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SOVIETU DALINIAI ARTINASI PRIE TURKIJOS
Neleis Rusų i U.S. Zoną Korėjoje 

Kol Rusai Neįsileis Amerikiečių
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Tolimuose Rytuose rusų 
ir amerikiečių interesai ver
čia vienus kitais nepasitikė
ti. Štai nesenai, kaip prane
ša, Reuterio agentūra, Port 
Arthuro apylinkėje vienas 
amerikiečių lėktuvas buvo 
užpultas dviejų sovietų lėk
tuvų, kurie pradėjo jį ap
šaudyti iš kulkosvaidžių. 
Laimė, kad nė vienas iš ame 
rikiečių nebuvo sužeistas, 
nors lėktuve liko nemaža 
žymių.
Sovietai Stato Fortifikacijas

Sovietų valdžios organai 
aiškindamiesi dėl šio inci
dento pareiškė, kad ameri
kiečiai neturi teisės skrai
dyti rasų kariškoje zonoje, 
kur jie stato fortifikacijas.

Prieš ką statomos šios 
fortifikacijos? Ar prieš nu
galėtus japonus? Rusų ge
nerolai nesiteikė paaiškinti.

Rusų žurnalistai Negali 
Įvažiuoti j U.S. Zoną

Gen. Hodges, kuris vado
vauja amerikiečių kariš
koms jėgoms Korėjoje, už
draudė rusų žurnalistams 
įvažiuoti į amerikiečių zoną.

—Kada amerikiečių žur
nalistai galės įvažiuoti į 
rusų zoną, rusų žurnalistai 
galės apsilankyti pas mane, 
bet ne anksčiau—pareiškė 
jis.

Tasso agentūra tuoj , jas paskelbė ištraukęs iš
i •• gQ8 1 archyvui seną Petro Didžiojo MacArthurą kad jie, pala,. petra3 Dj

ko pnessovietiskai numato- sutejk olle.
ctuaiua gyventojų a uokan.ua , .įams kovoje priek
ir nedraudžia ruošti prieš- ■ 
sovietines demonstracijas.

—Štai pavyzdys!... — šau
kia Maskva—Du tūkstan
čiai korėjiečių manifestavo 
Seoul mieste, nešiodami są
jungininkų vėliavas, tačiau 
tarp jų sovietų raudonos 
vėliavos nesimatė!

MacArthur atsakymas bu
vo trumpas.

—Šita istorija apie mani
festaciją yra Tasso agentū
roj tyčia prasimanyta.
Pietiečiai Be Anglių, šiau

riečiai Be Duonos 
Štai kokioj atmosferoj 

tęsiasi rusų-amerikiečių pa
sikalbėjimai dėl sudarymo 
centrinės valdžios Korejo- 
joje ir panaikinimui demar
kacijos linijos tarpe dviejų 
zonų.

Ši demarkacijos linija da
bar yra nubrėžta pagal ge
ografinę paralelę ir rezulta-
te: Šiaurėje tėra tik akmens šai prisipažino, kad jie ne-
anglis, gyventojai neturi 
duonos ir maisto produktų; 
Pietuose gyventojai turi 
perdaug maisto produktų, 
bet už tai kenčia šaltį, nes 
nėra kuro.

Korėja nėra viena vieta 
kur amerikiečiai ir rusai 
stebi vieni kitus iš arti.

Jų interesai irgi susiduria 
Kinijoje, kur paskutiniu lai
ku rusai pradėjo reikšti kai

Price 3 cents

kurias pretenzijas. Dar prieš 
tris savaites kinų-rusų de
rybos ėjo gera linkme ir ga
lima buvo laukti gerų rezul
tatų, kaip štai dabar viskas 
sustojo mirties taške. Dide
lis kinų laikraštis “TaKeng 
Bao” tarp kitko rašo:

“Jei rusai tebetęs savo 
reikalavimus į visas terito
rijas, kurias valdė rusų ca
ras, taį kodėl tada kinams ! 
neieškoti tų žemių, kurias 
valdo* kinų imperatoriai, Į 
kaip Birmaniją, Indokiniją 
ar Hong-Kongą.”

Chiang Kai-shekas 
Kaltina Rusus

Iš tiesų Chiang Kai-she- 
kas neturi pasisekimo. Karo 
metu rusai jį 1 a i k ė vi
sos Kinijos valdovu, šian- ] 
dien jie palaiko komunistus, 
kurie kariauja prieš Chiang 
Kai-sheką Yenane ir Cha- 
tounge Alim Ahan Tore pa
siskelbė autonominės val
džios vadu ir pakėlė ginklą 
prieš centrinę vyriausybę.

Maskva nesistengia paslėp 
ti savo žaidimą. Štai nese
nai Vidurinė Mongolija, ku
rią kinai laiko savo provin
cija, ‘ pareiškė norą’’ prisi
dėti prie sovietų Mongolijos!

Chiang Kai-sheko kantry
bė išseko ir jis atvirai kal
tina rusus, kad Maskva 
griaunanti kinų vienybę ir 
ieškanti tame tik sau nau
dos.

Tuo tarpu Maskvos radi-

kinus, tuo norėdamas paro
dyti, kad rusai jau nuo se
nų laikų “globoja” mongo
lus.

Vietoj Trauktis Rusai 
Stiprina Garnizonus

Aktualiausiu tašku šiuo 
metu Tolimuose Rytuose 
laikomas Mandžurijos klau
simas. Rusai buvo pažadėję 
kiniečiams apleisti Mandžu- 
riją, tačiau, vietoj kad ap
leidę, jie atsiuntė dar 80,- 
000 raudonarmiečių sustip
rinimui garnizonų. Krašte 
komunistai pradėjo vesti 
smarkią propagandą už stei 
girną “ nepriklausomos so
vietiškos“ Mandžurijos, ku
ri pasiliktų po Rusijos “glo
ba.”

Sovietų spauda pradėjo 
pulti kiniečius, kam jie pa
laiko mandžurų teroristus, 
kurie užpuldinėja sovietų 
kariuomenę, ir pagaliau vie-

mano taip lengvai palikti 
Mandžuriją, kaip kad buvo 
pažadėję.

—Mes nepaliksime Man
džurijos, pirm kol negausi
me įsakymo iš Maskvos, — 
pasakė gen. Kovtub-Stanke- 
vič, sovietų armijos vadas. 
—Ir aš abejoju ar toks įsa
kymas ateis kol Kinijoje 
pasiliks bent vienas ameri
kietis. Vyt. Arūnas.

AMERIKA PAGELBĖS BADAUJANČIAM PASAULIUI

LONDONAS, kovo 14. — 
Sovietų Rusija dar labiau 
įtempė santykius su Angli
ja šiandien pasėkoje, Stali
no asmeninės atakos ant 
Winston Churchill, su kalti
nimu būk Iranas ir “sveti
mi reakcionieriai” nori su-

NoĮ&uskaitomi tūkstančiai pūdų kviečių atvežami atdaruose vagonuose pakrovimui kar4 Prješ Rusiją.
Omaha, Neb. sandėliuose. Numatoma juos pasiųsti maitinimui badaujančių žmonių j Oficialus valdžios orga- 
karo nuteriotose šalyse. Prez. Trumanas prašė amerikiečius sumažinti kviečių varto- nas Izviestija sakė įtakingi 
jimą 40 nuošimčių, kad būtų galima toliau siųsti kviečius užjūrin. (Acme Telephoto.) iraniečių, vadai bando nuo 
-------------------------------------------- --—------- ---- -------- ----- --------- ------------------------ — j i9i9 užgrobti rusų teritori

ją Kaukaze ir šiaurėje nuo 
Kaspijos jūros Pavadinimu

Atleisti Komunistus
WASHINGTON, kovo 14. bUVo pįrmas spėjamai eilės 

- Atstovų rūmų militarinės ražtų, kuriais bolševikai
“pateisins” Rusijos milita- 

strgikų, palietusių sakė valstybės sekr. Byr- riniug ir politinius žygius
Irane.

Lewis Puola 'Skerdynes' Kasyklose; 
GM ir General Electric Pradeda Dirbt

įsakymas Byrnes’ui

WASHINGTON, kovo 14. 
—John L. Lewis šiandien 
apkaltino minkštos anglies 
kasyklas nužudymu 28,000 
angliakasių ir sužeidimu 1,

didelių
275,000 darbininkų, buvo nes’ui buvo įsakyta atleisti
sudarytos vakar. Pagrindas iš valstybės departamento
susitarimui buvo I8V2 centų šnipinėjimo skyriaus visus

400 kitų per praeitus 14 me- valandai algų pakėlimas. samdinius turinčius “stip- Churchillo darlabiau iškėlė
tų, dėl “netinkamo vadova- j Tie streikai buvo CIO- Į rius sovietiškus palinki- j tų dviejų< valstybių ginčą.

o, gobštumo, neapdairu- |UAW darbininkų prieš Ge- mus, kitaip komisija galin- Numatoma, kad pasekmėje Irano pirm kovo 2 d., pagal
ir apsileidimo. ’ , neral Motors, ir CI0-UEW|ti imtis reikalingų žygių. Stalino pareiškimo gali būti jų pasirašytą, sutartį).

vimo 7
mo ir apsileidimo

Reikalaudamas pramonės
apmokamo sveikatos ir šal
pos fondo savo 500,000 na
rių, Lewis sakė pramonė 
kasmet atima $60,000,000 iš 
angliakasių už ‘ ‘teoretišką 
ir žemos rūšies medikalinį 
patarnavimą, kurio tikroji 
vertė yra mažiau negu treč
dalis atskaitomo $60,000,- 
000.”

Darbininkai Apleido
Foole Gear Fabrikus

Negalėdami susitarti dėl 
naujos sutarties, 450 darbi
ninkų Foote Bros. Gear and

GM Fabriką LaGranęe Machine corp. 5301 s. west-
Unija Tebepikietuoja

Nežiūrint CIO-UAW susi
tarimo su General Motors, 
lokalas 719 tęs savo pikie- 
tavimą GM Electro-Motive 
fabriko LaGrange mieste. 
Unijos atstovai, kalbėdami 
už 7,600 narių, sakė vieti
niai ginčai turi būti išaiš
kinti.

Gary Gatvėse ir Vėl 
Rieda Gatvėkariai

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas atsisakė komentuoti apie Stalino 

pareiškimą, sakydamas jis dar neskaitęs to pareiškimo, 
o dėlto dar neskaitęs, kad “nemoka rusiškai skaityti.“

—John Kardinolo Glennon palaikai vakar lėktuvu par
vežti į St. Louis miestą, kur įvyks laidotuvės.

—Rusijos Tass agentūra sakė U.S. spaudos raportai 
apie rusų žygiavimą per Iraną “neatitinka tikrenybei.“
Kas ta ‘ tikrenybė” būtų, Maskva nesiteikė aiškinti.

