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IRANAS REIKALAUJA SKUNOO SVARSTYMO
Baltijos Šalys Rojus Rusų Kariams; 

Lietuvės Turi Dirbti Sibiro Miškuose
Bymes (spėjo Jungtines Tautas;

Irano Klausimas Bus Svarstomas
(LAIC Žinios)

NEW YORKAS. — Vien 
tik pašalpoms ir pensijoms 
raudonosios armijos ka
riams Estijoje, kaip prane
ša “Izviestija” Nr. 48,1945 
m. buvo išmokėta 23 mili
jonai iš visasąjunginio 
biudžeto ir vienas milijonas 
iš vietinio. Raudonosios ar
mijos kariams ir karinin
kams Estijoje pavesta 46,- 
027 hektarai (daugiau kaip 
110,000 akerių) žemės; 3,331 
raudonarmiečių šeimų gavo 
Estijoje po sodybą su visu 
ūkio inventoriumi.

Jiems buvo atiduota kar
vių, arklių, kiaulių ir pauk
ščių. Mašinų-traktorių sto
tys raudonarmiečių ūkiams 
padeda išarti-apsėti laukus 
ir nuimti derlių.

Valsčiuose žmonės varo
mi dirbti raudonarmiečių 
ūkiuose. Vien Estijoje, kaip 
praneša tasai pats “Izvies- 
tija,” valstiečiai atidirbo 
2,000 dienų raudonarmie
čiams pavestuose ūkiuose. 
Valstiečiai varomi raudon
armiečių šeimoms kirsti ir 
vežti malkas; raudonarmie
čių šeimoms buvo suvežta 
15,000 kubinių metrų malkų 
(apie 530,000 kubinių pė
dų).
Išvaro Baltiečius, Atiduoda 

Rusams

Kaip matyti iš sovietų 
laikraščio apžvalgos — dau
gelis ūkių pavedami su vi
sais padargais gyvuliais ir 
paukščiais raudonarmiečių 
šeimoms, gi jų kaimynai 
varomi baudžiavos darbams 
dirbti.

Kyla klausimas kur gi 
dingo ten anksčiau buvę 
3,331 estiškos šeimos?

UNRRA ir SSSR Zona
r v . .Kaip žinome, isvietmtuo- 
sius Europos žmones, jų 
tarpe ir lietuvius, britų, 
amerikiečių ir prancūzų zo
nose maitina UNRRA. Ta
čiau, kaip praneša “The 
Army Quarterly, ” sovietai, 
nors ir būdami UNRRA na
riais, niekada neleido UN
RRA įkelti kojos į jų oku
puotą Vokietijos dalį.

Metu kai sovietiškieji 
UNRRA delegatai landžioja 
po britų, amerikiečių ir 
prancūzų užlaikomas stovy
klas, tos pačios UNRRA 
nerusiški atstovai neįlei
džiami į, SSSR zoną.

Tas pats armijos žurna
las pažymi, kad Rusijos pi
liečių repatrijavimui buvo 
duota pirmenybė; iki perei
tų metų lapkričio 2 d. į Ru
siją buvo grąžinta 2,045,690 
Rusijos piliečių, ir tik 33,- 
146 jų buvo likę.

Karo belaisvių neskaitant, 
iki šios žiemos pradžios 
apie 5 milijonai išvietintųjų 
grįžo namo Ne vienam jų 
padėjo UNRRA.
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•PRIVERČIA lietuves 
PIAUTI MEDŽIUS

Gavome žinių, kad įvai
riuose Sibiro miškuose iš po 
prievartos dirba lietuvės 
moterys, net mažus kūdi
kius turinčios. Tai vis bol
ševikų išdeportuotos lietu
vės. Jos turi piauti me
džius. Joms mokamas labai 
skurdus atlyginimas, taip 
kad jos vos tegali skurdžiai 
pramisti, gi nusipirktį dra
bužių neįstengia, o iš Lietu
vos atvežtieji baigia plyšti. 
Suprantama, kad žiemos 
metu jos kenčia neišpasaky
tą šaltį.

Rusai Stengiasi iš Visur 
Išgauti Baltiečius

Sovietai iš Švedijos, Bel
gijos, Prancūzijos ir kitų 
silpnučių kraštų, kaip įma
nydami, stengiasi išgauti 
baltiečius. Kodėl gi jie ne
grąžina desėtkų tūkstančių 
išdeportuotų į Aziją? Ko
munistų laikraščiai, savo 
laiku, rašė esą tie žmonės 
buvo evakuoti saugant juos 
nuo nacių nelaisvės. Na
ciams žlugus, atrodo, kad 
tie žmonės jau senai turėtų 
būt grąžinti į savo vietas.

Kaip matome, tie žmonės 
vis tebedirba vergų darbus; 
gyvena pusbadžiu, kenčia 
Sibiro speige šaltį, neišski
riant moterų siu mažame
čiais vaikais. Tuo pačiu me
tu, sovietų prokurorai, kur 
tik gali (ypatingai propa
gandiniuose teismuose), sa
ko sieksnines kalbas apie 
nacių nusikaltimus prieš 
žmoniją ir humanizmą!
TURI GARBINTI ‘TAUTŲ 

VADĄ

Vasario 20 d. Vilniuje bu
vo pradėti Lietuvos mokslo 
akademijos posėdžiai, ku
rie tęsėsi keturias dienas. 
Atidarymo kalbą išdrožė 
Matulis. Garbės prezidiu- 
man buvo “vienbalsiai” iš
rinktas Politbiuro (politinis 
komunistų, partijos komite
tas, faktinai valdąs visą 
SSSR) su “tautų vadu” 
Stalinu.

Faktas, kad Lietuvos aka
demikai yra verčiami į gar
bės prezidiumą simbolingai 
kviesti valdančią viršūnėlę, 
parodo kaip toli šunoudega- 
vimas Lietuvoje yra pažen
gęs.

Sunkių okupacijos sąlygų 
nežiūrint, Lietuvos moksli
ninkai savo posėdžiuose vis
gi bandė svarstyti kai ku
riuos Lietuvos gerovę lie
čiančius reikalus: elektrifi
kacijos bazės Lietuvoje, 
Lietuvos mineralinės atsar
gos, tautos ūkio atstatymas, 
bendro penkiems ateinan
tiems metams moksliniems 
tyrinėjimams plano nusta
tymas ir t.t. Be to, prof. 
Balčikonis laikė paskaitą 
apie lietuvių kalbą ir lietu
vių kalbos žodyną.

PREZIDENTAS TRUMANAS DEMOKRATŲ VAKARIENĖJE

Prez. Trumanas didele šypsena klausosi kalbos demokratų partijos Jackson Day 
vakarienėje, kuriai politikieriai užsimokėjo po $100 už bilietą, kad papildyti partijos 
iždą. šalia Prezidento yra jo duktė Marga ret. (Acme Telephoto.)

NEW YORKAS, kovo 25. 
) —U.S. Valstybės sekr. Byr- 
j nes šiandien įspėjo Jungti
nes Tautas, kad “nė viena 
tauta neturi teisės paimti 
teisę į savo rankas” išaiški
nimui tarptautinių ginčų. 
Byrneg įspėjimas buvo pa- 

! darytas, jam, ir per jį Prez. 
Trumanui sveikinant delega
tus pirmame Jungtinių Tau
tų apsaugos komisijos posė
dyje savo naujoje, bet lai
kinoje būstinėje.

‘Turi Būti Susivieniję’
Tuo pat metu, Irano am

basados pareigūnas pareiš
kė, jog Iranas toliau reika
laus, kad komisija ištirtų, jo 
ginčą su Rusija, nežiūrint 
Maskvos pranešimo, kad ru
sų kariuomenė išeina iš jo 
krašto.

Murray Sako Nesikiš j UAW Ginčą; 
Reuther Kviečia Thomas Debatuoti

ATLANTIC CITY, N. J., 
kovo 25.—CIO prez. Murray 
baigė kalbą CIO automobi
lių darbininkų unijos seime 
šiandien išgirdamas R. J. 
Thomas, unijos prezidentą, 
kuris šiuo metu kovoja su 
vice prez. Walter Reuther 
už UAW prezidentystę.

Murray užginčijo, kad jis 
atvyko čia dalyvauti karš
toje UAW politinėje kampa
nijoje. Thomas rėmėjai pa
skaitė jo žodžius užgyrimu, 
o Reuther pasekėjai sakė 
tai yra tik įprotis apkabinti 
unijos vadą ir jį išgirti.

Murray sakė raportas, 
būt jis suėjęs su General 
Motors faktų tyrimo komi
sija ir įkalbinęs juos suma
žinti rekomenduotiną algų 
pakėlimą nuo 24 nuošimčių 
iki 19l/2 centų valandai, bu
vęs “pasmerktinas melas.”

Vienas Kitą Kaltina
Thomas, ieškodamas 7-to 

termino kaipo UAW prezi
dentas, sakė Reuther prieši
nasi CIO politikai ir yra 
AFL vadų “pastumdėlis,” 
norįs įtraukti UAW į darbo 
federaciją.

Reuther kvietė Thomas 
eiti į debatus su juo šį va
karą, kuriuose būtų galima 
visais reikalais išsikalbėti,

Vėliausių Žinių Santrauka
—Herbąrt Hooveris Romoje sakė jeigu bus galima mai

tinti Europą per 120 dienų, tai pavojus pradings.
—Kongreso vadai rodo didelio susidomėjimo prelato 

Fulton J. Sheen pranešimu, kad pilnateisis sovietų agen
tas buvo suimtas dirbdamas Kongreso komiteto darbą.

—Anglijos misija Indijos nepriklausomybės reikalu 
pradėjo pasikalbėjimus su indėnų vadais New Delhyje.

—Raportai iš Mukdeno sako kiniečiai komunistai smar
kiai priešinasi valdžios kariuomenei Mandžurijoje.

—Minkštos anglies kasyklų savininkai atsakė į John 
Lewis reikalavimą ligoninės ir gerbūvio kasai.

—Prez. Trumanas paskyrė devynių asmenų komitetą 
ištyrimui atominės bombos išbandymų liepos ir rugpjūčio 
mėnesiuose. Tas komitetas patieks savo raportą Prezi
dentui.

—Prancūzija nutarė nekeiti Ispanijos klausimo UNO 
konferencijoje, manydama, išgauti naują “Keturių Didžių
jų pareiškimą Ispanijos žmonėms nuversti gen. Franco.

bet Thomas sakės turįs su
sirinkimą ir negalįs daly
vauti.

