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RUSIJA PRIEŠINASI SKUNDO SVARSTYMUI
Lietuvos Žmonės Priešinasi Rusams; 

Kompartija Kontroliuoja Mokytojus
(LAIC Žinios)

NEW YORKAS. — Lietu
vos. komunistų partijos sek
retorius A. Sniečkus vasario 
mėn. pradžioje, rinkiminės 
komedijos išvakarėse, pasa
kė kalbą, kurią išsispausdi
no “Pravda.” Didžioji kal
bos dalis—garbinimas, Sta
lino ir Rusijos, tačiau an
troje kalbos pusėje Snieč
kus pažymėjo, esą Lietuvos 
žmonių opozicija sovietams 
stipri, nes likviduoti “bur
žuazinius palinkimus žmo
nių sąmonėje,” girdi, sun
ku.

Pažymėtina, kad nei 
“Pravda” nei “Izviestija” 
neskelbė priešrinkiminės Pa
leckio kalbos, o įdėjo, kaip 
ir pridera, kalbą Lietuvos 
komunistų sekretoriaus, tuo 
dar kartą pabrėžiant admi
nistracinio aparato priklau
somybę nuo kompartijos.

Prieš Rinkimus Paradavo 
Raudonoji Armija

Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose ir kituose 
Lietuvos miestuose 'buvo 
organizuoti specialūs prieš
rinkiminiai raudonosios ar
mijos dalinių paradai. Gin
klų žvangėjimu norėta su
stiprinti sovietų valdžios 
prestyžas.

Apie “rinkimus,” žinoma, 
niekas rimtai nekalbėjo. Pa
galiau, ir patys sovietai už
sienyje neslepia, kad jų rin
kimai yra ne tiek rinkimai 
(mūsų supratimu), kiek so
vietinei tvarkai užsipelniu
sių asmenų reklamavimas.

Mokytojai Turi Pildyti 
Partijos Nurodymus

Ryšium su antrojo pus
mečio pradžia mokyklose, 
“Pravda” Nr. 26 reikalauja 
mokytojų kontrolės, kad jie 
pildytų partijos ir vyriau
sybės nurodymus. Sovietų 
mokytojai ne tiek turi žiū
rėti specialistų, švietimo 
atstovų nurodymų, kiek 
diktatūrinės komunistų par
tijos direktyvų.

Sovietų mokyklose daug 
netvarkos. Tuo net “Prav
da ” nusiskundžia. Pavyz
džiui, Altajaus krašte (čia 
yra daug ir lietuvių tremti
nių) mokytojams skirtus 
reikmenis vietiniai valdžios 
pareigūnai išpardavinėjo, 
palikdami mokytojus neap
rūpintus. Saratavo apylin
kėse “žinomi faktai bešir
diško atsinešimo prie moky
tojų,” rašo “Pravda.”

Nesistebėkime! Visa so
vietų sistema yra beširdiš
ka!
Kiek Tremtinių Amerikos 
' Okupacinėje Zonoje 
The New York Sun kovo

21 d. praneša, kad AMG 
(Amerikos kariškos admi
nistracijos) duomenimis, 
US okupuotoje Vokietijoje 
šiuo metu randasi: 166.000 
išvietintų lenkų, 14,000 es

tų, 41,000 latvių, 28,000 lie
tuvių, 5,000 jugoslavų (ser
bų), kroatų, slovėnų), 4,000 
rusų ir 50,000 žydų.

Visi šie tremtiniai gyve
na UNRRA prižiūrimose 
stovyklose. Kiek kokių, trem 
tinių gyvena privačiai (ne 
stovyklose) laikraštis ne
pranešė.

Kodėl Neįleidžia Užsienio 
Korespondentų?

Sovietai įvairiomis progo
mis giriasi apie padarytą 
pažangą Baltijos valstybė
se. “Pravda” rašo, pav., kad 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose 
steigiamos vaikų sanatori- 
jos-sodai. Vaikų sanatorijos 
Lietuvoje nenaujiena — jų 
buvo ir nepriklausomybės 
laikais.

Tačiau, nuolat besigirda
mi padaryta ar daroma pa
žanga, iki šiol Lietuvon ne
įleido nei vieno bešališko 
užsienio korespondento ar 

' šiaip kokio labdarybės pa- 
i reigūno. Lietuvos siena 
jiems aklai uždaryta. Kaip 
žinome, nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje rezidavo 
visa eilė užsieninių kores
pondentų.

Kodėl gi Lietuva taip rū- 
pestipgai saugojama nuo 
kultūringo pasaulio akių?

Trys Lietuviai Studentai 
Valtyje

Glasgow. — “Išeivių 
Draugo’ ’ pranešimu, trys 
Lietuvos studentai pernai Pirm sekmadienio vidurnak- 
vasarą išsiįrė nedideliu lai- &o, kada dabartinioji sutar- 
veliu į Angliją. Plaukė daug 
dienų, kol pagaliau dasiįrė 
Škotijos krantų.

Du iš jų (Šilkaitis ir Ne- 
nartas) studentai technikai, 
trečias—aktyviosios 
bos karininkas.

Londoniečiai su jais turė
jo progos nepersenai susi- 

j pažinti Lietuvos pasiuntiny- 
1 bėję, kur jiems buvo suruoš
ta arbatėlė. Drąsuoliai pa
sakojo savo pergyvenimus 
šiaurės Arktike, kur jiems 
teko didelius plotus pereiti 
pėsčiomis, vėliau pasileisti 
audringa jūra, protarpiais 
be maisto ir vandens.

Londoniečiai džiaugiasi 
sulaukę šių drąsių partiza
nine dvasia atsinešusių vy
rų, tęsia toliau “Išeivių 
Draugas,” kurie savo sim
patingom asmenybėm padi
dina Londono lietuvių kolo
niją.

Prašo Mikhailovičių
Teisti UNO Tribunole

Sakydamos gen. Draja 
Mihailovičius būtų “iš kal
no nuteistas” Jugoslavijos 
tribunole, trys Amerikos 
serbų organizacijos ragino 
UNO teisti jugoslavų četni- 
kų vadą. Jų pareiškimas 
sakė jie protestavo Prez. 
Trumanui ir “kitiems ali- 
jantų vadams” prieš gen. 
Mihailovičiaus areštavimą.

UNO APSAUGOS KOMISIJA SUSIRINKO

UNO apsaugos taryba per 51 minutę atliko visus pirmojo posėdžio formalumus skubiai per
dirbtoje Hunter kolegijos gimnazijoje New Yorko mieste. Prie išlenktų stalų sėdi 11 komisijos 
narių ir du oficialiai; stenografai ir raštininkai prie stalo vidury; už pirmos eilės prie išlenkto 
stalo yra delegatų patarėjai ir vertėjai; užpaka'y, eilėse: toli kairėje, sekretoriatas; kairėje- 
centre, UNO organizacijos; centre-dešinėje, nepriklausančios tautos; užpakaly uždangų yra 
laikraštininkai ir radijo, o fotografai randasi užpakaliniam balkone. (Acme Tclephoto.)

Neturint Naujos Sutarties, Lewis 
Įsako Savo Angliakasiams Streikuoti

WASHINGTON, kovo 26. 
—John L. Lewis šiandien 
pranešė, kad jo 400,000 an
gliakasių šios savaitės gale 
sustos dirbę, nebent pirm 
tai bus sudaryta nauja su
tartis su minkštos anglies 
kasyklų savininkais.

Lewis atmetė kasyklų at
sakymą į jo reikalavimus 
kaipo “visiškai nepatenki
nantį,’’ ir nesimato ženklų, 
kad bus. galima susitarti

tis išsibaigia.
Sako Nelies Kraujo’

Kasyklų pasiūlymas numa
tė algų pakėlimą maždaug . 000 darbininkų atgal į dar-
18'L- centų valandai ir suda- bą. Bendrovės atstovas sa

ko- kė “didžiuma” 100 GM fab- 
rkų krašte šauks darbinin- 

steigtį ligoninės kasą aprū- kus į\ darbą.

tarny-4rymą unijos-bendrovių
miteto ištirti galimumus į-

Įsakymas Draudžia Visokią Statybą 
Išskiriant Namų Karo Veteranams

WASHINGTON, kovo 26. 
—Norėdama pagreitinti na
mų statybą veteranams, vy
riausybė šiandien įvedė 
griežtą suvaržymą visokių 
kitų pastatų statybos ar 
taisymo. Einant civilinės 
produkcijos administracijos 
įsakymu, nębus galima pra
dėti by kokio prekybos ar 
įmonės pastato statybos be 
oficialaus leidimo.

Tai liečia tokius projek
tus kaip krautuves, ofisų 
namus, rezortus, teatrus ir 
fabrikus. Tikslas yra palei- 

1 sti daugiau stokuojamų sta
tybos medžiagų 2,700,000 
namų, kuriuos valdžia nori 
pastatyti per ateinančius du 
metus.

Galima Užbaigti 
Įsakymas leidžia užbaigti 

pradėtą statybą ir neliečia <Jyti komunistų ir valdžios kariuomenės dalinių grumty 
tam tikrų kategorijų taisy- j nes-
mo, pakeitimo ar pagerini-1 —Senato militarinls komitetas 8 prieš 8 balsavo pratęs
mo: Penkių ar mažiau pa- I ti vyrų drafto aktą tik šešiems mėnesiams.

pinimui kasyklų nelaimių 
aukų-. Lewis sakė darbo su
stabdymas išgelbės anglia
kasių gyvybes ir kad jie 
“nelies kraujo” ateinančią 
savaitę.

Lewis sakė dabartinė su
tartis nieku būdu nebus 
pratęsta, o streikas įvyks 
patogiu laiku, nes krašte 
yra sukrauta apie 47,000,- 
000 tonų anglių.

GM Šauks Darbininkus
DETROIT, kovo 26.—Ge

neral Motors šiandien ruo
šėsi šaukti pirmuosius, 175,-

gyvenimų namus galima 
taisyti iki $400 už darbą; 
viešbučiai, rezortai, preky
biniai pastatai iki $1,000 už 
darbą; ūkio pastatai iki $1,- 
000; bažnyčios, ligoninės, 
labdarybės iki $1,000.

Vėliausių Žinių Santrauka
—UNRRA vykdomoji taryba priėmė draudimą okupa

cijos armijoms pramisti iš okupuojamos teritorijos, ne
žiūrint Rusijos protestų. Rusija ir Prancūzija nealsavo.

—Atstovųb rūmai 355 prieš 1 nubalsavo užgirti $253,- 
727,000 fondą aprūpinti karo veteranus namais.