—Kinijos centrinė valdžia ragino kinus komunistus su
stabdyti puolimą 25 miestų šiaurės Kinijoje, ir tuo būdu 
įrodyti savo nuoširdumą vieningai veikti Kinijoj.

—Hermann Goering vakar teisme sakė jis siuntęs vo
kiečius lakūnus į Ispanijos civilinį karą tam, kad juos 

ryti. Po to laiko T>uš pri- Khandyti ir duoti jiems progos paragauti karo.
Kaliam.-. <«. —Winston ChurchiU tyli apie Stalino ataką, bet spėja,-

ma jis šiandien atsakys savo kalboje, kuri bus transliuo- Rhoi pusę pagal Turkijos 
jama per radijo tinklus 9:30 vak. Chicagos laiku. 1 sieną.

Po trijų dienų transporto 
streiko, gatvėkariai ir auto- 
Gary gatves. Streikeriai pa
vedė ginčą arbitravimui.

Streikeriai grįžo į darbą,

PASKUTINĖ DIENA 
SUMOKĖTI TAKSUS

Jeigu dar nepasinmtėte 
savo income taksų mokes
čio, tuTite tik iki vidur
nakčio šiandien tai pada-

šimčiai.

Sutartys baigimui dviejų komisijos nariai šiandien

darbininkų prieš General 
Electric Co. Pirmasis strei
kas tęsėsi 113 dienų, o Ge
neral Electric streikas buvo 
59 dienų ilgumo.

Darbininkai grįš į darbą 
ateinančią savaitę.

ern blvd. ir 4545 S. West- 
ern blvd., vakar vėl sustrei
kavo, šeštą kartą nuo 1944 
metų.

Unijos valdininkai sakė 
dabartinė sutartis išsibaigė 
1945 m. rugpiūčio 15 d. Ben
drovė ir unijos atstovai su
eis antradieny derėtis dėl 
naujos sutarties.

ORAS
Nešalta. Lietinga.

Nors ta komisija neturi 
jurisdikcijos ant valstybės 
departamento reikalų, nariai 
sakė ji gali įsakyti karo de
partamentui sustabdyti ži
nių perdavimą valstybės de
partamentui.

PENKIŲ METŲ PLANAS 
ATOMŲ STUDIJOMS

MASKVA, kovo 14.—Pra
nešta, kad Rusija nustatė 
penkių metų programą iš
vystymui atominės energi
jos. Rusų pranešimas pasi
gyrė, kad jie turės ir per
viršys kitų turimus atomų 
ginklus.

_______ _______ _______  Į

KALENDORIUS

Kovo 15 d.: Šv. Longinas į 
ir šv. Zacharijus; senovės: 1 
Ruklis ir Gydeikė.

Kovo 16 d.: Šv. Abraomas 
ir Šv. Rupertas; senovės: 
Vaidotas ir Bitonė.

Kaina 3 centai

Rusai Kaltina Iraną Suokalbiavimu; 
Neatsako j U.S., Anglijos Protestus
TEHERANAS, kovo 14.—Irano premjeras Sultaneh šian

dien '.uždraudė viešus susirinkimus ir demonstracijas.

ANKARA, kovo 14.—Neoficialus raportas sakė rube- 
žius tanie Turkijos ir Bulgarijos buvo šiandien uždarytas.

---- o----
LONDONAS, kovo 14.—Užsienių sekr. Ernest Bevin 

sakė jis negali tikėti, kad Rusija sulaužys Stalino iškil
mingą, pasižadėjimą nevartoti agresijos prieš Iraną.

Bevin sakė Anglija “apgailėtų’’ by kokį susitarimą tar
pe Rusijos ir Irano, k'ris būtų prievarta išgautas iš Ira
no valdžios, rusui kariuomenei okupuojant kraštą.

Nutrauks Santykius? 
Stalino užsipuolimas ant

Turkija Pasiruošusi Kovoti Invaziją
ISTANBUL, kovo! 13. —

(Sulaikyta) — Turkija, dar 
pilnai mobilizuota karui, ty- 

I liai klausė raportų, kurie 
sakė Rusijos kariuomenės j staroji atiduotų Kars ir Ar 
daliniai žygiuoja pietuosna dahan Provincijas.
per Iraną į Turki jos-Irako 
rubežių pusę.

Valdžios viršūnės tyli, bet 
vadai anksčiau pareiškė, 
kad jie kovos iki mirties 
pirm negu leis by kokiam 
priešui peržengti jų rubežių, 
arba atiduos nors kiek savo 
žemės.

U.S. Gavo Raportus Apie Rusų Žygius
WASHINGTON, kovo 14. Trečias dalinys Mianeh, 

- - Valstybės departamento • mieste, pietuose nuo Tabriz
valdininkas sakė U.S. vy
riausybė ir toliau gauna ra
portus apie didelį rusų ka
riuomenės judėjimą Irane. 
Departamentas šiuo metu 
neskelbia tų raportų oficia
liai, bet jie parodo, kad trys 
rusų jėgos yra paskirstytos 
maždaug sekančiai;

Vienas dalinys Karaje, 23 
mylias nuo Tehrano, Irano 
sostinės, kur Tudeh (komu
nistų) partijos lyderiai gal 
planuoja įsteigimą pro-so- 
vietinės vyriausybės.

Pasuko Turkijos Link

Antras dalinys praėjo p.u 
Marand miestą šiaurėje uuo 
Urmia ežero ir pasuko į

Vol. XXX

baigti Trijų Didžiųjų suva
žiavimai ir rusų atsisaky
mas nuo Anglijos-Rusijos 
draugingumo sutarties.

Diplomatiniai obzervato- 
riai mano, kad rusų veiks
mai yra pasiruošimas stei
gimui Tehrane arba visiš
kos “lėlių“ valdžios, ar bent 
stipriai pro-rusiško rėžimo.

Pilna Divizija Karaje

London Daily Telegraph 
korespondentas Tehrane pra 
nešė, kad rusai dabar turi 
daugiau negu pilną diviziją 
Karaje, maždaug 23 mylių 
vakaruose nuo Tehrano* — 
kur tik kelias dienas atgal 
tas rusų garnizonas turėjo 
“nedaugiau 50. karių.”

Rusai ir toliau tyli dėl 
savo intencijų Irane. Sovie
tų valdžia nėra atsakiusi į 
britų ir amerikiečių protes
tus dėl rusų neišėjimo iš

Diplomatiniai sluoksniai 
sakė raudonarmiečių judėji
mas gali būti manevras 
spaudimui Turkijos, kad pa-

Įtempimas šiomis dieno
mis didėja, bet raportuota, 
jog Turkija buvusi paten
kinta Anglijos ir Amerikos 
pareiškimais prieš Rusiją. 
Turkų armija tebėra maž
daug 1,000,000 karių didu
mo. Istanbule vis dar galio
ja karinis stovis.

susisiekimo centro, iš kur 
gali žygiuoti į Tehraną ar
ba į Turki jos-Irako rubežių.

Kitos Trys Valstybės 
Pasauliniame Banke

SAVANNAH, Ga., kovo 
14.—Kitos trys šalys—Ni- 
karagua, EI Salvador ir Pa
nama—šiandien pasirašė į- 
stojimo sutartis. Jų priėmi
mas pakels iki 37 pasauli
niam banke ir fonde daly
vaujančių tautų skaičių.

U.S. delegatai sakė kiti 
delegatai veikiausiai pasi
žadės, pirm negi išvažiuos, 
priimti by kokį U.S. pasiū
lytą kandidatą į banko pre
zidentus.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAUe-

"Stepanijos Vestuvės

l - . ;

»» | kienė, N. Jenušaitienė, M. 
Į Bekerienė, P. Jokubauskas. 
1 P. Kauneckis, J. Laudins- 
kas, J. Lusas, A. šambaris,

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New York e 
Paieškomi Asmenys:

Watcrbury, Conn. — Ko
vo 3 d., Šv. Juozapo para
pijos salėje įvyko 23 meti
nis Užgavėnių teatras-kon-
certas vadovystėj komp. A..... * . darbuotojams chorų varduAleksio. Šaunią programą . . J ,. . ..... t JI širdingiausias lietuviškas A-įspilde Šv. Juozapo parapi- 1 °

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

» Orlauskas Beniuli k tas, gy
vena Chicagoje.

Aleksei pijftUA k migo, iš Pažereekiai, Antanas, A-[
R. Vaičius, Jt Vilciauskas, Parausiu km Vilkaviškio loyzas, Matilda ir Brone. Gy 
J. žemaitis, M. Andrikytė. a,p., paieškom! fiė^ė3, pus- v®^a Chicagoje.
Visiems gerb. dalyviams bei broliai ir pusseresės.

gyvenęs
, Edistone,

jos ir Moterų Sąjungos cho
rai. Suvaidinta labai links
mas scenos kūrinys — kun. 
S. Kneižio trijų aktų kome
dija — “Stepanijos Vestu
vės”. Vaidino K. Jegėlaitė, 
J. Lusas, M. Andrikytė, R. 
Vaičius, A. Padaigytė, J.

ČIŪ! Viltis

Petra škas, vardas rėži-
Antanavi«M, snMnmo > I-j ?omas-,Petro 3an'JB. U Bl:' 

lę iš Huivkr, Vilkaviškio zlŲ3P3.r

Iš Phila.. Pa.

Tel. — VARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 1 ,lkl 8:S.O vak.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vietiif porų. akiij Kauname gy
venimui. Saugokite jas. Leisdami 
išegzaminuoti jas nioderniskiausiu 
metodu, kurią, regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalinu 

v i>ą akių jtempinių,

Dr. John J. Smelana 
Dr. J, J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Chicago 

OŲISO VALANDOS: 
Kaskien 'J:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

S t o r k - Vuičlkauskaitė
Stella, gimusi Amerikoje.

Stukicnė - Dzigaitė Ona, 
kilusi iš Sesikų vai. .Gyve
na Chicagoje.

Urban Jonas,
Simpson Street
Pa.

Zalba Jonas, gyvena New 
Yorke.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašo
mi atsiliepti į

Consulate of Lithuania 
30 Norta La Šalie St. 
Chicago 2, Illinois

Fiint, Mich — Michigan 
Demokratų Apskričių Pirmi
ninkų Sąjunga pastarame 
susirinkime Prezidentą Tru- 
man jau indorsavo kandida- 

į tu į prezidentus . 1948 me
tams.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

LN STATE OF INDIANA
Some Calls In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THYBAPY 

5526 S. Ratine Avė. 
HOURS: DaUy •—» P. M.
Baturdays 8 A. M- to 8 P. M.

Pocius Pranas, 
Vashingtone. ’

Račiūne > Simonas, kilęs 
i iš Joniškio km., Tauragės 
i apskr., gyveno Chicagoje.