UAW Unija Streikuoja 
Plieno Dalyku Fabrike

CLEVELAND, kovo 25.— 
CIO-UAW darbininkai šian
dien sustreikavo Midland 
Steel Products fabrike. Vie
nas sargybinis sakė maž
daug 300 pikietininkų susi
rinko prie fabriko vartų.

Fabrikas gamina rėmus ir 
dalis keliems dideliems au
tomobilių fabrikams.

Valstybės Policija
Užvaldė Yale Fabriką
STAMFORD, Conn., kovo 

25.—Valstybės policija šian 
dien perėmė sustreikuotą 
Yale & Towne fabriką. Ra
portuota mašinistų unija 
(AFL) už tai svarsto šauki
mą bendro streiko visame 
mieste protestuoti tą poli
cijos veiksmą.

Policija užvaldė fabriką 
po maištynių vakar. Trys 
vyrai buvo suareštuoti, kal
tinami užpuolimu užvaizdos 
einančio į darbą.

Baruch Įspėja U.S. 
Pratęsti OPA Aktą

WASHINGTON, kovo 25. 
—Bernard M. Baruch pa
reiškė atstovų komitetui, 
kad jeigu nebus pratęstas 
kainų kontrolės aktas, tai 
visa krašto ekonomija su
smuktų. Tarpe kitko, Bar
uch sakė turėtų būti su
stabdytas visas streikavi- 
mas bent vieniems metams.

Stačiai kalbėdamas, 75 
metų amžiaus finansierius 
ir patarėjas prezidentams 
pasiūlė 13 punktų programą 
ir sakė darbininkai, pramo
nė, politikieriai ir kitos gru
pės turi priimti kartųjį su 
saldžiuoju jeigu norima su
laikyti “rimtą pralaužimą” 
stabilizacijos linijoje.

Neturime Pasiduoti 
Rusijai: Rooseveltienė

LOS ANGELES, kovo 25. 
—Mrs. Eleanor Roosevelt 
šiandien išvyko į San Fran- 
cisco tęsti savo kalbų marš
rutą. Kalbėdama čia, ji pa
reiškė, kad Rusija turi iš
mokti, jog yra tam tikrų 
dalykų, dėl kurių Amerika 
nedarys kompromiso.

VATIKANAS U2GYRĖ
STALINO PAREIŠKIMĄ
VATIKANAS, kovo 25.— 

Osservatore Romano, ko
mentuodamas. apie Associat
ed Press pasikalbėjimą su 
Stalinu, pažymėjo, kad jis 
prideda savo užgyrimą prie 
kitų. Vatikano organas sakė 
buvo krikščioniška “didelės 
politinės galybės galvai” 
patvirtinti, jog reikia ugdy
ti vien tik taikos liepsną.

KALENDORIUS
Kovo 26 d.: Šv. Liudge- 

ras; senovės: Dorulis ir Gė
la.

Kovo 27 d.: šv. Jonas Da
maskietis; senovės: Meldutis 
ir Borėją.

ORAS
Lietinga ir vėsiau.

Rusai Pradėjo Nešdintis Iš Irano
TEHRANAS, kovo 25. — 

Princas Mozaffar Firouz, 
kalbėdamas už valdžią, sakė 
rasai jau pradėjo evakuoti 
Iraną, ir “jeigu neįvyks 
koks netikėtumas evakuaci
ja ims penkias savaites.”

Firouz sakė rusai išėjo iš 
Keraj, apie 20 mylių šiaur
vakariuose nuo Tehrano, 
kur jie turėjo 2,500 karių 
garnizoną, evakuoja Kazvin, 
arčiau Azerbaidžiano, ir 
evakuavo Meshed, rytinio

Atmeta Lenkų Reikalavimą Stabdyti 
UNRRA Šalpos Teikimą Tremtiniams

ATLANTIC CITY, kovo 
25.—Britų valstybės, minis
tras Philip Noel-Baker šian 
dien atsišaukė į Jungtines 
Tautas atmesti lenkų reika
lavimą sustabdyti UNRRA 
šalpos ir prieglaudos teiki
mą politiniems tremtiniams.

Jis užginčijo lenkų ger
būvio ministro Jan Stan- 
czyk kaltinimą būk genero
lai priešingi naująjai Lenki
jos vyriausybei buvo pasta
tyti pozicijoje, kur jie daro 
įtaką į išvietintų lenkų po
litinę galvoseną.

Rusams Įsakyta Šnipinėti Amerikoje
MONTREAL, kovo 25. — 

Teismui šiandien buvo pa
tiekta pirmas dokumentalis 
įrodymas, kad Rusijos šni- 

I pams Kanadoje buvo įsaky
ta praplėsti savo veiklą į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Taipgi patiekta keli 
slapti pranešimai tiesiai iš 
Maskvos, kuriuose buvo 
duota instrukcijos išgavi
mui informacijų apie sprog
stančias medžiagas arba su
ėjimui su sovietų agentais 
Kanadoje ir Londone.

Šie ir kiti dokumentai bu
vo patiekti išklausyme pa
ruošiamosios bylos prieš 
Fred Rose, komunistą narį

Vol. XXX

Byrnes perskaitė Prez. 
Trumano trumpą pasveikini
mą, kuriame Prezidentas 
pabrėžė reikalingumą vi
soms priklausančioms tau
toms “pasilikti susivieniju
sioms ir toliau bendrai dirb
ti, kaip bendrai kovojo už 
taiką ir laisvę.”

Sutiko Dėl Atidėjimo
Atidėjimas Irano klausi

mo svarstymo buvo padary
tas po to, kai amerikiečiai 
gavo rusų delegacijos žodį, 
kad jo atidėjimas vienai 
dienai yra jiems priimtinas.

Tuo būdu delegatai gaus 
daugiau laiko išstudijuoti 
oficialius raportus apie ru- 

I sų pasitraukimą iš Irano. 
Žinoma tik, kad Amerika 
reikalaus Irano ir Rusijos 
raportų apie susitarimą.

Irano pasienio srityje.
Ghavam Laimėjimas

Sovietų ambasadorius E. 
V. Sadchikov vakar naktį 
painformavo Irano valdžią, 
kad rusų kariuomenė pra
dėjo pasitraukimą. Keraj ir 
Meshed buvo evakuoti va
kar naktį.

Firouz sakė, “šis yra di
delis asmeninis laimėjimas 
premjerui Ghavam ir ištei
sinimas jo nusistatymo.”

Nepalaiko Maištininkų
Noel-Baker sakė “niekas 

nenori nei svajoja, kad UN
RRA palaikytų politinius 
sąjūdžius bandančius su
kelti suirutę jų tėvynėse.”

Tuo tarpu UNRRA ištek
lių taryba raportuota pasi
ruošusi rekomenduoti didelį 
aprubežiavimą javų vartoji
mo degtinės darymui arba 
šėrimui gyvulių ir paukščių, 
sakant, kad javai bus ge
riau suvartojami maitinant 
pasaulio alkanuosius žmo
nes.

Kanados parlamento ir vie
ną 14 kanadiečių apkaltintų 
perdavimu informacijų so
vietų agentams.

Slapti Įsakymai
Instrukcijos rusų šnipams 

buvo atpažintos Ivoro Gou- 
zenko, buvusio Rusijos cif- 
rų tarnautojo, kuris atidavė 
žinias apie šnipus Kanados 
valdžiai.

Buvo memorandumas iš 
pulk. Nicholai Zabotin, rusų 
atašė Kanadoje, kurį Rusija 
nesenai atšaukė, kuriame 
buvo duota užduotis tūlam 

i“Debouz,” kuris buvo Rose 
slapyvardis.
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Iš Prancūzjos Lietuvių Gyvenimo
STRASBOURGO LIETUVIAI IŠKILMINGAI MINĖJO
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Viena iš daugiausia šio gonų ir smuiko muzikos. Vi- 
antrojo pasaulinio karo nu-1 sį mintimis tuomet skrido 
skriaustų tautų, yra mūsų j pavergtą Tėvynę prašyda- 
lietuvių tauta. Tačiau lie- mi jai Aukščiausiojo pagal- 
tuviai, nors ir būdamį labai bos... ir ne vienam išvar- j 
žiauriai karo audros pri-1 gūsiais skruostais riedėjo i 
trenkti ir po visus pasaulio Tėvynės meilės išspaustos : 
kraštus negailestingai išmė- į ašaros...
tyti, nenuleidžia beviltiškai ; Vieax Chateau saiė, ku-1 
rankų, bet tiki kad teisin-. rioje n yal turėjo 
gumas laimės ir kantriai iškilmingas posėdis su me- 
laukia. Lietuvių tautos sū-|nine dalimi įr bendru po_ 
nūs ir dukros, kuriame kraš-i buyiu jau 16 yal buv0 pil.
te jie bebūtų, buriasį visi į, Tėvynę mylinčių lie-
krūvą, lavina savo moksli- L uyių 17 yal iŠ8taty-
nes, menines ir kitas dva- ta paVyZdįn,gų lietuvių iš 
sines jėgas,ir kiekvienai pro ' gimtGjo krašto atsivežta 

gražioji Lietuvos trispalvė. į 
Iškilmingą posėdį atidarė , 
kun. J. Krivickas pakvies- į 

ta atkreipė į savo net ir j damas pirmininkauti adv. B. | 
didžiųjų tautų dėmesį ir nu- I Paramską ir sekretoriauti

gai pasitaikius rodo pasau
liui savo kultūrinius laimė 
jimus. Tuo būdu mūsų tau

sipelnė atitinkamos pagar- 
' tos.

Štai, karo atblokšti ir po 
įvairius miestus išblaškyti 
Prancūzijos lietuviai, nors 
skaičiais ir nebūdami gau-

stud. K. Žalnieraitį. Kun. Į 
Krivickui tarus atidarymo 
žodį iš ugningų lietuvių krū- , 
tinių suskambėjo galingas i 
Lietuvos himnas. Po to se
kė adv. St. Paltanavičiaus

sūs, kaskart vis daugiau iš- paskaita. Savo įdomiu ne
eina į viešumą ir gražiai sa- ■ paprastai momentu j pritai- 
ve atestuoja. Taip, pavyz- ^įnta kalba adv. Paltanavi- 
džiui, Vasario 16-ji kiekvie- čiras užbūrė visus klausyto- 
nos didesnės lietuvių kolo- jjs g-abiai ir išsamiai
njjos Prancūzijoje buvo kuo ; apibudino dabartinę mūsų 
iškilmingiausiai paminėta ir | pa<jėtį ir stipriai pabrėžė

PASIRUOŠUS
KONFERENCIJAI 2 prieš 1 dėl paskolos ™

ir- triukšmingomis ovacijo- St. Louis, Mo. — šio mie
lais nedavė net atsikvėpti, sto gyventojai buvo papra- 
P. Baltokas keletai minučių šyti referendumu pareikšti 
mirtinai nuramino salę švel- savo nuomonę dėl netoli kė
niai sugrodamas smuiku lie-' tūrių bilionų dolerių pasko- 
tuviikų dainelių popuri. Tur los Anglijai. Dviejų dienų 
ti'.goj programoj buvo pa- referendumo sėkmės parodė 
rodyti ne tik muzikos ir plas kad du prieš vieną yra prie
ik 03 gabumai, bet ir są-'šingi davimui tos paskolos, 

jungos narių literatūriniai Prez. Truman. kuris yra 
gebėjimai. Visu gausumu kilęs iš šios valstybės, yra 

pasipylė 'įvairiausių rūšių didžiausias tos jjaskolos da- 
' savoji kūryba ir solo bei v^ni0 šalininkas.
duetais paįvairinama dekla-

YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:90 vak.

