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RUSIJA SAKO PASILIKS U.N.O. KOMISIJOJE
Kurdai Jau Pradėjo Revoliuciją; 

Naujas Rusų Judėjimas Persijoje
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Su Persijos įvykiais dar 
nėra baigta. Štai jos šiauri
nėje provincijoje prie turkų 
sienos, kur gyvena kurdų 
tauta, prasidėjo sukilimas, 
kuris gali išsiplėsti į tris 
kraštus: Iraką, Turkiją ir 
Persiją.

Irake sukilimai vyksta 
beveik kasdien ir paskutinis 
jų vadas dar praeitais me
tais pabėgo į Rusiją, kur 
gydo savo žaizdas vienoj 
Baku ligoninėje.

Persijoje iki šiam laikui 
kurdai buvo ramesni, nes 
jie ten turėjo didesnes tei
ses ir šiokią tokią autono
miją.
Per Kurdus Bus Paliesta 

Turkija
Sovietų Rusija turi tikslą 

kurstydama kurdų sukilimą. 
Per kurdus ji pasieks Tur
kiją ir Angliją. Rusija nori 
išėjimo į Viduržemio Jūrą, 
bet Turkija jai atsisakė duo-

Persų Kariuomenė Yra 
Atkirsta'

Šiaurinėj Kurdistapo da
lyje sukilėliams pavyko ap
supti Sardaght ir Baneh 
persų garnizonus, kuriuos 
jie laiko jau savaitę “atkir
tę” nuo centro. Šiuo metu ti bazes prie Dardanelio są- 
kalnuose yra gilus sniegas, šiaurio, kur ji būtų galėjusi 
kas Tehrano vyriausybei pastatyti savo tvirtoves. Da- 
apsunkina apgultąsias įgu-, bar rusai stengiasi turkus 
las aprūpinti maistu ir gin- priversti kitaip kalbėti, per 
klais. Vien tik bombonešiais kurdų sukilimą, 
palaikomas dar su apsup- Pagal naujai gautus pra-

RUSIJOS DELEGATAS IŠEINA IŠ U.N.O. POSĖDŽIO

Apsuptas laikraštininkų, sovietų ambasadorius Andrei A. Gromyko, vyriausias Ru
sijos delegatas UNO apsaugos komisijoje, išeina iš posėdžio kambario po to, kai ko
misija atsisakė atidėti Irano skundo išklausymą. (Acme Telephoto.)

Nedalyvavo Vakar Dienos Posėdyje; 
Bus, Jei Nesvarstys Irano Skundo

nešimus iš Persijos, keturios j 
rusų kolonos, susidedančios ' 
iš kavalerijos ir tankinių 
dalių, tebežygiuoja šiauri
nėj Persijos dalyje.

Rusai Norėjo Nuslėpti Sutarti su 
Vokiečiais Pabalčio Pasidalinimuitaisiais ryšis.

Sukilėlių skaičius dar nė
ra didelis, vos tik 3,000, bet 
pastebėta, kad tarpe jų ran
dasi nemaža “svetimšalių,” 
ypač atvykusių iš Rūdijos.

Kitomis žiniomis, sovietų Ar Prancūzija Pasisuks 
Azerbaidžiane yra susirinkę į i Rytus?
30,000 kurdų, kurie pasinio- Per v^en^ pasikalbėjimą, 
šę kas minutę pradėti akci- prancūzų užsienių reikalų 
ją ir paremti dabartinius Į ministras Bidault pareiškė

žurnalistams, kad jei Blumo 
misija Amerikoj nepasiseks, 
tai galimas dalykas, kad

sukilėlius.
Kurdai Tai Karinga Tauta

Būdami iš prigimties la-, prancūzija pasisuks į Ry- 
bai karingi, kurdai jau ne- t
kartą darė sukilimus,, steng-I Prancūzai deda daug vil
damiesi gauti nepriklauso- į šįą Bjumo kelionę ir 
mybę. Šį kartą jie mato, kad manOj kad amerikiečiai su
su sovietų pagelba jiems ga- teiks Prancūzijai kreditų.
Ii pasisekti. Priešingu atveju, jei Blumas

Geografiniu atžvilgiu kur-i grįžtų tuščiomis, triumfuo- 
dų apgyventa sritis yra taip | tų vien komunistai, neg ta- 
pasidalinta, kad turkams da Rugija pagiimtų «globo.
tenka 4,000,000 kurdų, per-l^j,,
sams 3,500,000 kurdų ir Ira- ‘Niaukiasi Dangus’ Lenkijoj 
kui^ 1,000,000 kurdų. Kiek j Nesutikimas tarp valstie- 
mažesnis skaičius, apie porą {i partiįOs vado Mikolaiči- 
simtų tūkstančių jų gyvena ko ir dabartinės Varšuvos 
Rusijoje ir tiek pat Sirijoj. vyriausybfe> kaadįe„, didėja

Šiems devyniems milijo- jr galima tik5tis, kad prives
nams kurdų jau 1920 metais ie visiško santykių nll. 
buvo pažadėta nepriklauso- traukimo 
mybė. bet 1923 Luzanoje tas Lenkų policija nei kiek

NUERNBERGAS, kovo 28. 
—Joachim von Ribbentrop, 
buvęs Vokietijos užsienių 
ministras, šiandien liudijo 
savęs apgynimui tuoj po to, 
kai jo asmeninė sekretorė 
pasakė tarptautiniam tribu
nolui apie slaptą Rusijos- 
Vokietijos sutartį pasirašy
tą 1939 m. rugpiūčio mėne
sy.

Margaret Blank sakė ji 
mate tą sutartį, kurią Rib- 
bentropas parvežė iš Mas
kvos tame mėnesyje. Rusų 
prokuroras smarkiai prieši
nosi jos liūdymui, bet teis
mas leido jain baigti atpa
sakoti, kaip einant ta su
tartimi Maskva susitarė su

Hitleriu dėl Pabalčio ir Len
kijos valstybių pasidalini
mo.

Ieškojo Būdų'Susitaikyti
Liudininkė taip pat parei

škė, jog Ribbentrop pradėjo 
taikos zondavimus 1943 m. 
žiemą, kuomet su Hitlerio 
leidimu jis pasiuntė tūlą 
prof. Berger į Šveicariją 
tikslu sudaryti pagrindą 
taikos deryboms per Berną, 
Stokholmą, Madridą, Lisa
boną ir Vatikaną.

Iššauktas ir Paul Otto 
Schmidt, Hitlerio oficialus 
vertėjas, kuris sakė naciai 
buvo “nustebinti ir labai nu- 

• giminė” dėl britų pasisaky
mo remti Lenkiją kare.

Tiriamas U.S.-Rusijos 
Aviacijos Incidentas

WASHINGTON, kovo 28. 
—Šen. Bridges (Rep., N.H.) 
šiandien sakė karo sekreto
rius tiria raportą, kad rusų 
kariniai lėktuvai privertė 
U.S. transporto lėktuvą nu
sileisti rusų zonoje Vokieti
joje, ir kad visi 14 keleivių, 
jų tarpe moteris, buvo rusų 
laikomi keturias dienas.

Anot senatoriaus, “tai nė
ra izoliuotas incidentas, ’ ’ 
nes buvo daug panašių in
cidentų.

NEW YORKAS, kovo 28. 
—Rusija šiandien davė su
prasti, kad ji toliau daly- 

I vaus Jungtinių Tautų veik
loje, . nežiūrint dramatinio 
Gromyko išėjimo iš Irano 
klausimo svarstymo vakar 

i dieną.
Pirmas įrodymas tam bu- 

! vo šį rytą, kuomet prof.
1 Boris Stein atstovavo Rusi- 
i ją komiteto paruošiančio 
apsaugos komisijos posėdžių 

I santvarką posėdyje.
Sakė Bus, Bet Nebuvo
Tuo pat metu sovietų kal

bininkas sakė Rusija bus 
atstovaujama, popietinėje ko 
misijos sesijoje, jei ne Gro
myko, tai kito kurio ruso, 
bet pradėjus uždarą posėdį 
nė vienas rusas nepasirodė 
ir po pusvalandžio susirin
kimas prasidėjo be Rusijos 
delegato.