Rimšienė - Dambrauskai- 
žmona, gyv. Pittsburgh, Pa. Į tė Stasė, kilusi , iš Stulgių 
Spring Sc. ! miestelio. Gyvena Chicagoj.

Barauskienė (ar Borovs- Šidlauskaitė Konstancija, 
kienė) - Daugvileitė Zofija, Gyvena Chicagoje. 
ištekėjusi už Antano Ba- Šileikis Jrozas, kilęs iš 
rausko, ar Borovskio, abu, Jakštiškių km., Salako. Gy- 
kilę iš Lietuvos.

BartaŠius Juozas

ap., gyv. New Yorke. 
Augilr-; - Aigevieius Fe.

liksas, iš Gintalų km., Var 
nir vai.

Bagoč/is Liudvikas

gyvena

KARIAMS PAGERBTI 
VAKARAS

Kovo 10 d., Lietuvių Mu- 
zikalėje salėje buvo suruoš- 

Kalinauskas, P. Lukminaitė. 1 tas vakaras pagerbimuį lie- 
E. Kušlis, J. Paluskas, M. i tuvių karių, kurie garbin- 
Baltrušaitė, J. Griškauskas. gai paliuosuoti is karinės 
S. Maraškauskaitė, R. Va- tarnybos.
lauskas. Publikai labai pa- . Vakarui pasisekti daug 
tiko vaidinimas bei čia gi- darbavos kun. dr. V. Martu- j p^Yiadelnhia Pa'
mūšio jaunimo lietuvių kai- sevičius, kun. J. Neveraus- „
. , ... ' .» A ALi- Bartkus, kilęs is Panemu-bos mokėjimas. kas, o is moterų Cebatone- , _ + a-,

. La r Sabienė I ’ SaklU tp’ gyV‘ ČlkaS°-Žmonių atsilankė apie ne ir Baniene. , .
1,000. Malonu buvo matyti BALSAS Iš FLORIDOS 
tiek daug svečių iš Ansonia, 1 Vasarioi pabaigoje iš čia Bičkūnienė

ir

SKELBKITES “DRAUGE’’

LIETUVIAI DAKTARAI
veno New Yorke. 

Skiepinaitytė Marta, gi
musi Jurbarke, gyveno Chi
cagoje.

Skužinskas Jonas, kilęs iš 
Kidulių valse., gyvenę? Co-

Kurauskaitė i leT,i11? 'Colli“v‘lle.:l „ , Stank -te ar Stukaite Kat-

gyv.

, f m V T’ ’išvvko i Florida Kristopas I Ona, Geruliu km., Barzdų i , _.c*1 1S Emill žemaičiai ’ vai.. šakiy ap., gyv. Brook- j

Tel.: Cicero <484

Dr. S. R. Palufsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien vo 2-4 pp. ir 6-X vak. 

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

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.

tų apylinkės miestų. Aktų . *r Emilė Žemaičiai. iiv„a
Dabar jau iš Floridos ra- ! ^yne-pertraukose padainavo N. 

Meškūnienė ir jaunutė O. 
Andrikytė. Tautinį šokį pa

šo, kad vietą pasiekę po di- j Bortkevičiai, Jonas ir Sta- 
delių vargu. Dvi dienas va- ! nislovas, sūnūs Mykolo, kt- 

šoko M Andrikvtė R Vai- žiav° lietui lyjant- Floridoj t lę is Jankaičių km., Šiluvos 
čius A Bukauskaitė, E.!oras geras, nėra per šalta. Į vai gyv. Čikagoje. ,
Kušlis, A. Golas, J. Lusas, įRašo- kad susiėję su Juozu Brakne Juozas, gyV. Ci-j 
K. Jegėlaitė, J. Kalinauskas. Bačiūnų, kuris sakėsi dvi kagoje.
Tankiai kalbas nasakė kun 'dienas jų (Žemaičių) ieško-; Bridžiaus Antano, kilusio i klebonas J. Valantiejus, kun.'ję8- Turime daug rūpesčio iš Marijampolės ap., šeima. | 
dr. A. Bružas M. S iš Hart- !iki įsigyvensime. Esame svei j Bučas (Budi) Jonas, gyv.!

nežinoma, kilusi iš Telšių 
apskr., gyvenusi Cicero ar 
MelroSe Park. III.

ONECOATCOVERS

NU-£NAM€L
■1AOI MARM tia W S. *AT. O**l<

HOBRUSHMARKS

Tikslus Tyrimas ' 
Ortlioptic Gydymas

Contact stiklai 
Stiklus Atnaujinam

ford, majoras N. Aleksis iš 
New York. Teikė garbę bei i 
padėką jaunimui ypatingai

ki.

Kovo 10-11 dienomis čia

Hartford, Ccn.i.
Brrnius, gyv. Čikagoje. 
Butkienė Barbora, išvy-

už pastangas lietuviško me- ; viešėjo Mykolas Norkūnas iš kusi iš Kuršėnų, gyv. De-
no darbuotėje ir palinkėjo Lawrence, Mass., vienas Lie- troit, Mich.
dar gražesnių sėkmių atei- j tuvos Vyčių organizacijos Butkutės, Petronėlė ir Va-
tyje. Buvo gardžių užkan- steigėjų ir uoliausias jos rė- į lerija, išvykusios iŠ Kuršė-
džių ir sekė smagūs šokiai (mėjas galimais jam būdais, nų, gyv. Detroit, Mich.
iki vėlumos. : Gaila tik, kad jau ilgas lai- Consulate General of

„ -j , - kas, kaiP negirdi ir susikal- LithuaniaDaag pasidarbavo ,r ren- bgti „ tiUtai raštu ant 4,
S.1”0 į0m_13‘J°3 n3™ - Ma popieros. XX Ne„ York U N. Y
nute Kašėtaitė, M. Karinius ’

RENDUOJAM GRINDIMS 
IRINĖJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIEN4

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

VISŲ SPAIA I,

p Products

GERI U SI V
Išorine Maliava

Unltized Plaunamą Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkai ponia dykai.

SANUl’AS—Klijonkės (Uil Clotb), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

N.VJO.I VIETOJ

3544-46 W. 26tk ST.
Near Diake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawnd.'ile 0104

Mis Galim Rekomenduoti Atsakotiiin- 
gus Mnliavotnjun ir Pop.oi uotojus.

4

3B

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo šauk: «

Republic 6051

i

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS.
Visokios Išdirbystės

Didelius ir Mažus

DARBAS GAARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION

' 6528 S. Ashland Avė.
GKO. 1983 — TRI. (M>73

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,000. —* Atsargos Fondas VlrS $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

........  ; ■

SANI—FLAT -------------- $2.25
INTERIOR GLOSS --------  2.69
DULAMEL SFMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOLE MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS 1’OI‘IEROS 
Nuo — 18c. Ir auksč. už Kuli;

MAROUETTE 
PAIMT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMiock 8262

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tel..- — VIRgiliia 2114

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • »
68C3 W. Cermak Road 

BEKVTIt, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. WALTER J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State BAnkoa)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdiin---- 10 iki 12. 1 iki 5, 7
iki D — Heštatl. -- 10 ryte iki 6 vak Sek- 
niad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.*

DR. CHARLES SEGAf
GYDYTOJAM IK CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

j 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. diena.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM E>

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

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutart}.

Tel. — HEMiock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street

VAL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutart}.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3213 
Rez. Tel. REPublie 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 
Res. Tel.: HEMiock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St.» Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo J-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. CANal 6122 R»- 6»68 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiil 0617 
Office TeL HElflock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCUA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublie 7868

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

PRANEŠA

| Atidarymą Naujo 
į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

Mes galime gyventi be drau
gų. mes galime gyventi be kny
gų, bet civilizuotas žmogus ne
gali gyventi be virėjų.

TaL 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 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.
Tel. YARds 5021

Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy- 
bų.

DR. STRIKOLTS
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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rteridencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULI.MAN 1198 
Namu Tel.! PITI I.MAM

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip
Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
~ ' “'■■■ « VIST NATTJO8 MADOS IR

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ

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

(kampan Marshfleld) (kampan North)
YARDS 4499 nUMBOLDT 9368

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 

UZSISAKYKIT “DRAUGĄ”

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

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

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED Klausimai Ir Atsakymai
3 “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
HEI.P WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS" HELP WAWTKD 
ADVKRTISPiO DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

JTETjP WANTFD — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir
bėjų ir padėjėju. Veikli dirbtuvė. 

CRVSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

REIKIA
RAKANDŲ

PATAIS YTOJŲ
Pastovus darbai, geros darbo są- 
ygos. Atsišaukite.

PRITIKIN FURNITIJRE CO. 
1008 W. ROOSEVELT RD.

BUSHELMAN - KRAUČIAUS 
REIKIA

Pilnam laikui. TTniios rata. 
Atsišaukite:
NATIONAL

CREDIT CLOTHING CO.
4606 S. Ashland YAR 6660

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo Saitų 
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.
MERGINŲ

Patvrimo nereikia rankomis pa
kuoti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

PAKUOTOJŲ—INSPEKTORIŲ
Prie bonkų produkcijos linijos. 
Naktimis: 4pp. iki 12:30 ryto. 6 
dienos į savaitę.

70c. J VALANDA 
CLOROX CHEMICAL CO. 

5063 S. Merrimac
PORTSMOETH 8850

REIKIA 
RAKANDŲ 

PATAIS YTOJŲ 
Gera mokestis.

I. MACKEVICH ft SON 
713 W. 18th. St. CAN. 0411.

HELP WANTED — MOTERYS

POWER MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

Reikia tuojaus.
D. M. KERR MFG.

1954 W. GRAND AVĖ.

Mergina arba moteris namų dar
bams ir gaminti valgius Beverly’- 
je.

TURI MYLĖTI VAIKUČIUS
Savo kambarls ir maudyklę. Turi būt 
Svari ir gabi. Priduokit referenees ir 
kiek patyrimo jei galit ir telefono 
nu mietą..

RAŠYKIT SKELBĖJUI 
9808 S. LEAVITT ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
Ženklinimo ir pripildymo darbai. 

2528 W. VAN BUREN SEE. 8834

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Patyrusių ar ne. Įdomūs darbai, 
gera mokestis.

PEERLESS COAT FRONT CO. 
500 S. Peoria ------ MON. 4194

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams, pa
tyrimo nereikia.

PINKERS
DRAPERS
SORTERS

Gera pradine moke'-tis. 35 vai. ( sa
vaitę.

ATSIŠAUKITE 9-tnm AUKŠTE 
JOHARA JR., INC.

325 W. JACKSON BLVD.

BINDERY — MOTERŲ
Su ar be patyrimo. Gera mokestis, 
malonios darbo sąlygos.

THE TENGWALL CO.
500 S. Peoria St.