I. RIMDZUS, D. C.

Trygve Lie, sekretorius 
United Nations Security 
Council, atvykęs į Hunter 
Kolegiją, New York, kur įi- 
vyks tarybos posėdis. (Acme 
Draugas telenhoto)

maoija, kurią užbaigė pir
mininkaujančio širdingas pa 
dėkos žodis. Po meninės da
lies sekė bendrį užkandžiai, 
dainos, šokiai ir žaidimai, 
kurie buvo paįvairinami pil
nais gilaus sąmojaus ir ne
kalto jumoro kupletais iš 
Prancūzijos lietuvių gyveni
mo. ši programos dalis lei
do minėjimo dalyviams lais
vai atsikvėpti, pasidalinti 
gyvenamojo momento įspū
džiais, džiaugsmais ir var
gais.

Kruopščiai ir nuoširdžiai 
paruoštas Vasario 16-sios 
minėjimas atgaivino Tėvy
nės ilgesio prislėgtą lietu
vių dvasią, leido bent kele
tą valandų gyventi gimtojo 
krašto nuotaika ir uždegė 
naujais pasiryžimais dar 
daugiau lavinti kūrybines 
galias bei talentus savo Tau-

Tel. VIR 0980 (Office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsiu k
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutartį.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tikslus Tyrimas 
Orthoptic Gydymas

Contact Stiklui 
Stiklus Atnaujinum

DR. WALTER J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2261 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

tome Calls In Indiana—
Pliene WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY
5526 S. Racine Avė.

HOURS: Daily «—S P. M. < 
Saturdaya 8 A M. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 ALKI AI PATYRIMO 
pririnkime ūkinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Chicago

OFISO VALANDOS;
Kaskien 8:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 8:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIKginia 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.

™ Rentoj, Joniai A k Sėtuvių programos
SUUKLd- : nuopelnus bei daromus zy- dalį išpildė naujai įsikūręs, bei gerOyei

Šalia puikaus Paryžiaus Sius Lietuvos nepriklauso- Kl. Baltoko vadovaujamas '______ _
lietuvių Nepriklausomybės , ^ybei atstatyti. Po įspūdin- Lietuvių Sąjungos choras. Pittšburgh, Pa _ Wabash
Šventės minėjimo, su dide-Sg°s a^v- Paltanavičiaus pa- Visa salė buvo sužavėta gra i gelžeinkelio sandeliai ir ap- 
liu stropumu ir atsidėjimu skaitos buvo perskaityta iš j žiai skambančiomis lietuviš- j biznio ir kitokie na-
Lietuvių Sąjunga surengė įvairių Prancūzijos vietovių ! komis dainomis ir keletą , maį sudegė kilusiam gaisre 
Vasario 16-sios minėjimą prisiųstį sveikinimai. Po to kartų kvietė chorą kartoti; Gesinant gaisrą apie 21 ug- 
Strasbourge. Sąjungos vai- prasidėjo meninė programos saVo meną. Tilstant pasku- negesys buvo lengviau ar 
dybai vadovaujant iš anks- daLs, kurią pradėjo keturių tįniam dainos akordui, aud- sunkiau sužeistas, 
to buvo pradėta minėjimui i metų lietuvaitė Danutė Pa- ringame rankų pliauškėjimo

i ruoštis ir pasiekta tifcrąį 1 ramskaitė. Ji, papuošta tau- sūkuryje, pasipylė į salę tau- 
puikaus rezultato. i tiniais rūbeliais ir su gėlių tinių šokių grupė. P. N. Pa-

Kadangi Vasario 16-ji i Skietu rankoje, padėklą-Į ramskienei vadovaujant šo- 
šiais metais išpuolė darbo) ™avo Leiskit įt Tėvynę ., kėjcte ir šokėjai meniškai 
dieną tai minėjimas buvo'1^110^ Letuvaitė už gražų , pašoko “Kubilą”, “Kepuri- 

i pasirodymą ir bukietą, kurį nę” “Lenciūgėlį“ ir “Žio- 
įteikė sąjungos pirmininkui. ' gelį’”. Visi lietuviai ir mi-Į 
susilaukė daug katučių. Me- nėjime dalyvavę svečiai y- Į

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubosi

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—

Rea. Tel.: MIDway 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. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8213 

Rez. Tel. REPnblic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, 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.: GROvehill 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)

|\_ T /* Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080Ui. r. U. YYIfiSKUnaS Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

daromas sekmadienį (vasa
rio 17 d.). Minėjimo iškil
mės buvo pradėtos 10 v.al. 
pamaldomis Visų Šventųjų, 
bažnyčioje. Pamaldas už Tė- 
vynę atlaikė ir dienos nuo
taikai pritaikintą, jaudinan
tį pamokslą pasakė kun. J. 
Krivickas, vietinės kolonijos: 
dvasios vadas ir Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas. Toje 
susikaupimo valandoje da
lyvavo visi Strasbourgo ir 
apylinkių, lietuviai. Jaukioje 
bažnytėlėje aidėjo lietuviš-) 
kos giesmės, palydimos var-

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEYVEI.RY 

KRAUTUVU

3241 So. Halsted Street
CHICAOO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

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

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

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
IVCFL 1000 k Nedėllo. vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketverto vak 7:00

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

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

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savinirikas

M1DV/EST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasdng, Washing, Motor Ous, Range & Fuel Oils

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbės nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH KESOK1 M1NEKAL 

BATH DRISKĄ
1 maišukae užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co,
Laboratories — Cbirago, III.
HouthsaliJleėial, krelpkltta i SHIM- 
KUS DRUOS. 3301 3. Halsted St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. V. P. SLEHKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS• « «

68C3 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLIHO1S

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 

Rez. Tel-------Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais —
3uo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeitadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4132 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JU8TIN MACKIEWIOH, Pres. and Mgr.

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

įTr—jmgr ■ : ■ .vy.T.r.-ĮTagr'Luuv'ai ■■■■-, l.,, .

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
'________________________

Tel. — HEMlocb 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE: 

2408 West 6Srd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. Tel.: HEMlock 8150 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
TreCiadlenials pagal sutartį.

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue 
▼AULNDO8: nuo 8-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Trt. OANal 6122

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.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

Eta 6058 So. Talman Avė.
Rea. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMook 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. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs ii 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.

TeL OANal 0257
Res. TeL: PROspect 6650

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.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787 

Namą Tel. PROspect 1080

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:80-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tb Street 

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

FARGOTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTC8. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983

WHFC - 1459 kitocycles
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 — GROvelilU 2242

Tel. YARds 5021

Rea: KENwood 5167.

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
bę.

žmogus be tikėjimo, 
arlriva be žaboklių.

kaip

Ofiso TeL VIRginia 0036
Kttildenoijog Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Narna Tal.i PTTI.IAfAN a«TT

Tei. _ lafayette 3«5« Dr. A. Montvid. M.D.
DR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
4143 ARCHER AVENUE

(kampas Francisco Avė.)
CHIC/ ‘:AGO 32, ILL.

&
UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7880 
Res. Tel.: BRUnsvrlck 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

-R-“ >



Antiadieuls, fovo DIENRAŠTIS DRAUGAS, CBTCAOO, IEEINOIS

HELP WANTED
3b

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9480

HELP VVANTED — VYRAI 

VYRO REIKIA
Pieną išvežioti. Ex-service vyrą 
pageidaujama. Gera mokestis Ir 
komisas.

Atsišaukite
WESTERN UNITED DAIRY CO. 

7659 S. llarvarii 

VYRO PRIE FURNACOS
Patyrusio prie breso, bronzo, 

aluminum ir varo.
DELTA STAR FOUNDRY 

2701 W. Fulton

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 j

SAMDYMO OFISĄ 
ZENITU RADIO CORP.
6001 W. DICKENS

HEI.P VVANTED — MOTERYS

BINDERY MERGINU
Patyrusių ir pusiau-patyrusių. 
Lengvi švarūs prie stalo darbai, 
pastovumas, dienomis, aukščiausia 
mokestis. Malonios darbų sąlygos.

THE ATLAS BINDERY 
626 W. Jackson Blvd.

PROSYTOJO
Pataisytojo moterij dreses, siūtus 
Ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Specialty Krautuvėje.

KREIPKITĖS 7 AUKŠTE — 
ŠAUDYMO OFISE 

CIIAS. A. STEVENS & CO.
19 N.Vttaite St.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA 
71 c. PRADEDANT — 76 c. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovūs Darbai

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

Įvcririoa Įdomios
•^ŽINIOS

Pati neturi, kitiems 
duoda

Buharest, Romunija. — 
Pranešama, kad Sov. Rusija 
Romunijai suteikė 115 gar
vežių ir 15,000 vagonų; be 
to, 5,536 vagonų išmuoma- 
vo.

Prieš kiek laiko buvo pas
kelbta, kad Sov. Rusijai la
bai trūksta garvežių ir vago
nų. Iš kur ji juos gavo kad 
kitiems duoda.

Tikrai mylėjo anūką

HEI.P VVANTED — MOTERYS

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

CRYSTAL PURE GANDY CO. 
2611 W. Chlcago Avė.

EIMSHER
Prie moterims siūtu Ir kautu.

BERMAN * BERMAN 
101 S. Wells Srd floor.

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

ANDES CANDIES 
4430 N. CLARK ST.

Ar | ANDES CANDIES krautuvę 
arti Jūsų namų.

FILE CLERK 
AND TYPIST

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

GARDNER & CO.
2222 S. Michigan Avė.

CAL 3434 Mr. Irwln.

