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RUSAI SAKOSI JIE PASITRAUKIA IS IRANO
Lietuvoje Komisarai Tapo Ministrais; 
Ligoninės Perpildytos, Siaučia Ligos

PASKELBĖ PLANUS FUTBOLO ŽAIDIMAMS

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Pagaliau Paleckio “komi
sarai” susilaukė ministeriš
kų titulų. Maskvoje susi
rinkusi aukščiausioji sovie
tinių respublikų taryba pri
ėmė nutarimą, kad nuo ko
vo 15 d. sovietinių respub
likų komisarai vadinsis mi
nistrais, o komisarų tary
bos gaus ministrų kabineto 
vardą.

Lietuviškieji “komisarai” 
jau senai svajojo, kada jie 
galės pasirašyti ministrais 
ir nešioti portfelius... Ta
čiau vienas ‘‘vargšas” mi
nistras Paleckio vyriausy
bėje vis tebėra be portfelio, 
tai kaž koks ruskelis Efi- 
movas.

Mečys Gedvilą dabar pa
sirašo kaip ministras pir
mininkas, P. Ratomskis už
sienių reikalų ministru. J. 
Bartašiūnas vidaus reikalų 
ministru, J. Žiugžda švieti
mo ministru, J. Laurinaitis 
žemės ūkio ministru, VI. 
Aleknavičius techniškų kul
tūrų ministru, K Domaš- 
kevičius teisingumo minist
ru ir K. Andriejaitis mais
to ir produkcijos ministru. 
Atrodo, kad dabar jie visi 
patenkinti galėdami būti 
“ponais ministrais.”

Kaip Ne Ūkininkai Moko 
Ūkininkus

Kad būti mokytoju, pa
sirodo, kad nereikalinga 
daug žinoti Tuo labiau bū
ti agronomu dabar visai 
lengva Lietuvoje Svarbu, 
kad mokėtum ūkininkui 
“kalti” į galvą Stalino idė
jas ir ragintum kuodaugiau 
iš karvės išmesti piene, 
kad vištos kuodaugiau kiau 
šinių dėtų, o jei ūkininkas 
neišpildys “plano,” tai pa- 
grąsink kalėjimu, lageriu 
ar konfiskacija.

Anksčiau agronomais tap
davo ilgus metus studijuo
dami žemės Ūkio Akademi
joje, dabar Zarasai per po
rą savaičių paruošė net 20.

Šiuose kursuose dalyvavo 
iš kiekvieno valsčiaus smar
kesni agitatoriai,' kuriems 
kursų vedėjas Janulevičius, 
padedamas dar kelių “to- 
variščių,” davė “daugiau 
proto.”

Į išleistuves atsilankė Za
rasų apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininkas Švėg
žda ir apskrities žemės ūkio

'i skyriaus vedėjas Dzemario- 
vas, kurie ragino neužmirš
ti pasisemtų kursuose žinių 
ir pasilikti visada ryšy su 
partija.

Geriausiai išklausiusiems 
kursus mokiniams Stepui 
Leibai ir Liuzei Komaraitei 
buvo įteikti pagyrimo la
pai.

Lietuvoje Tėra Tik 
600 Gydytojų

Niekad Lietuvoj žmonių 
sveikatos stovis nebuvo to

kioj blogoj padėtyj, kaip 
šiandien. Tą pripažįsta pats 
sveikatos komisaras vienoj 
savo kalboj, pareikšdamas, 
kad šiuo metu Lietuvoj tė
ra tik 600 gydytojų,, tuo 
tarpu kai prieš karą buvo 
net 1,500.

Studentai Raginami Eiti 
Medicinos Mokslus

Prie Vilniaus ir Kauno 
universitetų atidaryti medi
cinos fakultetai ir juos lan
kantieji studentai gauna 
įvairius palengvinimus ir 
pašalpas. Tuo norima dau
giau pritraukti jaunuolių, 
kad pasirinktų gydytojo 
profesiją. Mokslui vadovau
ja profesoriai Lašas, Kai
riūkštis, Masiulis ir kt.

Apskričių Ligoninės 
Perpildytos

Esant vienam gydytojui 
ant 6,000 gyventojų nėra ko 
stebėtis, jei šiuo metu kai
me pradėjo siausti įvairios 
užkrečiamos ligos. Vaistinė
se trūksta vaistų, ne kiek
viename valsčiaus miestely
je yra gydytojas, gi apskri
čių ligoninės yra perpildy
tos sergančiais.

Kai kuriuose apskritvse, 
ligoninės įsteigtos privačiuo
se namuose, nes prieškari
niai ligoninių pastatai, vo
kiečiams atsitraukiant, buvo 
sugriauti.

Daugiau Miršta Negu 
Gimsta

Mirtingumo skaičius pas
kutiniais metais Lietuvoje 
yra žymiai padidėjęs, bet 
priešingai jam, vaikų gimi
mo skaičius visai sumažėjo. 
Šeimos stengiasi nebeturėti 
nauju vaikų, nes esą sunku 
pramaitinti didelę šeimyna. 
Iš gaunamų produktų gali
ma vos vos pramisti

Nežiūrint visokio lenktv- 
niavimosi pramonėj ar že
mės ūky, visko trūksta

Vyt. Arūnas.

Ispanija Pasiuntė
Anglijai Notą

LONDONAS kovo 23. — 
Užsienių ministerijos valdi- 
hinkas sakė Anglija gavo 
Ispanijos valdžios notą, ku
rioje sakyta Prancūzijos 
komunistai organizuoja te
roro kampaniją prieš Ispa
niją. Sakyta nota taip pat 
adresuota ir Amerikai.
ISPANIJOS KABINETAS 

SVARSTĖ KLAUSIMA
Madridas, kovo 23 —Ra

portuota. kad Ispanijos val
džia priėmė rezoliuciją at
sisakant atsakomybės už 
incidentus, kurie gali įvyk
ti Prancūzijos-Ispanijos pa
sienyje. Valdžia vakar va
karą studijavo raportą ąpie 
Prancūzijos-Lspanijos santy
kius.

ORAS .
Apsiniaukus ir šilčiau. 

Vakare bus lietaus.

1

Armijos štabto viršininkas Eisenhower’ dešinėje, rodo 
admirolui Chester Nimitz futbolo nešimo “taktiką,” jiems 
suėjus su Chicago Bears komandos savininkus George 
Halas aptarti planus eilei profesijonalinių žaidimų, kurių 
pelnas eis armijos ir laivyno šalpos organizacijoms.

(Acme Telephoto.)

Lenkija Priešinga 
Britai Stoja Už

ATLANTIC CITY, N. J., 
kovo 23. — UNRRA vyk
domoji taryba atidėjo iki 
pirmadienio debatus dėl 
700,000 išvietintų asmenų 
Europoje šelpimo. Anglijos 
delegatas sakė jis atsiklaus 
Londono dėl Lenkijos ir Ju
goslavijos reikalavimo, kad 
jų piliečiai negautų UNR 
RA paramos ir būtų pri
versti grįžti į savo tėvynes.

Lenkijos, delegacija teigė, 
kad išvietintų asmenų tar
pe varoma smarki propa
ganda prieš rėžimus Lenki
joje ir kituose rusų oku
puotuose kraštuose.

Bėglių Šelpimui; 
Išvietintujų Teises

Britai Priešinasi Bėglių 
Grąžinimui

UNRRA direktorius Leh
man ragino tarybą tęsti iš
vietintų asmenų šelpimą, 
nežiūrint jų politinių nusis
tatymų. Anksčiau, Anglijos 
delegacijos viršininkas No- 
el-Baker prižadėjo britų 
paramą amerikiečių nusis
tatymui nepriversti neno
rinčius asmenis grįžti į • sa
vo tėvynes, ir atmetė Len
kijos skundą, kad UNRRA 
veikla Lenkijoje nepasiekė 
Lenkijos valdžios tikėto 
laipsnio.

Popiežius, Hoover Tarėsi Apie Maistą
VATIKANAS, kovo 23.— 

Popiežius Pijus XII priva
čioj audiencijoj su buvusiu 
Prez. Hooveriu šiandien ap
tarė Europos maitinimo pro
blemas. Po 25 minučių au
diencijos Hooveris sakė:

“Popiežius pareiškė susi
rūpinimo dėl maisto sąly
gų ir bado gręsmės Euro
poje, nurodydamas rimtą 
pavojų žmonijai ir pavadin
damas tai didele kliūtimi 
atstatymui karo ištiktos Eu
ropos.’’

Po pasimatymo su Hoo
veriu Šv. Tėvas priėmė 
Hooverio palydovus, ypatin
gai kreipdamasis į Hugh 
Gibson, buvusį U. S. amba
sadorių Italijai.

Rrsųi Laivai Veš Kviečius 
į Prancūziją

New Yorkas. kovo 23. — 
Paryžiaus radijas raportavo, 
kad du rusų laivai veš kvie
čius, kuriuos Rusija nese
nai pardavė Prancūzijai. 
Apie tuos kviečius buvo 
daug žinių, — tai rasai tu
ri ir parduoda jų, tai rusai 
neturi ir negali parduoti.

Anksčiau sakyta tie rusų 
kviečiai bus vežami Pran- 
cūzijon U. S. laivais.

KALENDORIUS 
Kovo 25 d.: Apreiškimas 

Švč. P. Mar.; senovės: Na
rimantas ir Grudeva.

Kovo 26 d.: šv. Lili d ge
ras; senovės: Dorulis ir Gė
la.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Iš Jugoslavijos pranešta, kad Tito policija suėmusi 

gen. Draha Mihailovičiu ir laiko jį nuo kovo 13.
—Kinijos valdžia ir komunistai sutiko pasiųsti neitra- 

lias komisijas ištirti padėtį šiaurės Kinijoje.
—Informuoti sluoksniai sakė Anglija dėl susikirtimų 

su Rusija atidės Lenkijos armijos demobilizavimą
—Valstybės sekr. Byroes dalyvaus tame UNO posė

dyje. kuriame Iris svarstomas Irano skundas prieš rusus.
—Nedidelis skaičius U. S. karių Hokkaido suloje Ja

ponijoje gręsiamas japonų antiokuoacijos sąjūdžio.
—Westinghouse Electric streikeriai atmetė bendrovės 

15 centų pasiūlymą ir toliąją tęsia savo streiką.

Nori, Kad Amerika
Vadautų Pasauliui
WASHINGTON, kovo 23.

— Kalbėdamas Jackson Day 
bankiete, Prez. Trumanas 
prąšė daugiau “vienybės” ir 
“atsakomybės” dempkratų 
partijoje. Didžiumoje p. Tru
manas kalbėjo apie nami
nius reikalus, bet jis pareiš
kė, kad Amerika turi vado
vauti vedant pasaulį į geres
nę santvarką.

“Ir mes tvirtinsime Jung
tinių Tautų pagrindą,” p. 
Truman pažadėjo. “Juk mes 
niekuomet nepasitrauksime 
’den dėl pavoju esančių ant 
kelio į taiką ir progresą.” 
P/ezidentas neišvardijo nu
matomų pavojų.

Harriman Paskirtas
Atsįovu Anglijai

į WASHINGTON, kovo 23.
! — Prez. Trumanas šį va- 
i karą paskvrė W. Averell 
Harriman į aukščiausią U. 
S. atstovybę — ambasado
rių Anglijai. Harriman, bu
vęs ambasadorius Rusijai, 
užims vietą John G. Wi- 
nant, kuris bus U. S. ats
tovas Jungtinių Tautų orga
nizacijos socialėj ir ekono
minėj komisijoj.