MERGINŲ — MOTERŲ 
STORES & SMITH

WRAPPING MACHINE OPF.RS 
TAIPGI

COVERING MACHINE 
OPERATORIŲ

Turi būt patyrusios. Gera mokes
tis. Apmokamos atostogos. Pasto
vumas. Laikas ir pusė už viršlai- 

; kį. Pagal dabartinę tvarką, 45 vai. 
mokestis už 47% vai.

A P E X
PAPER B0X CORP.

2318 S. Western

SOUTH SIDE HOTELIUI 
REIKIA

Patyrusių tarnaičių. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Malonios 
aplinkybės. Ateikite stoti darban. 

1547 E. 67th PLACE 
BUTTERFIELD 1200

MERGINŲ 
ARBA MOTERŲ

Pakuoti ir peržiūrėti rašomą po- 
piera. Lengvas pastovus darbas. 
Atsišaukite:
CHICAGO ENGRAVING CO. 

322 W. IVashington

VYRAI IR MOTERYS

ASSISTANT BOOKKEEPER 
AND GENERAL OFFICE 

WORKER
Knowledge of typing. 40 hours 
work. Paid vacations, pleasant 
working conditions.

FOREMAN MFG. CO.
5353 S. State St.

REIKIA DŽENITORŲ 
IR DŽENITORKŲ

Vai: 5 pp. iki vidurnakčio 5 die
nos | sav. Pastovumas.

W. H. BARBER CO.
3050 S. Homan

LAP. 0250. — 'MR. JOLUfFFE

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — T^orf^sfas.

HEI.P WANTED MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

Del Mūsų Produkcijos Programo

MERGINŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

VYNIOTI IR PAKUOTI SALDAINES 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

GERA MOKESTIS — MĖNESINI BONAI 
DAUG KITŲ DARBININKAMS NAUDŲ

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

RADIO

200 MERGINŲ
PATYRIMO NEREIKIA

:i e. PRADEDANT — 78 e. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovūs Darbai

MOTOROLA
CALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

Klausimas — Šis klausė
jas sako, kad jis buvo 34 m. 
amžiaus, kada paliuoauotas 
iš tarnybos. Ar dabar jis 
gali tęsti studijas pagal GI 
bilių?

Atsakymas — Taip. Bi- 
lius padengia visus vyrus ir 
moteris ginkluotose jėgose 
nepaisant kiek metų turėjo 
kada įstojo tarnybon. Ku
rie dirba ir negalį lankyti 
dieninių: ar naktinių kursų 
gali prašyti “correspondence 
course’’ ir valdžia už tokį 
kursą mokės iki $500.

Klausimas — Ar GI bi- 
liaus parūpinimas padengia 
moteris WACS, WAVES, SP 
ARS ir MARINES.

Atsakymas — Taip.
Klausimas — Veteranas 

nori žinoti ką reiškia “tem- 
porary rating” sužeidime.

Atsakymas — Reiškia, 
jog gydytojai nežino apie 
sužeidimo kokybę. “Tempo- 
rary rating” pasiliks tol, kol 
bus pilnai išgydytas arba 
kol gydytojai nuspręs, kad 
negalima išgydyti.

Klausimas — Veterano 
našlė praneša, kad jos vy
ras mirė ne nuo karo žaiz-

Jei Maironio dvasia pakel
tų mūsų dvasią, tai nei šim
tai dolerių nebūtų perdaug 
dėl tėvynės. J. K. E.

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

G E R A P R O G A !

— C I C E R 0 —
Mūro, 2 fletų, 5 ir 6 kambarių su 
karštu vandeniu. Aliejų šildoma 
nauju “unitu”—$50 įeigos. 1 flete 
tuojaus galima apsigyventi. Gera 
transportacija.

$1500 CASH
Greitam Pardavimui $11,250 

PAŠAUKITE 
BERWYN 5300

dų ir klausia, ar jį gali gau
ti pensiją.

Atsakymas — Nėra tokio 
parūpinimo dėl našlių pas
tarojo karo. Našlės vyrų ki
tų karų gauna pensijas.

Klausimas — Sužeistas 
karininkas, paleistas į at
sargą, klausia, ar jo pensi
ja taksuojama?

Atsakymas — Ne.
Klausimas — Kaip Vete

ranų Administracijos ‘‘Lavi
nimas prie darbo programa” 
tikrai padeda veteranui.

Atsakymas — Visų pir
ma firmos, kurios įvedė tas 
programas turi gauti leidi
mą iš Valstybės Departa
mento. Privalo mokėti ve
teranui, kuris lavinasi kuo 
geriausią algą. Valdžia mo
kės. veteranui, be užlaiko
mųjų asmenų, $65 per mė
nesį, ir veteranui, kuris už
laiko šeimą, $90 per mėne
sį kol lavinasi, jeigu tas 
mokestis nėra aukštesnis už 
algas kitų darbininkų, ku
rie dirba panašų darbą.

Klausimas — Kas link 
“socialės apdraudos”, ar lai
kas praleistas tarnyboje pri- 
skaitomas prie reikalingų 40 
bertaininių įmokėjimų?

Atsakymas — Veteranai 
negauna jokio kredito dėl 
laiko praleisto tarnyboje kas 
link “socialės apdraudos”. 
Bet veteranai turi atsimin
ti, kad jiems priklauso ki
tokių pašalpų jeigu ištar
navo 90 dienų arba daugiau 
ginkluotose jėgose ir gar
bingai paliuosuoti.

Veteranų reikalais visus 
klausimus reikia siųsti į: 
Public Relation Bureau, Ca- 
tholic War Veterans, Em- 
pire State Buillding4, New 
York 1, N. Y.

Ką reiškia nekariauti
London. — Šveicarijos 

vyriausybė suteikė Did. Bri
tanijai kredito 60 milionų 
dolerių.

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

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

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

-
■*
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MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. VVestern Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasing, Wa9hing, Motor Oils, Range & Fuel Oils
------------------------- -............ ■ ------------- &

Po svietą pasidairius
Vienas mano kampelio ta- 

vorščius nužemintai prašo 
padėti ant delno ir jo gro- 
matą, kuri sekančiai skam
ba:

“Manau, jog kiekvienas 
dabar gali suprasti pasaulio 
stovį tarp Amerikos ir Ru
sijos. Amerikos demokratija 
yra kaip moteris, o Rusijos 
diktatūra — kaip vyras. Vi
si dabar pasakykime, kas 
pasauliui daro daugiau ge
ra: moteris ar vyras?

Kas žmones auklėja: mo
teris ar vyras? Kas tuos 
žmones naikina: moterys ar 
vyrai? Kas tautas žudo, pa
vergia: moterys ar vyrai? 
Kas pasaulyje geresnę tvar
ką padaro: moterys ar vy
rai?

Visį žinom, kad vyrai daž
niausiai užsipuola ant mo

terų. Moterys veik visą am
žių turi kovoti su vyrais, 
kalbėti už teisybę, kovoti už 
geresnę ateitį.

Daugelis sako, kad mote
ris turi šypsotis vyrui. Iš
eitų, kad Amerika turi šyp
sotis Sov. Rusijai, kad su
žavėtų jos diktatorius-komi- 
sarus.

Prof. Kampininko pridėč-
kas. Sov. Rusijai, tavorščiau 
mielas, reikia ne smiling 
face, ale gero two by four 
ir Stalinui gerokaį už ūsų 
paimti, kad sutvarkius ją

dėl grobuoniškumo ir paver- į 
gimo mažų: valstybių. Šypse- į 
na jos nesužavėsi. Šypsenos 
ji nepažįsta.

Amerika turėtų su Rusi
ja tai padaryti, kad razum- | 
na moteris padaro su savo 
girtuokliu, pasileidėliu vyru, 
tai yra ją sutvarkyti, į tre- 
kes įstatyti. Kitaip ji bus 
triubelmekeris.

Restorane kostiumeris 
šaukia veiterį:

— Sei, veiteriau, eik šia! 
Aš noriu tavęs paklausti, 
kas čia per skystimas: kava 
ar arbata? Jos skonis, kaip 
kerosino...

— Jei skonis, kaip kerosi
no, tai tikrai kava — atsa
kė veiteris. — Arbata yra 
terpentino skonio.

GARBĖ BCK! JAU NĖRA

STRĖNŲ GĖLOS
štai švarus, naujas būdas 
liuosuot paprastą, strėnų gė
lą. Jolinson’s Back Plaster! 
Lengvina skausmą, sustingi
mą. Jautiesi puikiai! Visose 
vaistinėse. Reikalauk Johnson 
& Johnson kokybės.

i

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS. DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCKWELL 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

I
/Y.
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PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Income Taksų Sąskaitos
Income Taksų įstatai mainosi metas po meto. Ar esate tikri kad jūsų sąskaita 
genui išruokuota? Ar gaunate VISAS nuolaidas PILNĄ vertybės numažinimą ir 
ųž asmenų nuolaidas kurios jums pilnai priklauso? Dauguma taisyklų ir patvar
kymų yra techniškos ir komplikuotos. Ne visi turi Ištvermės arba mokslo gilin
tis į smulkmenas kad SI TAI PUS JUMS PINIGŲ. Kiekviena taksų sąskaita yra 
skirtinga. Kam negauti gerinusį patarnavimą?

20 METŲ PATYRIMO TAKSŲ REIKALUOSE
Pirmiau buvęs su Yntemal Revemie Dept., ir U. S. Dept. of Commerce 
Biznio t'ensus. Prieinamos Ra tos.

Pilna atyda jūsų specialėms problemoms ir viskas laikoma
konfidencijoj pagal profesinę etiką.

Slephen Teklak and Associates
(Nuo 3 iki 5 ekspertų patarnaus jums greitai - gerai - mandagiai - ir teisingai).

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

IHARGUTIZ
VIENINTELIS' AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - HM kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

8 ' ė ' - ''=

SS

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

■i
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Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 

Vfi yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naujų arba senų namų, statyti naujų arba remontuo
ti dabartinį savo namų be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

1 Le

Savings and Loan Association
1739 SOUTH HALSTED STREET

RaStinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 
šeštadienį Ud 2-ros valandos po pietų.

3S

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

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

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

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne 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

siai Stalinas yra drąsus ir nesiskaito su Vašingtono 
ir Londono notomis. Jis mato, kad tarptautinis van
duo dabar pusėtinai yra sudrumstas, todėl jis ir naudo
jasi, žuvauja.
MASKVOS PENKTOJI KOLONA

Galimas dalykas, kad Stalinas pasitiki ir savąja 
penktąja kolona, kuri veikia visuose pasaulio kraš
tuose. Toji kolona, tai vietinės komunistų partijos.