—Civilinės apsaugos direktorius vakarinėms valsty
bėms sakė nuo 12 iki 15 (japonų išlipo Kalifornijos pak
rantėje 1943 m. lapkrity, bet buvo tuoj armijos suimti.

—San Bernardino, Cajif., antrą kartą per du mėnesius 
uvo paleistas šūvis bj traukinį vežantį kareivius.

—Kinijos valdžios sluoksniai sakė paliaubų vykdymo 
komandos vyksta j Mandžuriją, kur imsis darbo sustab-

UAW Pakelia Nariu
Duokles 50 Nuošimčiu
ATLANTIC CITY, N. J„ 

kovo 26.—CIO-UAW unijos 
seimas, laikinai susilaikyda
mas nuo karšto politikavi
mo, vienbalsiai priėmė su
manymą pakelti visų narių 
duokles nuo $1 iki $1.50 
mėnesiui. Iš tos sumos 65 
centai eis internacionalinei 
unijai ir 5 centai eis streikų 
fondui.

Vokiečiai Vaikėzai
Supjaustė Amerikietį

FRANKFURTAS, kovo 26. 
— Militarinė policija šian
dien sakė gauja vokiečių 
vaikėzų supiaustė 26 metų 
amžiaus U.S. armijos kor- 
poralą ir užmušė kitą ame
rikietį karį netoli rusų oku
pacijos zonos linijos.

Anot pranešimo, korpora- 
' las buvo užpultas tamsioje 
gatvėje Kassely 4 vai. ryte 

Į kovo 20 d. penkių ar šešių 
vokiečių, kurie ji apipiaustė 

! ir paliko sukruvintą,
KALENDORIUS

Kovo 27 d.; Šv. Jonas Da- 
; maskietis; senovės: Meldu- 
! tis ir Borėją.
Į Kovo 28 d.: šv. Jonas Ka- 
įpistranas; senovės: Brado- 
nas ir šurdvalda.

ORAS
; Giedra ir vėsu.

9 Valstybės Atmetė Sovietų-Lenkų 
Įnešimą Nesvarstyti Irano Skundo

NEVV YORKAS, kovo 28.—R sijos delegatas Gromyko 
pareiškė, kad jis nedalyvausiąs UNO posėdžiuose, ku
riuose bus svarstomas Irano skundas prieš Rusiją.

FRANKFURTAS, Vokietija, kovo 26.— Sustojęs čia 
pakely į Maskvą užimti ambasadoriaus vietą, gen. W. Be
dūli Smith sakė jis paaiškins Stalinui apie U.S. nuomonės 
pakitėjimą ir apie abejones dėl Rusijos veiksmų.

UNO apsaugos komisija 
šiandien nubalsavo, 9 prieš 
2, atmesti Rusijos ir Lenki
jos bandymus išbraukti vi
sus paminėjimus Irano skun 
do susirinkimo protokolo. 
Amerika ir Anglija vadova
vo kovai prieš rusų pasiūly
mą.

Rusijos delegatas Gromy- 
kc tuoj prašė atidėti skun
do svarstymą iki balandžio 
10 d., teigdamas, kad Rusi
ja ir Iranas susitarė, rusų 
kariuomenė jau išeina iš 
Irano, ir tuo būdu reikalas 
turėtų atpulti, kadangi jis 
nėra pavojingas taikai.

Turi Išklausyti Irano
Byrnes atsakė į tai saky

Stalinas Sako Irano Klausimas Išrištas
MASKVA, kovo 26.—Rau 

donosios armijos daliniai 
šiandien tęsė savo pasitrau
kimą iš Irano, einant susi
tarimu su premjeru Gha- 
vam, ir ministras pirm. Sta
linas pareiškė, jog klausi
mas rusų kariuomenės tame 
krašte esąs išaiškintas.

Izviestija atspaude Stali- 
■ no atsakymą į United Press 
prezidento Hugh Baillie te
legramą, kurioje Baillie pra 
šė komentarų dėl Winston

Kovoja Rusų Grobimą Žemės Austrijoj
ATLANTIC CITY, N. J., 

kovo 26.—U.S. delegatas C. 
Tyler Wood protestavo šian
dien prieš ukrainiečių-rusų 
įnešimą padėti į šalį UNR
RA argumentą- dėlto, kad 
jame figūruoja politika, sa
kydamas tai būtų “ėjimas 
bailystės keliu.”

Wood kalbėjo tuoj po uk
rainiečio A. M. Baranovskio 
argumento prieš amerikie
čių planą aprubežiuoti ali-

Kanadietis Davė Rusams Paslaptį
MONTREAL, kovo 26.— 

Dr. Raymond Boyer šian
dien prisipažino davęs Fred, 
Rose'ui, komunistui Kana
dos parlamento nariui, svar
bias informacijas apie slap
ta “RDX” sprogstančią me
džiagą, nes “aš žinojau, kad 
tai padėtų sovietų sąjun
gai.” Jis sakė žinojęs, jog 
Rose yra komunistas.

Liudydamas Rose’o ap
kaltinimo išklausyme, Boy
er sakė jis suteikęs Rose'ui 
medžiagų vardus ir pasakė 

I kaip jos vartojamos suda

damas, kad jeigu Rusija su
darė sutartį ji turėjo apie 
tai pranešti apsaugos komi
sijai ir kad komisija negali 
užginti Iranui progą išdės
tyti savo bylą.

Anglų delegacijos viršinin 
kas Sir Alexander Cadogan 
parėmė Byrnes’o pareiški
mą, ir pacitavo komisijos 
nutarimą atsiklausti Irano 
ir Rusijos kaip vyksta jų 
derybos susitarimui ginčy
tinuoju reikalu.

Cadogan taip pat primi- 
} nė, jog Anglija prašė Rusi- 
; ją pranešti apie padėtį Ira
ne, bet Rusija neatsakė, 

į Amerika taipgi negavo at
sakymo į' savo paklausimo.

Churchill pasikalbėjimo tarp 
tautiniais klausimais, kur 
tarp kitko jis prašė greito 
UNO veiksmo Irano klausi
mu.

Dėkodamas Baillie už te
legramą, Stalinas sakė Chur 
chillio argumentas negali 
būti skaitomas “įtikinančiu” 
ir pridėjo, kad klausimas 
ištraukimo kariuomenės iš 
Irano buvo išaiškintas... su
sitarimo keliu.

j jantų armijų praktiką “pra- 
j misti iš žemės” okupacijos 
i metu.

Amerikiečiai padarė tą 
pasiūlymą vakar, sakydami 

• rusai užgrobia didelius plo- 
i tus žemės Austrijoje, kuri 
! geriau būtų vartojami mais- 
| to produkcijai.
j Anksčiau pasakyta, kad 
organizacija nemano reko- 

i menduoti grįžimo į karo 
meto maisto racionavimą.

rymui “RDX.”
Daugiau Šnipų Amerikoj
Anksčiau, aukštas Kana

dos pclicijos valdininkas 
sakė rusų šnipinėjimas Ka
nadoje yra mažas palyginus 
su tuo, kas vyksta Ameri
koje. Jis sakė įsitikinęs, jog 
Amerika turės anksčiau ar 
vėliau imtis priemonių, prieš 
šnipinėjimo agentus,.

Jis sakė vieno vardas jau 
iškeltas. Tai yra Arthur 
Stenberg or Steinberg, ku
ris yra profesorius Virginia 
universitete. “Aš nesupran-
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BALF'o Pirmininkas Lanko Britų Zoną
Sausio mėn. atvykęs j Eu-, nimas yra mūsų tautos įr 

ropą BALF'o pirmininkas Tėvynės ateities laidas. Jam 
kun. dr. Končius jau apke- tik atvykus į Londoną ir 
liąvp prancūzų ir amerikie- suėjus ryšin su administra- 
čių okupuotas Vokietijos zo- cijos ir UNRRA pareigu- i
nas. Vasario 12 d. jis jau 
byvo pasiekęs augių zoną. 
Svečias šioje zonoje lankys 
visas tremtinių stovyklas, 
ligi vasario mėn. pabaigai.

nais, teko išgirsti širdingų' 
atsiliepimų apie mūsų visą; 
bendruomenę. Pasitaiko vie 1 
tų, kurių gyventojai, kaip 
jis išsireiškė, varo ‘‘munšai-

Po to, jis vyks į Daniją, ną”. Tokie asmenys kenkia
Švediją ir kt. Europos val
stybes, kur tik randasj mū
sų tremtiniai.
LYG ŠVENTĖS 
SULAIKĖ

Š. m. vasario 14 d.

lietuvių geram vardui. Su 
jais reikia griežtai kovoti ir 
malonu konstatuoti, kad 
juos galima suskaityti ant 
pirštų. Jis jau apkeliavo ki
tas zonas ir pirmieji įspū
džiai iš Londono buvo pa
tvirtinti vietinių administra- 

do lietuviams. Mus pasiekė cįjy Atvykus jam į šią zo- 
jau seniai lauktas aukštasis ną, čia lietuvių geras var-

buvo
tikra šventė visiems Detmol-

svetys, kun. dr. Končius, da
bartinis BALF’o pirminin
kas. Jo apsilankymas visam 
gyvenimui liks vietinės gim
nazijos auklėtinių širdyse.

das dar labiau pabrėžiamas.
KALBĖTOJAS
NUSTEBINTAS 

Kalbėtojas nepapr a s t a i
pas kuriuos jis praleido ke- Į maloniai buvo nustebintas, 
lėtą trumpų akimirkų. Per j mokytojų pasišventimu švie 
šimtas mokinių su savo auk-
lėtojais ir gimnazijos direk
toriumi, susirinkę erdvioje 
klasėje išklausė garbingo 
svečio nuoširdaus praneši
mo. Kun. dr. Končiaus at
vykimą būtų galima paly
ginti, su to ryto šviesiais, 
jau pavasariu dvelkiančiais 
saulės spinduliais, kurie kaip 
ir jis, pasirodė virš Detraol- 
do padangės, po ilgų tam
sių dienų. Mes jau seniai 
laukėme vieno ar kito sve
čio iš Amerikos, kuris mums 
galėtų pragiedrinti nuotai
kas, suteikti naujų vilčlių 
dėl mūsų ateities. Kun. dr.
Končius šiuo? mūsų lūkes
čius pilnai pateisino. Trum
pa valandėlė, kurią jis pra- į kus giliau susipažinti su mū- 
leido su jaunimu, jiems tu- j sų gyvenimu ir vargais, bet 
retų palikti neišdildomu vi- * tiksliai sustatyta programa 
so gyvenimo brabgiu atmi- tai neleidžia įvykdyti Jo 
nimu. šias eilutes rašan- laukia ilga kelionė ir dar 
čiam. jau 1917-18 metais y- ; tūkstančiai tokių pat jau- 
ra buvę lemta gyventi trem- nuolių ir suaugusių tremti- 
tinių, ne sovietinėje Rusi jo- nių. Jo pareiga jais visais 
je. Jis dar ir šiandien ne- vienodai ir teisingai rūpiu- 
šioja atmintyje, vieno ano 
meto šalpos pareigūno pa- į 
sakytus vaikams žodžius, 
kuriuos šį kartą jis vėl iš 
girdo iš kun. dr. Končiaus 
lūpų, skirtų jaunajai kartai. ’
NUŠVIEČIA BALF 
VEIKIMĄ

Svečias trumpame žodyje 
nušvietė tuos darbus, ku
riuos BALF’as atlieka. Jis 
įsakmiai pabrėžė, kad jau-
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Garbingasis svetys paprašė
jaunimą už jį pasimelsti, 
kad važinėjant po Europą 

Į Dievas lydėtų jo darbus. Jis 
Į tiki, kad jaunųjų maldos, 
i kaip kad ankstybieji pava
sario vieversiai kyla į sau
lę, taip ir jos eina aukštyn 
tiesiog pas Aukščiausiąjį. 
Jos padės jam dirbant šį 
sunkų tremtinių šalpos dar
bą.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:«0 vak.

