visos base- 
bolo park’e vietos bus bran
gesnės. Rezervuotos vietos 
bus $2, vietoj $1.85, o visos 
kitos $1.25, vietoj $1.20.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69»h Street.

------★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno, Degtinės ir Alaus

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tel.; — VIRginia 2114

Visuomenės
• I —I

patogumui
\

Miesto taryba priėmė al- 
dermano Keenan (49 Ward) 
rezoliuciją, kuri pasiųsta 
Švietimo Tarybai, kad leistų 
visuomenei naudotis viešųjų 
mokyklų salėmis, sporto 
kambariais susirinkimams, 
šokiams, sportavimui ir t. t.

Sumanymas tikrai geras, 
tik da nežinia, ką pasakys 
Švietimo Taryba.\

Veteranai
nepatenkinti

Chicago karo veteranai, 
kurie nori gauti leidimą tak- 

j si žmonėms patarnauti, ne
patenkinti miesto tarybos 

į nustatytu skaičium, tai yra 
i 275. Jie nori, kad taryba 
’ duotų leidimą penkiems šim
tams.I ______________

Kam nors pasiskundžius, 
OPA pradėjo žiūrėti, kaip 
garažai patarnauja žmonėms 
automobilių taisyme. Pirmas 

Į raportas yra toks: iš 200 au
tomobiliams taisyti šapų, 90 
nuošimčių nesilaiko OPA re- 
guliaiijų. Ne vienas garažnin 
kas dėlto pateks į bėdą.

| Prie Division ir Dearborn 
gatvių policija sulaikė vieną 
vyrą, kuris, kaip policijai 

i buvo pranešta galiūnuose 
pardavinėjęs moteriškąsias 
nylons kojines. Pas jį rasta 
55 poros.

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. SHIMKUNAS

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 metams 

$500.00 ovbvmo 
POLISAS

$4.00 metams v -

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA
•1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Sanrtnlnkas

Telefonas PROspect 5951

J. A. ShulmistraH
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6800 CHICAGO 82, ILL.

X Šiandie šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo šventė ir 
vardinės visų Kazimierui, ku
rių aplink mus yra tiek 
daug, kad pusę kolumnos už
imtų visų išvardinimui. Vi
sus redakcija sveikina ir 
linki sveikatos — brangiau
sio žmogaus gyvenime daik
to.

X Dr. J. žekas, iš Wauke- 
gan, III., pirmas atsiliepė į 
prašymą paaukoti Ištremtų
jų Lietuvių Spaudos Fondan, 
iš kurio apmokamos “Drau
go” prenumeratos tremti
niams, atsiųsdamas $8, o M. 
Gedvilas iš Marąuette Park, 
Chicago, $1. N u o ąj r d u s 
jiems ačiū. Kas daugiau?

X Ona Narkevičiūtė, iš 
Waterbury, Conn., lankėsi 
“Drauge“. Ji atvyko daly
vauti — būti pamerge An
taninos Navikaitės su Jur
giu Paškausku vestuvėse. 
Šliūbas buvo kovo 2d., 11 
vai. ryto, Gimimošv. Panos 
Marijos bažnyčioje.

X Alex ir Liliian Mocke
vičiai, iš West Side, džiau
gias, kad jų sūnus Raymon- 
das, kurs, karo metu buvo 
skaitomas dingusiu, buvo 
rastas tarpe žuvusių karei
vių ir dabar gydomas karo 
ligoninėj. Dvi jų dukterys 
yra ištekėjusios už pavyz
dingų katalikų.

X Bronė Stankevičienė, 
po tėvais Butkiūtė, duktė 
buvusio Dievo Apvaizdos pa 
rapijos zakristijono, šiomis 
dienomis mirė palikdama 
našlaitę astuonių dienų duk
relę. Gyveno Brighton Par
ke. Jos vyras yra Amerikos 
kariuomenėj ir šiuo metu 
randasi Vokietijoj.

X Edvardas ir Irene Gied
raičiai atidarė mėsos ir gro- 
serio krautuvę adresu 3225 
Lituanica Avė. Šioj krautu
vėj bus galima gauti ir 
“Draugą” kiekvieną dieną 
atskirais numerais.

X Laukia gražus kamba
rys moteriai ar merginai at
liekančiai ruošos darbus, dar 
ir atlyginimas pagal susita- 

jrimą. Kreipkitės pas savinin
kę: Tillie Jokantienę, 4138 
Archer Avė., Virginia 9408.

X Simonas Balčiūnas ir 
Stasys Kiela, kilę Alančių 
km., Vadoklių valse., prašo 
savo giminių Amerikoj at
siliepti. Jų adresas: Deuts- 
chland, Litauishe Leitstelle, 
Munchen, Lamon Str. 21.

X Jurgis Borchertas, ži
nomas namų kontraktorius, 
atitrūkęs nuo darbo poilsiui 
atsidūrė net Colorado val
stybėj. Iš Montrose, Colo., 
siunčia sveikinimus visiems 
draugams ir kostumeriams.

X Klara Urbonienė, 2141 
West 23 pi., po operacijos 
padarytos Jurgio Washing- 
tono dienoje dabar ilsisi na
mie. Ji yra veikli Auš
ros Vartų parapijos veiki
me ir yra Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų 10 skyriaus 
raštininkė bei darbšti narė. 
Jos vyras Antanas yra po
licininkas detektyvas; sūnus 
Richard, gabus akordijonis- 
tas, lanko Šv. Ritos aukš
tesniąją mokyklą, o duktė 
Marilyn lanko Šv. Kazimie
ro Akademiją.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

f