Stalino išsidrąsinimas turėtų iššaukti Amerikos drą
są. Nuo to labiausia pareis, kaip išsiris dabartinė kri
zė. Diktatoriai gražių žodžių ir prašymų neklauso. Ne
klausė jų Hitleris, neklausys ir Stalinas. Jei Amerika 
dabar tuoj imsis žygių sulaikyti raudonarmiečius nuo 
tolimesnio maršavimo, jei prieš rusų jėgą tuojau pa
statys savo jėgą, rusai pasitrauks atgal. Stalinas, aiš
ku, nebijo anglų. Bet jis bijo Amerikos griežto žodžio, 
paremto jėga. Taigi, Amerika dar kartą yra šaukiama 
išgelbėti Europą ir kitus kontinentus nuo naujo siau
bo — Stalino ir jo totalitarinio komunizmo.

Tarkainiukai

52^
<^aLciuQie.n.e.-^

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. ‘Redakcija 
pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Ar Bus Tretysis Pasaulio Karas?
AR TURKIJA BUS TUO, KUO LENKIJA BUVO 
1939 M.?

Raudonarmiečiai, apsiginklavę Amerikos tankais, šau
tuvais, trokais, lėktuvais ir kitais Amerikos gamybos 
karo pabūklais, žygiuoja per Iraną Turkijos ir Iraq 
link. Irane šiandien vyksta tai, kas prieš antrąjįi pa
saulio karą vyko Čekoslovakijoj, kuomet Hitleris pra
dėjo savo kruvinąjį siautėjimą. Jei Stalinas įsakys pul
ti Turkiją, karas bus neišvengiamas. Tada būtų ši
taip — kaip antrasis pasaulio karas prasidėjo nuo 
Lenkijos, taip tretysis prasidėtų nuo Turkijos. Mat, 
turkai, kaip ir lenkai, gintų savo valstybės laisvę ir 
nepriklausomybę iš paskutiniųjų jėgų. Didžioji Brita
nija, gindama savo imperiją, eitų turkams į pagalbą. 
Jungtinės Valstybės, aišku, būtų priverstos gelbėti Di
džiajai Britanijai.
KO VERTI STALINO PUOLIMAI

Ar taip bus ar ne, tai daugiausiai pareis nuo Mask
vos tolimesnių žygių. Šiuo momentu neatrodo, kad Sta
linas greit atsitrauks nuo savo užsimojimų. Ligšiol jis 
dar neatsakė nė į vieną Amerikos notą. Priešingai, jis 
stumia savo armijas toliau į Iraną ir savo imperialis
tinius siekimus primeta amerikiečiams, ir anglams ir 
melagystes, apgavystes ir susitarimų laužymą prime
ta p. Churchilliui ir kitiems. Anot Stalino, Churchillis 
siekiąs užimti Hitlerio vietą ir kelti angliškai kalbantį 
pasaulį taip, kaip Hitleris norėjo iškelti vokiečių rasę. 
Tačiau pasaulis puikiai žino, kad ne Churchill, ne Attlee 
ir ne Trumanas planuoja užimti Hitlerio vietą, bet dik
tatorius Stalinas. Tą matome ne tik iš jo kalbų ir raš
tų, bet ir iš jo darbų bei elgesių.
KAS STALINĄ DRĄSINA?

Kodėl Stalinas šiandien taip drąsiai kalba ir veikia?
Kas į šį klausimą pajėgs atsakyti, tas išpranašaus, 

ar dabartinė tarptautinė krizė virs trečiuoju pasaulio 
karu, ar ne.

Stalinas yra drąsus dėl to, kad per antrąjį pasaulio 
karą prisigrobė daug visokio turto, naujų strateginiai 
svarbių teritorijų. Tuoj po karo iš Vokietijos, Austri
jos, Lenkijos, Balkanų, Baltijos valstybių ir Mandžiū- 
rijos išgabeno dirbtuvių mašinerijas. Gal būti, kad 
Stalino šnipai, veikdami Kanadoj, Anglijoj ir Jung
tinėse Valstybėse, sužinojo nemažai militarinių pas
lapčių.
ŽUVAUJA DRUMSTUOSE VANDENYSE

Suprantama, kad Rusija šiandien yra galinga. Ji te
bepalaiko keliolika milijonų vyrų prie ginklo. Bet, mes 
manome, kad pasaulio taikai šiandien sudaro pavojų 
ne tiek Rusijos galybė, kiek Didžiosios Britanijos silp
numas. Winston Churchill ir kiti anglų politikai tai 
supranta. Todėl jie ir nori glaudžiausių santykių su 
Amerika, apie ką taip atvirai ir aiškiai kalbėjo p. Chur
chill. Sfalina3, norėdamas britų imperiją visai suar
dyti. darys visas galimas pastangas, kad bent toliau 
nutęsti anglų-amerikiečių militarinės sąjungos užmez
gimą.

Kcdėl Didžioji Britanija yra silpna ir šaukiasi Ame
rikos pagalbos? Todėl, kad jos plačiose kolonijose vyks
ta sumišimai, revoliucijos. Churchillio vyriausybė ne
pajėgė nuraminti siaučiančių nepasitenkinimų ir au
mišimų įvairiuose imperijos kraštuose. Nepajėgė to 
padaryti ir darbiečių — p. Attlee vyriausybė. Nepasi
tenkinimai didėja, kova plinta. Ir štai dėl ko labiau-

APŽVALGA
Reikalauja Griežtumo

ŽODIS TO, KURIS PAŽĮSTA RUSUS IR 
KOMUNIZMĄ

Plačiai žinomas rašytojas William Henry Chamber- 
lin, kuris per dvylika metų gyveno Sovietų Rusijoj ir 
plačiai susipažino su komunistine santvarka, ir savo 
raštais ir gyvu žodžiu energingai kovoja prieš komu
nizmą. Kovo antrą dieną jisai kalbėjo Bostone kata
likių moterų susirinkime. Pažindamas rusų tautos psi
chologiją ir komunistų siekimus, jisai labai aiškiai ir 
teisingai pabrėžė, kad

jei norima išvengti trečiojo pasaulio karo, santy
kiuose su Rusiįja Amerika turi laikytis griežtos li
nijos.

Kalbėdamas tikėjimo klausimu, p. Chamberlin pa
žymėjo, kad tie pravoslavai, kurie pasidarė totalita
rinės valstybės įrankiu, netrukus labai gailėsis.
PRIE KO VEDA NUOLAIDUMAS

Sovietų Rusijos užsienių politika grąsinantį visam 
pasauliui. Grąsina ir Amerikai, nes komunistinė propa
ganda čia vedama labai plačiu mastu. Amerika jau pa
vargusi nuo sovietinių šnipui, sovietinių melagysčių ir 
tarptautinių meklerysčių.

Rašytojas priminė ir tą faktą, kad Jaltoje padary
ta didelių nuolaidų rusams ir Atlanto Čarteris ten 
buvo pažeistas. Nuolaidumo rusams politika turi būti 
pakeista kuo kitu. Gerai, kad sekr. Byrnes aiškiau ir 
griežčiau kalbąs. Karo metu Amerika, bijodama, kad 
nesustotų Rusija kariavusi prieš Vokietiją, atsiklaupė 
prieš ją “ir dabar dar tebeklūpo”... Tokia pozicija nė 
vienai tautai neneša garbės. Jau laikas imtis žygių 
sulaikyti rusų komunistų įtaką.
TURI IŠTRAUKTI SAVO ARMIJAS

Daug karo sunaikintų kraštų skursta, badauja. Ru
sai trukdo jų šelpimą. Gausingos rusų okupacinės ar
mijos viską iš žmonių atima, suvalgo. Vietos žmonės 
turi badauti. Raudonarmiečiai viską išvogė. Todėl p. 
Chamberlin sako:

“Kol rusai pasiliks neteisėtai okupuotuose kraštuo
se, tol Amerika turi sulaikyti visus kreditus Rusijai'’...

Stalinas naudoja komunistų partijas kaipo penktąją 
koloną kituose kraštuose, kad suminkštinti pasiprie
šinimą sovietams.

Bet p. Chamberlin nemano, kad Stalinas šiuo metu 
išdrys pradėti karą, nes jis pats gerai žinąs, kad ne
galės laimėti. Bet taip gali įvykti, jei ir toliau Iras 
vedama nuolaidumų ir pataikavimų politika. “Jungti
nių Valstybių ateities politika turi nustatyti, kad ne 
vieno cento neskolinti Rusijai, kol visi sovietų kariai 
nebus grąžinti savan kraštan”. Vadinas, rusai turi pa 
sitraukti iš visų tų kraštų, kuriuos turi okupavę. Tai 
yra vienintelis kelias, vedantis į gerus santykius su 
Amerika ir į teisingą ir pastovią pasaulio taiką.

★
Žydu Dėkingumas Popiežiui

Pasaulio Žydų Kongresas įteikė šventajam Tėvui 
$20,000 auką, pažymint, kad tai yra dėkingumo ženk
las už teiktą pagalbą žydų tautos žmonėms karo metu. 
Šventasis Tėvas ir visa katalikų dvasiškija, kur tik 
galėjo ir kur reikėjo, globojo žydus, kuriuos naciai ypa
tingu būdu persekiojo. Ne be reikalo rimta žydų orga
nizacija dabar rodo dėkingumą popiežiui Pijui XII.

★
Busimąjį sekmadienį — kovo 17 d. įvyksta labai 

svarbi Chicagos ir apylinkių lietuvių katalikų kon
ferencija, kurion yra kviečiami visi, kuria domisi vie
ninga lietuvių katalikų veikla.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę

Rašo Nolėčių Vidikas 
Vilniaus dienraščio “Prav

dos’ ’ reportčikas paklausė 
Untano Bimbos: “Kiek or
ganizacijų šiuo metu pri
klauso Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui?” — tai 
komunacių “učitelius” Bim
ba jam šitaip atsakė: “apie 
250 organizacijų”...

Tai mat koks yra Bimbos 
“hokus-pokus”. Jis įdomias 
“sorkes” su apskritomis 
“250” citromis išdarinėja 
Lieuvojc. O kur jau yra tos 
“250” lietuviškos bolševikiš
kos organizacijos čia Ame
rikoje? Bene kur nors sūr- 
paipėse sulindusios ? Meluoti 
ir bliofuoti, tai Bimba buvo 
ir yra neblogas špecas. Net 
Mizara, kurs specijalę mo
kyklą tam tikslui Maskvo
je lankė, neviršintų Bimbos 
raudonfašistiškų “hokus- 
pokus” triukų.