PARDAVIMUI — RF.AD ESTATE

10 ak erių lotas ir 7 akerlų lotas že
mės prie VVestern Avė. State High- 
way, į vakarus nuo Steger, III., pus
antros mylios nuo bažnyčių ir mokyk
lų. Parduodama padalinant ar visas. 
Atdara kas sekmadienis, Kreipkitės: 
Joseph LeDom, 3700 Cliieago Road, 
Stegor, III. Pilone Chicago . Hciglits 
4579.

Prancūzija Grūmoja 
Ispanijos Pasienyje

MADRIDAS, kovo 25. — 
Informantai sake nauja Is
panijos nota Amerikai ir 
Anglijai kaltina Prancūziją 
militariniais veiksmais Ispa
nijos pasienyje, kurie gręsia 
pasaulio taikai. Laikraštis 
ABC kaltino Prancūzijos 
komunistus “mobilizavimu 
partizanų, prieš Ispaniją tuo 
pat metu organizuojant ka
rą, kuris pervestų pietvaka
rinę dalį kontinento Mas
kvai.”

kad suradus lavoną anūko,
kuris toj upėj nuskendo 
prieš keturis mėnesius. Se
nis dažnai sėdi ant upės 
kranto ir laukia, kada van
duo labiau nuslugtų. Bet 
upės lygis visuomet toks pat, 
tik pavasarį, kartais po di
delio lietaus, kiek pakyla, 
bet nenuslunga.

Reikia mokytis 
grekiškai

Cincinnati, Ohio. — Car- 
son Dresbach savo valgy- 
gloj OPA kainų sarašą iš
kabino grekų kalba. Ka
dangi kostiumeriai ne tik 
grekų kalbas nemoka, bet 
net grekiškų raidžių nepa
žįsta, tad pasiskundė OPA

Kast Ellzabeth Pa _lofUui- kuris turS)° iSlei8ti 
Morgan Lewia, 78’metų am- 'ypatin8* dekretr valgy- 
žiaus, vis atideda išdinami-1 kloms, kad jos kainų sąrašą 
tavimą Monongahela upės, 1 iškabintų anglų kalba.

TYMAI

SVEIKATA,
BRANGUS TURTAS

Bale D B. IACKDI
4204 Arober Avanua, Ckioag*

axxs

MEASLES oda ir t.t. Naminėm gyduo
lėm, tokiom kaip ropių sėk
lom, ar kitokiu humbuku, 
nepatariu gydyti, nes tai 
gali pakenkti.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

(Tęsinys)
2. Stomatitis. Susirgus ty

mais, jei neprisilaikoma bur
nos higijenos, tai gan daž
nai atsiranda žaizdelės ant 
plėvės burnoje. Jos, yra la
bai skaudžios, ligonis dėl to 
kamuojasi, sunkiai serga, 
silpsta, Tai gan rimta pa
dėtis.

3. Kankeris (Cancrum o- 
ris), — tai kita mirtina kom 
plikacija laike tymų. Bur
noje atsiranda almančios 
žaizdos., kartais net komu- 
rinis liežuvėlis stręšta. Nuo 
tos komplikacijos kiekvie
nas miršta. Laimė, kad kan
keris retai pasitaiko.

4. Ausies uždegimas, gan 
dažnai pasitaiko laike tymų. 
Pasėkoje, ausies būgnelis 
pratrūkti, o kartais net vo
tis gali keltis už ausies 
(Mastoiditis), nuo to gali 
net įvykti smegenų uždegi
mas (meningitis). Tokios 
komplikacijos yra labai pa
vojingos.

5. Vidurių sukrikimas, y- 
pač gan dažnai vidurius pa
leidžia laike tymų. žinoma 
nuo to vaikas nemirs, bet 
kai vidurius gelia, tai ligo
nį gerokai silpnina ir ilgiau 
ima pasveikti. Ir jei vidu
riai tuo metu netinkamai 
gydoma, tai visam amžiui 
palieka sugadinti.

6. Encephalomyelitis, tai 
kita baisi tymų komplika
cija, nuo kurios ligonis ne
tenka žado, blaškosi, smar
kiai vemia, gauna konvul
sijas, galutinai suparaližuo- 
ja. Nuo tos komplikacijos 
labai daug miršta. Kurie iš
lieka gyvi taj būna visą sa
vo gyvenimą suparaližuoti 
ir nepagydomi invalidai.

Kitos komplikacijos, kaip 
inkstų uždegimas (nephri- 
tis), širdies vidaus uždegi
mas (endocarditis), rečiau 
laike tymų įvyksta, tad ne
užimsiu vietos platesnėms 
diskusijoms, čia tik noriu 
pabrėžti, kad sergant ty
mais reikia viską daryti, 
kad tik neįvyktų komplika
cijų,. Be to, žinok jog tymai 
limpa, tad neleisk mažy
čiams užsikrėsti.

Gydymas, šaukti gydyto
ją tuojau, kurs stengsis ap
saugoti ligonį nuo komplika 
ei jų, stiprins ligonį, duos 
tinkamus vaistus, o reikale 
leis net serumą (čiepus) po J,

Atsakymas O. Y. — Mo
terims dirbti prie gazolino 
yra daug pavojingiau nei 
vyrams. Ypač yra pavojin
ga gazolino garai toms mo
terims kurios laukiasi kūdi
kio.

Atsakymas M. Č. — Tams 
ta kiausi: ar yra priemonių 
ir ar tikrai galima būtų pa
šalinti, ar sumažinti iššoku
sias gyslas ant, rankų? Ne
galima, pavojinga. Bet nuo 
blauzdų varikosines gyslas, 
tai lengvai galima pašalinti.

Nauja Prof. K. Pakšto 
Knyga

New York (LAIC) — Ko
vo mėnesyje iš spaudos iš
eina naujas prof. K. Pakšto 
veikalas “The Modern Lith- 
uania”. šimtą puslapiniame 
veikale duodama, apžvalga 
Lietuvos praeities, paduoda
mi faktai iš laikotarpio ka
da Lietuva buvo svetimųjų 
rankose, parodyta pažanga, 
kuri buvo padaryta Nepri
klausomos Lietuvos laikais, 
aprašoma Lietuvos padėtis 
II Pasaulinio Karo metu, 
užbaigiant įdomiu skyriumi 
— naujosios Lietuvos idea
lai ir vadai. Veikalą leidžia 
Lietuvių Kultūrinis Institu
tas.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

• DEGTINES
• BRANDAS
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

KATHAN 
KANTKR 

lėtu vilkas 
ZydukM”

Teisiami Lietuvai Nusikaltę Nacių 
Karo Kriminalistai

New York (LAIC) — Ka
ro Apygardos Tribunolas 
Rygoje sausio 26 d. pradė
jo svarstyti Lietuvoje, Esti
joje ir Latvijoje nusikaltu
sių nacių karo kriminalistų 
bylą. Atsakomybėn patrauk
ti 8 žmones (vokiečiai), bu
vusieji kariuomenės, SS ir 
policijos dalinių Baltijos 
valstybėse pareigūnai:

1. SS Oberbruppenfuehrer 
policijos generolas. Fridrich 
Ekkeln,

2. Buvęs 208, 42 pėstinin
kų ir 391 apsaugos divizijos 
vadas ir Liepojaus įtvirtin
to mazgo komendantas gen. 
Įeit. Albrecht Dežon von 
Montenon,

3. Buvęs Rygos ir Vent- 
pilės karo komendantas gen. 
Įeit. Zigfrid Ruff,

4. Buvęs 403 aps. divizi
jos vadas gen. Įeit. Volfgang 
von Ditfurt,

5. Buvęs 189 ir 186 lauko 
komendantūrų komendantas, 
įtvirtinto mazgo Rygos dar
bų viršininkas ir XVI Pa
krantės apsaugos korpuso 
vadas gen. majoras Fridrich 
Werter,

6. Buvęs 15 pėst. divizijos 
vadas ir Baltijos karo be
laisvių stovyklų viršininkas 
gen. majoras Paulius Bruno,

7. Buvęs Daugpilio apylin
kės lauko komendantūrų vir 
šininkas gen. maj. Hans Kue 
per,

**
Teismas eina atviromis 

durimis. Karo tribunolą su- 
daro teismo pulkininkas Pan

VISŲ SPALVŲ

SCIENTIFIC 
REFRIGERAIION 

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

GAL.
GERIAUSIA 

Išorine Maliava

Ilnltlzed Plaunamų Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—Klljonkėa (Oil Clothl. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Nesr Drake Avė.

Opposlte Lurie Bros. Store
Lawndal. 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
rus Mallavotojus Ir Popleruotojus.

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

RftfeRSUBkS?
Šią pinigų sumą KEISTUTI) TAUPYMO BENDRO- 

Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą. statyti naują arba remontuo
ti dabartlhj savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaldų. pagal O. I. Blll of Rlghts patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

BONKŲ
GIN 

• VYNO
KORDIALŲ

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

kratiev, pulk. Kire, maj. Ja- 
kobson; prokuroras teismo 
pulk. Zavialov.

Kaltinamajame akte sako
ma, kad kaltinamieji, pagal 
iš anksto vokiečių vyriausy
bės ir vokiečių karo vado
vybės išdirbtą planą, siekė 
likviduoti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklauso
mybę, jas paverčiant vokie
čių kolonijomis, naikinant 
jų tautinę kultūrą, naiki
nant ir grobiant jų, pramo
nę, žemės ūkius, atimant 
toms tautoms politines ir 
ūkines teises ir masiniai žu- 
dant gyventojus. Jie elgėsi 
pagal Himmlerio nurody
mus, esą “Ostlando” (tame 
skaičiuje Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos) gyventojai yra 
žemesnės rasės ir ta aplin
kybė turi nulemti santykius 
su jais. Toliau, vykdant to 
paties, Himmlerio nurody
mus, lietuvius, latvius ir es- 

1 tus masiniai gabeno dar
bams į Vokietiją, o į jų vie
tas grūdo vokiečių kolonis
tus.

* * *

Ypatingosios SSSR val
stybinės komisijos esą nu
statyta, skelbia “Pravda” 
Nr. 23. kad naciai Lietuvoje 
išžbdę, apie 700,000 žmonių 
(gyventojų ir karo belais
vių) ir priverstiniems dar
bams j Vokieaiją išvežė dau 
giau kaip 36,000 žmonių.

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų
Šv. Antano Vienuolyne

Mount St. Francis, Greene, Maine 
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 
ŠV. ANTANO GARBEI

13-kos Antradienių 
Pamaldos,

kurios baigsis birželio 4—12 <1.
ŠV. ANTANO NOVENA.

Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — Iškilmingos Šv. Mišios; >
1:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto

švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai!

Ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

Vien Lietuvoje vokiečių su
naikinę daugiau kaip 80,000 
pastatų, jų tarpe apie 2,000 
pramonės pastatų, 56 elekt
ros jėgaines, daugiau kaip 
26,000 gyvenamųjų namų, 72 
ligonines, poliklinikas ir am
bulatorijas, 30 teatrų-klūtyų, 
682mokyklų ir aukštesnių 
mokslo įstaigųj, 15 moksli
nių įstaigų patalpų, 26 vai
kų prieglaudas, daugiau 
kaip 200 bažnyčių, cerkvių 
ir sinagogų, apie 20,000 san
dėlių; sunaikino ar išvežė į 
Vokietiją daug pramonės į- 
monių, apie 640,000 raguo
čių, virš 230,000 arklių, dau 
giau kaip milijoną kiaulių, 
avių ir ožkų bei didelius 
kiekius ūkio padargų

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

CNKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
J.a paselMJom. tOkutanėl.m. 

kurta k.nt*Jo dėl NBRVISKUMO. OP- 
08, KRAUJO. LIAUKŲ. FR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome tlaptnlmo kanale 
auneralavlmue, nut.ktjlm... pertenku 
vertima tqitlntl pOalf, nuolatini ktllm.- 
at naktį. ti lovon
Fizine IR FDUOROSK0PI9KA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

6I+APIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidal)
IŠGYDOMA MŪRŲ SAUGIU MVTODU 

BB OPERACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BB SKAUSMO

BB PIOVIMO, BB DEGINIMO, 
Uldliumole a t vėjų palanrvln* nuo S 

Iki « dienų laikotarpyje.
Gydymo kaitai prtalnamt kiekvienam 

darbininkui.
PATBNKTNIMA8 GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENA M KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET 

Kampas Adams—keltame Aukite 
VALANDOS: Nui » ryto Iki I Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki 1.
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Sovietų Rusijos Imperializmas
SMERKIANTIEJI RUSŲ AGRESIJĄ YRA 
‘FAŠISTAI”

Nemanyk, kad Sovietų Rusija neturi argumentų, kai 
jinai paima tautas į savo “globą”. O kaipgi! Ims mat, 
jau ir užims svetimas teritorijas be jokios svarbios, 
priežasties. į

Kai Suomija buvo susekta konspiracijoje “apgauti” 
Estiją, tai “gerutė” Rusija paėmė savo “protekcijon” 
Estiją ir padarę iš jos “seserišką” respubliką. O kad 
“buožiška” Latvija neužpultų ant “seseriškos” Esti-' 
jos, tai Stalinas paėmė ir Latviją. Ir kad smetoniška 
Lietuva nepultų Latvijos, tai Rusija paėmė ir Lietu
vą. Už tokias padarytas tautoms “geradėjystes” kas 
gali išdrįsti prikišti Rusijai imperijalizmą? Ir jei kas 
mano, kad Rusija yra imperijalistinė, tas yra “fašis
tas”... Taip rašo eks-lietuviai maskolberniai. Tai buvo 
1940 metais. Tuomet Stalinas su Hitleriu sėbravosi.

KRAUJU CEMENTUOTA VIENYBE”

Stalinas su Hitleriu sėbravosi, broliavosi ir “krauju 
vienybę cementavo”, — kad pasaulyje būtų “taika per 
tūkstantį metų”... Taigi kruvinųjų nacių fiureris Hit
leris akim mirktelėjo dar kruvinesnių bolševikų vož- 
džiui Stalinui: — “jei tu Staline pasigrobsi Estiją, 
Latviją, Lietuvą, pusę Lenkijos, ir pusę Rumunijos, — 
aš tau nieko nesakysiu”. O Stalinas užgėręs toastą 
už Hitlerio sveikatą, vieną savo ūsą kilstelėjo pritar
damas: “jei tu Hitlerį pasigrobsi kitą pusę Lenkijos, 
ir Daniją, ir Norvegiją, ir Olandiją, ir Belgiją ir ką 
tik panorėsi, — aš tau nieko nesakysiu, dar su gazo
linu bei kitokiu materijolu tau ir tavo naciams padė
siu...”

“Heil Stalini Zdrastvuj Hitlerį” — šaukė naciai, 
žviegė bolševikai. Ar atsimenate? Taip dėjosi 1940 
metais. H ' -• . j
TAI TAIP YRA RIŠAMOS TAUTŲ PROBLEMOS

Kad Vokietija daugiau amžiams neišdrįstų, kėsintis 
ant Rusijos ir ant jos “globojamos” Lietuvos, ar Len
kijos, — tai Rusija užėmė Vokietiją. Ir kad Danija 
ką nors “nepadarytų”’’ Vokietijai, tai Rusija Užėmė 
Danijos salą ir laiko ten savo raudonarmiejcus, ir Da
nijai rodo špygą. Ir kad Austrija neužpultų ant “se
seriškos” Čekijos, tai Rusija užėmė Austriją. Ir kad 
Vengrija neskriaustų Austrijos, tai Rusija užėmė Ven
griją. O kad Rumunija neskriaustų Lenkijos, tai Ru
sija užėmė Rumuniją. Ir kadangi Čekijoj staiga pasi
darė opi problema su “skriaudžiamais” Karpatų ukraji- 
nais, tai Rusija atėmė nuo Čekijos gražius Karpatus 
ir prijungė prie Rusijos.

O tai taip Rusija “išnarplioja” tautines problemas 
ir “išlaisvina” Europą nuo “fašistiškų pavojų”. Taigi 
Rusija “nėra” imperijalistiška, “nėra” pavergėja. Ir 
jei kas kitaip mano, tas yra tik “fašistas”.
JIEMS IR GIBRALTARAS KVEPIA

Rusijai, tai tautų “išlaisvintojai” nuo visokių “bur
žujiškų” rėžimų, baisiai parūpo ir kitos “nelaimingos” 
teritorijos. Rusija yra užsimojusi atimti nuo Turkijos 
Dardanelius. Mat, to reikalauja visų sovietiškų res
publikų “saugumas”... Ir Iraną bei Aižerbaidžiaftą rei
kia prijungti prie Rusijos, nes ten yra turtingi žibalo 
šaltiniai... Ir Labai svarbu kruvinam diktatoriuj Stali
nui sutriuškinti Ispanijoj diktatoriuką Franko Ir bū
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tinai padaryti sovietišką Ispaniją, mat, tuomet bus 
lengviau Rusijai pavergti nuo Britanijos tvirčiausią 
pasaulyje tvirtovę Gibraltarą. Tada sovietų laivai ga
lės plaukti be baimės kur tik panorės, kad ir pro-fa- 
šistišką Argentiną, į Čilę, į Meksiką ir daryti kas Sta
linui patinka. Na, juk Rusija yra suinteresuota ir Af
rikos kolonijomis. Taip bent Stalinas mano, taip ir visi 
kacapai pasako, taip ir eks-lietuviai maskolberniaį ba- 
rabanija. Koks gi čia gali būti imperijalizmas, jei Ru
sija tik tautas “pagloboti” nori? Jei kas netaip mano, 
tas yra “fašistas”.
ARČIAU ALASKOS

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
6.

Mūšiams praėjus, Zieniai 
Rusija paėmė nuo sugniužintos Japonijos japoniškas sugrįžo į savo sodybų vie-

Kurilų salas, — mat kadaise senovėje Rusijos carai 
buvo užvaldę tas japoniškas salas. Tai ne imperijaliz
mas, o tik “istinno ruskujų” teritorijų atsiėmimas, — 
tai vis bus arčiau Alaskos... O juk bolševikai visur 
skelbia, kad Amerika “apgaulingai ir filibusteriškai” nu 
pirko nuo Rusijos už pasakiškai mažai pinigų Alaską... 
kad Alaskos tranzakcija buvusi “neteisinga”... Visi 
maskolberniai taip mano ir kalba. Tai, žinoma, “ne
kvepi” Rusijos imperijalizmu, o tik noru atsiimti ir 
“globoti” tai kas “gerutei” Rusijai “priklauso”...

N. Vidikas

VLIK Gavo Pripažinimą?
Kopenhagoje, Danijoj, leidžiamas laikraętis “Lietu

vių Žinios” 1946 metų pirmame numeryje, 19-tam pus
lapyje, įdėjo tokią žinią:

“Kaip spauda praneša, sąjungininkų kariuomenės 
vadovybės yra pripažintas Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas visų lietuvių pabėgėlių politine 
atstovybe ir jos nutarimai be išimties taikomi vi
siems lietuviams, kurie gyvena buvusioje Vokietijos 
teritorijoje.”

Jei toji žinia pasitvirtintų, VLIK-tas būtų laimėjęs 
didelį dalyką. Ištikrųjų jis tokį pripažinimą gauti yra 
vertas, nes susidaro iš visų Lietuvos patriotinių poli
tinių partijų ir į komitetą į^eina žmonės turį didelės 
lietuvių daugumos pasitikėjimą ir pagarbą.

★
Valosi Nuo Komunistu

Kanados vyriausybė, pasipiktinusi Maskvos šnipų 
veikla, esanti užsimojusi šluoti lauk iš valdžios de
partamentų komunistus ir komunistuojančius pareigū
nus. Tai geras užsimojimas. Jau laikas visoms demo
kratijoms nusikratyti tų gaivalų, kurie organizuoja 
penktąsias kolonas.

★
Šie metai gali vienaip ar kitaip nulemti Lietuvos 

likimą. Spieskimės prie ALT ir vieningai kovokime dėl 
jos laisvės ir nepriklausomybės'.

★
Raudonoji armija jau pagrobė 106,000 akrų žemės 

Austrijoj, visai nepaisydama griežtų Jungtinių Valsty
bių protestų. Kur tik raudonieji įkelia savo koją, ten 
plėšikauja ir “svietą ligina”.

★
Romoje veikianti draugija “Lithuania” leidžia laik

raštį “Lietuvių Balsą”.

tą, bet ten rado tik pelenų 
krūvas. Tik vienas mūrinis 
tvartas užsiliko. Mūrinio ne
suskubo sunaikinti atsitrauk 
darni rusai.

Ilgai verkė vaitojo Zieniai, 
prie šitų pelenų krūvų su
klaupę. Čia buvo seklyčia. 
Čia svirnas, kur buvo taip 
rūpestingai sukrauti dukte
rų kraičiai. Antai, tik vari
niai skrynių apkaustymai. 
Čia naujų baldų likučiai.