Daugiau Neatidės
Bombos Bandymo
WASHINGTON, kovo 24.

— Laivyno sekr. Forrestal 
sakė laivynas ruošiasi ato
minių bombų išbandymui 
liepos 1 d., ir kad jis nema
nąs ‘ jog bus tolimesnių iš
bandymo atidėjimų.

Prez. Trumanas užvakar 
atidėjo tą bandymą iš ge
gužės iki liepos 1 d.

Japonai Nenori
Ryžių Konfiskacijos

TOKYO, kovo 23. — Ja
ponijos valdžios pastangos 
išgauti daugiau ryžių grą- 
sinant konfiskuoti ūkininkų 
krovinius iššaukia demons
tracijas ūkininkų tarpe.

Daugeliui ūkininkų' pasių
sta “patarimo laiškai” įspė- 
ją. kad neišpildymas bent 
trijų ketvirtadalių valdžios 
kvotos bus baudžiamas vi
sų ryžių konfiskavimu. 

Valdininkai Žino
Apie Šnipinėjimą

WASHINGTON, kovo 23. 
— Ernie Adamson, atstovų 
priešamerikoniškos veiklos 
tyrimo komiteto advokatas, 
sakė keli “aukšti valdinin
kai žinojo apie atomų šni
pu veikla, bet nieko nedarė 
apie tai.”

Komitetas nesenaį prane' 
šė, kad Rusijos šnipų gauja 
buvo susekta bandant pa
vogti U. S. atominės bom
bos paslaptis.

Maskva Sako Pildo 'Slaptą Sutarti'; 
Anglija Yisvien Iškels Irano Skundą

---- o----
LONDONAS, kovo 24. — Maskvos radijas šiandien ra

portavo, kad einant “slapta sutartimi” tarp Irano ir Ru
sijos, raudonosios armijos jėgos pradėjo pasitraukimą iš 
Irano. Anot raporto, pasitraukimas ims penkias ar šešias 
savaites, “jeigv neįvyks kokių nors netikėtų incidentų.”

-o----
TEHRANAS, kovo 24. — Irano premjeras Qavam sa

kė jis negavęs jokio raporto apie rusų pasitraukimą, ir 
kad dabar nėra jokių derybų su rusais tuo reikalu. Jis 
pareiškė, kad sekantis veiksmas priklauso nuo Rusijos 
arba UNO.

LONDONAS, kovo 24. — Anglijos užsienių ministeri
ja sakė ji UNO saugumo konferencijos suėjime visvien 
keis klausimą Rusijos elgesio Irane, nežiūrint pranešimų 
apie rusų pasitraukimą, čia girdėti raportai sakė Mo
lotovas statęs iraniečiams tris sąlygas.

Ragina Pavartoti Atominę Bombą 
Prieš Rusus Sustabdyti Agresiją

BOSTON, Mass., kovo 3. 
— George H. Ear’e, U. S. 
ministras Bulgarijai karo 
pradžioje ir buvęs Pennsyl- 
vania gubernatorius, šian
dien rekomendavo vartoti 
atominę bombą prieš rusus 
“kol mes ją turime ir pirm 
negu jie turės,” jeigu jie 
atsisakys “sustoti kankinę 
kitus kraštus.”

Buvęs diplomatas padarė 
tą pasiūlymą pasikalbėjime 
atvykus čia iš Istanbul. Jis 
sakė manąs ateity pašvęsti 
laiką tam, kad “duoti ame
rikiečiams suprasti koks 
baisus pavojus yra Rusija,” 
ir pavadino tą kraštą “did
žiausiu pavoju by kada grą- 
sinusį Ameriką.”

Jis kaltino Rusiją darymu

juoko iš jungtinių tautų or
ganizacijos ir sakė “jei Ru
sija turėtų atominę bombą, 
šiandien bebūtų likę mažai 
amerikiečių.” Jis rekomen
davo ultimatumą Rusijai 
“nešdintis atgal į savo kraš
tą.” •

Earl sakė kalbėjęs su šim
tais pabėgėlių ir klausia ko
dėl amerikiečiai mano rusai 
yra liberalai. “Jie laužo vi
sas liberalizmo formas. Jie 
pažaboja spaudą ir tikybą. 
Teroras siaučia ne vien Ru
sijoje, bet kiekvienam jų 
okupuotam krašte. Anot 
Earle, demokratijos rusuose 

■turi “didesnį priešą negu 
Hitleris buvo, bet elgiasi su 

Į jais panašiai kaip elgėsi su 
Hitleriu.”

Rusai Sako Jie Išeis Iš Mandžurijos
CHUNGKING, kovo 23.— 

Užsienių ministras Wang 
Shin-Chien pranešė liaudies 
politinei tarybai, kad Rusi
jos valdžia prižadėjo atimti 
visas sovietų jėgas iš Man
džurijos ne vėliau ba’andžio 
mėnesio pabaigęs. Anot 
Wang, rusai pranešė tai at
sakant į Kinijos notą. Val
džios sluoksniai sakė neat
rodo, jog rusai evakuos Dai- 
ren, kur jie nuolat stiprina 
garnizoną, arba Port Ar- 
thur, kurį rusai gavo užval
dyti einant Kinijos-Rusijos 
sutartimi.

Taryba kritikavo Jaltos

sutartį, Kinijos-Rusijos su
tartį, Kinijos-Prancūzijos 
sutartį ir pripažinimą toli
mos Mongolijos nepriklau
somybės, sakydama Kinijos 
užsienio politika stokuoja 
jėgos.

Kinijos spauda kalba apie 
didėjantį įtempimą valdžios 
ir komunistų jėgoms arti
nantis prie konfliktų šiaurė
je. Raportai sakė valdžios 
kariai žygiuoja į komunistų 
laikomą Szepingkai, o ko
munistai koncentruojasi Je- 
hol provincijoje ir toliau 
atakuoja Chungyang miestą 
Shansi provincijoje.

Reuther Išėjo Prieš U AW Prezidentą

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTI

ATLANTIC CITY, N. J., 
kovo 24 — Sakydamas jis 
priima CI0-UAW lokalų at
stovų raginimą kaipo “uni
jos narių demokratinę va
lią,” unijos vice prez. Wal- 
ter P. Reuther vakar naktį 
apsiėmė būti kandidatu į u- 
niios prezidentus.

Reuther išėjo prie unijos 
prez. R. J. Thomas. sakyda
mas Thomas esąs “neteisin
gas.” Reuther pareiškė, kad

jis kandidatuos prieškomu- 
nistine platforma.

Svarstys Siūlymą Lewis 
Unijai

WASHINGTON, kovo 23. 
— Kasyklų savininkai gali 

! ryt dienos konferencijoje 
Į nutarti ar padaryti pasiūly- 
imą John L. Lewis’ui unijai 
ilymą dėl jo reikalaujamos 
I sveikatos ir gerbūvio kasos
i įsteigimo.
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Lietuviškojo pasaulio naujienos
(Pabaiga)

DEL PASKIRŲ ASMENŲ
darbą. Vokiečiai juos rėmė 
ir kurstė. Bet tuo nesiten
kino. Jie sudarytais vardi- i 

Tiek dėl tautos. Visai ki- niaįs sąrašais iš aplinkinių I 
tas klausimas dėl paskirų j valsčių reikalaudavo atsiųs- 
asmenų. Be moralinių supu- į ti žmonių suvežtiems žy- į 
vėlių tautos nėra. Ir šio ka-; dama šaudyti, saugoti, ki
ro metu jų pakankamai pa- J tus varydavo žydams vežti 
sirodė ir J. A. V., ir Angli-:j| nuskirtąją vietą. Lietuviai 
joj, ir Prancūzijoj ir visose. purtėsi tuo, bėgo, įsakymų 
kitose tautose. Jei tose tau-, nevykdė, kai nuvokė, ku

riems tikslams jie kviečia
mi; kurie tai sužinodavo tik 

i prie parengto ždams kapo, 
atsisakinėjo, pro testavo,

tose, kur visą laiką norma
liai funkcijonavo skirti to
kiems iškrypėliams priimi
nėti ir sudrausti organai,

varijoj, buvo sunaikinta virš nepriklausomybę, juos pa- Pav. dabartinis Kauno arki- 
120 Žmonių. Jų tarpe žydų šauks teismo atsakomybėn vyskupijos valdytojas kun. 
buvo tik 36 (čia šaudė at- ir paskirs nusipelnytą baus- Jakubauskis buvo uždarytas 
vykę iš Suvalkų vokiečiai), mę. į Vilijampolės getą. kiti,
Sušaudytų lietuvių tarpe bu- TAUTA PASILIKO kaip jau pirmiau minėta, bu
vo tarpe buvo 3 Lietuves ŠVARI Į vo ištremti Vokietijon ir t.t.

Lietuvių tauta pasilik.» O už paskirų žmonių veiks- 
švarį žydų naikinimo vyks- mus tauta neatsako. Tos at- 
me. Ji laikėsi tuo liūdnu rao- sakomybės lietuviai nereika- 
mentu herojiškai, nes pa- lauja ir iš žydų tautos už 
reiškė viešai savo pasipik- jos pavienių narių nusikal- 
tinimą tuo vokiečių žygiu, timus lietuvių tautos atžvil- 
kur tik galėdama žydus pa- giu pirmos bolševikų okupa- 
laikė ir slėpė, nors už tai cijos metu.
grėsė vokiečių bausmės —

(offIce ir Namu.)

laisvės kovų savanoriai ir 
visa eilė paauglių; Seirijuo
se iš 13 nužudytų žmonių 
buvo tik 1 .žydas ir t.t. Tie
sa, yra ir kitokių pavyzdžių, 
pav. Šiaulių apskrity, Pa- 
kruojuje, Jonišky, Joniškėly 
ir gal kitur buvo žudomi tu
rimomis žiniomis tik žydai. 
Ar ten buvo žudomi ir lie
tuviai, neteko sužinoti
Skerdynių
ORGANIZATORIUS

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:20 vak.

kur jokios svetimos okupa- Į taip pat bėgdavo, nors už 
cijos nebuvo demoralizavu- neišpildymą dedamos porci- 
sios nei pareigūnų, nei pi- jOg vokiečiai grąsino sušau- 
liečių, atsirasdavo ’ivairios dymu. Ne visi turėjo gali- 
rūšies moralinių iškrypėlių, mybės ir drąsos dėl tų grą- 
tai ką bemanyti apie Lie- ginimų pabėgti. Tų nelaimin- 
tuvą, kuri ėjo iš vienų oku- j gai moraliai išprievartautų 
pantų; rankų į kitų ir dar žmonių daugelis dėl nervų 
ne bet kokių okupantų, bet. pertempimo ir sąžinės ne- 
bolševikų ir vokiškųjų na- ramumo psichiškai patriko, 
cių, kurie turi specialių, ge- tik didesnės jėgos verčiami
rai apgalvotų ir susistemin-, įr mirties pavojaus vengda- kiečiams, jis virto tokiu pat 
tų tikslų ir priemonių žmo- • mi tai darė. Daugelyje vie- lietuviams ken'jsmingu geg
nėms demoralizuoti ir įjung-' tų ir savisaugos daliniai ir tapininku. Žydų žudynes jis 

pavieniai žmonės atsisakė
paklusti vokiečiams. Dar vie 
nas pažymėtinas momentas 
būtent, interregnumo mo
mentas, t. y., kai vienas o- 
kupantas traukėsi, o kitas 
jo vietą užėmė, kuomet dar 
nebuvo įkurta administraci
niai organai. Vokiečiai žy-

Lietuvą. Jie į savo kruviną J giuodami pirmyn jau pra-1 liau 
darbą stojo su visu savo į dėjo, norš ne masiškai, žmo- 
Vokietijoj ir anksčiau už- dė ir lietuvius. Tuo metu 
imtuose kraštuose įgyventu
patyrimu, smulkiai išdirbtu 
planu ir niekinimo bei naiki-

Kas tas žudynes organi
zavo/ Taip pat žmogus be 
jokios moralės, ir antilietu
viško nusistatymo — tūlas 
Požėla. Bolševikams atėjus, 
jis buvo tapęs aršus enka
vedistas. daug prisidėjęs 
prie lietuvių naikinimo ir 
išvežimo į Rusiją. Atėjus vo-

nuo kalėjimo ligi mirties i 
bausmės, ir tokių bausmių 
nemaža lietuvių susilaukė.