★ ★ ★
Stalino peniūkščiai visi y- 

ra tokie pat, ar tai jie bū
tų ekslatviai, ar ekslietu- 
viai, ar ekslenkai, ar eksče- 
chai. Jie visi pakriuksės ir 
reikalui esant pažviegs, kai 
tik Maskva paduoda signa
lą. Nežviegs, — negaus ko- 
minterniškų sendvičių. Rask 
tu man bent vieną lietuvių 
tarpe raudoną peniūkštį, ku
ris galėtų parazitiškai nusi
penėti vien tik iš lietuvių 
“prociauninkų” neskaitlingų 
centukų? Už taį raudonųjų 
pilvosopų širdys ir “protas’1 
linksta prie ‘‘matuškos” Ru
sijos ir prie “tatuško” Sta
lino... nes kai jų alkani pil
vai kaukia, tai iš Maskvos 
sendvičių laukia. Ir sulau
kia, jei tik išpildo tokią są
lygą: “nebūti tokiais kaip 
kad komunistų vadas Brow- 
deris buvo, bet būti Mask
vai ištikimi bei laikytis Ko- 
minterno nustatytos discip
linos”. Ar “ponimaješ, to- 
varišč”?

★ >*<.’
Ir nesvarbu visokiems rau 

doniems Vabalams, nesvar
bu visiems komunistiškiems 
peniūkščiams, ką apie lietu
viškus judošius bei maskol- 
bernius 'lietuviai mano. Ot, 
ką apie jų kriuksėjimus bei 
žviegimus Maskva mano, — 
tai jau kitas dalykas. Iš ju- 
došiavimo ir maskolbernia- 
vimo mūsieji raudonfašistai 
duoną valgo. Tad spiaut 
jiems ant kultūringos lietu
vių tautos, spiaut jiems ant 
savo motinos bei tėvo, spiaut 
jiems ant Lietuvos! Jiems 
kacapiškas “perfumas” ska
niausiai kvepia. Raudonie
siems pilvosopams tik jų 
pilvo reikalai rūpi. Daugiau 
nieks.

★ ★ ★
Kiekvienas bolševikiškas 

peniūkštis save vadina “pro
letaru”, ir “demokratu”, ir 
“liaudies prietelium”. Tai 
visiškai natūralu. Taip na
tūralu, kaip kad gaspado- 
riaus meitėliui pasivadinti 
"artojum”, nes kiekvienas 
meitėlis su savo šnipke mo
ka paarti ir pievą, ir sodą, 
ir darželį, iri bulvieną, net 
ir šiukšlyną... Mūsieji sta- 
linčikai kai įsibriauja į bet 
kurią lietuvišką organizaci
ją, — irgi “aria“, išpradžios 
nedrąsiai, o paskui kad jau 
“aria” tai “aria"... Taij3 jie

— Jis dar gal ateis. A- 
teis mano brangusis...

Bet jau ir trys, o jo vis 
nėr ir nėra. Gal neateis?..

Nuo tos minties susmuko 
į kėdę, nuleidusi rankas..

Kiekvienas metų laikas tu 
ri savo grožybes, ir gra
žiam ore visuomet gamta 
žavi žmogų.

Graži žiema, kada balta 
snieginė paklodė uždengia 
aomirusią žemę. Švaru, bal
ta — ir geras rogių kelias 
vilioti vilioja į rogutes kiek
vieną.

Gražus pavasaris, kai at
budusi gamta ima rodyti 
gyvybės ženklus. Sodų žy
dėjimo malonus kvapas, 
paukščių čiulbėjimas, pava
sario žolės žalumas, — visa 
tai primena jaunystę, gyve
nimo pradžią...

Graži vasara su ošiančiais 
miškais, liūliuojančiais lau
kais, gardžiomis uogomis., 
ilgomis, šiltomis dienomis.

Visų gražiausias metų lai
kas — ruduo. Kažkaip įsta
biai liūdnas. Negirdėti pauk 
štelių linksmo čiulbėjimo. 
Tuštėja laukai, nuogėja krū
mai, gelsta ir krinta lapai.
darė S. L. A., taip jie “arė” 
T. M. D., taip jie “arė’’ ir 
“Žagarėj”; ir ar juos varė, 
ar barė, — jie vistiek “arė”. 
Tik dabar lietuviai praregė
jo, ką bolševikai tautiškoms 
organizacijoms padarė. Tik 
dabar lietuviškos draugijos 
meta lauk tuos “proletari- 
jukšiškua” parazitus, lietu
vių liaudies priešus.

Tai primena žmogaus gyve
nimo rudenį, jo amžiaus pa
baigą ir netolimą amžiną 
miegą.

Ore taip tyku, ramu, tik 
žąsų būriai dažnu girksėji- 
mu nutraukia liūdną tylą. 
Tik žąsų riksmas plaukia 
toli, toli per lygius, tuščius 
laukus. Gražiausia — lapų 
geltonumas. Geltonumas dau 
gybės spalvų ir atspalvių.

Tiesą sakė Juozukas, kad 
Petrovsko-Rozumovske ru
denį puiku! Daug įvairių rū
šių medžių, jų lapai gelsta 
dar įvairiau, ir jauties, kaip 
kokioj geltonoj, o tarpais 
ir raudonoj girioj.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

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

ir įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina* 
mas Kalnasl

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

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKĘR 

JEWELRY — MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

A. A.

JONAS MACHULIS
Gyveno 8856 S. Lowe Avė. — Tel. — VIN 4994.
Mirė Kovo 13 d., 1946 m., 11:30 vai., rytę, sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskričio, Salų para

pijos, Jurkupių kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Cecilija (po tėvais Eino- 

raitė; 2 sūnūs Vytautą marčią Helen ir Anūkus Bobbis ir Bi- 
lliie, Algirdą marčią Jenet ir anūką Johnie ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 brolius Pranciškų ir 
Antaną ir jų šeimas seserį Veroniką Mociūnienę ir jos šeimą.

Priklausė prie Keistučio pašelpos Kliubo, Chicagos Lie
tuvių draugijos ir S. L. A. 251 kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje — 4348 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — Kovo 16 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Nekalto 

Prasid., šv. Pan., Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmoną, Sūnai, Broliai, Marčios. Anūkai, ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidot., direkt., J. Liulievičius. Tel. LAF 3572:

K

STASYS LITWINAS SAKO:

1 ’R A R A D Taii Geri®11®*®8 Laikas Pirkti 
UZADrMN — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
liarduare — Plelsterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

V
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet 1
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Penkiadienis, kovo 15, 1946 . DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA kykloje yra 158 vaikai, ku
riuos mokina šešios seserys i 
Kazimierietėš. Vargoninin- 

1 Grabnyčių šventėje, vasario kag yra Leonardas šimutis, 
2 d., 1907 m. Rugsėjo 15 d., jaunasis.40 Melu Sukaktuvės

West Side. - Sį sekma- 1»07 m- Pata arkivyskupas 
dieni, kovo 17 d.. Aušros Quigley pašventino naują 
Vartų parapija švęs savo

tik geriausią apdraudą ir 
pašalpą duoda mūsų visuo
menei, bet jis taip pat rū 
pinas jai teikti naudinga-, 
paskaitas ir spaudą. S. š

iš ard Veikioj Pranešimai

gyvavimo 40 metų sukaktu-
bažnyčią beį mokyklą. Pas
tatas yra tas pats iki šiai

ves. Paminėjimas įvyks per dienai. Kletonija buvo pa 
parapijos metinę vakarienę, statyta 1913 na., o seserų
Vaišės bus 6 vai. vakare pa
rapijos salėje. Vakariene rū-

namas 1926 m.

Dėmesio Šiam 
Parengimui!

L. R. K. Susivienymas ba
landžio 7 d. S vai. Dariaus-1

Pirmasis klebonas, kun. Girėno salėj rengia sveika-į 
pinasi klebonas ir parapijos K Ambrozaitis, klebonavo tos paskaitas, kurias laikys 
komitetai. Valgius pagamins nuo ^995 m įjęį 1914 m., ka- garsios gydytojos bei gydy-
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 10-tas skyrius, pa
tarnautojos bus Sodalietės.

da jo vieton paskirtas kun. Į tojai iš medicinos srities 
Pranciškus Serafinas. Kele- svarbiomis temomis. Pavyz- 
tą metų vėliau kun. Serafi- džiui: 1. Aukšto kraujo spau

Programą išpildys mokyklos nag įstojo į Marijonų kon-; dimo pavojai ir kaip nuo 
vaikai ir parapijos choras. gregaciją ir po to Chicagos apsisaugoti; 2. Kaip sutvar-

Aušros Vartų parapijos 
organizavimas gavo oficia
lią pradžią sausio 17 d., 
1906 m., kada Chicagos ar
kivyskupas Quigley parašė 
įgaliojimo laišką kun. Kazi-

ąrkivyskupas pavedė Aušros 
Vartų parapiją Tėvams Ma
rijonams globoti; tas j/vyko 
1918 m. Po to klebonais yra 
buvę sekantieji marijonai 
kunigai: Feliksas Kudirka,

mieruį Ambrozaičiui, kuris Vladislovas Draugelis, Juo- 
tuojau pradėjo parapiją or- zas Mačiulionis, Mykolas

kyti liguistą organizmą, su
stiprinti nervų sistemą, grą
žinti sveikatą, energiją, pui
kią išvaizdą ir atitolinti mir 
tį. 3. Apie atjaunėsimą, na
tūralų grožįį, kūno svorio- 
riebalų numetimą ir nuovar
gio panaikinimą. Apie šir-

Vos Kelios Dienos
Beliko iki katalikų drau

gijų atstovų konferencijos 
sekmadienį, kovo 17 d., Šv 
Jurgio parap. salėje, S. Li- 
tuanica Avė. ir 32nd PI., tik 
kelios dienos. Konferencija 
prasidės su šv. Mišiomis ir 
pritaikintu pamokslu bažny
čioje.

2 vai. salėje prasidės kon
ferencijos posėdis. Laukia
ma iš visų Chicago ir apy
linkės kolonijų dr-jų atsto
vų ir pavienių veikėjų.

Brigliton Park. — ARD 6
skyrius savo dvasinę puotą 
praleido gana jaukioje nuo- 
taikųje. Po pamaldų turėjo 
bendrus pusryčius. Ne vie
nas pasigerėjo jų skaitlingu 
būriu susirinkusių į bažny
čią, kas rodo bendrą, nuo- 

Į širdų veikimą kokį tik dar- 
| bą jos pasiryžta dirbti.

Štai, artėja vajaus vaka
rienė. Ji bus kovo 31 d., pa
rapijos salėj. Prasidės 6 vai.

■ Kaip rengimo komisija, taip 
ir visos narės rūpinas, kad 
tas vajaus vakaras būtų sėk
mingas, kad vakarienė būtų 
gera ir programa įvairi; kad 
atsilankusieji turėtų malonų 
vakarą. Vienutė

Marųuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5- 
tas skyrius laikys susirin
kimą kovo 17 d., 2 vai. po
piet, parapijos svetainėje. 
Bendradarbiai-ės prašomi a- 
teiti įi susirinkimą. Valdyba

Sekmadienį, kovo 17 d.. 1 
vai. popiet, paprastoj vietoj, 
įvyks svarbus Draugijos Lie 
tuvos Ūkininko mėnesinis 
susirinkimas. Prašoma na
rių susirinkti, nes išgirsime

ganizuoti. Tais pačiais me- , Urbonavičius, Juozas Vaš- Į di.es ydas, ligas, pavojus ir
1 • ________ _ -1 J 1^-. : Izoo i»» Tlin^no Din vv. a nnv. 4- 4 vi

INCOMET A X 
SĄSKAITAS 

1*11(10 Paliuosuetos Karo Veteranas 

PRANAS
SALEMONAVICIUS
3251 S. Halsted St.