Dangus niūrus, apsiniau
kęs.

kus, bet ką reikia daryti 
su žmona, su jo vienintiniu 
likusiu turtu, jis nežinojo. 
Triskart alpo Zieniuvienė, 
triskart per daug plakė jos 
širdis. Jokios pagalbos tose 
apmirusiose mūšio vietose. 
Dargi vandens lašelio be 
Jesios nebuvo kur nusitver
ti. Zienius nebematė neį su
naikinto ūkio, nei išnaikin
tų turtų. Pajuto, kad di
džiausias turtas, dukterims 
išvykus, yra jo žmona, ir 
kad tik ją jis turi dabar žiū
rėti ir saugoti, kad nelikus 
senatvėje vienam, kaip pirš
tui, ne tik be turtų, bet ir be 
artimųjų.

Kai motina pasijautė kiek
Laukuose, kur išbėgdami* gerėliau, jiedu su aukle at 

paliko nepjautą vasarojų, sargiai įsisodino ją į1 veži
buvo platūs, labai sunaikin
ti, apkasai. Sviedinių išmuš
tose duobėse galėjo sustoti 
keli žmonės. Dyka žemė bu
vo sumaišyta su dirbama ir 
taip išduobėta, kad daug 
triūso reiktų įdėti, kad ją 
sutvarkytų ir vėl paverstų 
dirbama žeme. Vietoj gra
žių,, šimtmečiais rūpestin
gai auginamų, sodų — bu
vo tik kelmynų laukas. Tvo
rų ir takelių liko tik menki 
ženklai. Visur mėtėsi gur
guolės vežimų dalys ir kiti 
karo įrankiai. Gražūs paje- 
sio šlaitai išnaikinti, iškirs
ti.

Stebuklingoji kampinė, 
nors kirvių nebuvo geniota, 
labai nukentėjo nuo mūšių 
ir gaisrų. Niekur nečiulbėjo 
jokis paukštelis. Jokios gy
vybės ženklo nebuvo šitoje, 
anksčiau taip gyvoje, vieto
je, nors dar tik rugpiūčio 
pabaiga. Tik varnos krank
sėjo, jausdamos maistą. Šiai 
tuose, krūmuose susidurda- 
vai su negyvais kareiviais 
ar jų kūno dalimis.

Ilgai liūdėjo Zieniuvienė 
šioj klaikioj vietoj. Mintys 
maišėsi galvoje. Rūpestis a- 
pie ateitį pynėsi su praei-

■ ■■ ■ ties vaizdais, ir ašaros rie-
delto, kad tose šalyse yra dėjo. Pagaliau, žiūrėdama į 
gausios žibalo versmės ir tas pelenų krūvas, kurios 
yra kitokių žemiškų turtų, taip dar neseniai buvo ki- 
Kadangi Suomijoj, Pabalti- tais jai brangiais daiktais, 
joj, Lenkijoj tokių turtų nė- — motina vėl ėmė gyventi 
ra, tai jų gelbėjimas nuo praeitim. Gyvai prisiminė, 
Rusijos nebūtų krikščionis- kaip atvažiuodavo mergai- 
kas darbas. čių sužadėtiniai, kaip šoko

Rusų pasitraukimo iš Per- čia, štai, didžiajam kamba-
_ sijos reikalauja Amerikoj ir ryj tą vakarą, kai daktaras 

r , ^tono ChurchillasJė- Anglijoj visi. prašė Marytės rankos ir no-
★ ★ rėjo tuoj važiuoti į užsie-

Nors Rusija grobti Pabal- nius. Gal būtų vargšas gy- 
tiją turį tiek teisių, kiek ir vas likęs, jei karas būtų už-

mą.
— Kur važiuoti, kur pa

sidėti? — galvojo dabar jau 
tik vienas Zienius Iš visų 
giminių ar šiaip artimesnių
jų liko nesudeginta tik vie
na žmonos sesuo, ištekėjusi 
netoli Budkos ir Igliaukos. 
Motina tųdviejų gražuolių, 
kurias matėm Prienuose per 
atlaidus. Ten važiuoti Zie- 
niams nebuvo malonu.

(Bus daugiau)

Tebėra Gyva
V. Kudirkos Sesuo

New York (LAIC) — A- 
tėjo žinia, kad mūsų didžio
jo rašytojo ir veikėjo Vinco 
Kudirkos jauniausioji sesuo, 
Emilija Kudirkaitė-Lietuv- 
ninkienė, tebėra gyva ir ka
ro audrų nublokšta net į 
Centrinę Europą. 1944 m. 
liepos 31 d. vokiečiai įš Vil
kaviškio ją nuvarė į Vokie
tiją. Turėjo važiuoti ūkišku 
vežimu su visa šeima iš 13 
žmonių. Vėlesni įvykiai taip 
išblaškė visą šeimą, kad ji 
nežino kur yra 3 sūnūs, 2 
dukterys, 2 žentai ir jos vy
ras. Ji liko su savo dukte
rimi Uršule ir 10 metų anū
ke Nijole Lipčiūte. Kadangi 
jos svetimų kalbų nemoka 
ir, apskritai gyvena sunkio
se sąlygose, tai visos ken
čia didelį vargą ir laukia 
pagalbos. Joms pagalbą ga
lima siųsti per BALF.

Kitos dr. Vinco Kudirkos 
seserys — Marijona Mar- 
mienė, Kotryna Akelienė ir 
Agnietė Grigaitienė yra mi
rusios Lietuvoje. Amerikoje, 
Scranton, Pa., yra palaido
tas brolis Motiejus Kudirka.

New York (LAIC) — A- 
pie 500 jaunuomenės, kaip 
praneša “Izviestija’’ Nr. 22, 
lanko Raudonosios Armijos 
Karininkų Rūmus Vilniuje. 
Čia jie gauna “politinį auk
lėjimą”.

Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo 
svorio. KUCNAMEL

NOBRUSHMARKS

Rašo Adata

kė, kaip sakalas, o New Yor- 
ke nutūpė, kaip vabalas.

★ ★ ★
Fultone Churchillas ban- Persi jį, bet reikalavimo ru- sieniuose užklupęs... 

dė Staliną hugązdinti, o New sų pasitraukimo iš Pabalti- Tėvas vaikščiojo po tvar- 
Yorke jį susarmatyti. Girdi, jo nesigirdi. Tai koks krei- tą, vienintinę jo turto lieka- 
Stallnas gavo dalį Suomijos, vas pasaulis. ną. Kada jis vėl privarys
Pabaltijį, dalį Lenkijos. Tai ★ ★ ★ juos gyvulių? Kur jo kar-
kurių galų, girdi, jis lenda Yra protestantiška orga- vutės, arkliai? Kur gyvens,
į Persiją? nizacija, kuri rūpinasi nu- kuo maitinsis?

* * katalikinti ir suprotestantin- — Kaži, Kazeli! — sušu-
Fultone Churchillas sakė, ti Ispaniją. Dabar ta orga- ko nuvirtusi ant pelenų krū-

kad reikia gelbėti krikščio- nizacija paleido į pasaulį vos motina. Tėvas kiek tu-
nybę nuo Rusijos. Po jo pra- balsą, kad Ispanijoj nesą ti- rėdamas jėgų pribėgo prie
kalbos New Yorke paaiškė- kybinės laisvės. Girdi, pro- žmonos. Auklė raudojo bal-
jo, ką jam reiškia krikščio- testantai ten tik privątiškai gu ir tąsė nuvirtusią. Zie-
nybės gelbėjimas. Tai yra tegali praktikuoti savo ti- niuvienė buvo išbalusi, kaip

« pavesti krikščioniškas šalis kybą. Viešai negalį pasiro- popieris. Pulsas buvo lyg 
Rusijai, o nekrikščioniškas dyti. ir sustojęs; ūmai ėmė la-
— Persiją, Iraką, Turkiją, ★ ★ ★ baį smarkiai mušti, net krū-
Mandžiflriją apsaugoti nuo Tikybinės ir kitokios lais- tinė kilnojos.
Rusijos. vės Ispanijoj yra nepalygi- — Mano dukrelės, kur

namai daugiau, negu Rusi- mano dukrelės. Argi aš jų
Gelbėjimas nuo Rusijos joj. Bet protestantai šaukia daugiau nepamatysiu? — 

Persijos, Irako, Mandžiūrl- apie laisvės stoką Ispanijoj, vėl nubalo veidas, ir vėl nu
jos, Turkijos Churchillui y- o tyli apie laisvės klausimą stojo kilnotis krūtinė. Zie- 
ra krikščioniškas darbas Rusijoj. nius rovė nuo galvos plau-

Jūsų Radio Sugedęs!
Patarnavimo Prie 

Kreųkitės Eksnertyvo

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero. III.

* * »
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talaom Visi; Išdirbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vfiliafislų

Muzikos Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ
Benjamin Moore 

Maliavos
VISŲ SPALVŲ

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

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POPIEROS 
Nuo — 18c. ir aukse, už Rolę

, MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63 rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

$2.25
2.69

eSE 3H

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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Antradienis, kovo 26, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
VAKARINIŲ VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

Skaitomos rezoliucijos. — l 
(Rezoliucijos jau tilpo spau-1 
doje).

Nt tarta pagerbti vyskupą 
Bučį euruošiant bankietą
Surengimui bankieto suda-

ALRK Federapijos Chica-j rencijai linkėjimus. »v. Ka- P?11* komitetą palikta 
gos apskrities sušaukta va- zimiero seserys sveikino raš-i *e • icagos ap nciai.
karinių valstijų lietuvių ka
talikų konferencija įvyko 
sekmadier.į, kovo 17 d., 1946

tu.
Atvyksta ir kviečiamas 

kalbėti J. E. vyskupas P.
metais šv. Jurgio parapijos I Būčys. Svečias savo kalboje

bei palaikyti organą — šir
dį ir jos globą. Iš jo lūpų 
išgirsime kiekvienas apie 
mūsų širdies trūkumus, ne
galavimus bei kaprizus... I

Kol nevėlu galime geriau
siai savo ir kitų sveikatą 
bei širdį apsaugoti, paklau
sydami patarimų prityrusių 
specialistų medicinos srity
je.

Šios paskaitos įvyks ’ a- 
landžio 7 d. 6 vai. Dariaus- 
Girėno mažojoj salėj. S. 6.

Nauji patogumai
Visos didžiosios geležinke

lių kompanijos nuo balandžio 
1 dienos įves naują pageri
nimą, tai miegamuosius Pull- 
man vagonus nuo krašto iki 
krašto, tai nuo Pacifiko iki 
Atlanto. Iki šiol važiuojan
tieji miegamuose Pullman 
vaguonuose Chicagoj turė
davo iš vieno traukinio per
sėsti į kitą. Dabar vagonai 
bus prikabinami prie kitų 
traukinių.