Anksčiau buvo sakyta, 
kad Gromyko dalyvaus posė 
dy tuo supratimu, kad ko

misija nesvarstys Irano gin
čo, bet tarsis vien dėl susi- 

! rinkimo tvarkos tuo klausi
mu.

Britai Siūlo UNO'ai
Valdyti Irano Žibalą

LONDONAS, kovo 28. —
Pranešta, kad Anglija pasiū
lė Iranui pavesti išvystymą 
nepaskirtų Irano aliejaus 
laukų Jungtinių Tautų kon
trolei.

Premjeras 'Užimtas,' 
Nemato Korespondentų

TEHRANAS, kovo 28. — 
Amerikiečiai, prancūzai ir 
britai laikraštininkai prašė 
sueiti su premjera Ghavam 
sužinoti jo reagavimą į Gro 
myko išėjimą iš UNO susi
rinkimo vakar, bet jiems 
buvo pasakyta, kad premje
ras labai užimtas ir negalės 
juos matyti per kelias die
nas.

Kanados Parlamento Narys Rose 
Apkaltintas Šnipinėjimu, Įkalintas

UNRRA Nutarė Toliau Šelpti Bėglius

nutarimas buvo panaikin
tas. Po tų metų kurdai pra
dėjo ruošti sukilimus, kurie 
skęsdavo kraujuje.

Irake Sukilimai Vyksta 
Beveik Kasdien

Per paskutinį sukilimą 
pagarsėjo jų vadas Seyit 
Riza, kuris virš šimtą kartų 
turkų kareivių buvo apsup
tas, nežiūrint kad šimtai

nesivaržo su valstiečių par
tija. Jos narių butuose daro 
kratas ir areštuoja nemaža 
asmenų. Paskutinis Stalino 
atsakymas Churchilliui pa
drąsino komunistus priešin
tis Mikolaičiko partijai ir 
nesenai vidaus reikalų minis 
tras išleido komunikatą, pri
mesdamas Mikolaičikui kal
tę, kad jis palaikąs santy-

kartų buvo sužeistas, jis vi- kius su Lenkijos partiza-
sad išsprukdavo iš turkų 
rankų. Pagaliau 1936 me
tais gegužės mėnesy buvo 
paleistas gandas, kad jis 
užmuštas. Turkai pasiuntė 
būrį kareivių atpažinti jo 
kūną, bet lavono jau nebe
rado, sukilėliai jį paslėpė. 
Bet koks buvo kareivių nu-

nais.
Duokite Mums Rusus, Mes 

Jiems Parodysim!’
Sovietams, jugoslavams ir 

Varšuvai protestuojant prieš 
lenkų armijos buvimą An
glijoje, pagaliau pradėta 
lenkų kareivių demobilizaci
ja. Bet mažai jų tarpe yra

stebimas, kada grįžtant į i tokių, kurie nori grįžti at- 
garnizoną, jie buvo užpulti gal Ji Lenkiją, 
kurdų sukilėlių, kuriems va- ■ —Mes mušėmės, kad Len-
dovavo “atgijęs” Riza ir kija būtų laisva ir šiandien 
visi turkai buvo išžudyti. Ji dar nėra laisva. Duokit

ATLANTIC CITY, N. J., 
kovo 28.—Anglijos valsty
bės min. Philip Noel-Baker 
šiandien kreipėsi į Rusiją ir 
Argentiną prisidėti prie 
UNRRA darbo išvengimui 
masinio badavimo. Jis sakė 
Anglija džiaugėsi raportu, 
jog Rusija planuoja parduo
ti Prancūzijai 500,000 tonų 
javų, ir pasiūlė Rusijai pa
vartoti savo maisto ištek
lius padėti maitinti kaimy
nines valstybes.

Jis po to atsišaukė tiesiog 
į Pietų Amerikos maistą au
ginančius kraštus, ypatin
gai į Argentiną, prisidėti 
prie darbo.

Liks 500,000 Bėglių
Po argumento tarpe Rusi

jos ir Amerikos, taryba nu
tarė toliau šelpti 900,000 iš- 
vietintų asmenų Vokietijoje.

' Spėta, kad iki rudens bus 
likę apie 500,000 asmenų 
atsisakančių grįžti į savo 
okupuotas tėvynes.

Delegatų tarpe didėja są
jūdis paskirti Eleonorą Roo- 
seveltienę viršininke komisi
jos rūpintis politinių bėglių 
ir tremtinių reikalais.

mums rusus, mes parodysim 
jiems ką dar galime!

Taip panašiai kalba veik 
visi lenkai.

Tuo tarpu anglai suka 
galvą, kur jiems apgyven
dinti du šimtus tūkstančių 
lenkų. Tripolitane? Bet čia 
susiduria su rusų interesu, 
kurie tiesia rankas į šią 
italų koloniją. Lieka Aus
tralija. Nejaugi taip bus 
baigta lenkų tragedija?

Vyt. Arūnas

Kardinolas Ragina 
Šelpti Nukentėjusius

WASHINGTON, kovo 28.— 
Samuel Kardinolas Stritch, 
Chicagos Arkivyskupas ir 
pirmininkas vyskupų karo 
šalpos komiteto, atsišaukė į 
katalikus pralenkti savo pra 
eities duosnumą, kad padėti 
žmonėms karo nuteriotuose 
kraštuose. Kardinolas pra
nešė, jog katalikų bažnyčio
se ateinantį sekmadienį bus 
raginama aukoti karo nu- 
kentėjusiems.

LAUKIA U.S. VEIKSMO 
WASHINGTON, kovo 28.

—Darbo pasekr. Gibson pa
kvietė angliakasių unijos ir 
kasyklų atstovus sueiti su 
juo ir tartis dėl būdų išven
gimui streiko, kuris nusta
tytas pirmadieniui.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Rusijos konsulatas San Franeiscoje stojo ginti rusų 

jūrininką Redin, apkaltintą, šnipinėjimu, ir reikalauja jo 
paleidimo. Rusų konsulas sakė jis užstatyg $25,000.

—Prez. Trumanas sakė valstybės sekr. Byrnes turįs jo 
pilną paramą UNO susirinkimo eigoje. Prezidentas sakė 
jis yra priešingas kitam “Trijų Didžiulių” suėjimui.

—Aukštas karininkas Tehrane sakė kariuomenei įsa
kyta neiti į tas sritis, kurias rusai neva evakuavo, tvir
tindamas, kad Iranas negavo oficialaus Rusijos raporto.

—UNO apsaugos komisija vakar laikė pustrečios va
landos slaptą posėdį, bet nepasakė apie ką tarėsi. Pra- 

| nešta, kad viešas posėdis įvyks 3 vai. po pietų šiandien.
—Argentinos prezidentu pripažintas pulk. Juan Peron. 

Suskaičius halsus Buenos Aires mieste, jis iš viso gavo 
216 elektorinių balsų prieš 72 nž jo oponentą.

—Netikėtas streikas 2,300 darbininkų vakar uždarė 
Kelly-Springfield Tire fabriką Cumberland, Md. Unija 
sakė streikas neaiitorlzuotas ir įvyko deryboms įvyks
tant.

MONTREAL, kovo 28. — 
Fred Rose, komunistas par
lamento narys, buvo šian
dien apkaltintas davimu ofi
cialių paslapčių Rusijai ir 
pasiųstas į kalėjimą. Jo už
statas $1,000 sumoje buvo 
panaikintas.

Rose’o advokatas Joseph 
Cohen negynė savo klijento 
šiandien, sakydamas “mes 
rezervuojame gynimą teis
mui.”