VIC. !»47 — arba — ĮMIK. 1850 
Raštine atdara nuo 9 ryto iki 0 v.
Taipgi suteikia Dalinio Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimų, 
nuo $1.50 į savaitę ir aukščiau.

baliaus komiteto raportą ir 
bus svarstoma draugijos rei
kalai. Nariai atsilikę su mo
kesčiais, prašoma užsimokė
ti.

Antanas Linkus, rašt.

tais rugpiūčio 1 d. buvo nu- kas ir Juozas Dambrauskas, 
pirkta žemė bažnyčiai sta- Dabartinis, klebonas yra ku- 
tyti. Lapkričio 11 d., 1906 nigas Mykolas Jodka, MIC., 
m. vyskupas Muldoon pa- o vikaras kun. Pranas Bulo- 
šventino bažnyčios beį mo- vas, MIC. Buvusieji vikarai 
kyklos kertinį akmenį. Už Yra sekantieji: kun. Jonas 
keletą mėnesių, statybai ei- Kloris, ir šie kunigai mari
nant sparčiai, pirmos pamal- jonai — Pranciškus Meš-

mirties išvengimą per tin
kamą širdies globą.

Pertraukų proga klausy
tojai galės duoti paklausi
mų, asmeniškai su prelegen
tais pasitarti ir gauti nu
rodymų, kokių kam paimti 
čia pat vietoje stiprinančių

dos buvo atlaikytos naujoj kauskas, Mykolas Urbonavi- produktų: mineralų ir vita- 
bažnyčioj dar nepabaiętoi čius, Kazimieras Matulaitis,
-----------------------------------  Juozas Mačiulionis Bronis-

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

lovas Vitkus, Antanas An-

minų bei vidurius tvarkan
čių augalų.

Vėliau prašome sekti pla-
driušis, Vladislovas Drauge- į tesnius straipsnius apie Šį 
iš, Adomas Jeskevičius, Jo- parengimą, kad įsitikinus a-

Kenčiantlejl nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sfidėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai lšsi 
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų., atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamų, 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, Sųšų ir sutrūklmu 
prašalinimui, ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimų. AtvSdina va
dinamų Athlete’s Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo plStimųsl. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsl 
duoda po ei.OO, i.75, Ir 8.00.

81ų«klte Jūsų Money Orderi tie 
slog J:—

LE GULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39. III.

ANTANINA VITARTIENE
po pirmo vyro Zalkauskienč

Gyveno 3363 S. Lowe Avė. 
Mirė Kovo 12 d., 1946 m., 

10:30 vai., vakare, sulaukus 
52 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Utenos apskričio, Anykščių 
parapijos. Amerikoje išgy
veno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me. vyrą Joną. dukteri Es- 
telle ir žentą Charlps Os- 
trovvski, du anūkus Virginia 
ir Raymond, brolį Joną Kū
gis ir daug kitu giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos 
Lithuanian Sodiety.

Kūnas pašarvotas P. J. 
Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Kovo 16 d. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėta 
į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies 
siela. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

NuliAtlę: Vyras, Duktė, 
Žentas, Anūkai, Brolis ir Vi
sos Kito* Giminės.

Laidot., direkt., P. J. Ridi
kas. Telefonas YARds 1419.

*»

nas Vosylius, Vincentas An- 
driuška, Mykolas Jodka ir 
Juozas Augūnas.

Parapijos pradinėje mo-

pie jo įdomumą bei naudin
gumą ir kad nepraleidus to
kios retos progos.

L. R. K. Susivienymas ne

A. A.
JUZEFĄ SKRINSKIENE (po tėvais Vaičiuliūtė)

Gyveno 2617 W. 71st St. — Tel. — PROS., 5339.
Mirė Kovo 13 d., 1946 m., 8:50 vai., ryte, sulaukus 27 m.

amžiaus. Gimus Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Joną; sūnų Jerry ir 

dukterį Jeanne; tėvelius Juozapą ir Jadvigą Vaičiulius; uoš
vius Kazimierą ir Kotriną Skrinskius; švogerj Pranciškų ir jo 
žmoną Bronislavą; švogerkas Oną Zikienę jos šeimą ir Albiną 
Skrinskaitę; 2 tetas Joaną Rudienę ir jos vyrą Vincentą; Mar
celę Paugienę ir jos vyrą Joną ir jų šeimas 2 dėdes Viktorą 
Urboną ir Benediktą Motuzą ir jų šeimas; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

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

Laidotuvės įvyks Pirmad. Kovo 18 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Gimimo Šv. Pan., Ma
rijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Tėvai ir Visos Kitos Giminės.
Laidot., direkt., Antanas Petkus. Tel. GROvehill 0142.

B. A. LAdHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

(po tėvais Valinauskaitė)
Gyveno 683!) S. Campbell Avė.

Mirė Kovo 11 d., 1946 m.,
4:30 vai., p. p., sulaukus puses 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskričio. Kuršėnų parapi
jos, ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 38 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Antanų; 3 dukteris Kons
tancijų ir žentų Kazimierų Dar
gi, Stanislavų ir žentų Juozapų 
Valavičių ir Onų: 2 anūkus Le
onų Dargis ir Robert Valavičių: 
seserį Barbonų Norvaišienę ir 
šeimų; brolį Jonų Valinauskų:
2 švogerkas Teodorų Auškal- 
ntenę ir Onų Rube’evičienę ir 
jių. šeimas, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje
paliko seserį ir kitas gimines. 

Priklausė prie Rąžančiu vos
draugijos, Marųuette Park. 

Kūnas pašarvotas Antano B.
Pertkaus koplyčioje — 6812 So. 
\Vestern Avė.

Laidotuvės įvyks Penktad. — 
Kovo 15 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto liūs 

atlydėta į Gimimo šv. Pan. Ma
rijos parapijos bažnyčių, kurio- 
jp įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Sulindę: Vyras, Dukterys. Žen

tai. Anūkai, Sesuo, Brolis ir Vi
sos Kitos G minės.

Laidot.. direkt. Antanas B.
Petkus. Tel. GROvehill 0142.

tė);

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

NULIŪDIMO
rv

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETK
ANTANAS NORBUT

Gyveno 4 500 S. Paulina St.
Mirė Kovo 12 d., 1946 m.. 8 vai., ryte sulaukęs pusės amž.
Gimęs l.ietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Liudaven.ų. parap.
Amerikoje išgyveno 4 5 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmonų Barborų (po tėvais Petkai-
3 dukteris Berta Marolda ir žentų I.ouis, Harriet ir Barbara;

4 sūnus Vladislovų, Edvardų ir marčių Onų, Antanų Jr. ir Tanių 
ir marčių Myrtle; anūkų Jonų Marolda; brolienę Juzefų Kamins
kienę; 2 pusbrolius, Saunorius; švogerj Vincentų Petkų jo žmonų 
Stelle ir jų šeimų; sesers dukterį Stelių Petkus ir jos vyrų Antanu 
(Cicero III.); 2 brolio dukteris Kazimierų Jaugella jos vyra Walter 
ir Stella Milaševičius ir jos vyrų Bernard; brolio sūnų Antaną 
Norbut jo šeinių ir kitas gimines. Lietuvoje paliko brolį Kazimierą 
jo šeimų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 South 
Hermitage Avie.

Laidotuvės įvyks šeštad. —. Kovo 16 d.. 1946 m. Iš koplyčios 
8:30 vai., ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamal'dų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da- 
lyvauti šiose laidotuvėse. •

Nuliūdę; Žmonų, Dukterys. Sūnai, Žentas, Marčios, Anūkas ir 
Visos Kitos Giminės.

Laidot., direkt. John F. Eudeikis. Telefonas YARds 1741:

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marųuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima. < I **

/•

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūšy patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

Telefonas: CEDARCREST 6 335

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LATOOTCVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenu© 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir KetvirtadL 
8 vai. vak.

NARIAI:

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANC U
Patarnau jam 
dieną ir naktj 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

Phones: VARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

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

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

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
Ifi-iS WEST 46th St. Phone VARds 0781
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Skaitykite, ką rašo

Lietuvis iš Hanau stovyklos
LAIŠKI GAVO BRIGHTON PARK VEIKĖJAS J. SIMO- 

NAY1C1US, KURIS f AUKOTO TREMTINIAMS 
KOSTIUMO KIŠENIŲ ĮDĖJO SAVO ADRESĄ.

tAnkara

KIBIRKŠTYS NAUJO KARO

Ardahan ' 
Kar»

fCotpran $m,-

Tobm
“Brangus Lietuvi! 
“Širdingiausiai dėkoju

Tamstai už auką. Sunki gy
venimo būklė, be namų. be

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELR¥ 

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 
YVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU IŠMOKĖJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

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

savos pastogės, be savojo 
krašto. Tokiose sunkiose gy- 
zenimo sąlygose auka ar ad
resas lietuvio iš tolimo kraš
to, neša džiaugsmą. Aš šį 
Ižiaugsmą nuo jūsų turiu, 
tai yra turiu jūsų švarką ir 
adresą kuri radau prisegta 
prie švarko.

“Daug šiuo kartu nerašau 
nes nežinau ar šis mano laiš
kas jus pasieks Jei gausite 
šį laišką, prašau parašyti 
man. Aš noriu su jumis su- 

Jsirašinėti ir toliau. Aš esu 
vienas atskirtas nuo motu
tės, tėvelio, nuo žmonos, vai
kų ir giminių. Aš jus randu 
sau gimine. Jei gausiu nuo 
jūsų laišką, tai kitą kartą 
parašysiu daug žinių.

“Sudiev! Linkiu viso gero 
ir laukiu greito atsakymo.

Stasys ŽvirMys.
Kurie lietuviai aukodami 

I drabužius Lietuvos tremti
niams įdėjo savo adresus, 

j jau daug kas gavo padėkos 
laiškus. Tačiau daug dau- 

| giau tokiu laiškų gavo pats 
B. A. L. F. Tas liudija kad 

' mūsų aukojami rūbai yra 
gaunami ten kur jie yra ski
riami, tai yra juos gauna 
Lietuvos tremtiniai išmėtyti 
plačiame pasaulyje ir už tai 

; yra labai dėkingi.
B. A L. F. Chicago aps

kritis. drabužių rinkimą tę-

TURKCY

Kirtoktfl nC
y SYR,A 1 ^MOSUlT

1 ff 0IL 1J ff FIFLDS\

Baghdad

IRAQ

r#

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois
J

Žemėlapis Irano, kur žygiuodama Sov. Rusijos kariuo
menė skelia naujo karo kibirkštis. Sov. Rusija, kaip anoj 
patarlėj žydas: pats muša ir pats rėkia. Ji grobia visus 
kraštus ir šaukia, kad Amerika-Anglija karo nori. (Acme- 
Draugas)

ui

Kas Girdėt^ 
Chicagoje>

"Big Bill” į 
kalėjimą

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 m METAMS

$500.00 GYDYMO
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shnlmistras

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

IS Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZĮ KAITI S

........................-..............................................