Maloniam paleng-vlnl- 
mui bandyk š{ švarų, 
naujų patikrintą bū
dą atliuosuot papras
tą stėnų gėlą. Tik už
dėk vienų Joliinsou's 
B a C K PLASTER’I 
art pat skaudamo^'

.ciui. švelnia jo vaistai palengva SIL- 
DO jum nugarų* sujudina kraujo apy
taką, sklaido jo pritvinimą, lengvina 
skausmą, šilta multino priedanga lai
ko šilimą viduj, šalti lauko—duoda 
nuolatinę atramą—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A John
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

Tel. VIR 0980

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartj.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
aome Gaila ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily 8—8 P. M.

Saturdaye 8 A M. to 8 P. lt.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cliicugo 

OFISO VALANDOS; 
Kasklen 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

ti, panaudojant reikalui e- 
sant ir rafinuotą terorą, į 
savo darbą. Jie tuo būdu 
užimamuose kraštuose suda
rydavo sau pagelbininkų ka
drus. Tačiau reikia pasakyti, 
kad tokių pagelbininkų Lie
tuvoj prasidėjo tik vokie
čiams galutinai okupavus

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kanip. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero. Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien vo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

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

nimo būdais.
KAS PADĖJO
VOKIEČIAMS

Įvairūs vagys, plėšikai, 
profesionalai, bolševikai, per 
simetę prie nacių, ir avan
tiūristai lengvai davėsi į- 
traukiami į vokiečių varomą

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pageltos nuo “Nugarskau- 

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

Vartokite . . .
HEALTH KESOR’l MINĖK Al. 

BATH DRISKA
j maifiukas užtenka 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chlcago, III.

10

Soutlisaidiečiai. 
KUS ORUOS.

kreipkitės J SHIM- 
3301 P. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAOO. 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

1.BNGVU IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDO8:

BUDRIKO LBIDŽIAMO8 RADIO 
WCFL 1000 k. Nedėlios vak. »:80 
WHFC 1460 k Ketvergo vak 7:00

organizavo tarp kitų ir jų 
turtų plėšimo motyvu. Tų 
žydiškų turtų pas jį rasta 
daug. Požėla vokiečiams 
taip buvo įsiteikęs, kad il
gai netikėjo ir pačios vokie
čių viršūnės, būdamos su 
juo labai artimuose santy
kiuose, — leido jam ir to- 

laisvai veikti. Nieko
negalėtj o padėti ir patekę 
vokiečiams Požėlos priklau-

nes žudyti. Tuomet jie žu- > symo bolševikų NKVD do 
lietuvių daugiau nuo jų ku- i kumentui. Ir tik tada, kai
lipkos žuvo negu žydų. šiuo | tarp Požėlos ir vokiečių ki- ;

lo nesusipratimų, žmonių pa 
sakojimų, dėl plėšiamų žy
dų turtų pasidalinimo, vo
kiečiai jį sušaudė.

Kur tokie žydų naikinimo 
veiksmai vyko, jiems vado
vavo ir juos organizavo įvai
rūs Požėlos, kurių deja, Lie
tuva turėjo, bet kurių turi 
ir visos kitos tautos. Tai lie
tuvių tautos išgamos. Dėl jų

po žydai, bet kaipo Uusikal- gėdisi tauta, smerkia ir at- 
tę bolševikai. Taip, pav. LIal- i gavusi okupanto išplėštą

BACK plaster

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. V. P. SLEP1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONTUS PRIIMA:

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

Tikulus Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropotttan State Bankos)

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

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujlnam

palaidu metu pasireiškė vie
nur didesnė, kitur mažesnė 
anarchija. Prasidėjo asme
ninių sąskaitų suvedimas ir 
kerštas.
DAUGIAU ŽUVO 
LIETUVIŲ

Bet šiuo atveju daugiau 
lietuvių žuvo negu žydų ir 
žydai buvo šaudomi ne kai-

68C3 W. Cermak Road
BEKWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp.t ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DB. VAITUSH. OPT.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM B

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8213 

Rez. Tel. REPubUo 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDade 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 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.

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

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

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

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

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasdng, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

. įtempimą, kurta 
•■H prtdtasrtuil galvos skaudėjimo, 
svnigtao, alrtų aptemimo, aervuo- 

. tarno, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste k toliregys- 
tą. Prirengia teisingai akinius. Vi- 
soooe atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 

klaidas. Speciali atyda 
į mokyklos valkus.

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

Trečiadieniais pagal sutarti.
Ir

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brifis
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

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

Dienomis tik pagal sutarti.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti-

Tel.: GROvehiU 4020 
(Ofiso Ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois m
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 8-4 Ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublio 7868

Rss. 6968 So. Tatanaa Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Offlcs TeL HKMloek 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

VALAMDOS; mm 1* ryto Iki t v. 
mfc. IAtihI. esesi mtsrų.

Daagdy atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurte nepriimami | 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bUodnem), kreipkitės prie 
Apsiima Išgydyti.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200 

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

TeL CANal 0257
Res. Tel: PROspect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

rel. YARds 3146

DR. V. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4646 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 Tek PROspect 1980

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

£

Tel. YARds 5921

Res.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 West 35th Street

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tek VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICII, Pres. and Mgr.

Office hours dally: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednėsday»: 9 AM. to
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

■ ... ■ ■■■ ■■■■

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11. 1933

WHFC - 145C kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehiU 2242 
■ ' T— ■=

■■

Dekite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.
žmogus be tikėjimo, kaip 
srklv* be žaboklių.

Chicago, III.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Reridencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS <
GYDYTOJAS IK 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.: PULLMAN 1193 
Namo Tel.; PIIUMAN

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

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

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

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVERTIMNG DEPARTMENT 
127 No. Tk'Riborn Street 
Tel. RANdotph »1SS-»1S»

HELP WANTED — VYRAI

VYRO REIKIA . 
pieną IšvežlotL E*-servicc 
pageidaujamu.
komisas.

Atsišaukite
WESTERN UNITED DAIRY CO.

7659 S. Hanard

vyrą
Gera mokestis ir

Papr. Darbininkų 

Warehouse Vyru

Stiklo Piovėjų
PASTOVTMAS — GERA MOKESTIS

CADILLAC GLASS CO 

, 900 W. Cermak Rd.

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, sąueeze arba bench.
GERA MOKESTIS 

Pastovūs darbai prie 
Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PI.

CABINET MAKERS
FLY FINISHERS 

PATYRUSIŲ

Kabinti duris ir taisyti. Aukščiau
sia mokestis. Atsišaukite į

SAMDYMO OFISĄ 
ZENITH RADIO CORP.
6001 VV. DICKENS 

HEI.P WANTED — MOTERYS

VALYMUI MOTERIS 
Reikalinga. Darbas nuo C iki 11 va. 
karais. Matykite Mrs. CRE'M, 5-tani 
aukšte, — 64 E. VAN BURF.N ST..

BINDERY MERGINŲ
Patyrusių ir pusiau-patyrusių. 
Lengvi švarus prie stalo darbai, 
pastovumas, dienomis, aukščiausia 
mokestis. Malonios darbo sąlygos.

THE ATLAS BINDERY
626 W. Jaekson Blvd.

U
RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA 

71 e. PRADEDANT — 7« c. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovūs Darbai

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

Laikas Dabar 
Apvalymui Ir

Gražinimui Namų
Pavasaris, tai patogiausias lai

kas apvalymui ir pagražinimui 
namų. šiuo laiku namų savininkai 
pradeda rūpintis tuo reikalu. Be
veik kiekvienas remontuojant gei
džia ir galvoja kaip ką nors nau
jesnio, įvairesnio, ko gražesnio 
priduoti savo namui. Tad reika
las kreiptis prie patyrusių tame 
dėl patarimų ir reikmenų.

Mr. Davė Lebold, savininkas 
naujos Marąuette Park Paint ir 
Hardware krautuvės, adresu 2547 
West 63rd Street, Marąuette 
Parke, kuris virš 15 metų turi, 
tame patyrimo, nuoširdžiai kvie
čia visuomenę kreiptis prie jo iš
rišimui remontavimo problemų. 
Jis gali patarti jums kaip ir ko
kias reikmenas vartoti, kad ga
vus kogeriausias pasekmes ir ne 
už brangią kainą. Yra būdai kaip 
sutaupyti — jis tame gali jums 
patarti.

Jo krautuvė yra agentūra Cen- 
jamin Moore ir Martin Senour 
maliavos ir varnišių, Nu-Enamel 
produktų, Super Valspar vami- 
šių ir kitų išdirbysčių, maliavos, 
iš vidaus ir iš lauko vartojimui.

ifcžfc =t=

HELP WANTED MOTERYS

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

CRYSTAL PURE TANDY CO. 
2611 W. Chieago Avė.

EIMSHF.R
Prie moterims sifili) ir kauti). 

DFRMAN X- BF.RMAN 
101 S. We1Is 3rd floor.

FOUNTAIN MERGINŲ
Pastovumas, gera mokestis, ma
lonios darbo sąlygos. Erdviose 
krautuvėse arti namų. Puiki tran- 
sportacija. Mes bandysim kiek ga
lima paskirti jus į krautuvę ar
čiausia jūsų namų. Kreipkitės į

ANDES CANDIES 
4430 N. CLARK ST.

Ar J ANDES CANDIES krautuvę
i arti jūsų namų.

FILE CLERK 
AND TYPIST

Permanent position. Excellent 
vvorking conditions. Paid vaca- 
tion. Hospital, insurance. Salary 
according to experience. Apply.

GARDNER & CO.
2222 S. Michigan Avė.

C AR 3434 Mr. Irwin.

MERGINŲ REIKIA
Patyrimo nereikia. Paprastas ran
komis prie stalo darbas. Nuo 4 pp. 
iki vidurnakčio. Pastovus.
ST. OLATR SPECTALTY MFG. CO. 

100 E. Illinois St.

PARDAVIMUI — REAR ĖST ATE

10 akerių lotas ir 7 akerių lotas že
mes prie AVestern Avė. State High- 
way, j vakarus nuo Steger. III., pus
antros mylios nuo bažnyčių ir mokyk
lų. Parduodama padalinant ar visas. 
Atdara kas sekmadienis. Kreipkitės: 
Joseph LeDoui, 3700 Chieago Koad, 
Steger, Ui. Pilone Chieago . Helghts 
4579.