Pirmame išklausyme šią

savaitę teisėjas Rene The- 
berge rado, kad buvo suda
ryta byla prieš Rose ir, ei
nant Kanados įstatymais, 
įsakė jam šiandien padaryti 
liuosa valia pareiškimą pirm 
negu bus pavestas teisimui. 

Išklausys Lunan
Tuo tarpu David Gordon 

' Lunan, jau pavadintas ka
ralystės išdaviku, bus iš
klausytas dėl septynių kal
tinimų teikimo informacijų 
sovietų agentams.

UAW Išrinko Thomas Vice Prezidentu
ATLANTIC CITY, N. J., 

kovo 28.—Nauja kampanija 
CI0-UAW seime prasidėjo 
šiandien, kuomet buvęs pre- Į 

. zidentas R. J. Thomas buvo 
nominuotas vienai dviejų 
vice prezidento vietų. Tho
mas buvo vakar nugalėtas 
prezidento vietai, kuomet 
Walter P. Reuther, 38 metų 
amžiaus vice prezidentas, 
gavo 4,444 balsus prieš 4,- 
320 už Thomas.

Po panašaus balsavimo 
šiandien, Thomas šiandien 
tik per suvirs šimtą balsų 
buvo išrinktas unijos vice 
prezidentu.

Paruošia 'Griežtus'
Skerdimo Suvaržymus
WASHINGTON, kovo 28. 

—Kainų kontrolės biuro val
dininkas sakė valdžia yra 
pasiruošusi atsteigti griež
tesnes skerdimo taisykles, 
jeigu įsakymas įsigaliojąs 
pirmadieny neatliks tikslo.

OPA nuo pirmadienio su
varžo taip vadinamą priva
tų skerdimą — kur skerdy

klos už tam tikrą mokestį 
paruošia mėsą tiems, kurie 
turi gyvulių.

Harvester Co. Atstovai 
Nuvyko į Washingtoną

Trys International Har
vester Co. atstovai šiandien 
sueis YVashingtone su žemės 
ūkio sekr. Anderson ir dar
bo sekr Schwellenbach tar
tis dėl “rimtos padėties” 
pasėkoje streiko sulaikančio 
ūkininkų mašinų gamybą.

Derybos tarpe Harvester 
ir CIO unijos vakar susmu
ko. Darbo departamento val
dininkai sakė sekantis val
džios žygis gali būti perė
mimas sustreikuotų fabrikų.

KALENDORIUS
Kovo 29 d.: šv. Jonas Ba- 

rachius; senovės: Eikis ir 
Gydoja.

Kovo 30 d.: šv. Jonas KH- 
makas; senovės: Daniulis ir 
Siute.

ORAS
Dalinai apsiniaukus, 

pietų bus. vėsiau.
Po
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ir V Imkis, sūnūs Prano, iš Ra

seinių, gyv. Čikagoje.

(’liyz igal čyžas?) Juanis, gyv 

Čikagoje.

Peikus Andrius ir jo žinom:

IĮeikime Agota, gyv. \Vaukegan 

Elsl>ergai, kilę iš Dainilų kaimo, 

Hnseinių ap,

Kntlzelienė. Povilo Endzelio, 

kil. iŠ Tauragės aps.. Naumies- 

’io vai . Tenenių parrp., našlė.

Gaigalas sūnus Adomo, kilęs 

i iš Užu'). u Ūžiu km., Maisiogalo- 

1 vai.

P. oslo- Tel.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime ūkinių, kurie praMtliua 

vi-ą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL C623, Chicago

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

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

KOMUNISTŲ ŠNIPAS

Kovo 31 d. Moterų Sąjun-1 
gos 9-ji kuopa rengia “bin-l 
go” pramogą, parapijos sa
lėj. Prasidės 3 vai. popiet, i 
Visus kviečia atsilankyti, 
nes, sako, turėsią daug ge- 
rų dovanų. Tarpe dovanų, 
bus net ir šilkinių kojinių. į 
Apie vaišes nėra ko ir kal
bėti. Sąjungietės savo pa
rengimuose visuomet gerai 
pavaišina svečius.

*
Bronius ir Angelė Stan- 

kai džiaugias sulaukę grį
žusio iš kariuomenės žento.
Ta proga iškėlė karališką 
puotą, kurion suprašė gimi-j užkietėję, nuožmūs, gi mūs , Jos> federalių agentų (FBI) 
nes, draugus. Jų duktė Fran i dzūkų ‘'karalius’’ visai ki-! suimtas už šnipinėjimą Sov. 
ces ii žentas tikrai manda- toks. Dovanų duoda ir sa- 1 Rusijos naudai. Jis jau bu- 
gūs žmonės — svečius la- ko: ‘‘rašyk iki mano svod- i v° bebėgąs pas Staliną su 
bai gražiai priiminėjo. boš! ’ 1 slaptomis žiniomis, bet fe-

Lal gvvaoja tokie kara. ! graliai agentai sučiupo.
' liai ilgiausius metus! 1 ^eme-Draugas telephoto)

* t----------------- ■-------- --------------
Rokfordiečiai irgi nenori 

būt atsilikę nuo Lietuvių 
Pabėgėlių Spaudos Fondo, 
kurį įsteigė “Draugo” ad- ; 
ministracija. Iki šiol fondui | 
aukojo: F. Kriščiūnas $2, ' 
o po SI: J. Šimėnas, J. Ju- 
zekevičius. S. Keliotis, S.
Petrauskas, A. Kairys, B.
Kačinskas, A. Savickas, A. 

vo suruošta ir puota, Vn_ i Andriušks, J. Karečkas. J 
rioj dalyvavo giminės
Domininkas Aitutis su šei- 1 R'11 dar n< visi. Aš pilnai
ma ir kiti. ' tikiu, kad sekančiam Mir-

* ga-Marga žinių skyriuj skai- i
Juozas ir Ona Jasevičiai tysim du syk daugiau pa- < 

atnaujino “Draugo” prenu-i vardžių. Labai
meratą. Ne tik jie mėgsta (darbas prisidėti prie fondo
“Draugą“ skaityti, bet, sa-pš kurio žmogus gauna švie-

Kačėnai šįmet ruošias a- 
tostogų važiuoti j Kalifor
niją pas sūnų Stanislovą ir 
marčią, kuriems labai patin- ! 
ka gyventi Los Angeles mie
ste.

¥
“Dzūkų karalius” pasiro

do labai gailestingas žmo
gus. Perskaitęs “Drauge”, 
jog Agnieškutės švogeris 
plunksną sulaužė ir nebega
lėsiąs daugiau rašyti, “ka
ralius’' tuojau žadėjo nau
ją plunksną nupirkti ir pa
dovanoti.

Senovėj karaliai būdavę
Nikolai Gregorovich Re- 

din, narys Pirkimo Komisi-

Konstanei-

Paulina, iš ŠvedirJų, 

ne ar Brooklyne.

Ltngveniits 
Alaeenieiiė •I;,r; k"if 

ja. gyv. Detrcitc.

Mackevičienė - Pugnreviėifltė 

Bugaryte Marija, iš Raseinių, 

gyv. Čikagoje.

Maizedos, Nikodemas ir Elzbie

ta. gyv. Čikagoje Marshfield ar 

panašiu pavadinimu gatvėje.

()k insk ienė-Ž it ke v iė i ū I ė, gy ven. 

Philadtlphijoje. Jos vyras Juo

zapas Okinsrtis turi siuvvkla.

DR. FRANK C. KWINN
(K večinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 pp. ir 7 Iki 8:10 vak.

,, i i*, , , .» i Ieškoma f. t,r anie tuos Zimiii-
-................................ 2-.-,____ -r................... I tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consiihitr Cit titrui of Litliuaniu 
ii Ilk.s/ Streit

ges. gyvenęs Čikagoje, vėliai 

sikėlęs i gretima miestą.

Gelažiūtė Elzbieta, ištekėjusi. Į 

bei vyro pavardė nežinoma, iš j 

Beleriškių km.. Garliavos vaisė., Tel. VIR 0980 (office ir Namu.) 
Kutino apskr., gyv. Bostone.