Bukit Malonus

R. J. Thomas {kairėj) ir W. P. Reuther, besivaržą už 
United Automobile Workers (CIO) vadovybę, metiniam) 
suvažiavime, Atlantic City, N. J., buvo tarp savęs susi
rieję, išsipravardžiavę, bet kai pasirodė fotografas, ma
tote, koks išėjo jų paveikslas. (Acmę-Draugas telephoto)

Siaut mūsų jaunimą, ir mo-11. visaB tas valstybes, kur 
kinių nepalaužiamu noru Yra lietuvių tremtinių, 
mokytis. Jis papasakojo,
kad vienoje mokykloje, ku
rioje vienoje klasėje buvo 
tik viepas paišelis, mokiniai 
juo dalinosi ligi UNRRA 
juos galėjo tinkamiau ap
rūpinti mokslo priemonėmis.
Jis iš savo pusės pažadėjo 
padaryti viską, kad moki
niai galėtų mokytis ir būtų 
aprūpinti reikalingiausiomis 
priemonėmis ir vadovėliais.
Mokiniams keliant ovacijas, 
jis pažadėjo prisiųsti ir 
sporto įrankių, nes tik 
“sveikame kūne — sveika 
sielą”. Nors jam būtų ir 
labai malonu čia ilgiau Ii-

tis. Busimasis keias jį veda | Kun. dr. Končius pahręžė, 
iš britų zonos per Daniją į kad ypatingai brangiai stu- 
Švediją ir toliau į vakarus, dentų mokslas kainuoja Šve-

VISŲ SPALVŲ

GKRIAVSIA 
Išorinė Maliava

$2.98

Gal.
Unitlzed Plaunamą. Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SAKITA&—Klljonkės (Oil ClotlO. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAS
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Storo
Lawndale 0104

M«?s Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Mali.avotojus ir Popieruotojus.

dijoje, net apie 60 dolerių 
mėnesiui. Tačiau nežiūrint 
visų išlaidų, jaunimo moks
linimo darbas bus varomas 
pirmyn. Svečias baigdamas 
palinkėjo visierrts ištvermės 
ir gerų pasekmių siekiant 
šio gražaus tikslo. Jis pa
brėžė, kad šiais metais bai
gusieji gimnazijas abituri- 

i entai galės lankyti univer
sitetus. Reikalų sklandes- 
niam atlikimui aukšti USA 

! ir britų pirmininkai paža
dėjo. paremti BALF'o pas- 

! tangas įsteigti Europoje sa
vus skyrius. Tuomet ryšys 
būtų nuolatinis ir tremtinių 
pageidavimai būtų greičiau 
patenkinami.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
| VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:30 —

8:30 vakarais. 'UfejĮiįiEh. PaSul sutai tį.

Tel.; Cicęro 1484

Dr. 1 R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekmad. uždą r yta.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dome Galia ln Indiana—

Pbone WENtworth 2527

PHYS1O THEBAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—I P. M.
Saturdaya 9 ▲. M. to 8 P. M.

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime ūkinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0623, Cllicugo

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptlc Gydymas

Contnct Stiklui 
Stiklus Atnaujinam

DR. WALTEB J. SWIATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

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

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

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

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasing, Vfashing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH KLSOK1 M1ALKAL 

BATH DRUSKĄ
1 maišu kas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co.
Laboratories Chirago, III.
Southsatdiečtai, kreipkitės į 8HIM- 
KUS DRVOS. 3301 S. Hftlsttd St.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68€3 W. Cermak Road 
B£KWTN, ILLINOIS

JOS. F. BODRIK
RAKĄNDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gąsu 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

IJBNGVŲ IŠMOKĖJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RALIO 
WCFL 1000 k NedėUoa vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak 7:00

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Benvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

1 ’ ■—’ -■

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
RE KOM1SINO

Tart.* Virt S17.500.000. — AtMugoa Fondą. Virt SI.SOO.OOO.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT RUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVV1CH, Pres. and Mgr.

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesday»: 9 A- M to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

y.1 , n. i Tę-r"..1 5C=

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJA!* «K GURI RO4C 

1729 So. Ashland %v*
(2-troe luboa i

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 j 
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 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8219 
Rot. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsde 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Kd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trsčlad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIEZIS
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 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868

Rsa. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GBOvehUl 0617 
Office TeL HElOoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Be&d
OFISO VALANDOS:

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

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutarti.

TeL CANal 0257
TeLi PROspect 6659

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: BERWYN 6200

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

J 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.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1080

Tel. YARds 8140

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

IT1ARCUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDBENIN18 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1458 kilocycles
SEKMADIENIAIS — ano l-mo»

Ūki 2-roe valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 

valandos vakare.
EĄTRA PBOORAMAS — Penkta

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

Tel. YARds 6921
Rea: KENwood 6107.

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
be.

Smogus be tikėjimo, 
arklvs be iabokliu.

kaip

Ofiso TeL VIRginia 0036
KeiJdencljos Tel.: BEVerly 8244

DR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofūso 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 
N*me T*l.i PTTI.I.MAN KTtl

Telefonas — GROvehill 2242

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDIINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

UŽSISAKYKIT 
--------------------

'DRAUGĄ”

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison. Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. TeL: BRUn»wick 0597

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



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITTTNOTS n

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
••DKAUGAS” HELP WANTED 

AI > V1 .KTISIN G D E PAHTM F, X T 
J 27 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYKO PRIE FURNACOS
Patyrusio prie breso, bronzo, 

aluminum ir varo.
DELTA STAK FOUNDRY 

2701 W. Fulton

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, squeeze arba bench.

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai prie 

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PI.
PROSYTOJO

Pataisytojo moterų dreses, siūtus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Specialty Krautuvėje.

KREIPKITĖS 7 AUKŠTE —
S .UI l)VMO OFISE 

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

PORTERIŲ
DIENOMIS

Pilno laiko darbai vyrams kurie 
nori pastovaus darbo. 
VALYTI IR ŠLUOTI .

Puikios Darbo Sąlygos 
GERA MOKESTIS

DARBAS TUOJAUS 
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI 
SEARS ROEBUCK & CO
4730 W. IRVING PARK RD. 
Personnel Ofisan — 2nd Fl.

HELP WANTED — MOTERYS

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė. 

ITMSnF.B
Prie moterims siūtų Ir kautų.

BERMAN * BERMAN 
191 S. WeHs

LABDARYBE 222222
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

oooooo
ir apylinkių lietuvių to ne- pylinkėj pravesti specialus

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

| ėiausia jūsų namų. Kreipkitės j

ANDES CANDIES
4480 N. CLARK ST.

Ar | ANDES CANDIES krautuvę 
arti Jūsų liauni.

Šj Vakaru Labdariai
Renkasi ... ... ....,dybų ir specialiai išrinktų 

sj vakarą, (kovo 27 d.), atstovų, ir visų veikėjų at- 
valandą, į Šv. Kryžiaus par. ktį į šio vakaro labdarių 

am n«or. salę rengsi Lietuvių R. K. susirinkimąi kad geriau pri-

| žino. Visį turime pripažinti, 
kad tai yra milžiniško didu-

! mo užsimojimas, kuris lab- 
' dariams uždeda ne tik di- 
i dėlę atsakomybę, bet tuo 
i pačiu daug rūpesčių ir dar-

tos dienos dsrbn, juo gėrės- bo.
nes turėsime pasekmes. To- Kad ir atsakomybė ir ru
dei ir prašome ir kuopų vai- pėsčiai labdariams. sumažė

tų, jie patys turi daryti žy
gių pasidalinti jais su visa 
lietuvių visuomene. Juk prie 
glauda tarnaus visiems, to
dėl visi lygiaį turėtų nešti 
atsakomybės ir darbo naš-

MERGINŲ | Labdarių Sąjungos kuopų sirengti kad daugiau dar- 
atstovai, direktoriai, centro bininkų’sumobilizuoti
valdyba ir senelių prieglau-' ' , , , . , . ,
dos statybos komisijos na- Būtų gera ir naudinga, jei į tą kiek prieglaudos pasta- 
riai. Jie renkasi svarbiems kuopos iš anksto nusistaty- ^^o, ie jos is ai ymo a

žvilgiu.
To siekiant, kaip jau bu-

reikalams. tų ir praneštų, kokius dar-
Be eilinių, paprastų są- bus dirbs piknike, kiek dar- 

jungos reikalų svarstymo, bininkų pristatys. Jei tos 
susirinkimo darbotvarkėj y- žinios suplauks į; centrą iš 
ra numatyta pasitarti dėl anksto, bus galima nustaty-

BINDERY MERGINŲ — 51 ateities veikimo. ti, kaip plačiau gegužės 30
Visi puikiai žinome, kad'd- darbams užsimoti, 

pirmutiniai pavasario dar- Neužmirškime, kad laMa-1 "I“
bai, kurie mums labiausiai rių centro susirinkimas į- 
rūpi, yra: 1) rinkliava Šv. vyksta šį vakarą kovo 27

vajus, surengiant prakalbas, 
vienos ar kitos rūšies pa
rengimą, prašant gerb. kuni
gų, kad jie iš sakyklų nuo
lat skelbtų kuopų parengi
mus, susirinkimus ir daž
nai primintų apie reikalą 
tapti Labdarių Sąjungos na
riais.