Amerikos geležinkelių is
torijoj bus pirmas toks ke
leiviams patogumas.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

MATEUŠAS KALOWSKI
Gyveno 5341 S. Laflin St.
Mirė Kovo 23 d., 1946 m., 7:45 vai., vak., sulaukus 29 

m. amžiaus.
Gimęs Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Uršulę (po tėvais 

Simams); dukteres Judy ir Rose Marie; tėvelius Louis ir 
Sewaryna Kaiovvski; 4 brolius Joteph ir žmoną Herminą, 
Felix ir žmoną Margaret, Louis ir žmoną Marie, Teddy ir 
žmoną Lillian; 2 seseris Reginą Kuczynski ir vyrą John, 
Genevieve Fic ir vyra Stanley ir daug kitų giminių draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Henry Patka koplyčioje — 4800 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. — Kovo 28 d., 1946 m.
Iš koplyčios 9:30 vai., ryto bus atlydėtas į St. John of 

God parapijos bažnyčią, 52nd ir S. Throop St. 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, Dukterys, Tėteliai, Broliai, Seserys ir 
Visos Kitos Giminės.

Laidot., direkit., Henry A. Patka. Tel. Yards 3713:

Mandatų komisijos rapor
tą patiekė M. Zakaraitė. Da
lyvauja 38 draugijos ir 3 
apskričiai su 95 atstovais. 
Tenka pastebėti, kad, veik 
antra tiek draugijų atstovų

atpasakojo iš praeities, kiek 
Federacija yra pasitarnavu
si tautai iš savo fondų iš-' neužsiregistravo prie man- 
mokslindama eilę veikėjų ir datų komisijos. Viso^ su sve- 
žymių žmonių. Nupasakojo 
skaudų Italijos lietuvių per
gyvenimą, kuomet buvo pa
naikinta Lietuvos pasiunti-

salėj.
2 vai. popiet, Fed. Chica- 

go apskrities pirm. V. Ba
landa atidarė konferenciją.
Dvasios vadas kun. Ign. Al- 
bavičius atkalbėjo maldą.

V. Balanda patiekė kon
ferencijos, prezidiumo sąs
tatą, kuris liko tižgirtas vien 
balsiai.

Prezidiumam įėjo sekantie-
ji asmenys: adv. F. Mas- laisves salVJe dirbti uz tei‘ 
tauskas pirmininkas, vice
pirmininkais A. Budris ir 
P. Bujanauskas, pastarasis

Pranešimasčiais, konferencijoj dalyvau
ja virš penkių šimtų žmo
nių.

Aukų su mandatais įėjo 
nybė Romoje ir sunkią da- j $78.00. Salėje surinkta $260. 
bartinę Italijos lietuvių trem 1 Vlao Federacijos apskričio; 
tinių būklę. Kvietė šioje veikimui — $338.00.

Konferencija užd a r o m a 
5:45 vai. Kun. Ig. Albavi
čius atkalbėjo maldą,.

Sugiedota Lietuvos him
nas vadovaujant N. Gugie- 
nei, pianu pritariant muz. 
A. Pociui

sėtumą ir tautos gyvastį, 
pareikšdamas viltį, kad Lie
tuvai skriauda, neteisybė

Brighton' Park. — Fede
racijos 19 skyriaus susirin
kimas įvyks antradienio va
karą, kovo 26 d. Išrinkti at
stovai prisiminkit tą ir vi
si atsilankykit. Įdomu bus 
išgirsti iš rengimo komisi
jos, kokie darbai jau nudirb
ti dėl ruošiamos, parodos.

Valdyba

iš Waukegan, III. Sekreto- bus atitaisyta. Išeidamas iš 
riaia - M. Pakeltienė ir J., konferencijos palaimino su- 
šapalaitė. į sirinkusius.

Mandatų komisija — M. j žurnalistas St. Pieža api- 
Zakaraitė, K. Sriubienė, N. i pasakojo įgytus įspūdžius iš

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komiso.

Širvinskas.
Rezoliucijų komisija — 

kun. Ig. Albavičius, kun. dr. 
J. Prunskis, L. Šimutis.

Prezidiumas užima vietas.
Adv. F. Mastauskas, pa

sakęs įžanginę kalbą, per
statė kalbėti kun. dr. J. 
Prunskį. Prelegentas savo 
kalboje palietė žemės nusa
vinimo metodus Baltijos val
stybėse, prie bolševikų, san
tvarkos ir sunkų lietuvių 
tremtinių gyvenimą Sibire. 
Kvietė petys petin dirbti 
Lietuvos gerovei.

V. Balanda išdavė rapor
tą iš Federacijos Chicagos 
apskrities vienų metų veik
los, kuris liko priimtas vien
balsiai.

Kalba mokytojas J. Sa- 
vaitis Lietuvos tremtinis ne
seniai atvykęs iš Švedijos. 
Prelegentas atpasakojo Lie
tuvos pergyvenimus ir kan
čias bolševikų ir nacių oku
pacijoje. Faktais įirodė kaip Į 
lietuviai priešinosi naciams. ) 
Plačiai nušvietė šiurpų vaiz- j 
dą baltiečių tremtinių de- i 
portacijos iš Švedijos Ru- j 
sijon ir pačios švedų tautos į 
pastangas juos išgelbėti. Į 
Tremtinių vardu, dėkojo už 1 
teikiamą jiems visokeriopą 
pagalbą.

Lietuvos konsulas dr. P. ' 
Daužvardis išreiškė konfe-

kelionės į Romą ir pačioje 
Romoje, patirtus skaudžius 
įspūdžius iš tremtinių gy
venimo Prancūzijoje, perda
vė tremtinių padėką už tei
kiamą jiems pagalbą ir rū
bus per BALF, kvietė be 
pertraukos dirbti šalpos dar 
bą per BALF organizaciją.
Remti spaudos fondą, kad 
padėjus tremtiniams .kultū
ros darbe, dirbti kad grei
čiau būtų pradedamas sta
tybos darbas dėl bernaičių 
aukštesnės mokyklos, kad
vyčių kuopos rastųsi kiek- • bės ir paveikslus demons- 
vienoje parapijoje. Įtruos apie svarbiausi gyvy-

Kaip Galima Sau 
Padėti!

Paklausykime paskaitų a- 
pie sveikatą!

1. Dr. H. Marian Kim pa
sakys: Kaip atnaujinti jūsų 
kūną, grąžinti jaunatvę, e- 
nergiją, išlaikyti natūralią 
plaukų spalvą, gražias, svei
kas akis, ausis; kaip norma
lizuoti jūsų vidurių veikimą 
bei virškinimą; kaip išveng
ti aukšto kraujo spaudimo 
ir mirties ir t. p.

2. Dr. J. Simonaitis kai-

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mene iederrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

UŽUOJAUTA
Mirus jų motinai ELZBIETAI CIŽAUSKIENEI, 

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

‘Draugo’’ Redakcija ir Administracija.

Jugoslavai Suėmė 
Gen. Mikhailovičiii

LONDONAS, kovo 25. — 
Jugoslavijos valdžia prane
šė, kad gen. Draja Mikhai-

lovičius, buvęs karo minis
tras ir četnikų vadas, buvo 
suimtas urve kalnuose neto
li Serbijos pasienio. Mano
ma jis bus teisiamas -už pro
fašistinę veiklą ir už prie
šinimąsi Tito jėgoms.

UŽUOJAUTA

A. A. BEN J. KAZANAUSKO ŠEIMAI dėliai Mirties jų 
brangaus šeimos vado a. a. Ben J. Kazanausko, Sekreto
rius Mutual Federal Savings and Loan Association, ir 
Draugijos Lietuvos Ūkininko žymaus Valdybos Nario. 
Dr-ja Lietuvos Ūkininko Valdyba: A. J. Valonis, Juozas 
Zurkauskas, Izabel Oksas, Antanas F. Linkus, E ve A. 
Lukas, D. Alis, N. Harmon, S. Ziokus, Jonas Zurkauskas, 
A. Bladikas, ir Dr. S. Biežis.

OARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumeni 
Company

3914 West Illth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO

•■K

•/v« y VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, 11..
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlarrtlejl nuo senu, atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lfisl- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
UBOULO Otnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių ialsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir Skausme 
prajaunančios y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis) Ir 
pagelbts lfigydyt 

senas, atda- 
ras Ir ekau- t/ZZ * 
džlas kals 

daa. Vartokite Ji Irgi skaudlems 
nudegimams, ėąAų ir sutrūklmų 
prakallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
su trūkimo tarp plrStų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos nležėjl 
mnl. nuo darbo lAbėrlmains Ir kl 
toms odos negalėms U lauko pu

USGtmO OINTMENT parsi
duoda po fl.OO, 1.75, ir g.OO.

Siųskite Jūsų Uoney Orderi tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept D. Chicago 89, IU-

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

NAŠIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

,AMBULANCU
Patarnaujam 
dieną ir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

ANTRA
Koplyčia kaip ir buvus

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

4330-34 S. Californla 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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

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

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

P. J. RIDIKAS
3351 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419
c- * gr.4>
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Komunistai sukat i ’.i, ‘

Naują sau lizdą Chicagoj
NUO GEGUŽS 1-MOS PRADĖS LEISTI LAIKRAŠTĮ 

“CHICAGO STAR”. KAS JĮ REMIA.
Komunistai labiausia ti

ki spaudos galybe. Jie į 
spaudą kreipia daugiausiai 
dėmesio ir daugiausiai dar
buojasi jai plėsti ir palaiky
ti. Pavyzdžių labai daug. Im-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

kim kad ir lietuviškus rau- 
'donfasistus. Spaudos palai
kymui maršrutas pas juos— 
daina begalo. Vienam redak
torių, arba šiaip artimų ben
dradarbių atlikus maršrutą 
į vieną pusę, kitas pradeda 
kelionę į kitą pusę. Nėra kad 
ir mažiausios lietuvių kolo
nijos, kur nebūtų zuję komu
nizmo agentai.
STIPRINĄS PAČIOJ 
CHIŲAGOJ

Komunistai stiprinąs pa
čioj Chicagoj. Be jau aiš
kaus komunistuojančio vie
no rytinio dienraščio, nuo 
gegužės 1-mos pasirodysią 
naujas savaitraštis 4‘Chica
go Star”, kurį redaguos Carl 
Hirsch, Chicago korespon
dentas “Daily Worker’iui”, 
New Yorke. Laikraščio lei
dėjas bus People’s Publish- 
ing Association, 166 West 
Washington St.
RENKA $25,000
FONDĄ

Andrew Newhoff, sekre
torius tos sąjungos, pasiry
žęs sukelti $25,000 fondą 
laikraščiui leisti.