PARCEL POST 
PAKUOTOJŲ

Švarūs darbai. Viršlaikis.
PARKE-DAVIS & CO. 

130 N. Franklin

MERGINŲ
Lengviems, -švariems darbams. 
Pakuoti Kalėdines atvirutes, 

ir rašomą popierą.
WALLNER & JANDA 
100 S. JEFFERSON 

DEArborn 8270

Marąuette Park Paint ir Hard- 
ware krautuvėje galima renduoti 
naujausios mados greitus Grindų 
Trinėjus (Floor Sanders) tiktai 
už $1.50 į dieną. Jei reikia grin
dis išlyginti, tai štai nepaprasta 
proga.

Dauguma rengiasi popieruoti 
sienas, šioje krautuvėje nuvykę 
rasite kopilniausį pasirinkimą 
vėliausių 1946 metų madų visokių 
spalvų ir stilių sienoms popieros 
ir už prieinamiausias žemas kai
nas. Nuvykę priminkite, kad 
skaitėt šios krautuvės skelbimą 
“Drauge” ir gausite 20% nuolai
dos perkant sienoms popierą.

Krautuvėje taipgi randasi pil
nas pasirinkimas visokių hard- 
ware reikmenų kas tik reikalin
ga namams. Taipgi elektros įtai
symų, flourescent šviesų namams 
ir \isko kas tik reikalinga plum- 
bing (paipų) reikalams. (Skelb.)

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

Dažnai garbę gaiima nu
sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Jakubauskas Vaitiekus, kilęs iš 
Vilkaviškio apskr., į USA emi
gravo prieš D. Karą, spėjama 
gyvena kur tai Ne\v Britain. Ka
nadoje turi brolį Pijusi).

Jurjon Albert, Arlington mies
te, Virginijoj ar New .Tersey val
stijose.

Jagelienė Viktorija, iš namų 
Pronskytė, kilusi iii Šimkaičių, 
Raseinių apskr.

Jankauskas Jonas, spėjama gy- 
vena Mahanoy City, Pa.

Juraitis Mateušas ir Juraitis 
Jonas.

Jonaitis Antanas, kilęs iš Sta
čiūnų valse., Šiaulių apskr., spė
jama gyvena Greater New York.

Jankūnas (Yunkun) Kazimie
ras (Charles), kilęs iš Yindeikių 
km., Ukmergės apskr., spėjama 
gyvena Cambridge, Mass.

Junkaris Anna, iš namų Ka
džius, gimusi Žalpitų km., Taura
gės apskr. 1885 metais, gyvena 
Chieago, UI. Jos vyro vardas 
Wilhelm.

Jurevičiūtė (vardas nežinomas) 
duktė Juozo, apie 45 m. amžiaus, 
savo laiku gyveno Brooklyn, N.Y.

Juškevičia Antanas, apie 60 m. 
amžiaus, spėjama gyvena Boston, 
Mass.

Juodis Aleksandras, gimęs Tra
kų Užuguostyje.

Kaušas Pranas ir Kaušas Po
vilas.

Kriugcr Agnės (iš nartių Bar
bora Zaleckytė), sesuo Dominin
ko Zaleckio.

K (inalrat (Kondratavičius) 
Frank (Pranas), kilęs iš Panevė
žio apskr., iki 1938 metų gyveno 
Philadelphia, Pa.

Kupris (vardas nežinomas), 
spėjama gyvena Brooklyn, N. Y.

Kalitis Vincas, apie 55 metų 
amž., kilęs iš Zaraslų apskr., An
talieptės valse., į USA emigravo 
apie 1912 metus, spėjama gyvena 
Detroit, Mich.

Kalėda, Juozas, Kalėda Jonas, 
Kalėda Kazys, ir Kalėda Domi- I. , .... .» i Poškienė Valerija, iš namu Bal-mnkas, sūnūs Miko, kdę ,s ! vofiQt(- s^jflma na Brook. 
Sutromų km., Leipalingio valse., ']yn y
Seinų apskr. S . ... .

T- - . . • nr ne i Pakalnis Petras, kilęs iš Pavi-
Antanas, apie 25-26 t ?<J k Gelvonių vaisė., Uk- 

m. amz j USA emigravo prieš mpr<rPs fl;skr
pat paskutinį karą, spėjama gy
vena Pittsburgh, Pa., ar Chieago,
III.

Kutkamskas Mikas, spėjama gy
vena, Detroit, Mieh.

Kalašinskas (Koliašįjnskis) Jo
nas, kilęs iš Telšių apskr.

Kisel Marija, kilusi iš Šiaulių 
miesto, spėjama gyvena Greater 
New York.

Kuglent Bronvdetvas, spėjama 
gyvena Brooklyn, N. Y.

Karčiauskas Kazys ir jo žmona 
Eugenija, iš namlų Jonaitytė, gy
vena Baltimore, Md.

Kaduschkeuriez Stdnislovas, ar
ba jo sūnai.

Kavolis Jurgis, apie 50 m. am
žiaus, kilęs iš Kretingos, j USA 
emigravo prieš D. Karą. Spėjama 
gyvena Chieago, 111.

Kirietkauska,* Morta, spėjama 
gyvena AVoreester, Mass.

Laučius Jonas, jo žmona Juzė 
iš namų Jurkštitaitė, spėjama gy
vena Lewiston, Maine.

Liadvinavičiūtė Ona, duktė 
Prano, ištekėjusi, dabartinė pa
vardė nežinoma, kilusi iš Vilka
viškio apskr., Pajavonio vaisė.,
Vaišvilų km.

Laukaitytė (vardas nežinomas), 
ištekėjusi, dabartinė pavardė ne
žinoma, spėjama gyvena AVater- 
bury, Conn.

Mackevičiūtė Ona, kilusi iš De
gučių km., Naumiesčio vals., Tau
ragės apskr., į USA emigravę, 
apie 1930 metus.

10.000
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

i

MATHAN
KANTER

■njrtuvtikMtyduku”

DIENRASTI9 DRAUGAS, GTUCAGO, IETINOIS
=*#=

Kukaitis Gustavas ir Kukaitis 
Jonas, apie 50 m. amžiaus, savo 
laiku gyveno Cleveland, Oliio, n- 
Im kilę iš Liudvinavo, Marijam 
polės apskr., j USA emigravo 
prieš D. Kurą.

Mažeika (Mažeikienė) Stasė 
(Stelių), iš namų Svolkinailė 
(Rimkevičiūtė).

Martink-us Pranas, sūnus Juo
zo, kilęs iš Telšių apskr., vedęs, 
žmona Birutė iš namų Svylaitė. 
Į USA emigravo po D. Karo. 
Spėjama gyvena Chieago, III.

Mileikienė Emilija, iš namų 
Algminavičiūlė, duktė Teodoro, 
kilusi iš Telšių apskr., j USA 
emigravo prieš D. Karų, spėja
mų, gyvena Chieago, TU.

Miliauskas Pranas, kilęs iš Kuš- 
leikių km., Kelmės valse., Rasei
nių apskr., spėjama gyvena Chi
eago ir verčiasi restorano bizniu.

Martin Joc, spėjama gyvena 
Baltimore, Md. n „ , .. -----  ---- r.-----  apie 1903 metus,

Menkeliunas Pranas, kilęs ik spėjama gyvena Detroit, Mieli.
Stašaitis Antanu,}, kilęs iš Vo-Šimkaičių, Raseinių apskr., ir j< 

sesuo Konstancija, iš prof. dai
nininkė. niškių km., šakių apskr., spėja-

Matelis Pranas,‘jo žmona ir siu • J. ..(Sehultz) Anele, iš namų

vos valse.., Panevėžio apskr., spė
jama gyvena Philadelphia, Pa.

Nokntis Juozas, spėjama gyve
na Chieago, III., kilęs iš Jurkupi'ų 
km., Panemunėlio valse.

Na viekas Steponas, kilęs iš 
Kretingos, į USA emigravo po 
D. Karo, savo laiku gyveno Brook 
lyn, N. Y.

Nalsonas (Našlėnas) Jonas, gy
vena Chieago, III.

Petrukaitienė Jonieška, spėja
ma gyvena Boston, Mass.

Petmkaitis Juozas, spėjama gy
vena Boston, Mass.

Pėstininkas Petras, spėjama 
gyvena Seranton, Pa.

Paulius Adononas, kilęs iš Kau
no, spėjama gyvena Chieago, Ilk, 
verčiasi foto bizniu.

Povilonis. Hermanas, iš pro'f. 
inžinierius, kilęs iš Biržių valse., 
Iškenių km.

Pcsys Kazys, spėjama gyvena 
AVoreester, Mass.

Pakulailis Karolis, spėjama gy
vena VVaterbury, Conn.

mergės apskr., spėjama gyvena 
Brooklyn, N. Y. .•

Pridotkas (vardas nežinomas), 
kilęs iš Marijampolės apskr.

Ozalaitė Marcelė, kilusi iš Pa
vartyčių km., Šeduvos valse., Pa
nevėžio apskr., spėjama gyvena 
Philadelphia, Pa. Ištekėjusi. Da
bartinė pavardė nežindma.

Bailu Antanas ir Bailu Kazys,

ATYD A
Taisome

KEFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės

I
Didelius ir Mažus

______________ _ • t
DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENIIFIC 
REFRIGERATION 

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

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

abu spėjama gyvena Chieago, TU.
Ramanauskienė Jironė, spėja

ma gyvena Philadelphia, Pa.
Radvinemfifras Albinoj kilęs iš 

Vilkaviškio apskr., Kaušilų km., 
spėjama gyvena New York.

Kukas Jonas ir jo žmona Ele
na Rokienė, iš namų .Ikiikytė.

Rutkou'sku (Rutkauskienė) Fe- 
licija, iš namų Kiliko, spėjama gy
vena Pittsburgh, Pa.
- Sidi raričius Stasys, spėjama 
gyvena Baltimore, Md.

Stanaitis (vardas nežinomas), 
kilęs iš Skaisgirių km., Sintautų 
valse.

Šimanskis Bronislovas, sūnus 
Mato, kilęs iš Pctkeliškilų km., 
Veiverių valse., Marijampolės ap.

Šilimas, (vardas nežinomas), 
spėjama gyvena Chieago, III.

Slavinskas Pranas (Frank), a- 
pie 60 m. amžiaus, kilęs iš Bal
ninkų km., Ukmergės apskr., j 
USA imigravo apie 1903 metus.

nių apskr.
Sidarkeiyicz Albertas, sįiėjama 

gyvena Kanadoje, Saskatehewan 
pro v.

špytienė (vardas nežinomas). 
čichaliyan-Cernieu'ska Marija,

apie 45 m. amžiaus, gimusi Lie- 
pojuje (Latvija), duktė Apoloni
jos ir Romualdo Černievskių, spė
jama gyvena Greater New York.

Strazdus Antanas, sūnus Juo
zo, kilęs iš Vačekių km., A’aškų 
parapijos. Spėjama gyvena Ro- 
chester, ‘N. Y.

67tieČMU't£«č Magdalena, spėja
ma gyvena Boston, Mass.

Švivelis Lauras.
Trečiokas Jokūbas, kilęs iš Pa

pilio .valse., Kiliškių km., spėja
ma gyvena AVaterbury apylinkėj.