Grikivtytė Magdalena, gyven. j 

Philadt lphijeje.
Gustaitis .j cczas, sūnus Liud- j 

vilto, kil. iš Gustaičių km., Mari- į

per-

.Yrir rk 21, N. Y.

Dr. Waller J. Kirstuk

Teko girdėti, jog Stankai ' 
žada užsiprenumeruoti dien
raštį “Draugą”. Pamatysi-; 
me.

¥
Lietuvių skaičius pas mus 

auga. Šiomis dienomis iš 
Spring Valley, III., persikė
lė čia gyventi Stanislovas 
Aitutis su žmona, kuri iš i 
profesijos yra slaugė ir dir
ba ligoninėj. Apsigyveno Ka I
čėnų namuose. Ta proga bu- ;

ku_ Andriušks, J. Karečkas 
1 Ūsą? L. Čepulis.

jiunpolės ap., Kvietiškio v. gyv. 

tSn. Boston. Alass.

.1 lermaiui-Eevonauskaitė Gabri

ele .

Jakutis Juozas , ir šeima, gyven. 

Čikagoje, turėję ūki netoli mies

to.

Juozaitis Vladas (Walteris). 

sūnus Prano, kil. iš Kauno aps. 

Ariogalos va'sė.. Smalininkų km. 

Išvykęs Amerikon apie 1900 me

tus.
Jurgaičiai. Altanas ir Stanis

lovas, gyv. Čikagoje.

Kasperskas Jurgis, siuvėjas, 

gvv. Brooklyne.

Kašiuba Petras, Jono sūnus.

PHYSICIAN and SURGEON 
(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OI’ISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. ir 6-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. u ž d a r y t a.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CIUROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tome Calla ln Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THYRAPY 

5526 S. Racine Avė.
HOURS: Daily «—8 P. M. 
Saturdays 9 A. M. to 8 P. Ii. SKELBKITES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Ieškomieji ar apie juos žiitan-

’tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Coiisulate Gmeral of IAthuunia 
ii liks/ 82tui Street 

Xnr Yonk 21, A’. Y.
Adomaitis Pranas, gyvenęs Či

kagoje.

Adoniat-Jenerichaitė .Joan. duk

tė Adolfo, gini. J uodą raištyje. 

Marijampolės ap. ir jos vyras 

Emilis Adomai, gyv. Philadel- 

phijoje.

■ Akueev-iėiai. Donatas ir Jonas.

Augulis Povilas, kilimo Ktipiš- 

yra kilnus ; kėlias, gvv. Alaspeth ar Brook
lyne.

Bajerėius Jonas, sūnus Juozo.

Pabališkių km.. Marijampolės ap., j 

gyv. Pittsburge ar jo .vaikai. DR

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptic Gydymas

fontuct Stiklai 
Stiklus Atiuiujinuiu

. . _ .... i T -z- t . i iš Yidgirio km., Ylokšėiu vaisė.,ko, ir jų duktė nepraleidžia j sos- Laikraštis lietuviams į 
nei vieno numerio, ypatin- pabėgėliams Europoje yra . 
gai laukia Mirga-Marga iš šviesa tamsioje apie juos i 
Rockfordo. Sako, jei kurią aplinkumoje,
savaitę nesdmirga žinių iš *
Rockfordo, tai pykstanti. Ir Į Rašant šias žinias savo 
ne tik ji viena; visi skaity- tarpe turime ligonių. Serga Į 
tojai esti taip nusiteikę. Kai- E. Valatkienė, S. Varako- ’ 
po korespondentas, aš steng- jienė, Dubinienė, Širvinskie- • 
skies skaitytojų nepykdinti n®> 'J- Vasilius P. Budvidas' 
ir kiek tik galima, rašyti 3° žmona, J. Lukošius, A. 
žinių iš mūs miesto lietuvių I Šidlauskienė.

šakių ap. gyv. ('levelande. 

Balčiūnas Kazys, gyv. Phiia-

tlel ph i joje.

Barsis (Baršys) Franjc 

Batakienė (Bataitisl-Jakštytė 

Anna, gyvenusi 87 Green Street 

Waterbury, čonn.

Bendikas Jonas, gyv. Čikagoje 

Biganskienė Konstancija.
Budrys Apolinaras, arba jo sū- j 

mis V iktoras, gvv. Detroit. Mieli. I

Kašiubos Petro. sūn. Motiejaus, i 

gini. Giniūnuose, Prienų vai. vai- i 

kai. gyv. Pittston. Pa., Main St.

Kavaliauskas Antanas, gyven. 

Čikagoje.

Keblus Juozas-Na polis ir Petras, 

iš Vaičiuliškių k., Kurklilų vai., 

Ukmergės ap., gyv Brooklyne.

Kiudula Domit.inkas. kil. iš 

Akmenės vai.. Kanteikių km., da

bar t’irmeris prie Čikagos.

Kotilert Dtto, gyvenęs Kuo

mi ttose. Tauragės apskr.

Kragaitė Olga, ištekėjusios pa

vardė nežinoma, iš Gruzdžių \.. 

Šiaulių apskr., gv v. Bostone.

Krimise-viėienė (K rimiser)-Kai- 

riukštytė Ona ir jos vyras Kazys 

Krimiseviėius (Krimiser), g.vvenę 

Daytoti, O’nio.

Lenėtauskū-rė - Moškauskaitė

gyvenimo L veikimo.
Jc&fcvičiai dabai laukia 

save sūnaus grįžtant iš ka
rinės tarnybos laivyne.

*
Stanislovas ir Zofija Ka- j 

Čėnai, atnaujindami “Drau- i 
go” prenumeratą, pareiškė, 
kad dienraštis “ Draugas' ’ 
yra teisingiausias laikraštis 
ir daugiausiai padnodąs ži
nių iš viso pasaulio. Bet Zo
fijai labiausiai patinka Mir
ga-Marga iš Rockfordo.

f

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALamet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

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

LENGVŲ ISMOKfiJTMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 14f>0 k Ketvergo vak. 7:00

Vieni jų randasi ligoninė- sveikti.

se, o kiti gydosi namuose. 
Visiems linkime greit pa

Korespondentas

= ^7
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, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smy", “Rheumatipmo” ir 
“Muskulu Skausmų”.
. . . Vartokite . . .

HEALTH KYŠOKI MINĖK A L 
BATU DRUSKA

1 tuaišukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pt- 
nlgais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories Chicago, III.
SouthKiIdlečlal, kreipkitės 1 8HIM- 
KUS DRUOS. 3801 S. Halsted St.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. V. P. SIEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS« • *

68C3 W. Cermak Road 
BERWYN, ILLIMDIK

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

Ofiso Tel. — Benvyn 8828 
Rez. Tel. — I^afayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

3BE

WALTER J. SVV1ATEK
OPTEMETRISTAS

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

DR. CHARLES SFGAr
GYDYTOJ Ah IK CfilRI'RtiAS 

4729 So, Ashlaud Avė. 
»2-troa ulbos)

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

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
VAL.: nuo 7 lkt ( kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenoe 
Ofiso Tel. LAFayette 3219 
Rez. Tel. REPnbUe 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: KEDzie 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 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.: dROvehill 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., Sr Šeštad., pagal sutartį)

Re C f* \AZ!nrlznn^r ^e*. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 1/1. I. V. YYITljl\UnQj Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434
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. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzle Avenue 
▼ALANDO8: nuo 1-4 Ir 7-8 kasdien 

išskiriant trečiad. Ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

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

Tek 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 West 66th Place 
Tek REPnbUe 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeLi PROspect 6659

DR. R. 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.

Em. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HElfloek 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. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tel. YARds 8146

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.

M. 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.

UARGIJTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENTNIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. _ J8TEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - M58 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-moa 

Iki 2-roa valaados popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:36 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė.,
Telefonas — GROvehiil 2242 

.-R-....

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

2mogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

L

Chicago, III.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.)