Prieglaudos statybai, ku
rią norime greit užbaigti, 
yra reikalingi pinigai. To
dėl, krepkimės j organiza
cijas, draugijas, biznio įstai
gas ir paskirus biznierius, 
kad jie prisidėtų savo au
ka prie šio kilnaus labdary
bės reikalo. Labiau pasitu
rintieji galėtų įrengti prie-

džiu, prieglaudoj susidaro 
daug galimumų savo vardą 
įamžinti ir svarbiausia, ge
rą krikščioniškos artimo mei 
lą darbą atlikti. Labdarys

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

Dirbti photografijos dirbtuvėje. 
Gera mokestis

PHOTO-MATIC CO.
421 S. Wabash

MOTERIS reikalinga prie namų va
lymo Penktadieniais arba Šeštadie
niais. Lietuvių šeimoje. Kreipkitės 
adresu — 6624 Soutli CAI.IEORNTA 
AVĖ., ar pašaukite REPulriic 1229.

50,000 Argentiniečių 
Baigė Skerdyklų Streik

BUENOS AIRES, kovo 
26. — Baigdami 25 dienų 
streiką, kuris buvo supara- 
ližavęs pramonę, 50,000 dar- 
bininkų šiandien grįžo į 
darbą Argentinos skerdy
klose.

Kazimiero kapinėse per iš
kilmes Kapų Puošimo die
ną — gegužės 30 d. ir 2) 
didysis, piknikas Vytauto 
Parke, kuris taip pat įvyks
ta gegužės mėn. 30 d.

Tai tradicinė labdarių die
na. Ir kadangi iš patyrimo 
puikiai žinom, kad juo ge
riau esame prisiruošę prie

d., Šv. Kryžiaus par. salėj.

vo rašyta, labdarių kuopos Į glaudoj savo vardu kamba- 
rūpestingiau turi darbuotis, rįj ar kokį reikalingą daly-
įtikinančiau kalbėti apie 
prieglaudą visuomenei, kvie
sti sąjungos nariais kiek
vieną padorų lietuvį. Dėl to

ką įtaisyti. Neužmirškime, 
kad senelių prieglaudoj bus 
ir koplyčia. Tad ir prie jos 
išpuošimo galėsime prisidė-

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

652$ S. Ashland Avė.
ORO. 1988 — TRI. 0078

Dabartinis Labdarių 
Rūpestis Ir Darbas

t

Lietuvių Labdarių Sąjun-: 
ga stato lietuviams sene- į 
liams prieglaudos namus. ‘ 
Berods tik retas Chicagcs

IfJ 0

Drusiai (ar Orusiai?) Jonas ir Jankauskas Juozapas, iš Soliu 
Povilas, iš Anykščių miestelio.. km., Šilalės vai., Tauragės apskr.,

Galvydis Balys, iš Ilčiuklų km., gy venęs Pittston, Pa.

R.ADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA 

71 c. PRADEDANT — 76 e. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovūs Darbai

MOTOROLA
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

žpalių vai., Utenos apskr.
Germanavičiai ar Girmanavičiai, 

Mikas ir Vincas, broliai Prano, 
Lietuvoje gyvenę Stakliškių vai., 
Alytaus apskr.

Goodman, Mary ir Prank, gyv. 
Brooklyne ar New Yorke.

Grikšienė-Matuzevičiūtė Antani
na, iš Starkonių km., Pašvitinio 
vai., Šiaulių apskr.

Grinevičius Kazys, gyvenęs 
Bostone.

Gudliauskai,«Bronisknas ir Sta
nislovas, iš Varnių vai., Telšių ap.

Gurklys Zaprinas, iš Lietuvos 
išvažiavęs 1936 metais, gyvenęs 
Brooklyne pas Šasienę, ir netru
kus stojęs savanoriu Amerikos 
kariuomenėn.

Jelmokai, kilę iš Pirčiupiu km., 
Valkininkų vai., Trakų ap., gy
venę Bostone.

Jomantąitės, Petrė ir Marė, 
dukterys Petro ir Petronėlės, gi
musios Amerikoje, 1940 metais 
gyvenusios Uhieagoje ir New Vor- 
ke. Prieš tai gyvenusios Tveruo, 
se, Telšių ap., Lietuvoje.

Joneas Vincas.
Kaminskai, Adolfas ir Vitalius, 

gyvenę Vietoria, Galif.
Kižienė-Pukelevičifitė Marija, 

gyvenusi Plvmouth, Pa.
Consulate General of 

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

Pilnas Kolegijos Kursas Jums

SU IŠLAIDU APMOKĖJIMU

RA »
Z

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Adomaitis Kazys, iš Gmzdžilų 
m., Šiaulių apskr.

Andrulytė Anna, gyvenusi Wa- 
terbury, Conn.

Bagdonas Steponas, iš Pumpė
nų. Panevėžio apskr.

Balnytės-Paulauskienės Rozali
jos, giminės prašomi atsiliepti.

Bastienė-Bendoraitytč Kuni
gunda. iš Kinulupili km.. Sintau
tų vai., Šakių apskr.

Bntsevičienė-Špakauskaitė Pra
nciška. iš Papartvnhj kaimo, ša
kių vai.

Bieliniai, iš Veikščių kaimo, 
gyv. Čikagoje.

Boreiša Stanislovas.
Bazys Jonas, sūnus Simo, iš 

KctU"”a1akių, Vilkaviškio apskr.
Buincvičiai: Juozas, kilęs iš Ro

kiškio ap.,. Lietuvoje gyvenęs Vi
liočių km., Kruopijų vai., Šiau
lių ap., jo žmona Elena Buine- 
vičienė-Gedaminskaitė, kilusi iš 
Eidukių km., Kruopių vai., Šiau
lių ap., ir jųdviejų Čikagoje gi
mę vaikai, Pranas ir Julija, gyv. 
Čikagoje.

Bukis Petras, gvv. Gardner,
Mass.

Bulkevičienė-Jokubynaitė Bar
bora.

Bumbi iauskienė - Gudlinuskai- 
tė Sofija, iš Velaičių k., Tvėrių 
vai., Telšių apskr.

Crowley John, gyv. Brooklyne 
ar New Yorke.

Česn i enė-K i var i ū t ė Kon sta n e i j n, 
II Bučinavo km., Vilkaviškio ap
gyvenusi Brooklyne.

Debulevičius ar Dabulevičius 
Pijus. ' <

Deltuvienė-Jokubynaitė Ieva, iš

Būdviečių, Vilkaviškio apskr.
Demikienė-Adomaitytė Marija, 

iš Šiaudinilų km., Lukšių vaisė., 
Šakių ap., ir jos vyras Justinas, 
gyvenę AVilkes Barre, Pa.

Dobilas Jurgis, iš Sarginės k., 
Šilavoto vai., Marijampolės apsk.

Dudonis Feliksas, iš Karčiamų 
km., Radviliškio vai., Šiaulių ap.

Išmoko 'Nupajeginti' 
Metalų Atomų Skaldym

WASHINGTON, kovo 26. 
—Lengvesnis kelias į pa- 
mą bevertį bombų darymui.

Vienas senatorius sakė 
jeigu bus rasta būdų suvar
žyti skaldomų medžiagų iš
teklius ir jeigu jie gali būti 
“nupajeginti” sprogdinimo 
tikslams, tuomet nereikės 
bijoti dėl slapto atominių 
bombų gaminimo.

Pittsburgh Policija 
Išsklaidė Pikietininkus

, PITTSBURGH, kovo 26.— 
Raitoji policija šiandien iš
sklaidė būrį maždaug 400 
pikietininkų susiri n k u s i ų 
prieš AVestinghouse Electric 
fabriką East Pittsburgh. 
Neįvyko susirėmimų ir nie
kas nebuvo sužeistas.

Anksčiau minia išjuokė 
ir apstumdė užvaizdas ei
nančius į fabriką.

rr
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166 W. Van Buren St.
6500 S. Racine Avenue.

štai svarbi žinia jauniem vyram 
IK metų ir (Įauginu (17 su tėvu 
sutikimu). Pagal GI Teisių Ri
liu, jeigu Jūs j.-tojate 3 metams 
Į J. V. Armijų pirm 1916 m. 
Špūlių 6 d- tai po paleidimo 
jūs turėsite, tekę 48 mėnesius 
lankyti kolegija, amatinę ar 
biznio mokyklų. Bus užmokėta 
mokslo lėšos Iki $500 už pap
rastus mokyklinius metus. Ir 
jūs gausite $65 per mėnesį pra
gyvenimui — $»O, jeigu esate 
Vedę. Gaukite faktus artimiau
sioje jum .T. V. Armijos liekni? 
tavinio Stotyje.

2001 Irving Park Blvd.

10,000 BONKŲ
DEGTINES

• BRANDfiS
• RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama '

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

JTATHAN 
KANTER 

“įdėtu vttkaa 
Žydukas”

MONARCH 

LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS G054

Killing the "Outlet Octopus”
Mūsų. drąsuolis turi gerų mintį. . . “Prijungtuko Oktopusų’ reikia panai

kinti. . . bet išrišimas to reikalo ne su kirviu — bet išvedžiojimas užtenka
mai d ratų.

Gal jūsų dar tik mažas Oktopusaa . . . bet jis augs jai neturite užtenka
mai dratų. Ne tik kad “dvigubiniai jungtuvai ant dvigubinių jungtuvų” ne
gražu bet jie yra pavojingi. I’amintykite apie tas mažas dratukes užpakaly
je jungtuvo. jie kaip tik nepadirbti nešti tokių sunkių naštų.

Vengkite išlengvo šildančių ir gerai neveikiančių įtaisymų. Užtenkamas iš
vedžiojimas dratų reiškia nebus tamsėjančių švieųų. . . tlebus “Prljungtuvo 
Octopusų” Jūs turėsite užtenkamai jungtuvų patogiose vietose. . . nebus 
daugiau • žingsnių tamsumoje — dauguma uždegtuvlų pašvies jums kelių 
pirmyn.

***★’★★*★

Jūsų dabartiniam arba ateilies namuose, ruoškitės, turėti užtenkamai dratų, 
išvedžiotų tad kad jūsų nauji elektros įtaisymai galėtų patarnauti geriau. 
Pasitarkite kas link užtenkamai dratų išvedžiojimo su mumis arba su savo 
elektros kontraktoriu šiandien.

PUBLIC SBRVICE COMPANY OP NORTHIRN ILLINOIS

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $l,000,000.0G
VETERANŲ PASKOLOMS!

feteftKfeMMK'
Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

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

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimų.SlMfcMURMU

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Blinole
Published Daily, except Sundays, 

by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
A member of the Catbolic Prese Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 6 
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Advertising in “Drangas” brings best results.
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Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina ChicagoJe ir Cicero—paštu:
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo, 
ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto, ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau tęisę 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 lalkraštln nededamos.