Tukienė Juzefu, iš’ namų Bal- 
vočiūtė. Jos sesuo Valerija Poš
kienė spėjama, gyvena, Brooklyn, 
N. Y.

Tomascu'-Tomase.vičienė Marija, 
iš namų Lukšyte, spėjama gyve
na Baltimore, Md.

Tubys Jonas, kilęs iš Šiauli'ų 
apskr., Radviliškio valse., Ga.ve- 
niškių km., i SA emigravo po 
D. Karo, spėjama gyvena Chi
eago, III.

VISŲ SPALVŲ

GAL..
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

I ne modern M-
i į^Įrade wall finisįpL $2.98

L* A Ę " r&L, Gdl.
PEACH TINT »

Slu.--- ...
Unltlzed Plaunamą Sienoms Popierą 
numažinta kuiną. Apkarpoma dykai.

RANITAS—Klljonkės (Oil ClotM, Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
N«r Drake Avė.

Opposite Lurle Bros. Store 
Lavndale 0104

Mps Galim Rekomenduoti Atnakomln- 
sus Malinvotojus Ir Popieruotojua.

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

Šią plnlgij surni) KEISTUTO TAUPYMO BENDRO. 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS bildu padėti Veteranams Jslgrytl 
naują arba seną namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidą, pagal Q. I. Bill of Rights patvarkymus.

šios bendrovės vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimą.

z

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

TJsoniemč, Ona, iš narni, Pau- 
liukaitė, kilusi iš Lazdūnų km., 
A’aiiiuto valsč., Tauragės apskr., 
j USA emigravo po D. Kam.

Vaitkūnas Martynas, sūnus An
tane, kilęs iš Kiečių km., Zarasų 
apskr.

Vasiliauskas Mečys, ir Vasiliaus
kas Bronius, sūnūs Stanislovo, ki
lę iš Beistreigiškių km., Seirijų 
valse., Alytaus apskr., aini spė
jama gyvena Chieago, UI.

Vyšniuuėjeirnė Elzbieta, iš na
mų Bagdonaitė, kilimu iš Pum
pėnų. Spėjama gyvena Greater 
New York.

Valaitienė Amalija, iš namų 
Miliauskaitė, j USA emigravo po 
D. Karo, spėjama gyvena Chi
eago, UI.

Vaslaitienė Agota, iš namų Gu
daitytė, kilusi is Versnunių km..

NIEKAD PIRMIAU
Degtinė Buvo Taip Labai 

Populiari.. . kaip

SCHENLEY
RESERVE

Reto Mišinio Sandėliai 

Teikia Jums Malonumą 

SCHENLEY Rezerve!
Z n-1 ę 
r"*’ -

RYTAS

Prieš Karo Kokybės Blended Degtinė
86 Proof. 65% Grain Neutral Spiritą. 
Schenley Distilleri Corp., New York City 1

Vii*b«liio. vaisė., Vilkaviškio apsk., 
apie 50 m. amžiaus, į USA emi
gravo prieš D. Karą.

Weaternt John (Veiveris Jonas) 
kilęs iš Sakių apskr., Slavikh, vai.

ŽvirŽdinas Stasys, apie 60 m. 
amžiaus, kilęs iš Mažeikių apskr., 
Židikų valse., į USA emigravo 
prieš D. Karą, spėjama gyvenu 
Chieago ar Boston.

Žiupka Stasys, sūnus Jurgio. 
žvirblis Juozas,
Zaleckis Domininkas, sūnus I- 

Zidoriaus, kilęs iš Balnių km., 
Eržvilko valse., Tauragės apskr., 
į USA emigravo apie 1902 me
tus, spėjama gyvena Chicano, III.

C'onsulate General of 
Lithuania

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

k
SCHENLEY
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DRAUGAS

THE LITHUANLAN DAILY FBIEND 
2331 South Oakley Avė. Chicago, Mlnols

Published Daily, except Sundays, 
by the

LITHVAN1AN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
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

Uisienluose:
Metams ...............................   $8.00
Pusei metų ........................................ ....«•>........................ 4.50
Trims mėnesiams ................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Entered aa aecond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, DL 
Under the Act of March 3, 1879.

Varžytinės Dėl Mandžiūrijos
Kai tik Jungtinės Valstybės griežčiau pareikalavo, 

kad Rusija ištrauktų savo armijas iš Mandžiūrijos, 
raudonieji pasitraukė iš to krašto miesto Mukdeno. 
Bet jie tą miestą paliko griuvėsiuose ir liepsnose. Anot 
Chicago Herald-American, raudonieji pasielgė taip, lyg 
jie būtų Cingis Kano sūnūs.

Mukdenas yra neabejotinai kinų miestas. Jis yra 
buvęs sostinė Ching dinastijos, kuri valdė Kiniją nuo 
1644 iki 1912 metų.

Rusai nieko bendro su Mukdenu neturi. Jis jiems 
nepriklauso.

Nepriklauso Mukdenas nė japonams. Nei rusų nei 
japonų pretenzijos į tą miestą neturi nė mažiausio pa
grindo.

Mukdenas buvo išlaisvintas iš japonų, Amerikos karo 
jėgomis, kurioms vadovavo gen. MacArthur ir admi
rolas Nimitz. Prie to ir atominė bomba prisidėjo.

Rusai Tolimųjų Rytų karo fronte pasirodė šešios 
dienos po to, kai karas jau buvo beveik užbaigtas. Ta
čiau jie pasigrobė Mandžiūriją, pusę Korėjos ir Kurilų 
salas. Jie ir daugiau Kinijos teritorijų būtų pasigrobę, 
jei Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija nebūtų 
sustiprinusios savo nusistatymo.
RUSIJOS IMPERIALIZMAS

Kalbant apie Mandžiūriją, reikia pasakyti, kad tasai 
kraštas per daug metų buvo imperializmo karo lauku.

Po Sino-Japonų karo 1894 m. rusai, kurie kare neda
lyvavo, susijungė su Vokietija ir Prancūzija ir išstūmė 
japonus lauk.

Pirmiausiai jie nudavę esą kinų “draugai”. Paskiau 
jie pasigrobė daugiau, negu japonai buvo manę pasi
grobti. Po visokių prigavysčių, rusai privertė senį Li 
Hung-Chang pasirašyti Li-Lobanov ofensyvos ir de- 
fensyvos sutartį. Iš to jie laimėjo Rytų Kinijoj gelž- 
kelį, banką ir tos zonos kontrolę, kuri jiems davė ga
limumų visoj Mandžiūrijoj dominuoti.

Tais laikais buvęs Jungtinių Valstybių sekretorius 
John Kay tą sutartį griežtai pasmerkė. Jis pasakė Ru
sijai ir pasauliui, kad Amerika netoleruos monopoliais 
pridengtos okupacijos.

Boxerio sukilimo metu rusai ir vėl mėgino vykdyti 
savo agresiją. Jie pasiuntė Mandžiūrijon savo armiją, 
kuri pradėjo ten siausti lyg savame krašte.
VAGYSTE YRA VAGYSTE, NEPAISANT KAS JĄ 
PAPILDYTŲ

Dėka Rusijos nuolatinių imperializmo siekimų Mand
žiūrijoj išdygo Anglų-Japonų Sąjunga 1902 m. rusų- 
japonų karas 1904 m. šis karas buvo užbaigtas ir taika 
įvyko Amerikos prezidentui Teodorui Rooseveltui tar
pininkaujant. Japonai tada išėjo laimėtojais.

Bet rusai kovojo toliau. 1907, 1910, 1912 ir 1916 m. 
jie užmezgė slaptas sutartis su japonais, įsteigė įta
kos sferas, kurios padalino tarp jų Mandžiūriją ir Mon
goliją.

Jungtinės Amerikos Valstybės tų sutarčių niekuo
met nepripažino.

Sekant istorijos įvykių eigą, matome, kad per daug 
metų ėjo lenktynės tarp Rusijos ir Japonijos, kuri iŠ 
jų turi paimti Mandžiūrijos kontrolę. 1931 metais ją 
pasigrobė japonai, o 1945 m. — rusai.

Chicago Herald-American dėl to labai teisingai pa
sako: žiūrint iš amerikoniško taško, vagystė yra va
gystė, nepaisant kas ją papildytų. - • — *

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Pirmadienis, kovo 25, 1946

Laiškai Iš Europos.
KAS DEDASI DABARTINĖJ LIETUVOJ
Šiek tiek iš dabartinio Lietuvos gyvenimo.
Manau, šie faktaį mažiau tėra žinomi JAV lietu

viams, nors Amerikos laikraščiuose, ypač komunistų 
“Vilnyje” netrūksta oficialių žinių iš Lietuvos. Tvir
tinu visu šimtu procentų, jog mano aprašomieji faktai 
nei kiek neperdėti, nes aš esu sužinojęs tai iš tų žmo
nių, kurie savo akimis šių dienų Lietuvos dabartinį 
būvį matė ir visai nesuinteresuoti reikalą vienašališkai 
nušviesti.
ŽMONIŲ NUOTAIKA NEPALAUŽTA #

Mūsų tautiečių Lietuvoje nuotaika nepalaužta. Jie 
tiki, jog sovietai savo režimo ilgai neišlaikys, ir jei 
ne tuoj, tai bent po 10 metų Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. Apie ilgesnę sovietų okupaciją nėra 
kalbos. Visi gerai nujaučia, jog sovietai pareikalaus 
stambių kraujo aukų, tačiau, nors dalis tautos nely
gioj kovoj žus, pats tautos kamienas ištvers ir egzis
tuos toliau. Šią antrąją sovietų okupaciją lietuviai su
tiko, sakyčiau, pasiruošę ir pasiryžę žūt būt likti ne
palaužti. Jokios paramos šiuo metu. iš svetur nesitiki
ma. Jųjų prieglobstis ir užtarėjas yra patys lietuviai, 
išėję į partizanus, kurie daugelyje vietų jaučiasi pa
dėties viešpačiai. Viešai tarpusavyje mažai kalbamasi: 
aplink siaučia tirštas NKVD šnipų tinklas. Kaip vo
kiečių okupacijos metu, taip ir dabar godžiai slaptai 
šnekamasi apie ką skelbia Londono ir kiti užsienio 
radijai. Formaliai klausyti užsienio radiją draudžia
ma. Juk Maskva ramiam tarybiniam piliečiui teisin
giausiai ir laiku praneša apie tai, ką jisai privalo ži
noti. Iš gyventojų radijo aparatai atimti. Dabar pa
lengva vėl leista, gavus NKVD leidimą, įsigyti. Bet 
gi maža yra tokių drąsuolių, nes menki pyragai pa
kliūti į NKVD kartoteką.
PLĖŠIMŲ BANGA

Teatrai ir kinai menkai lankomi. Viena, žmonėms 
nėra nuotaikos žiūrėti sovietiškų “meno laimėjimų”, 
o antra,... pavojinga. Sutemus miesto gatvėse vaikščioti 
nepatartina. Yra gausus eksportinis elementas, suge
bąs tuo laiku gatvėje pasimaišiusį praeivį) nuskriausti: 
nuvilkti paltą,, švarką, nusegti laikrodį ir kita. Kiek
vieną naktį, pa.v., Kaune tuo būdu apiplėšiami 5-7 žmo
nės. Pereito rudens vieną naktį auka tapo ir Kipras 
Petrauskas. Grįžtant iš teatro, keli vyrukai nuvilko 
paltą ir atėmė pinigus. Nieko negelbėjo ir Kipro aiš
kinimasis rusiškai, jog esąs tas ir tas. Beje, šieji at
kirto, jog tai jiems seniai žinoma ir dabar jau trejetą 
valandų specialiai laukę... Plėšimais, ypač verčiasi tie,
kurių rankose patikėtas ginklas.• ,

Vakarais gyvenimas visai sustingsta. Kiekvienas lin
di savo kambarėlyje, belaukdamas pasibaladosiant į 
duris. Mašinos triukšmas įvaro baimės, kaip ir 1941 
metų birželio mėn. Įtempimas atslūgsta, kai garsai 
nutolsta, ir visi giliai atsidūsta: ačiū Dievui, šiuo kar
tu dar ne...
KOVA PRIEŠ ŠNIPUS

Suėmimai, kaip ir anksčiau, praktikuojami naktimis.

gos naštos. Kaimuose iš viso pradeda jausti drumzliną 
nuotaiką: gyvenama tiktai šiai dienai, kas gi žino, kur 
būsi rytoj, o dar labiau kitais metais.