CHICAGO 32, ILL.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PŪLIAI A N 1193 
Narai Tal i PrtI.I.M A V

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

Wost Town Bldg.
2406 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnscvick 0597 .

385
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DTT5NRASTTS DRAUGAS, HTICAGO, ILLINOIS

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYĘIUS $
“DRAUGAS" HELP WANTED 

A D VERTIS JN G HE PA RT M E NT 
127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpli 9188-9489

HELP AVANTED — VYRAI

Molderių
PATYRUSIŲ

Prie floor, squeeze arba bench.

GERA MOKESTIS 
Pastovūs darbai prie 

Aluminum castings

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP. 

2742 W. 36th PI.

i

HELP AVANTED — MOTERYS

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

BINDERY MERGINŲ — 5
Dirbti photografijos dirbtuvėje. 

Gera mokestis

PHOTO-MATIC CO.
421 S. Wabash

Pataisytojo 
ir kautus.

PROSYTOJO
moterų dresest siūtus

GERAS PASTOVUS DARBAS
Moterų Speeialty KrautuvSje.

KREIPKITFtS 7 AUKŠTE — 
SAMDYMO OFISE 

CIIAS. 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.

VYRO REIKIA
Bendriems machine shop darbams. 

Gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

2214 S. Sawyer (Rear)

REIKTA PATYRUSIO krautuvėje, bii- 
-lielinaiL Pastovu* dartias. J. V. CT- 
ZEK * SON, 3259 W. 26tli St.. — 
GRA. 3300.

DŽENITORIUS reikalingas Ne
kalto Prasid. parapijai Brighton 
Parke. Atsišaukite į klebonija — 
2745 W. 44th St., CHICAGO 32,
ILL.

MUMS REIKIA

5 MERGINŲ
Dirbti kosmetikų dirbtuvėje. 

Lengvi patogūs darbai.

ATSIŠAUKITE

SELECT COSMETICS

417 N. State St.

PARDAVIMUI — REAIj ESTATE

BALF o Pirmininkas Lanko Britų Zoną

HELP AVANTED — MOTERYS

REIKIA PATYRUSIŲ 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
ATSIŠAUKITE 

MID CITY 
UNIFORM C AP CO.
2330 W. Cermak Rd.

SKALBYKLOJE
PROSO OPERATORIŲ

RANKOMIS PROSYTOJŲ
Moterų drabužius. Gera mokestis 

ir valandos.
BEEHIVE LAUNDRY 

2043 W. Van Buren

VYRAI IR MOTERYS

LENGVI
ASSEMBLY DARBAI 

GERA MOKESTIS
ATSIŠAUKITE

2214 S. Sawyer (Rear)

REIKIA
Patyrusių darbininkų prie, 

vyrams drabužių.
FINISHERS 

SEAMSTRESSES 
SECONI) BASTER

Gera mokestis, pastovūs darbai, 
malonios aplinkybės.

ENCELL COAT MAKERS 
527 S. Helis St. 
AVEHSTER 4132

Atyda Pirkėjams!
Mūsų naujas dykai, sąrašas Septy
nias dešimts Aštuonų (78) rinktinų 
nuosavybių jau atspausdintos, šis dy
kai duodamas sąrašas 7 8 tikrų bar- 
genų parodo adresus, kainas ir pa
aiškinimus nuosavybių. Tai jūsų tik 
paprašius. Pašaukite, rašykite ar at
silankykite j mūsų. ofisą ir jūs sutau
pysite sau daug laiko ir pinig-ų.

Pažiūrėkime i rekordą! Mes parda
vėm devynius (9) namus į dvi (2) 
dienas. Turi būt tam priežastis!. Kur 
galėtute pralengti mūsų bargenus?

Bet kuris iš septynių patyrusių 
real estate pardavėjų maloniai paro
dys jums, be jokios obligacijos, bei 
kuri namą kur) turim pardavimui ir 
patarnaus jums greitai, mandagiai ir 

[ inteligentiškai. Mūsų draugai mus iš
garsina! Geriausis išgarsinimas kurį 
esame turėję tai vieno kliento reko
mendacija kitam. Mes vadovaujame 
greitais pardavimais! 31 metai kaip
real estate biznyje.

OFISO VALANDOS
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vale.. . 
Išskyrus Pi'inod. ir Penktad. 

iki (i vak. Trečiad. 9 ryto iki 1 pp. 
Sekmad. — Nuo 1 iki 5 iXp.

John O. Sykora
REALTOR

Gyvos Vielos Organizacija 
. 2411 S. 52nd Avė., Cicero .

Tel. — Olympic 453.
PARDUODAMAS medinis namas 2 
fletų po 4 kambarius. s,i moderniš
kais įrengimais. lengvos i.šm >kėiimo 
sąlygos. Kreipkitės prie — l’R. DA- 
NALS. 5314 S. UNION AVĖ. (iš už
pakalio).

PARSIDUODA — 2 rietu mūrinis na
mas ndre-u 3525 S. UNION AVĖ. 4 
ir 4 kambariu. Kreipkitės nrle SA- 
VTNIKO — 3433 S. I.EAVITT ST.,

, tej. _ T.AU. 341 (i.

i PARSIDUODA DU NAMAI — vienas
3 ankščių ir Stora®, antras 2 aukščių, 

i Karšto vandenes šiluma ir visi pato
gumai. Labai gero) vietoj. Savininkas 
nuleidžia Ctileaea. K>elpkit*'-s —
11124 S. SPAULDING AVĖ., tel. — 
BF.V. 4335.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

T

ANGLŲ ZONOS 
CENTRE I

Čia jis buvo sutiktas LRK 
anglų zonos įgaliotinio prof. 
Zubkaus. Iš šių patalpų vi
sai anglų, zonai yra dalina
mi rūbai, kurie prieš 2 mėn. 
buvo iš Frankfurto azM. čia 
persiųsti. Tai vis BALF au
kos, surinktos iš mūsų tau
tiečių Amerikoje. Kaip pir
mininkas pareiškė, naujos 
siuntos yra pakeliui į Eu
ropą. Šiuos rūbus reikia pa- 

; skubėti išdalinti, kuriems jie 
būtinai reikalingi. Būtų ga
lima daug ką padaryti, jei
gu ne transporto priemonių 
trūkumas.

Kun. Končius šia proga 
pats savo rankomis įteikė 
keliems lietuviams BALF 
aukas. Pasitaikė, kad šią 
dieną kaip tik buvo dalina
mi prisiųstieji rūbai. Sve
čias taip pat susipažino ir 
su gautųjų rūbų statistiniais 
daviniais. Ligi šio meto an
glų zonai yra gauta: vyriš- 

i kos dangos rūbų per 2,000 
; gab., moteriškos dangos per 
j 4,000 gab., mergaitėms — 
f 1,500 gab., berniukams — 
per 1,000 gab ir daug kitų 
smulkesnių dalykų, kuriuos 
čia sunku išvardinti.

Šia proga R. Kryžiaus 
ambulatorijoje mūsų įžymu
sis ausų, nosies ir gerklės 
ligų specialistas prof. Zub- 
kus apžiūrėjo garbingą sve
čią ir kaip ligonį. Svečias 
pasiskundė noaies negalavi- j 
mu. Profesorius ištyręs pa- { 
reiškė:

— Taip Tamstos nosyje 
1 reiktų padaryti tam tikrą 
operaciją — prideginimą. 
Bet tamsta turį tiek daug 

Į reikalų ir darbo, o šitai at
likęs aš Jums sutrukdyčiau.

Svečias atsakė:

— Ne, ne. Sveikata pa
lauks, dėl jos negaliu gai
šinti laiką. Gal tai atidėsi
me, kai būsiu uždavinius at
likęs, prieš grįžtant į Ame
riką. Šiuo metu palengvin
kite kokiu nors tepalu.

Ir svečiui buvo išrašytas 
atitinkamas receptas.