Entered as second-Class Matter Marcb 81, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

JTO Saugumo Tarybai Posėdžiaujant
TAIKOS ORGANIZACMOS ATEITIS ANT 
SVARSTYKLIŲ

Viso civilizuotojo pasaulio akys yra atkreiptos į New
Yorką, kur įvyksta JTO (Jungtinių Tautų Organizaci
jos) susirinkimas. Visi žiūri, ir tai su dideliu nekant
rumu, kaip bus išspręstas Irano (Persijos) klausimas. 
Mat, nuo jo išsprendimo daug pareis JTO likimas. Vi
siems yra aišku, kad jei tą organizaciją sudarančios 
tautos, ypač didžiosios, nesilaikys JTO nuosprendžių,, 
ji turės likviduotis ir pasauly pasiliks siausti jėgos 
politika. Ir tai, aišku, reikštų naują karą.

JTO autoritetą (net pačią jos gyvybę) buvo užsi
mojęs pakirsti komunistinis-totalitarinis Rusijos impe
rializmas, panorėjęs užmesti visai Europai ir kitiems 
kontinentams savo dominaciją ir savo diktatorišką san
tvarką. Jis parbloškė Baltijos valstybes, Lenkiją, veik 
visas Balkanų tautas ir užsimojo sugriauti Didžiosios 
Britanijos imperiją. Tam tikslui komunistinis imperia
lizmas ir veržiasi į Iraną ir kitus orientalinius kraštus, 
kad užsmaugti pačias gyvybines britų imperijos gyslas. 
RUSIJA — SUTARČIŲ LAUŽYTOJA

Sovietų Rusija, pati būdama JTO nare, pati pasira
šiusi Atlanto Čarterį ir kitus tarptautinius taikos pa
reiškimus, pati labai iškilmingai pažadėjusi Iranui pil
ną laisvę ir nepriklausomybę ir davusi žodį, kad rau
donarmiečius ištrauks iš ten iki kovo 2 d., tuos visus 
jungtinių tautų susitarimus ir duotus pažadus sulaužė 
taip, kaip praeityje yra sulaužiusi daugybę kitų tarp- 
tatinių sutarčių.

Toks didelės valstybės nusistatymas laužyti sutartis, 
yra pavojingiausias JTO egzistencijai ir pasaulio tai
kai.
NAUJI MASKVOS IŠSISUKINĖJIMAI

Siekdama savo imperialistinių tikslų, Maskva ne tik 
kad neištraukė gausingų armijų iš Irano, bet dar dau
giau jų ten pasiuntė, kad terorizuoti vietos gyvento
jus ir priversti jų pastatytą vyriausybę pasisakyti, būk 
ji prašantį raudonarmiečius Irane pasilikti. Ir kadangi 
iki paskirtos JTO suvažiavimo dienos Stalinui nepa
vyko padaryti su Iranu taip, kaip jis padarė su Len
kija, Jugoslavija etc., prašė, kad JTO saugumo tary
bos suvažiavimas būtų atidėtas.

Gerai, kad bent šiuo tarpu Amerikos ir Anglijos po
litikai suprato, ko siękia Maskva ir nesutiko, kad Irano 
.klausimo svarstymas būtų nukeltas toliau. Bet, atrodo, 
kad Maskva ir čia gudriai manevruoja. Matydama, 
kad pirmasis “triksas” nepaveikė demokratijų, jį su
galvojo skelbti, kad su Irano vyriausybe prieita prie 
susipratimo betarpiai ir kad raudonarmiečiai iš Irimo 
traukiasi, bet... pasitraukimas pusėtinai ilgai turėsiąs 
užtrukti.
KURIUO KELIU?

Reikia manyti, kad anglai ir amerikiečiai ir šį rusų 
manevravimą tinkamai vertins ir baikų su Maskvos 
“triksais” nebedarys. Jei norima įrašui garantuoti 
nepriklausomybę, jei norima išgelbėti britų imperiją 
nuo komunistinio rusų imperializmo, jei norima pasau
lyje atstatyti pastovią ir teisingą taiką, Stalhmi griež
tai turi būti įsakyta ištraukti savo ginki uitąsias jėgas 
■e tik iš Irano, bet iš visų tų kraštų, kuriuos jis turi 
pasigrobęs. Jei ir toliau bus kJūpčiojąraa prieš agreso
rių, diktatorių Staliną, daromos jam nuolaidos ir me-

TOENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

tama į jo nepasotinamą gerklę tautos, kurios turi šven
tą teisę gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, 
JTO neturės jokios reikšmės ir, ar vėliau ar anks
čiau, pasaulyje ir vėl liesis nekaltų žmonių kraujas 
didelėmis srovėmis.

Tad, nuo šio JTO saugumo tarybos susirinkimo la
bai daug pareis klausimas, kuriuo keliu bus vedamas, 
pasaulis: į taiką ar į karą.

Ar Vokietija Bus Komunistinei
Šiandien didžiųjų, valstybių sostinėse nemaža dėme

sio atitraukia Vokietijos problema. Kiekvienam stebė
tojui yra aišku, kad tik viena Rusija, pagal iš anksto 
išdirbtą planą vykdo okupaciją Vokietijoje.

Koks Rusijos tikslas Vokietijoje visiems yra aiškus. 
Jau tada, kada buvo matyti, jog Rusija pajėgs Vokie
tiją kariškai nugalėti ir užimti didesnę dalįt jos žemių, 
sąjungininkai savęs klausė ar Vokietija pasidarys ko
munistinė? Jei taip, ar ji neprisijungs prie Sovietų 
Rusijos?

Vokiečių tauta aiškiai pradėjo “slysti” į kairę ir 
gali “nuslysti” iki komunizmo. Tam randama daug 
priežasčių. Pirmas dalykas, tai visos valstybės, ku
rios apsupa dabar Vokietiją, yra valdomos kairiųjų 
sluoksnių ir vienur stipriau ar silpniau prie valdžios 
pasireiškia komunistai. Kitas dalykas, tai Vokietijos 
politinė rodyklė, kuri buvo pasiekusi visiškos dešinės, 
dabar savaime turi grįžti į kairę ir gali nukristi iki 
visiško kraštutinumo. Trečias dąlykas, anksčiau Vo
kietijoje nacių partija turėjo liaudyje didelį prestyžą, 
dabar matydami šalia savęs stiprius rusus, jie gali 
bandyti “lošti”, pasiduodami komunizmui.

Šito dalyko rusai tik ir laukia, nes tada jiems pa
sisektų padaryti pasaulinę revoliuciją.
RUSŲ ARMIJOS KARININKAI PRIEŠINGI
PASAULINEI REVOLIUCIJAI *

Bet padėtis nėra jau taip lengva, kaip ji atrodo. Vie
nas aukštas sovietų diplomatas neseniai pareiškė, kad 
pats Stalinas, o taip pat ir komunistų partijos Polit- 
biuras, kurie vadovauja Rusijos užsienio politikai, jau 
nuo seniai turi skaitytis su kai kuriomis naujomis pa
jėgomis viduje, kurios turi didelę įtaką į Rusijos vi
daus gyvenimą. Tai jaunųjų karininkų sluoksnis, ku
rie nori Rusiją matyti stipria. Šitoą neo-rusų šoviniz
mo idėjos Rusijoje labai plečiasi ir gali kartais paimti 
viršų ant komunistų partijos.

Tačiau šie karininkai nenori pasaulinės revoliucijos, 
o vien tik Rusijos įsigalėjimo. Tad jie visai kitaip žiū
ri į Vokietiją, nemano jos išlaisvinti, bet priešingai iš
ardyti, kad ateity iš jos nekiltų pavojaus

Tokiu atveju neo-rusai visai nenori komunistinės Vo
kietijos, '“brolių tautos”, kurią reikėtų, ginti nuo “ka
pitalistinių” valstybių, o, be to, toks pripažinimas 
jiems tada uždėtų ir kitokių rūpesčių, rūpintis ekono
miniais reikalais, ko jie nenori.
KOMUNISTAI VOKIETIJOJ NETURI PASISEKIMO

Vietoj kad davę progos Vokietijai atsistatyti ir iš 
to vėliau ištraukti sau daugiau naudos, rusai priešin
gai, ardo visus fabrikus ir mašinas gabenasi į Rusiją, 
kaip atlyginimą už padarytus karo nuostolius.

Vokiečiai darbininkai, kurie pradžioje buvo susiža
vėję komunistinėmis idėjomis, dabar nebėra visai su
žavėti rusais, nes jie mato, kad jų ateitis bus varginga, 
nes paskutinė galimybė dirbti atimama. Tad aišku, 
kad darbininkai, jei tik galės laisvai balsuoti, niekad 
nebalsuos už komunistų sąrašą.
MASKVOS AGENTAI VOKIEČIAI NETURI GALIOS

Į okupuotas Vokietijos teritorijas rusaį atsivežė su 
savimi iš Maskvos, baigusius politinius komunistų kur
sus, vokiečius, kuriuos pasodino į svarbesnes vietas, 
kaip tai: savivaldybes, radiją, spaudą ir t.t. Bet šių 
“agentų” vaidmuo yra labai sunkus, nes jie negali pa
vartoti tų metodų, kurie yra Rusijoje, o vokiečių liau
dis pradėjo rusais visai nebepasitikėti ir jų įtaka diena 
iš dienos Vokietijoje mažėja.

Tad kai kas paklaus, kuriems galams rusai atsivežė 
tuos vokiečius iš Maskvos, jei jie nemano paversti Vo
kietiją komunistine ?

Atsakymas buvo atsiųstas ii Maskvos į Berlyną. Ru
sijos komunistų partija pataria savo “tarnams’’ nesi
imti vieniems paimti valdžią į rankas, bet sudaryti kai
riųjų srovių frontą, visų, tų, kurie yra nusistatę prieš 
fašizmą ir palengva juos “pertempti” ant savo kur
palio. Kad pkaiškinus šį keistą įsakymą, Maskva nu
rodo sekančias priežastis: Vokietija po Hitlerio žlugimo 
negali taip staiga persimainyti ir staigus politiškas 
pasikeitimas neturėtų visuomenėje pasisekimo. Štai ko
dėl atvežtieji iš Maskvos vokiečiai komunistai paso
dinti j. svarbias vietas ne dėl to, kad valdytų, bet la
biau, kad žvalgytų kas darosi aplink ir pranešinėtų 
Maskvai.