Laikraščio vyriausias už
davinys bus pulti, griauti 
Amerikos ir Did. Britanijos 
imperializmą ir darbininkų 
masėse sėti komunizmo sėk
lą, t. y. ruošti darbo žmo
nes revoliucijai, sugriovimui 
demokratijos ir panaikini
mui visokių laisvių.

a=

SOV. RUSIJA — PAVOJUS TAIKAI

George R. Earle, buvęs Pennsylvania valstybės guber
natorius ir Jungtinių Valstybių ministeris Bulgarijoj, su 
žmona, grįžęs į Ameriką. Jis pareiškia, jog Sov. Rusija 
pavojus taikai. (Acme-Draugas telephoto)

rz
Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

%

Ern JĮRay
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROIBF.D STEAKS IR CHOPS MCSŲ SPECIALYBE 
Ravloli — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

KAS REMIA TĄ
KOMUNISTŲ SĄJŪDĮ

Stambiais rėmėjais naujo 
komunistų lizdo Chicagoj y- 
ra, kaip skelbiama: Edvvin 
Schonfeld, mokslo direkto
rius United Farm and Eq- 
uipment Workers (C. I. O.); 
Frank Marshall Davis iš The 
Associated Negro Press; 
Herbert March, Chicago dis- 
trikto direktorius United 
Packing House Workers 
Union; ir Gilbert Green, at- 
stovaujas komunistų parti
jos ekzekutyvį komitetą.
TIESIAI ŽIŪRĖKIM 
Į FAKTUS

Šio rašto tikslas yra ne 
išgarsinti ruošiama leisti 
naują komunistų laikraštį, 
bet įspėti mūs visuomenę, 
kad žinotų, kieno bus tas

laikraštis ir kokiems tiks
lams leidžiamas. Komunis
tai visuomet veikia prisi
dengę demokratijos ir dar
bininkų gerovės skraistėmis 
ir dėlto dažnai ne akylą 
žmogų pagauna į savo tinklą 
ir jį išnaudoja.

Ne pro šalį pasakyti, kad 
pastaruoju metu Amerikos 
darbininkų unijos pasidarė 
pavojingos pačiai Amerikos 
demokratijai ir laisvei. Kad 
didžiuma jų lokalų yra ko
munistų skruzdėlynas, liudi
ja aukščiau pažymėti fak
tai. Jei unijos ir jų lokalai 
jau nebepajėgia išmesti iš 
ekzekutyvių ofisų aiškių ko
munistų, aišku, jų viduje 
neršia raudonfašistijada. 
Imant visa tai į dėmesį, ne
abejotinai galima sakyti, 
kad daugelis pastarųjų strei

Kas Girdėt^ 
Chicagoje>

Plunksnų vagys 
pakliuvo

Du plėšikai, vienas jų po- 
licmonas Anthony J Crane, 
iš Irving Park Stoties, pa
teko į policijos rankas po 
to, kai ruošėsi išeiti iš Rey
nolds International Pen Co., 
1550 Fremont St., fabriko 
su dideliu grobiu naujų fon- 
tainių plunksnų, kurių ver
tė siekia $375,000.

Sakomas policininkas bu
vo suimtas vagystėje 1928 
metais, bet teismo išteisin
tas.

Motinoms įteikti 
ordinai

Dviems Chicago motinoms 
įteikti* ordinai jų kare žuvu
sių sūnų.

M ra, Hazel Bausor, 321 — 
45 St., Belwood, įteikta didi- 
vyriškai žuvusio Pacifiko 
sūnaus Air Medai ir Two 
Gold Stars, o Mrs. Cecelia 
Kluczinski 2848 N. Troy St., 
už sūnaus . heroizmą Distin- 
guished Flying Cross su ci- 
tacija. Pastarasis žuvo Phi- 
lipines Salose.

/ mus

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 MCTAMS 

$500.00 o'n'Mo 
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 POLISAS

Trims metama 
Pradedant nuo

55.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
- 4004 SOUTH ARCHER AVENUE
TEL.-LAF A YETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

J?

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

3?

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

n Mflttp Dirbtuve.

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

WESTWOOD LIGUOR STORE
2441 West 69th Street.

— ■■ -------
DIDELIS PASIRINKIMAS

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKI A M A 

UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklaosldte Jųl

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZTK—KAZIKAITIS

Už šunį 3 svarai 
sviesto

John Cummings, iš La
Grange, paskelbė duosiąs 
dovanų tris svarus sviesto 
tam, kuris radęs gražins jo 
šunį, dingusį prieš kelias 
dienas.

Parke apiplėštas
Richard Kudela, 1359 Po- 

tomac Avė., pranešė polici
jai, kad Humboldt parke, kai 
nuėjęs su savo mergina atsi
sėdo ant suolelio, plėšikai 
užpuolė ir atėmė $78.

kų buvo unijų vadų suruoš
ta repeticija kruvinai revo
liucijai. Nesvarbu, ar darbi
ninkai tais streikais laimė
jo ar pralaimėjo; svarbu, 
kad unijų vadai komunistai 
pamatė, kaip galima supa- 
ralyžuoti kraštą ir, Stalino 
įsakymu, durklą ir demo
kratijos širdį įsmeigti.

Visiems, kurie komunizme 
mato žiauriausią vergiją, 
reikia ne vien budėti, bet ir 
veikti.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

Ir Jvalrius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus 
ui Jums Prieina
mas Kalnas!

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ai iSkų 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
WATOHMAKEB 

JEWELRY — MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Parduoda Eastland
Laivyno Department’as 

parduoda Eastland laivą, ku
ris 1915 m. Chicagoj upėj ap
virto su Western Electric 
darbininkų ekskursija. Vy
riausybė tą laivą nupirko 
1917 m., davė naują vardą— 
U. S. S. Vilmette ir naudojo 
Great Lakęs jūrininkams 
mokinti. Dabar laivas stovi 
prie Navai Armory, Grant 
park’e.

Telefono darbininkai 
lesinėjo

Edwin R. Hackett, prezi
dentas Commercial Telep- 
hone Workers Union, prane
ša, kad Illinois Bell Tele- 
phone Co. sutikus 1,389 dar
bininkams pakelti algas nuo 
$1 iki $3 savaitę.

Mirtim grąsina
Edgar Sirles, American 

Cab Drivers Association, 
praneša gavęs telefonu grą- 
sinimą mirtim, jei nesiliaus 
reikalavęs daugiau taksi ve
teranams. Kaip žinoma 
Miesto Taryba davė leidimus 
275 taksi. Veteranai deda 
pastangų gavimui daugiau.

Irgi mokytojas
Chicago policija suėmė 

Lyle Henderson, Princeton, 
III., High School mokytoją, 
kurs sakoma pavogęs apie 
$1,600 iš studentų fondo. 
Morrison Hotel policija rado 
jį mezgant šuniukui megsti- 
nuką (sveterį).

Y šį vakarą Darius-Girė- 
nas Post 271, American Le- 
gion, ruošia ekskursiją į 
Hines veteranų ligoninę, kur 
posto lėšomis bus išpildyta 
graži programa ir veteranai 
apdovanoti cigaretais ir ki
tokiomis dovanomis. Eks
kursija išvažiuos 6 vai. va
kare iš posto salės, 4416 S. 
Western Avė. Pašaliečiai 
taip pat kviečiami dalyvauti 
ekskursijoj. Kurie turi au
tomobilius, .gera būtų, kad 
atvažiuotų, ir padėtų nuvežti 
norinčius dalyvauti, bet ne
turinčius kuo nuvažiuoti.

X Red. L. Šimutis, užva
kar lankėsį Cleveland, Ohio, 
LRKSA reikalais, o vakar 
Pittsburgh, Pa., keliolikos į- 
vairių tautų fraternalių or
ganizacijų atstovių suvažia
vime dalyvavo. Šįi rytą jau 
bus prie redakcijos stalo.

X Kaip daug “Draugas” 
gali pagelbėti, liudija ši ži
nia. BALF sandėlis, New 
Yorke, gavo laišką iš vie
nos lietuvaitės, esančios Dis- 
placed Persons stovykloje, 
Vokietijoj. Rašo, skaičiusi 
“Drauge” aukotojų sąraše 
savo giminę ir paprašius jo 
adreso. BALF tuojau jai pa
siuntė adresą. Visiems pata
riame siųsti “Draugą” sa
vo giminėms. Be to, “Drau
gas’’ yra įsteigęs fondą, iš 
kurio apmokama dienraščio 
prenumeratos į įvairias lie
tuvių stovyklas. Visų prašo
ma aukoti tam fondui.

X J- J- Aukškalnis, “Drau 
go’’ atstovas Gary, Ind., ir 
kituose miesteliuose, kupi
nas džiaugsmo, kad sulaukė

Vienas dvi moteris

Miss. Kay Stampfli, 11825 
S. Lafayette, ir Miss S. Le- 
wandowski, 39 E. 120 St. 
pranešė policijai, kad plėši
kas grąsindamas revolveriu 
abi įsivarė į savo automobi
lių ir abi apiplėšė.

Išpildė kvotas
Oak Park ir River Forest 

jau išpildė Raud. Kryžiaus 
aukų vajuje paskirtas kvo
tas: sukėlė virš šimtą tūks
tančių dolerių.

STASYS LITWINAS SAKO:
1 *n A R A D Ta* Geriausias Laikas Pirkti 

“ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Darų — Tvoroms M&teriolo — Maliavos — 
Varnlėio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Pieisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rfifties Insullacijos 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. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

JUOZAS AUKŠKALNIS

garbingai iš kariuomenės pa 
liuosuotą sūnų Juozą, kuris 
karinėj tarnyboj išbuvo 41 
mėnesį ir yra dalyvavęs la
bai smarkiuose mūšiuose 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Aus 
trijoj ir k. Yra tarnavęs 7- 
toj ir 3-čioj armijose.

X Leit. Phil J. Klikūnas 
ryt grįžta į Washingtoną, 
kur buvo priskirtas prie a- 
viacijos transporto koman
dos štabo. Phil praeitą sa
vaitę grįžo iš Europos, kur 
jis lankėsi Ispanijoje, Por
tugalijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir Anglijoje. Būrys 
jo draugų praeitą šeštadienį 
susirinko pasveikinti jį jo 
tėvų puošnioj rezidencijoje, 
Berwyne.

X Raud. Kryžiaus aukų 
rinkinio vajuje lietuviams 
Chicagoj paskirta kvota $5,- 
000. Tautinių grupių sąjun
goje lietuvių grupės pirmi
ninke yra Sophie Barčus. Iš
ėmus lenkų ($10,000) ir 
grekų ($10,000) kvotas, lie
tuvių kvota yra didžiausia 
iš visų kitų 27 tautinių gru
pių Mažiausia kvota arabų 
— $300.

REMK1TE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.