BALF’o pirmininkas pra
leidęs kelias valandas lietu
vių kolonijoje ir šiek tiek 
susipažinęs su mūsų gyve
nimu išskubėjo ten, kur jo 
laukia tūkstančiai tokių pat 
benamių kaip ir mes trem
tinių. Tepadeda jam Aukš
čiausias šiame sunkiame 
darbe.

* * *
Laikraščio bendradarbiui 

jis pareiškė, kad BALF a- 
pima visas Amerikos lietu
vių sroves, išskiriant komu-! 
nistus. Kadangi šis darbas 
yra grynai šalpos ir su po
litika nieko bendro neturi, 
tad kacj paskatinti lietuvius 
dar gausiau aukoti tremti
niams, prašė šį raportažą 
pasiųsti visų pakraipų laik
raščiams.

Svetys išreiškė džiaugs
mą, kad jis sutiko daug sa
vo buvusių mokinių iš 1919- 
23 metų kapelionavimo lai
kų Šiaulių gimnazijoje. Jam 
malonu buvo sutikti savo 
mokinį, dabar jau V. D. u- 
niversiteao Kaune docentą 
vidaus ligų specialistą dr. 
Elvikįj. Jis patikrino jo šir
dį ir vidaus organus, ku
riuos rado taip pat tvarko
je. Daugelis jo mokinių yra 
tapę žymiais žmonėmis. Tai 
vis geros sėklos vaisiai.

Dėl mūsų dabartinės pa
dėties taip pat nėra daug 
ko būkštauti. Mes būsime 
visukuo aprūpinti, o laikui 
atėjus mūsų reikalai nebus 
pamiršti. A. B.

AUKA MOKSLUI

Penkių metų mergaitė, 
Carol Holder, iš Pasadena, 
Calif., serganti, gydytojų 
tvirtinimu, neišgydoma liga, 
bus auka mokslui. Motina, 
kuri mergaitę laiko ant ran
kų, ir jos, tėvas, sutiko ją 
atiduoti medicinos mokslui, 
tai yra daryti įvairius ban
dymus, kurie gali išgelbėti 
jos gyvybę. (Acme-Draugas 
telephoto)

tyti žmoną kaipo “benefi- 
ciary”, gauti pusę mokes
čių vienoje sumoje ir balan
są mėnesiniais išmokėji
mais?

Atsakymas — Įstatymas 
neturi tokio parūpinimo, t. 
y., išmokėti apdraudą vie
noje sumoje.

Klausimus veteranų rei
kalais reikia siųsti šiuo ad
resu:

Calholic War Veterans 
602 Empire State Bldg. 
New York, N. Y.

Klausimai Ir Atsakymai

Užgyrė $250,000,000
Namams Veteranams
WASHINGTON, kovo 28. 

—Prez. Trumanas pasirašė 
bylių autorizuojant išleidi
mą $250,000,000 laikiniems 
namams veteranams, admi
nistracijai tęsiant savo ko
vą už pravedimą $600,000,- 
000 subsidijos programo pa
didinimui namų statybos.

Klausimas — Veteranas 
praneša, kad jo pensija iš
sibaigė, bet sveikata blo
gyn eina. Jis teiraujas, kaip 
gauti kitą egzaminą.

Atsakymas — šeimos gy
dytojas turės išduoti pilną 
pranešimą apie sveikatą. Tą 
pranešimą su savo aplika
cija reikia pasiųsti į “regio
nai” ofisą Veterans Admi- 
nistration. Taryba nuspręs, 
ar vėl atidaryti tą reikalą.

Klausimas — Kur galima 
pasiskolinti pinigų pagal GI 
Bilių?

Atsakymas — Iš bet ku
rio banko, paskolų įstaigos 
arba asmens, kuris gali su
tvarkyti tokią paskolą. Val
džia garantuos dalį tokios 
paskolos.

Klausimas — Kitas skai
tytojas nori žinoti kokią da
lį paskolos valdžia garan
tuoja ?

Atsakymas — Veteranų 
Administracija gali garan
tuoti iki 50 nuoš. paskolos. 
Aukščiausia valdžios garan
tuojama suma yra $2,000.

Klausimas — Pamotė ve
terano, kuri jį užaugino 
prieš jo įstojimą į tarnybą, 
klausia, ar ji gali paduoti 
prašymą dėl kompensacijos, 
kadangi jis žuvo kare.

Atsakymas — Taip, esi 
skaitoma viena iš tėvų, ir 
gali gauti kompensaciją.

Klausimas — Veteranas 
ką tik paliuosuotas iš lai
vyno klausia, ar jis gali to
liau laikytį apdraudą ir skai

Vienas šūvis gali 
kainuoti 5100,000

, Morris, III. — Mrs. Mary 
Thom apskrities Apygardos 

‘Teisme iškėlė bylą Charles 
O’Bricn, reikalaudama $10C,- 
000 atlyginimo už pašovimą 
jos ?7-kos metų sūnaus kai 
medžikoles metu jis ėjo per 
jo lauką. Nuo sužeidimo 
jaunuoliui suparalyžuota ko
ja.

Po svietu pasidairius
Vienas mano kampelio 

tavorščius atsiuntė groma- 
tą. kurioj bolševikiškas rėži
mas prilyginamas prie gy
vulių farmos. Ne jis išgalvo
jo tą prilyginimą, tik išėmė 
iš George Ormell, žymaus 
Anglijos rašytojo naujos 
knygos, kuri priklauso 
prie pačios stipriausios sa
tyros, kokios ik išiol yra 
pasirodžiusios Anglijoj. Šios 
knygos tkislas yra kritikuo
ti sovietų rėžimą.

Vienoj farmoj galvijai pra- 
Į deda tarp savęs tartis, kad 
, jie gyvena “šuns gyvenimą”, 
kad išnaudojami farmerio 
John ir kad vadovaujami 
seno paršo “Napoleon”. Po 
pasitarimo padaro revoliuci
ją ir farmerį John išveja 
iauk.

“Napoleonas” išleidžia ma
nifestą, kuriame kreipiasi į 
visus galvijus:

‘Anglijos ir Irlandijos 
galvijai, visų šalių galvijai, 
vienykitės! Auksiniai laikai 
jūs lankia. ”

i .Ant tvarto sienų “Napo- 
! leonas’ ’ parašo:

' Vien šalių galvijai yra
' lygūs”.

Bėga metai ir farmos gy- 
i venimas pasidaro aa sunkes
nis, kaip pirmiau. Arklys te- 
bevežioja sunkius vežimus, o 
asilas — sunkius krovinius.

Tuo tarpu paršas “Napoleo
nas” šaukia jiems:

“Pirmyn, tavorščiai! Pasi- 
i skubinkit”.

Vėliau “Napoleonas” pasi-

daro diktatorium ir pir
mykštis respublikos obalsis 
pakeičiamas nauju:

“Visi galvijai yra lygūs, 
bet kai kurie iš jų yra la
biau privilegijuoti už kitus”.

Gyvuliams pradeda nebe- 
patikti ir jie klausia asilo 
“Benjamino”, ką jis manąs 
apie šią santvarką, šis jiems 
trumpai atsakė:

“Asilai ilgai gyvena”.

Įsigėręs pilietis įlipa į bu- 
są, atsisėda šalę vairuotojo 
(draiverio) ir, kaip papras
tai tokiam stovyje žmonės, 
pradeda kalbėti ir kalba be 
paliovos. Nusibodus vairuo
tojui klausyti beprasmiškos 
kalbos, jis atsigrįžęs į pi
lietį pataria jam užlipti ant 
viršutinio buso denio. Pilie
tis paklauso, užlipa, bet už 
minutės jis vėl atsiranda 
šalę vairuotojo.

“What’s the matter?”, 
klausia vairuotojas. — “Ne
patiko viršutinis denis?”

) “Taip, gražūs vaizdai, 
šviežias oras”, atsakė pilie
tis, “bet ten nėra vairuoto
jo”.

Patarlės
ja.