Rusijos tikslas nėra Vokietiją padaryti komunistine, 
bet pasiimti ją savo globon, padarant spyruoklių, ku
ris saugotų Rusiją nuo netikėtumų iš “kapitalistinių” 
valstybių, taip sero Maskva. Vyt Arūnas

Trečiadienis, kovo 27. 1946

e^aLciuui&nė,-  ̂ui.taihųtė~

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taksom Visų ISdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pr,statom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziko* Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

(Tęsinys)
Senis Ruseckas, pas kurį 

atvažiavo Zieniai, labai au
galotas, raudonas vyras. Su 
svetimais paviršutiniai jis 
buvo mandagus ir korektiš
kas. Kad ne degtinė, gal bū
tų labai geras žmogus. Be
veik kiekvieną dieną Rusec
kas važiuodavo į Igliauką, 
tik ne kiekvieną dieną grįž
davo. Kartais taip pasiger
davo, kad pernakvodavo kar 
čiamoj po stalu, o arkliai 
alkani ir negėrę gatvėje, — 
jeigu kuris nors kaimynų, 
neužsidurdavo ir neparvež- 
davo, įvertęs kaip meitėlį į 
vežimą, namo. Visa, ką gau
davo už grūdus ar gyvulius, 
Ruseckas pragerdavo. Vai
kams ir sau apsirengti, drus 
kai ar muilui nusipirkti žmo 
na turėdavo pasivogti nuo 
vyro grūdus ir juos slaptai 
parduoti. Samdininkus Ru- 
seckienei palaikyti nebuvo 
lengva. Dabar mobilizavo ir 
sūnų.

Į šitą nejaukią šeimą at
važiavo taip gražiai ir jau
kiai lig šiol gyvenusieji Zie
niai. Kartu su jais įžengė 
į tuos namus ir taikos ange
las. Ruseckienė pasijuto da
bar visai kitaip. Pasidarė 
daug drąsesnė, pasijuto šei
mininke savo namuose. Nuo 
vyro dabar nesislapstė, kaip 
anksčiau, o dar tyčia jį er
zino ir juokėsi iš jo ydų. 
Ruseckas, kad ir neiškęsda
vo nepasigėręs, bet parva
žiavęs namo ne triukšmavo, 
o lįsdavo įi guolį, kad nie
kas nematytų.

Zieniams buvo koktu ap
sunkinti ir taip skurdžiai 
gyvenančia žmones, bet jau 
artėjo žiema, ir nebuvo kur 
dėtis. Nėra kas parduoti, 
nėra kas kulti, nėr už ką 
gauti pinigų dargi daktarui 
apmokėti.

Zieniuvienė nesijautė ge
rai. Mažiausią nuvargimą, 
kiekvieną nemalonumą lydė
jo širdies skaudėjimas. Jei
gu tai būtų tie patogumai, 
kuriuos ji galėtų turėti na
mie dukrelių priežiūroj ir 
gydytojo žento gydoma, gal 
būt, greit sustiprėtų. Bet 
čia nedateklius ir nemalonu
mai. Labiausia slėgė ją rū
pesčiai rytojaus diena ir 
dukterų likimo nežinojimas. 
Kad tik greičiau vasara — 
viskas būtų geriau.

O žiema lyg tyčia šįmet 
labai ilgai laikė užmūrinusi 
ne tik vandenis, bet ir lan
gus. Ruseckų grįčios langai 
buvo išpaišyti nuo viršaus 
ligi apačiai taip storai, kad 
apačioj visas šis gražus pie
šinys perėjęs į vieną storą 
ledą. Kokių gražių girlian
dų, palmių ir kitokių, gra
žių augalų ir gėlių ant tų 
apšalusių stiklų!

Ilgais žiemos vakarais vi
si susirenka į grįčią prie 
kasdieninių darbų ir vis 
skundžiasi dejuoja sunkiu, 
karo sudarkytu, gyvenimu. 
Nevakaruoja, kaip prieš ka
rą. Nėra nei noro, nei pras
mės: juk karas vis dar te- 
bešėlsta. Gal rytoj teks dar 
toliau bastytis ir, turtus pa
likus, elgetauti pas kitus!..

Vieną vakarą ties langais 
švilpė ir dūko šaltas žiemių 
vėjas, užpust ydamas kelius

ir takus, apipustydamas du
ris, net langus.

Ruseckas su liktarna ran
koje intėjo į grįčią. Intėjęs 
užpūtė liktarną ir pakabino 
ant sienos. Paskui nusimetė 
didžiuosius kailinius. Nuo 
kepurės nukratė sniegą ir 
užmetė ją ant lentynos. Su
šildęs prie mašinos atgru
busias rankas, užsidegė pyp
kę ir ėmė stipriai traukti, 
kol įdegė atidrėkusį tabaką.

Zienius suko pantį. Zie
niuvienė lopė marškinius — 
naujus negreit dar teks aus
ti. Senoji Zienių auklė sku
to vakarienei bulves. Rusec* 
kienė plovė ką tik sumuštą 
sviestą ir svėrė nešti paa 
Amtsvorsteherį. Likusį su- 
sūdė, sudėjo į lėkštę ir pa
dėjo ant stalo vakarienei.

Jeigu atlikdavo rekvizuo
jamų dalykų ir sau, tai tik 
dėl to, kad už prunto pa
slėpta karvutė su telyčia, 
o svirne prie sienos užtu
šuotas užtvaras, kur slėpė 
penimą kiaulę su paršiukais.

— Tai čėsai, aš jums pa
sakysiu, tai čėsai! — iš lė
to dėstė žodžius senis Ru
seckas, kimšdamas nykščiu 
pypkę: einu, Dieve, šerti sa
vo gyvulį ir turiu saugotis, 
kad kas nepamatytų. Lyg aš 
pavogęs jį būčiau. Ir sveti-

Jūsų Radio Sugedęs?
Patarnavimo Prie 

Kreipkitės Eksnertyvo

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

mos šeimynos baisu laikyti 
ir kaimynų kartais, prisibi- 
jai, kad nesužinotų, neišduo
tų. Kai aš buvau dar jau
nas... — pasakė Ruseckas ir 
įsikišo į burną pypkės ci- 
buką, kad tarpu žodžių už
trauktų porą dūmų.

— Tai nebuvau toks pijo
kas, — įspraudė žmona.

Kiekviena trumpa pauza 
pasinaudodavo ji, įterpdama 
į jo kalbą savo pastabą, rep
liką ar sakinio papildymą. 
Jiedu gyveno, kaip šuva su 
kate. Tik dabar Ruseckienė 
jo nebijojo, nes turėjo čia 
pat namie kaip ir globėjus. 
Ir Ruseckas, degtinės ne
sant, blaivus nebuvo blogas. 
Jų negeri santykiai buvo tik 
iš seno papratimo: sieloje 
jie nebuvo priešais.

(Bus daugiau)

Don ’t Forget Him Nowl
YourRed Cross stayed at the 

side of your fighting mea
during the war ytar«.

Now he’s home again . ..
in a hospital, or ai a 

Veteran, your Red
Cross will help him until the 

need no longer eaists.+
your Red Cross mum carry on GI VEI
<--------------- --------------------------- J

STABDYK VERIANTI SKAUSMĄ

SIRENŲ GĖLOS
Štai švarus būdas liuosuot 

paprastą strėnų gėlą. Jolmson’s 
mą, sustingimų, (veržimą.. Jau- 
td«Hi puikiai! Visose vaisti
nėse. Reikalaukite tiktai — 
Johnsou & Johnson kokybės.

ONECOATCOVERS

HU-€NAM€LMAUM •«<- w. o. •«»«<« 4
HOBRUSH HMKS

RENDUOJAM GRINDIMS 
TRINEJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ

Benįamin 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 

SIENOMS POI’IEROS 
Nuo — 18c. Ir auksč. už Rolę

MAROUHTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 68rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

3 i?

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

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
RaStinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

SeStadienj iki 2-ros valandos po pietų.
te



Trečiadieni r v DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
VAKARINIŲ VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

Nauja ir Svarbu
Cicero. — Nauja ir svar

bu bue Ciceroj penktadienį, 
kovo 29 d., parapijos salėj.

Padeda Išlaisvinti 
Lietuvį!

Dėmesio

KONFERENCIJOJ DA
LYVAVUSIŲ DR-JŲ IR 
JŲ ATSTOVŲ VARDAI

Brighton Park. — Mote-Į 
rų Są-gos 20 kuopos na- j

. ... . Gerbiamų vadų ir veikėjų J^ms įsidėmėtina, kad aps-
vakare. Vis, ateikit ir pa- mg neatidf.liojant įš. į kriti, antrąją pramogą ruo-
kvieakit tuos, kūne nebus platinU broiMraę ..Lktuv;1 »ia kovo 29 d., 7 v. vakaro.

nacių: ir bolševikų vergi jo j’j owman Dairy( 4148 South 
kurią prieš kiek laiko vi- i
siems prisiuntėm. j Mus^ kuoPos narės- kurios

norėtų dalyvauti ir gauti ti- 
Dabar Lietuvai yra kntin- Į kietų Skietas 35c), lai su- 

giausias momentas. Mes | sižino au kuono„ n;rTn H
ns yra pergyvenęs Lietuvos 4ai naH5H „or !* “° , U . J™’

šį kartą vėl ką naujo ir įdo
maus. Taigi naudokimės pro
ga. Dukra

3 kp.: K. Sriubienė, Sriubas, apie tai žinoję. Labai svar- 
B. Palubinskienė, šniaukš- . bu.
tienė; Moterų Są-gos 48 kp.: | Tą vakarą turėsįme pro.