Jungtiniai miesteliai

Pradės valyti N, Side roadauzes
ATKREIPTA DĖMESIO į TĖVŲ SKUNDUS KAD NE

PILNAMEČIAI GAUNA SVAIGALŲ 

Chicago šiaurėj, kur ran-j ir policija, kad būtų atliktas
dasi visa eilė aukštesnių 
mokyklų, ir du universitetai, 
visi pakeliai, net kone iki 
Waukegan, nusėti saliūnais- 
roadauzėmis, su gražiomis, 
iš priešakio dekoracijomis, 
spalvuotomis iškabomis, ku
rios iš tolo matosi ir vylioja 
į vidų.

Pastaruoju laiku tėvai 
studentų pradėjo nusiskųs
ti, kad tuose užmiesčio sa- 
liunuose - roadauzėse moky
klinio amžiaus jaunimas 
gauna svaiginančių gėrimų, 
kurie jaunuolius priveda

išvalymas vietų, kuriose lau
žomi įstatymai ir jaunimas 
vedamas į blogą kelią. De
tektyvams įsakyta lankyti į- 
vairias vietas ir iš nužiūrė
tų kostiumerių reikalauti 
amžiaus įrodymo.

Rasti nusižengę ir vieni 
ir kiti bus baudžiami. Patys 
studentai pasakoja, kad, ku
riose vietose nepilnamečiams 
neparduodama svaiginantieji 
gėrimai, kai kurie jaunuolių 
klastuoja amžiaus įrodymo 
korteles, arba jas pasiskoli-

ALUS SPROGO

Žuvo saliunininkas
Nepaprastas įvykis buvo 

saliune adresu 5653 North 
Clark St. Savininkui Peter 
Manning rūsyje taisant car- 
bonated gazo tankos sujun
gimą su geležine alaus sta
tine, ši sprogo ir Manning’ą 
taip sužeidė, kad nuvežus į 
ligoninę mirė.

šia ir toliau, šiuo metu yra 
atidarytas naujas sandelis į 
kuri rūbus gali vežti visi 
Chicagos ir apylinkės lietu
viai. Sandelio adresas 4714 
S. Marshfield Avė. Drabužiai 
priimami vakarais nuo 6 iki 
9 val.> pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais.

E. S.

Chicago gemblininkų šu
las Wm R. Johnson (“Big 
Bill”), per veik šešis metus 
kovojęs teismuose, kad išsi
sukus nuo kalėjimo už nu- 
sukimą vyriausybei vieno 
miliono dolerių taksų nuo 
pajamų, bylą pagalios pra
lošė. Kalėjime jis turės iš
būti penkeris metus ir be to 
užsimokėti $10.00 pinigų 
bausmės. Jo sąjungininkai 
taippat nubausti kalėjimu ir 
piniginėmis bausmėmis.

Ekspliozija dirbtuvėj
B. M. Reeves, Ine., vaisių 

kenavimo dirbtuvėj, 2430 So. 
Ashland Avė., sprogo gari
nio spaudimo tanka. Sprogi
mas padarė žalos dirbtuvei 
ir sudrebino apielinkę per 
visą bloką. Sužeistas dirbtu
vės sargas.

SKAITYKITĖ “DRAUGĄ’

WESTWOOD LIGUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

4 *
★ ★ ★

Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

10,000
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

BONKŲ
• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

‘*I4<-tuvt4kM
Aydnlua”

J tx dXI LiVjliLikj X .1 V CL i . v ** *"

prie įvairių piktadarysčių. na kitų, vyresniųjų.
Į tėvų skundus atkreipė dė- Tokie klastuotojai irgi 
mesio Evanston, Skokie ir vargiai išsisuks. Jei nužiūrė- 
kitų miestelių vyriausybės, tą jaunuolį kortelė liudys e- 
Evanston miestelio taryba sant pilnamečiu, policija jį 
priėmė rezoliuciją, kuria į- kvos ir tikrins gyvenamąją 
galiojama mayoras ir polici- vietą, čia ir bus galas klas- 
jos viršininkas veikti iš vien tai. Tokie klastuotojai bus 
su kitų miestelių mayoraisĮ dvigubai baudžiami.

įvairios ... Įdomios

ŽINIOS• • •

Korespondentų pir
mininkas - katalikas

Washington, D. C. — Ed- 
ward T. Folliard, korespon
dentas Washington Post, 
kuris pastarame Baltojo Na
mo Korespondentų Sąjungos 
susirinkime išrinktas pirmi
ninku, yra katalikas.

Negru paroda
Brooklyn, N. Y. — Vieša

me knygyne čia buvo suruoš
ta įdomi paroda iš negrų 
kultūrinio gyvenimo. Paro
doj didėlis rinkinys buvo fo
tografijų, knygų negrų auto
rių, vergijos dokumentų ir 
rekorduotos muzikos ne vien 
Amerikos, bet Afrikos, Cari- 
bbean ir kitų kraštų.

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

Šių dienu "William 
Tell"

Rio Grande City, Tex. —
Laurencio Peną, Bataan did
vyris, 40 mėnesių išbuvęs 
japonų nelaisvėj, paliuosuo- 
tas iš kariuomenės žuvo dėl
to, kad sutiko būti “William 
Tell”.

Su savo draugu jis susi
ginčijo, kuris jų geresnis 
šaulys. Peną sutiko pirmas 
atsistoti ir užsidėti ant gal
vos blekinę (can) kaipo tai
kinį. Draugui jššovus, kulka 

f pataikė jam į pat kaktą ir 
ant vietos krito.

Pirk gazolino, 
gausi sviesto

Buffalo, N. Y. — Mrs. 
Clayton Smvth, savininkė 
gazolino stoties, sugalvoio 
nauią gera bizni. Ji iškėlė 
didele iškabą: “Mes turime 
sviesto. Vienas svaras 55c. 
p'i kiekvienu pirkimu 10 ga- j 
lionų gazolino”.

Prašo pašalpos
Austriios karalienė Zita, 

iau virš 20 metu. kaip atsi
sakius sosto, dabar atvvkusi 
i Amerika karštai prašo šio 
krašto vyriausvbės teikti pa
šalpa suvargusiai ir badau- 
iančiai Austriiai.

Nevartok ’Svaiaalu'
Dėl pasrelbos nuo “Na gn r skau

smu”. “Rheumatipmo” Ir 
“Mnsknlų Skausmų”. 

Vsrtoklta . . .
HEALTH RKSOKT MINĖK A L 

BATH DRISKĄ
1 malSukaa užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

PraSyklte Jos vtetlnSj vaistinė], 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, 111.
Bodthualdlečial kreipkitės | VNION 
ORIO CO., 3450 H«. Halsted St.

Income Taksų Patarnavimas
★ ★ ★

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

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

[ TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

X Federacijos Chicago 
apskrities šaukiama katali
kiškųjų draugijų atstovų 
konferencija, ateinantį sek
madienį, jau pramatoma bus 
labai skaitlinga. Visi domi
si žiniomis Lietuvos pabė
gėlių Europoje ir vieno pa
bėgėlio atvykusio iš Švedi
jos papasakojimu tragiškų 
momentų, kuomet Rusija pri 
vertė Švediją išduoti mir
čiai šimtus pabėgusių ten 

į iš visų Pabaltijo valstybių.

X Aušros Vartų parapija 
ruošiasi prie metinės para
pijos vakarienės, kuria bus 
paminėta ir parapijos 40 me 
tų sukaktis. Tikimasi, kad 
ta proga susirinks ne tik 
visi parapijiečiai, bet taip 
pat ir gyveną kitose lietu
vių kolonijose. Sykį į me
tus, ir dar tokia proga, nau
dinga susirinkti, kad atnau
jinus senas pažintis.

X Kun. Morkūnas, MIC., 
vienas marijonų misijonie- 
rių šiuo metu veda misijas 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje. Iškalbingį misi- 
jonieriaus pamokslai patrau 
kia daug žmonių rytais, o 
ypatingai vakarais. Sykiu su 
misijomis eina ir sėkmingas 
katalikiškosios spaudos pla
tinimas.

X Povilas Jocis, iš West 
Side, garbingai paliuosuotas 
iš karinės tarnybos, vėl žį
stojo į Aušros Vartų para
pijos ir Lietuvos Vyčių Chi
cago apskrities chorus, ku
rie buvo jo pasiilgę ir laukė. 
Naudodamasis vyriausybės 
lengvatomis kareiviams, jis 
žada vakarais tęsti mokslą.

X Elmer Krauzas, gyv. 
6303 S. Richmond St., ir Ru- 
dolph Andrs, Jr., abu tarna
vę kariuomenėj, sužeisti prie 
Western ir Adams gatvių, 
kuomet automobilium įva
žiavo į stovintį troką. Abu 
nugabenti į County Hospital.

X Joe Baneck (Bancevi- 
Ičius), ristynių ringėj žino
mas. kaip “Dynamite Joe”, 

į iki šiol dar nei vieno ristiko 
; nebuvo paguldytas, šį vaka
rą Falcon Auditorium, prie 
18-tos ir Ashland gatvių, ri
sis su ristiku šimto svarų 
sunkesniu už save.Į

X Aušros Vartų bažny
čioje prisiruošimas prie Ve
lykų — misijos prasidės pir
madienį, kovo 18 d. Visi ti
kintieji laukia misijų. Atša
lusiems tikėjime irgi bus ge
ra proga pasiklausyti pa
mokslų ir pradėti naują gy
venimą.

X Jonas Genys, sūnus žy
mių Roselando lietuvių vei
kėjų, šiomis dienomis grįžo 
namo. Karo metu Pacifiko 
fronte jis buvo sužeistas. 
Tarnavo marinų korpuse.

X Leo. Norkus, Jr., West 
Side biznierių Jasnauskų žen 
tas, žinomas Ambrosia a- 
laus tavemams pristatyto
jas, šiomis dienomis garbin
gai paliuosuotas iš karo lai
vyno tarnybos.

X Agr. S. Juozelčnaitė-Ša- 
gamogienė šią savaitę išvy
ko į Miami, Florida, pas se
sutę Apoloniją Baltaduonie
ne, kurį jau anksčiau ten