Galva visą žmogų vadžio

STABDYK VERIANTI SKAUSMJ

STRĖNŲ GĖLOS
fttal Svarus būdas lluosuot 

paprastą, strėnų gėlą. Johnson's 
mų, sustingimą, J veržimu. Juu- 
siesi puikiai! Visos#* vaisti
nės#*. Reikalaukite tiktai — 
Johnson A Johnson kokybės.

Gaisras negesinamas iš
siplečia. 10,000

• DEGTINES
• BRANDAS
• RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

STASYS LITWINAS SAKO:

•1H A R A D Ta* Geriausias Laikas Pirkti 
U/ADMl\ — VISOKIOS RflftlFS NAMAMS

REIKMENIS”. -
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogama Relkmenyn — Innnluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Yarnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallhoard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

I 5 -.,8........... I =

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St.
MAGTĮ-f AM

"Lietu vilkas Phone: YARDS 6054
Žydukas”

Lietuvis - Vatikano 
letenatas

New York (LAIC) — Bu
vęs Kauno Prisikėlimo baž
nyčios klebonas kan. F. Ka
počius, yra paskirtas šv. 
Sosto delegatu su pilna ju
risdikcija į Lietuvos išvie- 
tintus asmenis Vokietijoje 

i.ir Austrijoje. Jo oficialus 
titulas: III Missio Pontificia- 
Delegatus pro Lituanis in 
Germania et Austria. Jis ap
sigyvens U. S. okupuotoje 
zonoje

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENIIFIC 
REFRIGERATION 

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

Jūsų Radio Sugedęs!
Patarnavimo Prie 

Kreipkitės Ekspertyvo

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, Iii.

* * *
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 1S namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muziko* Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

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

Šių pinigų sumų KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jslgytl 
naujų arba senų namų. statyti naujų arba remontuo
ti dabartini savo namų be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

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

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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Nors Kartą Rusams Pasakyta - "Stop!"
GROMYKAI IŠĖJUS Iš POSĖDŽIO

Tikėkit ar ne, nors vieną kartą jungtinės tautos iš
drįso nepatenkinti Sovietų Rusijos reikalavimų ir ne
daryti jai nuolaidų! Ligšiol veik visi Stalino imperia
listiniai pageidavimai ir reikalavimai būdavo išpildomi.

Tarptautinėje politikos arenoje įvyko kas tai naujo; 
Stalino komisaras Gromyko pareikalavo, kad atidėti 
svarstyti Irano skundą ir, įsivaizduokit sau, devyni bal
sai prieš du JTC saugumo Konferencijoj tą reikalavi
mą išdrįso atmesti! Toji devynių valstybių atstovų 
drąsa užpykino Gromyko ir tas su savo palydovais 
apleido konferencijos salę. Ar tai ne skandalas! Kaip 
tai galėjo išdrįsti nepatenkinti diktatoriaus Stalino 
dekreto ir užkirsti jam kelią Irane įgyvendinti tokį 
tarptautinį banditišką smurtą, kokį jis yra įvykdęs 
Baltijos valstybėse, Lenkijoj, Jugoslavijoj ir kai ku
riose kitose Balkanų tautose.
MASKVOS MELAGYSTĖS

Pirmoje vietoje Sovietų atstovas Gromyko dėjo pas
tangų, kad visai nuimti nuo saugumo tarybos susirin
kimo darbotvarkės Irano klausimą. Jo pastangos buvo 
tuščios. Vėliau jis reikalavo, kad to opaus klausimo 
svarstymas būtų nukeltas iki balandžio 10 d. Bet ir 
čia prakišo.

Gromyko ir patsai Stalinas tvirtino, kad, girdi, JTO 
saugumo tarybai nėr kas svarstyti, nes Sovietų ir Irano 
vyriausybės jau susitarusios Taip jau buvo tvirtina
ma, kad ir rusų armijos jau traukiasi iš Irano.

Tačiau tie visi pareiškimai neatitiko tikrenybei. Irano 
ambasadorius Vašingtone labai aiškiai ir griežtai pa
reiškė, kad prie jokio susitarimo ?u Maskva neprieita 
ir kad nėra ženk.ų, kad raudonarmiečiai trauktusį iš 
Irano. Vadinas, melavo Stalinas, melavo ir jo agentas 
Gromyko. Ir tomis melagystėmis Maskva norėjo pri
gauti tarptautinę taikos organizaciją! Bet nors kartą 
melagiams sučiupta už liežuvio.
KAI LICTUI UŽMYNĖ ANT UODEGOS

Ta proga dar kartą tenka konstatuoti skaudų faktą, 
būtent: kol diktatoriaus Stalino imperialistiniai sieki
mai nepalietė didžiųjų valstybių, kol totalitarinio ko
munizmo didįjį apetitą buvo galima patenkinti metant 
į jo gerklę mažąsias tautas, tol vesta nedovanotino 
nuolaidumo ir pataikavimo politika, bet kai prie Sta
lino gerklės atsidūrė Didžiosios Britanijos imperijos 
gyvybiniai interesai, pusėtinai garsiai sušukta ‘‘stop!”

Didžiosios Britanijos politikai puikiai supranta, kad 
rusams bolševikams įsigalėjus Irane ir kituose orien- 
taliniuose kraštuose, britų imperija galėtų subyrėti į 
šmotelius. Ir Stalino gyvenime nebūtų didesnio džiaugs
mo ir didesnio laimėjimo, kaip sutriuškinti britų im
periją.

Tai, štai, dėl ko JTO saugumo taryboj atsirado drą
sos mėginti pastoti kelią tolimesnei totalitarinio komu
nizmo agresijai.

★
"Demokratiški" Stalino Reikalavimai

Pirmame straipsnyje yra pasakyta, kad Maskvos 
tvirtinimas būk ji '‘gražiai’’ susitarusi su Irano vy
riausybe yra gryniausia melagystė. Šiomis dienomis 
Irano ambasadorius Hussein Ala viešai paskelbė, ko
kius reikalavimus Maskva statė ir kad tie reikalavi
mai nebuvo priimti,

Tie Maskvos reikalavimai yra tikrai ‘‘demokratiški”. 
Jei juos Iranas būtų priėmęs, jis būt patekęs po žiau
rios rusų meškos letena.

Maskva pareikalavo:
1. Įsteigti Sovietų Rusijos-Irano bendrovę, kuri kon

troliuotų aliejaus išteklius. Rusija sau pareikalavo 51 
nuošimtį tos bendrovės šėrų.

2. Iranas turi pripažinti jau paglemžto Ažerbaidžiano 
provincijos ‘‘autonomiją”

3. Rusijos armija turinti pasilaikyti kai kuriose Irano 
vietose neapribotam laikotarpiui.

Kokią teisę Maskva turėjo statyti Iranui šitokius 
reikalavimus? Tranas nepriklauso nei Rusijai, nei kam 
kitam. Tas kraštas, kaip ir bet kuris kitas, turi pilną 
teisę į laisvą xr nepriklausomą gyvenimą. Irano žibalo 
šaltiniai taip pat nepriklauso nei Rusijai nei kitai bet 
kuriai valstybei, bet to krašto žmonėms. Taigi, kokią 
teisę Stalinas turi smaugti iraniečių laisvę ir plėšti jų 
turtą?

‘‘Trijų didžiųjų,“ konferencijoj Teherane, kaip gerai 
atsimename, buvo aiškiai pažadėta Iranui laisvė ir ne
priklausomybė. Tų pažadėjusiųjų tarpe buvo ir patsai 
diktatorius Stalinas. Bet, kaip visų kitų diktatorių, 
taip ir Stalino atmintis, matyt, yra labai trumpa.

★
Rusijos Šnipą Areštavus

Vis tik didelę sensaciją sukėlė suareštavimas Sovietų 
Rusijos šnipo lt.. N. G. Redin, kuris su slaptais doku
mentais norėjo pasprukti namo (Rusijon), tačiau Ame
rikos slaptoji policija jįi sučiupo Portland, Ore., uoste.