Bridgeport. — šv. Onos E” ~ Treimene, gog įggįrstį kalbą apie Lie-
draugija: A. Stanevičienė, a ® skyrius. tuvą įj lūpų žmogaus, ku-
f. KnnSXaLka * *»<«« Sirvinekiene. 4M1 šo. Rock-
O Siurienė- Lietuvai Gelbsti vo Motinos Sopulingos dr- Mokytojas J Savaitis ku : atltlnkamą sPaud4. kuri ati-, wey (telef. 8876). Kaip
O. Siunene, Lietuvai Gelbėti Rimkienė K žvirb- - ? ! ’ ku‘, dengia tikrenybę. Knygelė praėiusioi aDskr nrammroiFondo 1 skyrius: A. Ben- ^°p *z ’Zvir° | ris is Lietuvos pabėgęs nuo faktais įvaizduoja okupan- turėjom progos dJuT ka 

. Tamanauskie- liene> Mozenene auka , bolševikų į Švediją, o iš ten amūį klastingai nriešu nro J P™g°S /aUg.Sv. Pranciškaus Tretininkų neseniai atvvkes i Amerika smugi klastingai priešų pro naujo sužinoti, tikimės ir
dr-ia- O Kaienienė A Dau neseniaijatvy‘f 1 Ameriką, pagandai klaidinančiai mū- dr ja. U. Kajeniene A. Dau- gyw zodziu įpasakos, kas au žmone’s šioie šalvie ir ki. 
jotiene, V. Brusokas, E. :dėjos Lietuvoj, kuomet ko-„V J yJe

„ ^UzherJe;. 4^2° Rozan‘ į munistų gaujos ją užplūdo
Šv Vardo dr-ja: T. Punis- ciaus dr-Ja: Taurazas, J. įr kokia tragedija buvo, kai j Chicagos, veikėjų prašoma

Montvilas. S. Gilvidas, A. gov. Rusijos laivas atplau-1 grąžinti pinigus ir neišpar-

dauskienė, M 
nė, K. Bumblienė; auka $10; 
Moterų Są-gos 49 kp.: R. 
Maziliauskienė; Tretininkų 
dr-ja $3.00; Šv. Jurgio par.

kas, T. Rappold, auka $5.00; Milašius, A. Ogintienė.Apaštalystės Saldžiau s i o s 
Širdies: J. Rudzevičia, O. Gary, Ind. — Šv. Kazimie- 
Sekleckietiė, S. Bučienė, J. ro parapija: kun. J. Mar
Dimša; auka $2.00; ALRKS 
15 kp. U. Žemaitienė, A. Bu
dria, auka $3.00.

Brighton Park. — Moterų 
Są-gos 20 kp.: E. širvins- 
kienė, M. Pakeltienė, auka į 
$3.00; Federacijos 19 sky-

kė į Švediją, kad baltiečius i duotas knygeles tam, iš ko
išvežti į Sibirą.

Be to, kalbės ir žurnalis
tas S. Pieža, kurs išvykęs įtis; Šv. Mykolo dr-ja: P.

Kurpalis ; Šv. Kazimiero dr- i Europą susiėjo su lietuviais 
ja: K. Nakutis, K. Mažonas; į pabėgėliais

A i BALF14

i paimta arba Federacijos aos 
knciai per mitingą.

Fed. Spaudos Sekcija

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Walter S. Straub, maisto 
fabrikantas ir buvęs OPA 
maisto racionavimo virši
ninkas, paskirtas Agrikultū
ros Department’o į komite
tą Emergency Food Conser- 
vation.

Rusija ruošis karui
Maskva — Diktatoriaus 

Stalino laikraštis Izviestija 
praneša, kad Rusija bėgiu 
penkių metų pašvesianti 
šimtus milionų rublių moks
linei programai, ypatingai 
studijavimui atominės ener
gijos.

__ _________________ 4

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Waukegan, III. — Šv. An- ALRKS Chicago apskri
tam) dr-ja: B. Mačiulis, J. i tis: Ig. Sakalas, J. čižaus- 

rius: J. Klimas, D. Varnas, Butkus, auka $5.00; Šv. Bal- kas, J. Mickeliūnas.
K. Zaromskis, P. Vaikutis, 1 tramie j aus dr-ja: J. Šimu- ARD centras: E. Andre- 
auka $5.00; Labdarių Są-gos : lynas, P. Bujanauskas, au- liūnienė, U. Gudienė.
8 kp.: N. Širvinskas. Visoc- ka $5.00; Šv. Juozapo dr-ja: Lietuvos Vyčių Chicagos

P. Bujanauskas, J. Šimuly- apskritis: V. Bal/mda, P. 
nas, auka $5.00. Zakaraitė, auka $5.00.

kienė, auka $3.00; Saldžiau
sios Širdies dr-ja: P. Gry
bas, P. Vaikutis, N. Širvins
kas, auka $1.00; L. Vyčių 
36 kp.: K. Zaromskis. M. Za
karaitė, J. Brazauskas: Šv. 
Kazimiero Karalaičio dr-ją: 
P. Kvietkus, V. Birgelis, V. 
Balūnas.

. Marųųette Park. — ALR 
KS 163 kp.: J. Aukštaitis, 
P. Čižauskas, J. Mickeliū
nas; Labdarių Są-gos 23 kp.: 
F. Nenartonis, A. šrupšas, 
A. Raštutienė.

North Side. — ALRKS 16 
kp.: J. Lebežinskas.

West Side. — Moterų Są- 
gos 55 kp.: S. Sakalienė.

Cicere. — Federacijos 12 
skyrius: M. Dambrauskas, 
M. Sriubas, O. Kirmantas, 
auka $3.00; Apaštalystės 
Maldos dr-ja: A. Stulginskas 
K. Leketienė, V. Treinienė, 
E. Urbonavičienė, auka $3; 
Moterų Są-gos 2 kp.: B. Pa- 
l.ubinskienė, B. Daunienė; 
TT. Marijonų Bendradarbių 
21 sk.: P. Taurazas, V. Mo- 
zerienė, auka $2.00; Visų 
Šventųjų Vyrų ir Moterų 
dr-ja: V. Grigaliūnas, B. 
Daukšienė; Labdarių Są-gos

Amžina

NOVENA
prie Sniegines 

P-lės Švenčiausios
JCSŲI NOVENA PRASIDEDA 
ŠVENTOVĖJE TA DIENA 
KADA JCSŲ PETICIJA GAUTA 

*

JOS NORITE malonę nuo Dievo 
sau ir savo mylimiesiems. Tad: 
“Prašykite ir jums bus suteikta”.

Šv. Luko 11, 9.
*

Šventovėje gaunam kasdien pra
nešimų kas link apturėtų ma
lonių.

Vartokite blanką žemiau pasiuntiniui intencijų į šventovę šiandie
i--------------------- - ---------------------------- 1

Patition: 19

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

DaupeZu £i«tvw«ą yra pibuji 
patenkinti taie mena iedevrois, 
kuriuo» mee padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę «ekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
#27 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

A. A.

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 

Simanis); dukteres Judy ir Rose Marie; tėvelius Louis ir 
Seweryna Kaiowski; 4 brolius Joseph 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, Tėveliai, Broliai, Seserys ir 
Visos Kitos Giminės.

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

-y .

Name,

Street or R. R.. 

City_______ .Zone. Stote

SEKD TO
Shrine of Our lady oi th« Sn«ws, Oblate Fatbtrs, Bolltville, Illinois J

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5
SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

JT

KenčIantleJI nuo senu. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Iftal-

įlegot. Kuometmiiallsdoe pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LBGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžiu žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios Ir akausma 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbės lAgydyt

ras Ir skau

MAŽEIKA* EVANS
(EVANAUSKAŠ)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

NULIŪDIMO

jį

1
V . r ’O* FVALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas I

das. Vartokite JJ irgi akaudlema 
nudegimams, (taftų Ir sutrOkimų 
praftallnknul. Ir kad palengvinti 
Psorlasts niežėjimą. Atvėdlna va 
dtnamk Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžlflvlmo Ir 
sutrUklmo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

LBOULO OINTMENT parsl 
duoda PO •l.W>. 1.76, ir B.OO.

Siųskite JOsu Money Orderi tie
siog J:—

IEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 89, III.

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanka Avė. - Yar. 1118-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS/ 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

NARIAI:

O h I c a g o s

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANGU
Patarnau jam 
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 SŪNAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANaI 2515 
COMmodore 5765 
' PULlman 1270

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

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

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

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

Telephnm YARds 1419

k
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Sabath deda pastangų

Apginti Buckles nuo Sheen kaltinimų
PASTANGOSE, TAIP KAIP LIETUVIŠKOJ PATARLĖJ: 

VAGIE, KEPURE DEGA; VAGIS CAPT UŽ 
KEPURES.

Prelatas Fulton J. Sheen, 
profesorius Katalikų Uni
versiteto, Washington e, kal
bėdamas Katalikų Spaudos 
Institute, New York’e, pa
reiškė, kad U. S. Kongreso

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tg nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

22Q2 West Cermafe Road 
' Telefonas CANAL 8887

J. J. KAZANAUSKAS, Pirm.

House Rules Committee, ku
rio pirmininku yra Joseph 
Sabath. atstovas Illinois val
stybės (demokratas), vienas 
darbininku (employee) yra 
“ f ull-pledged ” (“pilnai apsi
plunksnavęs”) Sov. Rusijos 
agentas. Jis buvęs Kongreso 
Militarų Reikalų Sub-Komi- 
teto pašauktas j slaptą posė
dį ir tardomas, išklausinėja- 
mas. f | Į

Prieš tokį prel. F. J. Sheen 
pareiškimą dabar viešai iš
ėjo Juozas Sabath. Nors pre
latas savo pareiškime nemi
nėjo asmens vardo, bet Sa
bath, kaip lietuviškoj patar
lėj, “vagie, kepurę dega’’, 
paskelbė, jog komiteto “em
ployee Howard H Buckles y- 
ra geras ir ištikimas ameri
kietis ir turįs puikų rekor
dą vyriausybės tarnyboje”.

Prelatas Sheen, girdi, la
bai blogai informuotas ir 
jam, Sabath’ui, girdi, surpri- 
zas, jog daręs tokį pareiški
mą nepatikrinęs faktų.

Pats Buckles teisinas nie
kur nepriklausąs, išėmus 
Skautų Organizaciją, YMCA 
ir Washington Laikraštinin
kų Gildą, kurios nariu buvęs 
laike redagavimo Civilian 
Conservation Ccrps laikraš
čio.

! Į sakomą komitetą jį 
Sabath priėmęs prieš porą 
mėnesių. 

PADARĘS PAREIŠKIMU

Prelatas Fulton J. Sheen, 
kurs Katalikų Spaudos In
stitute padarė pareiškimą, 
jog Kongreso Home Rules 
Komitete randasi vienas 
“pilnai apsiplunksnavęs” 
(“full-fledged”) Sov. Rusijos 
agentas. (Acme-Draugas).

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Erzi
Ray

COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 
3105-07 West 63rd Street

TELEFONAS — REPUBLIC 0415
BROTT.ED SI'EAKS IK CHOPS MPSŲ SPE<I \T.Vlll"

Ravioli — Spaghettl — Vištiena ir Žuvies Valgiai
E. J. ST ATKIŠ ir B. A.MBHOSE, Savininkai

Jonės darbininkai 
igę streiką

W. A. Jonės Foundry and 
Machine fabriko darbinin
kai. po 135 dienų streiko, 
grįžo į darbą. Šios dirbtuvės 
darbininku streikas buvo 
vienas „neramiausių. Kelis 
sykius buvo muštynės strei
kuojančių su streiklaužiais, 
areštai, teismai. Trukšmo 
dalyviai buvo nubausti pini
ginėmis bausmėmis.