Truputį kaip kruta darbininkai — tarybų valdžios 
“ramstis”. Dabar darbininkai yra agresingiausias ta
rybinis elementas. Fabrikuose vagia, kaip įmanydami, 
nes darbininkui iš algos pragyventi jokiu būdu neįma
noma. Visur pajuokiami stachanoviečiai. Nesusiprati
mai tarp darbininkų ir fabrikų vadovybės dažni. Ne
kartą, ypač Kaune, į darbininkų maištus įpikiša NKVD. 
Tarybinės valdžios viršūnėse dabar darbininkai nebe- 
glostomi ir jais nebesiremiama. Dabar mestas toks 
šūkis: Kadangi mes laimėjom, tat esame teisingi, kas 
su mumis — draugas, o jei ne — priešas.

Kitą kartą šių įspūdžių iš Lietuvos parašysime dau
giau. Juozas Valtys

taip jo geidžiamu kūnu, ne
trukus bus jo, visai jo!.. Jis 
apie tai nė pagalvoti nedrį
so. Kaip jis išdrįs įvykdyti 
tokią šventvagystę. Jis ne
galėjo sau įsivaizduoti to
kios laimės... Nuo tų min
čių nuo to Marytės pasiža
dėjimo Vytautas pajuto lau
kinius jausmus, kurių jis 
niekuomet neturėjo. Nusilei
do prie Marytės kelių, atsi- • 
klaupė ir glaudėsi galva prie 
jos, jam greit priklausan
čio, brangaus kūno. Lūpos 
ieškojo jos lūpų, kaip trokš
tąs siekia taurę vandens. 
Dabar jis pasidarė toks

— griežtas. Sugriebė ją į glė- 
bį ir prispaudė prie savęs.

kartą ji jau nebenugrįžo 
savųjų lūpų, nes matė jo 
griežtumą. Jiedu, rodos, nie
ko daugiau nenorėjo be ši
to ilgo pirmo meilės pabu
čiavimo. Ilgai glamonėjosi. 
Kvėpavimai pynėsi... 

Pagaliau Marytė atšoko: 
— Vytuli, reikia pakeisti

L C’/
<šaLaiuvL&ni-^uilaLtut£.

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Matau, Maryte, tu ne

pasitiki manim. Nejau tu 
manai, kad aš galiu būti ta
vo gyvenimo nelaimės prie
žastimi? Tu, kuri pati esi 
mano gyvenimas! — malda
vo įtikėti Vytautas.

— Gyvenimas toks pai
nus, Vytuli... Bet... kam 
mums apie tai kalbėti. My
liu, ir atgal kelių nėra.

Vytautas apkabino ją per 
liemenį ir norėjo lėtai, nei 
pats sau nei jai nejučiom 
pasiekti jos lūpas. Marytės 
veidas ūmai surimtėjo. Ji 
pasuko veidą kažkaip į šo
ną lyg instinktyviai. Taip 
giliai glūdėjo jos skaistumo 
pradai.

Už tai ji dar labiau išau
go Vytauto akyse. Vytau
tas ir nežinojo anksčiau, kad 
gali taip stipriai mylėti, taip 
giliai pergyventi šį meilės 
jausmą, taip labai prisirišti 
prie kito žmogaus. Jis, ku
riam anksčiau moterys bu
vo tik silpnosios žmonijos 
pusės atstovai ir, kaip į 
silpną padarą, žiūrėjo jis 
kiek iš aukšto. Savo keliu 
jis moteriškę idealizavo. Tik 
ra moteriškė jam buvo kaž
kas švelnaus, kilnaus, lyg ir 
tobulo. Bent tik tokią mo
teriškę jis galėjo mylėti ir

mo. Kiekvieną kartą rūpe- apystovos. Pas savo šeimi- 
jo, kaip jis parėjo namo, ar ninkus aš mergaitė ir no- 
neatsitiko su juo kas blogo.

Vieną tamsią naktį, kai 
lauke staugė vėjas, nešioda
mas pusnis nuo vienos gat
vės į kitą, Marytė pati pa
siūlė savo draugui:

— Tiesa, Vytautai, aš ta
ve ir save varginu visai be 
reikalo. Brangus tėvų palai
minimas tokiam gyvenimo 
žingsnyje, bet pakeisti mano 
nusistatymo jokia žemiška 
jėga nepajėgs. Aš tavo, ir 
kada tik tu nori.

Vytautui šiurpas perbėgo 
per visą kūną nuo to pasa
kymo. Tokia brangi jam mo
teriškė, su tokiu gražiu ir

riu ramia sąžine žiūrėti iš 
ryto jiems į akis. Tik sie
loj aš tavo žmona.

(Bus daugiau)

Nuostolinga medžioklė
Emporia, Kas. — Lyon 

apskrityje šiomis dienomis 
buvo suruošta vilkų medžio
klė. Rezultatai tokie: žuvo 
penki kojotai ir keturi... me
džiotojai. Vilkų nerasta’

Tarsi, tamsa ir NKVD būtų neatskiriami draugai. Bene tik su tokia galėjo suartėti.
Kuri šituo švelnumu ir skais 
tumu netraukė jo akies, pro 
tokią jis praeidavo nesido
mėdamas ja. Moteris, kurią 
galima pirkti už pinigus ar 
už vaišes ir papuošalus, ga
lėjo suteikti, jam tik pasi
bjaurėjimą, ir visoks su ja 
artumas ar santykiai būtų 
jam bjauriu purvu, švaraus 
ir garbingo veido aptašky- 
mu. Tik blaiviu ir švariu 
būdamas, jis dar tik 25 me
tų amžiaus taip toli nuėjo, 
taip daug pasiekė gyvenimo, 
kelyj. Gal tai jam charak
teringa, kad ir gyvenimo

labiausiai į nemalonę pakliuvę ūkininkai ir darbinin
kai. Suprantama, neužmiršti ir šviesuoliai. Pereitų me
tų lapkričio mėn. 14 d. Kaune buvo juoda ir baiminga 
diena. Kauniečiai sustingo, išvydę 2,500 kalinių kolo
ną, varomą iš kalėjimo į geležinkelio stotį. Tuoj pas
klydo gandai, kad kalėjimas tuščias ir lauktina stam
bios naujų suėmimų bangos.

NKVD, Smert (“mirtis šnipams” — nauja organi
zacija kovoti prieš šnipus) ir kitų sovietinių ginkluotų 
pajėgų Lietuvai valdyti štabas siekia per 50,000. Kau
ne geriausi ir didžiausi pastatai apsėsti šiųjų svečių.
Vytauto kalne ištisas enkavedistų kvartalas, aptver
tas spygliuočiausiomis vielomis ir saugomas stipriau
sių sargybų. Provincijoje tarybinę nuotaiką palaiko va
dinamieji strabiteliai (šauliai), susibūrę po keletą šim
tų didesniuose miesteliuose. Strabitelius sudaro vietos draugę jis išsirinko bažny- 
burlokai ir atvežtieji tarybiniai piliečiai, šie strabite- čioj. Ne dėl to, kad jis bu
liai užmokesnį už nuopelnus pelno tiesioginiu būdu: tų labai pamaldus ar dievo- 
prisigraibsto iš ūkininkų. Iš pradžių karštai kovota su tas.
partizanais. Tačiau lietuviškųjų partizanų su procen- Vakarais, o dažnai jau pa
tais atsilyginta, nepagailint burliokiško kraujo. O koks ryčiais, kai reikdavo išeiti 
gi reikalas atkęliavusiam žmogeliui padėti galvą sve- & Marytės, Vytautas nuo- 
timoj žemėj už kažkokius neaiškius interesus?
KAS NE SU BOLŠEVIKAIS, TAS PRIEŠAS

Ūkininkams skirta pristatyti duoklė valdžiai beveik 
tokia pati, kaip vokiečių okupacijos metu. Smarkiau 
pasistengus, ūkininkas gali ištesėti. Tačiau, dėl dešim
ties kilogramų nepristatytos mėsos ūkininką be jokių 
didesnių formalumų išmeta iš ūkio, kaip stovi. Tokie 
ūkiai lieka be žmonių, lyg po maro. Be to, pažymėtina, 
jog ūkininkai turi mokėti nepaprastai aukštus mokes
čius. Vidutiniam ūkininkui per metus mokesčių susi
daro ligi 10,000 rublių. Šią sumą ūkininkams, žinant 
jų apsukrumą ir darbštumą, sumokėti nesudaro ypatin-

lat klausdavo:
— Brangioji, kam mums

skirtis, kam pusę brangaus 
laiko praleisti atskirai. Kaip 
man būtų gera, kad tu ma
ne išleistum į tarnybą, tu 
sutiktum mane sugrįžusį!..

— Gal greit baigsis, karas, 
Vytuli. Kaip dabar be tėvų, • 
be mamytės žinios...

Ir Marytei buvo gaila sa
vo draugo, kai tamsią, kar
tais audringą ir bjaurią nak
tį, jam tekdavo grįžti na-

Jūsų Radio Sugedęs!
Patarnarimo Prie*■

Kreipkitės Ekspertyvo

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taisom Visų ISdirbysčii} 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikui Rekordų.

TELEFONUOKITE: 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

ONECOATCOVERSN URENAME LT8AM MASM »•«. y. >. A
MOBMfHHMKS,

RENDUOJAM GRINŲIMS
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

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

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PIENAS RINKINYS 

S1EN OMS PO PIEROS 
Nuo — 18c. ir aukse, už Rolę

MAROUETTE
PAINT & HARDVVARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

K

fe

E3E

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namq 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

X
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Gražūs Draugijos

bar atvykęs svetimas žmo-j Kun. Jonas Vyšniauskas Wauia tvarka

Darbai
Bridgep<|rt. — ARD 2 aky 

rius rengia bankietą su gra
žia programa balaidžio 7 d., 
parapijos salėje, kurio pel
nas skiriamas vienuolyno 
naudai. Pradžia 6 vai. vak. 
Tikietus platina komisija ir 
rėmėjos. Kviečia visus da
lyvauti.

Balandžio 7 d., 7:30 vai. 
2 skyrius eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos. Mišios 
tą dieną bus už gyvus ir 
mirusius narius. Narės kvie 
čiamos susirinkti su drau
gijos ženklais.