Šiame streike turėjo nuos
tolių .kompanija. bet darbi
ninkai — dvigubai. Išpradžių 
jiems buvo siūlyta pakelti 
mokestis. Unija nesutiko. Ir 
ką laimėjo po 135 diehų strei 
ko? Penkis centus į valandą.

Kad meilė yra akla, paliu
dys šios dienos įvykis.

Vaughn General Hospital, 
kur patalpinti pastarojo ka
ro invalidai, šiandie bus ves
tuvės. Jaunuoju bus sgt. 
George Nason, iš Menomi- 
nee, Mich., kuris, dėl sužei
dimo fronte, nuo juosmens 
žemyn yra suparalyžuotas, o 
jaunaja — atvykus iš Angli
jos Barbara Reeve, su kuria, 
susipažino karo metu Lon
done,

Vestuvėse dalyvaus vien 
tik eks-kareiviai. Bus ir mu
zika, bet nieks nešoks, nes 
visi invalidai, išėmus jau
nąją. Pats jaunasis gali tik
tai ratukais važinėti.

Automobiliai žudo
Praėjusią savaitę Chicago 

gatvėse nuo automobilių žu
vo septyni asmenys ir as
tuoni asmenys sužeisti.

Juo dienos darosi šiltes
nės, tuo daugiau automobi
lių laksto gatvėje ir tuo di
dėja skaičius nelaimingųjų 
atsitikimų.

Graiką diena
Kovo 24 d. Chicago grai

kai minėjp Graikijos 1251 
metų nepriklausomybės su
kaktį. Ashland Auditorium 

i buvo suruoštos tam tikros 
iškilmės, kuriose dalyvavo 
apie 10,000 graikų patriotų.

Pavogė narių uniforma
Nežinia, ar šis vagis yra 

nazis. Gana to, kad iš namų 
adresu 820 E. 86 St. su kitais 
daiktais pavogta ir nazių 
uniforma, kurią Amerikos 
kareivis buvo parsivežės su
venyrui.

Negirdėtas vagią 
gudrumas

Irai Wallace, gyv. 7307 S. 
Sangamon, prisistatė du vy
rai, pasisakę norį pirkti jo 
namą. Viską apžiūrėjus, 
“pirkėjai” paprašė, kad 
Wallace pakalbėtų telefonu 
su trečiu jų partneriu. Na
mo savininkas ir tie du “na
mo pirkėjai” susigrūdo į 
telefono budelę. Wallace 
kalbant telefonu, staiga vie
nas “pirkėjų” budelėj apal
po, o kitas puolė jį išnešti, 
kad gautų oro.

Kai Wallace baigė telefo
nu pasikalbėjimą, išėjęs iš 
budelės neberado “namo 
pirkėjų’’, nei savo kišeniuje 
$270.

Pikietavo miesto 
rotušę

Apie 150 high school stu
dentų iš American Youth 
for Democracy pikietavo 
miesto rutušę reikalaudami 
pašalinti iš tarnybos Moky
klų Tarybos prezidentą 
James B. McCahey ir Moky
klų viršininką William H. 
Johnson.

Chicago miesto mokyklų 
tinkle dabar eina kova. Mo
kyklų viršininkai kaltinami 
šališkumu ir politika ir ndri- 
ma juos pašalinti iš užima
mų vietų.

Kareiviams mažesnės
Prez. Truman maisto kon

servacijos programa palietė 
ir kariuomenę. Pulkininkas 
E. D. Ellis, maisto išdavimo 
viršininkas Chicago Quar- 
termaster Depot, praneša, 
kad kariuomenei sumažintos 
maisto porcijos. Nuo kiek
vieno 100 duodamo valgio 
(meal) nuimta 10 svarų dar
žovių ir 3 svarai duonos. Su
mažintas taipat kiekis ir ke- 
nuoto maisto.

Chicago laimėjo
Golden Gloves boksininkų , 

turnyre, New York’e, Chica- į 
go tymas laimėjo 10 prieš 6.

Šį turnyrą kasmet rengia 
Chicago Tribūne Charities, 
Ine., ir Xew York News 
Welfare Fund

Parkas kūdikiams
Aldermonas Grealis (44 

Ward) Miesto Tarybon įnešė 
sumanymą, kad Chicagoj 
būtų įsteigtas parkas vien 
mažiems vaikams, jų moti
noms ir auklėms. Vietą to
kiam parkui aldermonas siū
lo ant ežero kranto prie Ful- 
lerton Avė.

Prašo nesiskubinti
OPA Chicago regiono pra

šo šeimininkių nesiskubinti 
su prašymu cukraus vai
siams keruoti. Da vaišių nė
ra. o šeimininkės, sako, puo
la su prašymais. Visi} pra
šymai bus patenkinti, tik, 
žinoma, ne vienu kartu.

Įvairios w Įdomios

ŽINIOS• • • •

X,
Z

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 10 metams

$500.00 gydymo
POLISAS

$4.00

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

f

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

J

(JE=

WESTWOOD LIQUOR STORE

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

M amus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

Didžiausia Lietuvią
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius Bedus. rąžomas plunksnas

1 r įvairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas I

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
aližkų instnunen- 
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
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

Pikietavo Steninius
Nevv York, N. Y. — Sep

tyni vyrai ir dvi moterys, 
kurie pikietavo Savoy PJaza 
viešbutį, kur apsistojęs E. R. 
Stettirius. U. S. atstovas 
United Nations Organiza- 
tion, policijos suimti ir pa
leisti Užstačius po $100 bo- 
ną. Pikietininkai pasisakė 
esą nariai “Committee for 
Nonviolent Revolution”.

Moteris mavoras
Pirmą sykį Italijos istori

joj miestelio mayoru išrink
ta moteris. Taip, šiomis die
nomis Santa Sosti miestelio 
mayoru išrinkta Kitty Pisa- 
no Imparelli.

Negarbė armijai
Shanghai, Kinija. — Kinų 

policija suėmė Amerikos ka
reivį, kuris buvo pavogęs 
brangių daiktų (jewelry).

Atidėta kopūstų I 
diena I

It Mflsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

2441 West 69th Street.
----- ★------

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Forreston, III. — Nuo 1913 
metų šiame miestelyje tradi
cinė rūgščių kopūstų ir deš
relių diena (Sauerkraut and 
wieners day). Kadangi po 
karo da neprieita prie tokios 
dešrelių gamybos, kokia bu
vo prieš karą. tad nutarta tą 
tradicinę dieną praleisti iki 
1947 metų.

Ši rūgščių kopūstų ir deš
relių diena, sakoma, kasmet 
sutraukia 10.000 žmonių iš 
Illinois, Wisconsin ir Iowa 
valstybių.

r
STASYS LITWINAS SAKO:

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LARAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkčjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

11 DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

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

Rūšies Insuliaeijos Materiolo — fiturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Rnard — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYK AT! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

Telefonas PROspect 5951
J vy*

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

8 ,=
£

X Kun. V’. Urba, Gimimo 
Šv. Panos Marijos parapijos 
vikaras, jau antra savaitė 
kaip atostogauja Kaliforni
joj.

X Elmer Valentinas, iš 
Marąuette Park, su Virginia 
Cercone yra susižiedavę. Ves 
tuvių varpai jiems suskam
bės gegužės mėnesį.

X Šv. Vardo Draugija, 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos salėj, ruošias me
tinėms rekolekcijoms, ku
rios įvyks balandžio 14 die
ną, popiet.

X Petras Dorsha*, 4607 S. 
Damen Avė., paaukojo $9.00 
į Lietuvos tremtiniams spau
dos fondą, kad būtų siunti
nėjamas ištremtiems lietu
viams “Draugas” daugiau 
negu vienus metus.

X Lietuvių Prekybos Bu
tas ruošia metinį bankietą 
balandžio 28 dieną, Ever- 
green Countrv Club. Visų 
prašoma iš anksto rezervuo
ti vietas. Sekantis klubo su 
sirinkimas bus kovo 27 d., 
Darius-Girėnas salėj.

X B. Janušauskas, varg. 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos, su šeima vyksta 
atostogų i Los Angeles, Cal. 
Ištisą mėnesį žada viešėti 
pas ten jau apsigyvenusį sū
nų Jerry. Vargonininko pa
reigose jį pavaduos muz. A. 
Giedraitis.

X Mok. J. Savaitis, žiru. 
S. Pįęža ir kiti kalbės Cice
ro], Šv. Antano parapijos 
salėj, penktadienio, kovo 29 
d. vakare. Nei viens lietu
vis neturėtų praleisti neiš
girdęs to, ką papasakoja a- 
pie Lietuvą ir lietuvius pa
bėgusius į kitus kraštus nuo 
komunistų teroro.

.X Aug’istos Gudas, duk
terų žinomų veikėjų ir dien 
raščio “Draugo’' bendradar
bių Prano ir Uršulės Gudu. 
gyv. adresu 7320 S. Talman 
Avė., atvaizdas buvo įdėtas 
į Chicago dienraščius. Ji 
dirba Chicago Viešojo Kny
gyno paveikslų skyriuje, ku
ris šiomis dienomis perkel
tas į naują, patogesnę vi
sais atžvilgiais salę.

X Kun. dr. Ant. Deksnys, 
East St. Louis lietuvių pa
rapijos klebonas dviems die
noms buvo atvykęs į Chica- 
gą. Jo dėdė, taipgi kun A. 
Deksnys šiuo metu yra nu
vykęs kelioms dienoms į St. 
Mary s ligoninę, St. Louis 
mieste. Sveikata žymiai pa
gerėjo ir artimiausiu laiku 
vėl persikels gyventi pas sa
vo giminaitį kun. dr. Ant. 
Deksnį. “Dėdė” dabar jau 
turi 79 metus amžiaus.

X Leonardas Juška, sū
nus Jono ir Stefanijos Juš
kų, iš Roseland, pašauktas į 
Dėdės Šamo tarnybą. Išvyks 
balandžio 1 d. Kovo 31 d., 
tėvai savo namuose rengia 
sūnui šaunias išleistuves, 
kur susirinks giminės ir 
draugai palinkėti daug lai
mės ir geriausių sėkmių. 
Leonardas, Juška šiuo laiku 
jau antri metai lanko Mar
ąuette universitetą. Gaila, 
kad negavo progos baigti ir 
atsiekti savo tikslą. Pasi
tiki, kad tarnyboj, gal gaus 
progos tęsti toliau mokslą.