Dvasios vadas kun. Pruns- 
kis skyriaus susirinkime pa
kalbėjo . apie šv. Kazimierą 
ir Lietuvos pabėgėlių sunkią 
būklę.

Narės išbuvusios 10 rae-

Stirienė, Pinką. Dukterys ir 
motina priklauso prie tų pa
čių draugijų. Lauksim ir 
daugiau naujų narių.

Skyrius gavo keturis am
žinus narius.

Per metinę centro vaka
rienę ir 2 skyrius pasveiki
no seseris su $100.00 sta
tybos fondan. Jau žemė nu-, 
pirkta, planai daromi. Lau
kiam daugiau amžinų narių.

Pasveikintį TT. Marijonų 
Bendr. seimą paskirta $5.00.

Kitas susirinkimas bus ba 
landžio 5 d., tuojau po pa
maldų, parapijos salėje. Pra 
šom visų narių atsilankyti. 
Turim svarbių reikalų svars 
tymui.

Komisija ir Valdyba

gus sunkiai suranda gatves. 
Nutarta pasiųsti laišką mies 
telio valdžiai ir pareikalau
ti, kad pasirūpintų tuo rei
kalu.

Nutarta dalyvauti mieste
lio valdžios susirinkime ir 
pareikalauti, kad miestely
je būtų daugiau švaros.

Nepamiršta ir organizaci
jų reikalai. Laiškas Fede
racijos 12-to skyriaus pri
imtas ir atstovai išrinkti 
lankyti skyriaus susirinki
mus, taip pat įneštų metinę 
mokestį $2.

Visi Cicero namų savinin
kai raginami prisirašyti prie 
šio klubo, kuris darbuojasi 
miestelio pagerinimui ir pa
čių namų savininkų naudai.

A. Valančius

vedė programą ir padėkojo 
lošėjoms už jų pasišventi
mą.

Vakarui surengti kun. J. 
Vyšniauskas įdėjo daug dar
bo ir triūso. Ačiū jam, taip 
pat ir už gražų vadovavimą 
programai, gi visiems atsi- 
lankusiems ir prisidėjusiems 
darbu ir aukomis. Seselės 
nepamirš visų savo maldo
se. Rėmėja

Chicagietis prigėrė
Crooked Lake, Wiscon- 

sin, rasta nuskendęs Kari 
Rheifus, čikagietis. Apie 
skenduolį pranešta Chicago 
policijai.

London. — Visoj Did. Bri
tanijoj įvesta nauja tvarka 
valgyklose — neduoti duo
nos kostiumeriui prie pilno 
valgio, nebent jis paprašo. 
Nauja tvarka įvesta, kad su
taupyti duonos, kurios ang
lams stokuoja.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.

ELZBIETA CI2AUSKIENE
GYVENO COMBOLA, PA.

Iš Namų Savininku 
Veiklos

Vajaus Vakaras 
Pasisekė UŽUOJAUTA

Marė 1946 m. kovo mėn. 22 dieną, 3:55 vai. p. p. sulau
kusi senatvės

Paliko dideliame nuliūdime tris dukteris švento Kazimie
ra Seserų Vinuolyne: Motiną M. Juozapą, Generalę Vyres
niąją, Seserį M. Andrėją, Seserį M. Konsuelą, ir dukterį Oną 
ir jos vyrą Thomas Rowan ir jų šeimą, seserį Veroniką Ma- 
tusevičienę (Irvington, N. J.) ir jos šeimą, seserėčią Seserį 
M. Karoliną, švento Kazimiero Seserų Vienuolyne, ir daugelį 
kitų giminių ir pažįstamų.

Laidotuvių gedulingos 'pamaldos įvyks švenčiausios Jėzaus 
Širdies parapijos bažnyčioje, New Philadelphia, Pennsylvania.

Nuoširdžiai prašome prisiminti maldose amžinos atminties 
Elzbietos vėlę.

. rapijos Namų Savininkų, Klū
tų, bankiete ga-Js dovanų ir | bo suairlnkįmas įvyko kovo

Cicero. — šv. Antano Pa- Town of Lake. — ARD

bus pagerbtos, būtent: O 
Brožienė, M. Janašonis, F. 
Kabutis, S. Mielienienė, E. 
Runelienė, S. Skirienė, A. 
Sadauskaitė, T. Uksienė, P. 
Jutkienė.

Skyriun įsirašė: Marijona 
Maslauskas, J. Runella ir U.

Golden Gale 
kvartetas

Sekmadienį, kovo 31 d., 
Chicago Opera House kon
certą duos Golden Gate 
kvartetas. Pradžia 3 p. m. Šį 
kvartetą sudaro šie vyrai: 
Alton Bradley, Connie Rid- 
dick, Henry Owens ir Clif- 
ford Owens. Jie visi yra ne
grai ir šiomis dienomis jų 
populiarumas yra pasiekęs 
labai aukštą punktą. Seniau 
dainavę kuopelių susirinki
muose Virginia valstybėje 
jie šiandien yra sensacija 
dainavimo srityje.

Jie savo dainavime varto
ja religinių giesmių būdą, 
labai įprastą negrų tarpe. 
Su jais dalyvauja ir keletą 
kitų negrų artistų, jų tarpe 
“Gatemouth” Moore ir pia
nistas Albert Ammons. Kon
certo tikietų kainos nuo 
$1.20 iki $3.60.

Viltis ir meilė — du svar
biausi dalykai, kurie pada
ro žmogui gyvenimą norin
gu.

20 d. Susirinkime dalyvavo 
daug narių ir daug svečių.

Veikiančioji komisija pra
nešė apie išlaidas mūs mies
telio ateinančiais metais. Į 
susirinkimą buvo pakviesti 
miestelio valdininkai, kad 
plačiau paaiškintų apie tas 
išlaidas. Atvyko tik iš res
publikonų partijos. Šie aiš
kino, kad nėra reikalo di
dinti miestelio išlaidas ir 
kelti namų savininkams tak
sus.

Susirinkime taipgi buvo į- 
vairių skundų. Vienas svar
biausių skundas dėl parašų 
(signs), kurios aiškiai pa
žymėtų gatvių numerus. Da-

1-mo skyriaus metinis va
jaus vakaras pasisekė. Žmo
nių atsilankė labai skaitlin- J 
gaj. Mat, daugelis norėjo 
pamatyti West Pullman so- 
daliečių vaidinimą.

Vaidinime ‘Plerškininkės’ 
dalyvavo sekančios: J. Rat- 
kevicz, D. Gerdas, D. Perėd- 
na, B. Konstant, M. Zube, 
E. Taranda, L. Juknis, V. 
Radavičįus. Prijuokino iki 
soties.

Antrą veikaliuką “Ponas 
Dauganoris’’ lošė sekantieji: 
D. Perėdna, R. Bartkus, V. 
Taranda, V. Radavičius, G. 
Savicz, B Konstant, E. Ta
randa, A. Vilimavičius, J. 
Ratkauskas. Visį gerai at
liko savo roles.

Švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos Centras reiškia giliausią užuo
jautą DIDŽ. GERB. MOTINAI MARIJAI 
JUOZAPAI, švento Kazimiero Seserų 
Kongregacijos Viršininkei, SESEREI MA
RIJAI ANDREJA, SESEREI MARIJAI 
KONSUELA, mirus jų brangiai, mylimai 
motinai ELZBIETAI ČIŽAUSKIENEI.

Užuojauta lydima dviejų Šventų Mišių 
auka.

Antanina Nausėdienė, Pirm. 

Veronika Galnaitė, Rast.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senu, atdari) 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai ltei- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prajaunančios y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis) Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žals

das. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, ftąšų ir sutrflklmų 
pražallnlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls nležšjlmą. At vedina va
dinamą Athlete’a Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po »1.OO, 1.75, Ir t.OO,

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog |t— .

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 89, III.

UŽUOJAUTA
Mirus jų motinai ELZBIETAI ČIŽAUSKIENEI, 

reiškia užuojautą DIDŽ. GERB. MOTINAI MARI
JAI JUOZAPAI, Šv. Kazimiero Seserų Kongrega
cijos Viršininkei, SESEREI MARIJAI ANDREJA, 
SESEREI MARIJAI KONSUELA

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONT B.

PETK

“Draugo” Redakcija ir Administracija

A. A.

ELZBIETA ZUBAS (po tėvais Bagvilaitė)
Gyveno 7126 S. Mozart St.
Mirė Kovo 22 d., 1946 m. 2:05 vai. ryte'.
Gimus Lietuvoje, Kilo iš Šiaulių apskričio, Vaiguvos parapi

jos, Albaičių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdini)®: vyrų. Dr. Pranciškų A.; seserį Ma

rijoną ir šįvogerį Joną Norvainius ir jų, šeimą; pusbrolį Joną Pilki 
ir jo šeimą; 5 pusseseres Olesę Gajauskienę, Mikaliną Raubienę, 
Stefaniją Sherellenę, Bronislavą Andrulitenę ir Marijoną Gudavičie- 
nę ir jų šeimas, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Keistučio Paš. Kliubo.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kop-lyčioj — 6845 South 

Western Avė.
Laidotuvės įvyks Antrad. — Kovo 26 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėta į Gimimo gv. Pan. 

Marijos parapijos bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaJdų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nlūdę: Vyras, Sesuo, švogeris, Pusbrolis, Pusseserės Ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Antanas M. Phillips. Tel. YARda 4908.

MAZEIKAEVflNS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marųuette Park

6845 S. Westem 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.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company Į 

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F., Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI: 
Chicagos 

L i e t a v i g 
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANGU 
Patarnau jam 
dieną ir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS

4605-07 S. Hermi,age 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

J. LIULEVICIUS
Phone YAllds 4908

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

P. J. RIDIKAS
Tel. LAF. 3572

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
Telephone YARds 1419

R
I
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Kokius Maskvos senvičius

Lietuviški kvislingai valgo!
DAILY VVORKER, INTERNATIONAL LABOR DE- 

FENSE, NEW MASSES IR KITI GAUNA PO $1,000

Kai lietuviškiems komu
nistams pasakai, kad jų va-
dai yra gerai

doja komunistinei propagan
dai Amerikos Jungtinėse 

maitinami j Valstybėse, tai kiekvienas
Maskvos peniukščiai, kad jų 
laikraščiai gauna nuolatinę 
Stalino stipendija, kad Mas
kva didelius fonaus panau-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

r^=
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

^rn Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROIIjED STF.AKS IR CHOPS MfSŲ SPECI AUYBft 
Ravioli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 metams 
į500.00 otdymo 

POLISAS
$4.00 metams

J. A. Shulmistras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—-LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.I IM
fe

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

U Mūsą Dirbtuves

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas 1

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

TtUntančial Pilnai Patenkintų Plrkfjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

akis išvertęs ginčija, kad tai 
paprastas fašistinis melas. 
Girdi, tai Hitlerio propagan
da. Tačiau ylos maiše nepa
slėpsi, faktų saujoj neuž- 
gniauši.
FAKTAI Į ŠVIESA

Georgia valstybės kon- 
gresmonas Cox pradėjo vilk
ti į šviesą faktus, kad Sov. 
Rusija pila pinigus šiame 
krašte propagandai už ko
munistinę revoliuciją ir pa
grobimą į savo rankas vy- 

į riausybės. Faktams paremti 
I jis parodė fotostatines nuo
traukas čekių — tūkstan
čiams dolerių — kuriuos yra 

; gavusios įvairios “fundaci
jos”, inkorporuotos Dele-

i ware valstybėje.
j SENVIČIAI 
LAIKRAŠČIAMS

Komunistiniams laikraš
čiams riebūs senvičiai nuo
latos plaukia iš Maskvos. 
Kitaip tie laikraščiai neiš
silaikytų, nes tiražas skai- 

! tytojų nėra didelis. Pavyz- 
! džiui, Daily Worker, oficia- 
į liam Amerikos komunistų 
' organui, Maskva mėčioja 
tūkstantines. International 
Labor Defense, New Masses, 
komunistinio fronto šulai, 
taipat gauna tūkstantines.

Kiek gauna lietuviški ko
munistų laikraščiai — Čika- 

==%

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 P0USAS

Trims metams 
Pradedant nuo$5.00

-F'*-

NEPANAUDOTA KARUI

Ft. Sill lauko artilerijos mokykloj šiomis dienomis ati
dengta ši milžiniška kanuolė ant motorizuotos tankos. 
Kanuolės vamzdis 240mm. 350 svarų šovinį ji neša 26,400 
yardų. Kanuolė sveria 53 tonus. Tankas gali važiuoti 
20 mylių į valandą. Jog įgula 18 vyrų. ši kanuolė buvo 
dirbama Paiifiko frontui — Japonijos apšaudymui iš to
limos distancijos. Tačiau nebuvo panaudota, nes jos dar 
neparuošus, įvyko mūšių paliaubos. (Acme-Draugas)

goj ir Bruklyne — nepasa
koma. Lietuviška komunisti
nė spauda ir jos redaktoriai 
priklauso nuo Daily Worker. 
Jie yra to Stalino organo A- 
merikoj agentai, jo progra
mos vykdytojai, lietuviškai 
visuomenei zauniją apie vi
sokias komunistines “lais
ves” ir “rojų” darbininkams. 
Kaipo tokiems, aišku, ir gi 
netrūksta hotdogs’ų, gerokai 
pateptų muštarda. Priputę 
tų senvičių lietuviški komu
nistai visus keikia, visus na- 
ziais plusta kad ir toliau jų 
judošystė būtų smaluojama 
doleriais, kuriuos siunčia čio
nai Maskva.
MASKVA APMOKA UŽ 
SKELBIMUS

Mississippi valstybės kon- 
gresmonas Rankin iškėlė 
aikštėn “Piliečių Komiteto” 
skelbimą, kuris New York 
Times tilpo per visą puslapį. 
Skelbimas reikalauja panai
kinti Wood-Rankin komite
tą, įsteigtą priešų veikimui 
Amerikjo tirti. Šis skelbimas 
kainavęs kelioliką tūkstan

K

J

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 6Šth Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS
----------i.r 1 —

čių d!ol. Kas jį apmokėjo? Be 
abejonės Maskva.
BANDYMAS SUNAI
KINTI FBI

Minėtas “Piliečių Komite
tas”, neturėdamas tiesiogi
nių pajamų, tūkstančius žar
sto panašiems skelbimams. 
Kai pareikalaujama Komite
to parodyti knygas, tai, pe
lėda pradeda dienos metu 
matyti ir pakyla į aukštį. 
Šis Komitetas yra pasimojęs 
sunaikinti net Federalį In- 
vestigacijos Biurą, nes, tur 
būt, žino, kad jame randasi 
pusėtinai rekordų iš komu
nistų veikimo krašto pražū
čiai.
REIKALAUJA KOMU
NISTUS MEST LAUK

Kentucky valst. kong. May, 
Kongreso Militarių Reikalų 
Komiteto pirm., reikalauja, 
kad Valstybės Department’- 
as pradėtų valytis nuo komu
nistų ir komunistinio elemen
to. O kongr. Rankin, sako, 
reikalausianti, kad, prade
dant prezidentu; kiekvieno

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

★ ★ ★

Velykoms tik 
margučiai, ne 
vištukai

Prieš Velykas visi dažo, 
marguoja kiaušinius. Kaiku- 
rie vištukų augintojai pana
šiai elgiasi ir su gyvais viš- 
tukais: juos įvairiai nudažo 
ir paskui pardavinėja vaikų 
malonumui.

Anti-Cruelty Society pas
kelbė įspėjimą vištukų da
žytojams, kad susekus tokį 
biznį jie bus traukiami atsa
komybėn. Dažytų vištukų 
pardavinėjimas Illinois val
stybėj yra įstatymu drau
džiamas.

Nauja ligoninė
Mercy vardo ligoninė nu

pirko 100 pėdų bloką žemės 
prie Erie, Huron, St. Clair 
ir Fairbanks gatvių, £nt 
kurios bus statoma ligoninė 
už penkis milionus dolerių. 
Nauja ligoninė turės 500 lo
vų.

Dabartinė ligoninė, kurią furkočiams 
administruoja Gailestingu
mo Seserų Kongregacija pa
siliks ir pastačius naują 
ligoninę.

Statyba naujos ligoninės 
prasidės 1948 metais.

department’o viršininkai im
tųsi valymo komunistų ir jų 
agentų iš atsakomingųjų 
vietų, nes, gaudamai dideles 
federalės ir valstybių algas, 
jie dirba ne savo krašto, bet 
Rusijos naudai; dirba už ko
munistinę revoliuciją, kuri 
pražudytų mums visiems 
laisvę. S.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deimanti 
nius žiedus, rašomas plunksna*

1 r įvairius kitu# 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas!

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
YVATCHMAKER 

J E YVE LR V _ MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

r
STASYS LITWINAS SAKO:

DABAR -
REIKMENIS”. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

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

Rflšles Insullacijos Materiolo — Šturmo Langų —- Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 9. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212

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

""B a ■ S?

n

®5

Vis da abejojama
Carrol Williams, 9 metų 

mergaitės, kurią prieš ke
liais dienas turtingas vyras 
J. F. Lincoln sumušė ir pa
šovė, vis da abejojama pa
sveikimu. Be įlaužimo gal
vos kiaušo, X-Ray parodė 
vieną šautuvo kulką įstrigu
sią krutinjė. Dvi kulkos bu
vo perėjusios per dešinį pe
tį, o trys kairiąją šlaunį.

Pikradario tėvas prašė li
goninės dėti geriausias pas
tangas, kad mergaitė pas
veiktų.

Gavo aerodromą
Prieš porą dienų buvęs 

kariuomenės Douglas vardo 
aerodromas, prie Higgins ir 
LaGrand gatvių, perduotas 
Chicago miestui. Aerodro
mui priklauso 1,080 akerių 
žemės. Miestas aerodromą 
gavo dykai.

Karakul auginto
jai seimavo

Virš 50 augintojų avių 
karakul veislės seimavo Chi- 
cagoj. Iš pranešimų pasiro
dė, kad šiuo metu Amerikoj 
randasi 600 gardų, kuriuose 
auginama 25,000 tos veslės 
avių. Jų kailis naudojamas

Grįždami namo
žuvo

Mt. Vernon, III. — Čika- 
giečiai O. Zimmerman, pre
zidentas automobilių dalių 
firmos, ir jo žmona, grįžda
mi namo iš Hot Springs, kur 
buvo išvykę atostogų, žuvo 
jų automobiliui susidūrus Į chicago III 
su troku.

Gavo šešis 
plaučius
Šių metų “Dešimtukų Pa

radas davė galimybės Nat. 
Fundation for Infantile Pa- 
ralysis įrengti Municipal Tu- 
berculosis Hospital šešis 
“geležinius plaučius”. Dabar 
Cook apskritis turės viso 47 
tokius “plaučius”.

Išneše seifą su 
pinigais

Iš Burhop’s žuvų krautu
vės, 545 N. State St., vagys 
pavogė 1,000 svarų seifą, ku
riame, sakoma, buvo $3,000 
pinigais.

Atmatų rinkėjas
žuvo

Peter Joyce, vienas darbi- Numato Mažinimą 
ninku prie miesto troko Į
kurs surenka atmatas iš už
pakalinių gatvaičių, tapo su
važinėtas to paties troko.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pirmadienis, kovo 25, 1946

X Ona Rymavičienė, iš 
Brighton Park, savo namuo
se, 4046 S. Francisco Avė., 
gegužės 11 d. rengia pramo
gą Tėvų Pranciškonų vie
nuolyno, Greene, Maine, nau 
dai.

X Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Chicago aps 
kritis prašo visų įsidėmėti, 
kad metinis tos apskrities 
išvažiavimas šįmet bus lie
pos 21 d., Dan Ryan miš
kuose.

X ARD 1-mo skyriaus, iš 
Town of Lake, vajaus vaka
ras, kovo 17 d., parapijos 
salėj, puikiai pavyko. Soda- 
lietės iš West Pullman at
vaidino komediją “Ponas 
Dauganoris”. Vakaruį vado
vavo kun. J. Vyšniauskas.

X Valerija, Dabužinskie- 
nė, iš Cicero, paaukojo Lie
tuvių Pabėgėlių Spaudos 
Fondui $3, iš kurio yra ap
mokamos “Draugo“ prenu
meratos pabėgėliams Euro
poje. Kas iš eilės paseks jos 
pavyzdžiu.

X Zofija Zamulienė - Pap
lauskaitė, šiuo metu gyve
nanti Vokietijoj, ieško Onos 
ir Valerijos Paplauskaičių, 
kilusių iš Papilės parapijos, 
ir ištekėjusių už Biliūno ir 
Medžiūno, ir brolio Aleksan
dro. Ieškomieji gali atsišauk 
ti šiuo adresu: Ona Lisaus
kienė, 4503 S. Paulina St.,

X Mrs. Berta Marger, Da- 
rius-Girėnas Unit No. 271, 
publikacijos pirmininkė, pra 
neša visiems, kad ruošiama 
kortavimo ir kauliukais žai
dimo pramoga (Card and 
Bunco Party), kovo 27 d., 
Darius-Girėnas salėj, bus 
tikrai nepaprasta. Legio- 
nierkos visuomet suruošia 
turiningus vakaru?, Pradžia 
šios pramogos 7:30 vai.

X Antanas Metriks, vy
ras žinomos veikėjos muzi
kos srity O. Metrikienės, jo 
jo švogeriai: dr. Kwinn su 
žmona ir kun. Kwinn, buvo 
išvykę į San Diego, Calif., 
kur Antano brolis Stanley 
Metriks yra apsigyvenęs ir 
įsigijęs nuosavybę. Gerokai 
paviešėjęs Antanas Metriks 
jau grįžo namo, o broliai 
Kwinn dar pasiliko plačiau 
pasidairyti po Kaliforniją.

Maisto U. S. Zonoje
BERLYNAS, kovo 23. — 

Lt. gen. Lucius D. Clay nu
rodė, kad greitu laiku pri- 
seig žymiai sumažinti mais
to kiekius U. S. okupacijos 
zonoje, ir sakė, kad padėtis 
yra “labai rimta.” Nors 
buvo tikėtasi, jog generolas 
šiandien paskelbs maisto 
sumažinimą, jis pasakė tik, 
kad kiek numatoma, priseis 
sumažinimą vykdyti.

su šunimis
New York, N. Y. — čia į 

uostą įplaukė laivas su 109 
šunimis, kuriuos Amerikos 
kareiviai, esantieji Vokieti
joj, siunčia namo dovanų. 
Vieno šunies laivakortė kai
navo $75. Kelionėje du šu- 
nes nugaišo.