Skelbiama, kad šis Stalino šnipas norėjo išgauti ato
minės bombos paslaptis ir surinkti žinias apie Ameri
kos militarinį judėjimą.

Lt. Redin suėmimas, kaip ir Kanados rusų šnipija- 
dos byla, parodo, kau Sovietų Rusija visu smarkumu 
rengiasi naujam karui.

Stalinas su Molotovu turėtų rausti r- gėdos (deja, 
jie gėdos neturi) šitaip nesielgiant, vienos pusės 
jie siunčia savo atstovus į tarptaucrr ? organizacijas 
pasaulio taiką planuoti o iš kitos — vysta toliau savo 
agresiją, siuntinėja šnipus į visus kraštus, sėja ne
apykantos sėklą ir pačiu mastu rengiasi karui.

ĮgySk--'.- .. ----------------------- ..---aiey-?,,
cšaLciuvis.nluitailijLZ'~ ■ '

Laiko Laiptaisj
R O M A N A S Į
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO * j. 

(Tęsinys)

APŽVALGA
Ukrainai Ir Lenkija

‘‘Dziennik Polski”, LAIC paduotomis žiniomis, rašo, 
kad visi Ukrainai yra verčiami Lenkiją apleisti. Tasai 
laikraštis rašo:

“Pil. Biednarz, vyriausias R. P. (Rzeczpospolita Pols- 
ka) Vyriausybės repatrijacijos reikalams Liubline Įga
liotinis, pareiškė, kad tam tikras ukrainiečių skaičius 
tebeatvyksta Lenkijon su repatrijantų transportais, ir 
ši aplinkybė verčia tikrinti, prieš repatrijuojant, ne tik
tai pilietybę, bet ir tautybę.

“Girdi ukrainiški nacijonalistai, pasinaudoję lenkų 
repatrijacija, bando pasislėpti nuo tarybinio teisingu
mo ir vesti revoliuciją lenkų teritorijoje”. Ponas Bied
narz patvirtina, kad visi ukrainiečiai privalo išsikelti iš 
Lenkijos, gi evakuacijai į, Sovietus nepasiduoda vien 
“ukrainiški fašistai ir banditai’’, kurie slapstosi miš
kuose ir drumsčia rytinių apskričių ramiuosius gyven
tojus.

“Iš evakucC'jos sutartyje numatytų 543,876 akrai- 
niškos tautybės asmenų, jau evakuota 311,491 asme
nys, arba 60 nuošimčių visų evakuacijai skiriamųjų. 
Laiškas iš Volia Nizna, rašytas š. m. sausio 22 d. “Mie
las brolau! Tavo laišką gavau ir tau atsakiau, bet ne
žinau ar mano laišką gausi, nes jame daug teisybės 
parašiau. Dabar vėl rašau apie mūsų kartų, likimą.

“Žmonės dvarų turi, bet iš jų bėga. Štai, šių Naujųjų 
Metų pirmą dieną, apie 1 ar 2 valandą, ant Burovičnų 
Polianų užpuolė lenkų kariuomenė ir civiliai, t. y. ban
ditai. žmones žudė, rankas laužė, nosis daužė, šonkau
lius laužė, veidus mušė, liežuvius piaustė, akis lupinė
jo, dantis traukė, durtuvais badė, gyvybės žymes ro
džiusius mirtinai pribaigdavo, karves, arklius ir kiau
les išvogė. Taipgi užpuolė Vodokšus ir Polavą, atėmė 
arklius, telyčias, vištas, žąsis, bet žmonių nežudė.

“Mielas broli: pas mus dabar taip yra, kad žmonės 
meta savo turtą ir bėga į Čechiją. Polianuose buvo de
vyni lavonai. Daugiau nėra ko rašyti, nes dabar mu
myse nėra gyvybės, tėra skurdas ir mes galvojame 
apie bėgimą.”★
Spauda Ir Katalikai

Neseniai didysis savaitinis žurnalas “Life” davė di
delį straipsnį apie naująjį Amerikos kardinolą Spell- 
man, New Yorko arkivyskupą. Straipsnis tęsėsi per 
du numerius. Pažymėtina, kad šio straipsnio sutrauką 
įdėjo (balandžio mėn. laidoj) “The Reader’s Digest”.

Rimtoji Amerikos spauda — žurnalai ir dienraščiai 
šiais laikais deda daug žinių iš katalikų gyvenimo.

— Was ist das.' wer ist 
das? Donner Wetter! — per- 
širdo žandaras: — Kas ten 
rėkia? Juk jūs turit tik 2 
karves!

Ruseckas mikčiojo — ne
žinojo ką atsakyti, žanda
ras rė*ė išraudęs:

— Jūs murr.- apgaudinė
jat. Mumi, Kurie užkaria- 
vom visą Europą! Pau mus, 
Vokietijoj, miršta baau, o 
jūs nenorit atiduoti rekvi
zicijos... — pykčiu visdamas 
užsimojo su bizūnu Rusec- 
kui per galvą. Tik įšoko A- 
gutė, atsistojo į jų tarpą 
ir pradėjo gražiai šnekinti 
žandarą.

— Nebūkit toks piktas!
— bandė kažką sakyti vo
kišku žargonu Agočiukė.

Gražios moteriškės nusi
šypsojimas silpnosios lyties 
atstovui daugiau pasako, 
negu visa prakalba. Žanda
ras suminkštėjo. Jis nebuvo 
nachalas, ir užteko gražaus 
malonaus nusišypsojimo, 
kad išvestų jį iš klojimo be 
jokių protokolų ir triukšmų. 
Agutė pavadino jį vakarie
niauti. Žandaras, juokauda
mas derėjosi kompensacijų, 
bet nesispyrė. Prie stalo 
mergaitės juokavo ir valgy
dino vokietį. Seniai buvęs 
tokių padorių ir gražių mer
gaičių draugystėj, pats su
švelnėjo ir buvo labai links
mas. Buvo puikiai pavaišin 
tas ir pakviestas kitą kartą. 
Žandaras mielai sutiko, pa
spaudė Agutei ranką ir išė
jo iš namų ne tai šeimynos 
draugu, ne t.aį dideliu jos 
priešu. Buvo pavojus, kad 
jis nepradėtų per daug lysti 
prie mergaičių, o joms ne- 
susidėjus, paskelbs apgavys
tę, ir teks labai nukentėti.

IV
1.

— Žinai, Maryte, kokių 
aš tau lauktuvių parnešiau!
— šaukia dar iš prieškam
bario, apsiaustą kabinda
mas, Vytautas Griška: — 
Tai džiaugsies!

— Na, kokios gi ten lauk
tuvės? — vystydama kūdi
kį ir nelabai susidominuai, 
klausia jo žmona, manyda
ma, kad tai koks menknie-

kis, tik jai paerzinti tyčia 
išpučia.

— Tau neįdomu ? Tai ne
sakysiu — tyčia nesakysiu.

— Na, pasakyk jau. pasa
kyk. — juokaudama prašė 
Marytė, guldydama vaiką į 
lovutę, nustebusi, kad tėvas 
nesistveria, kaip paprastai, 
nešioti ir džiaugtis sūnumi.

— Štai, laiškas. Žinai iš 
kur ?

Marytė puolė prie Vytau
to atimti laišką.

— Paprašyk, — erzino jis 
iškėlęs jau perskaitytą laiš
ką: — Nežinai, kaip reikia 
prašyti vyro?

— Marytė supratusi, kad 
laiškas iš Lietuvos, išbučia
vo Vytautą ir atsiėmė laiš
ką. Tai buvo, iš tikrųjų, 
laiškai iš jos tėvų

Vytautas kelis kart bandė 
rašyti per Stokholmą į ;a- 
vo ir Marytės tėviškes, bet 
veltui. Paskatinis laiškas vis 
dėlto surado adresatus. Ir, 
štai, jau atsakymas.:

‘‘Mūsų brangiausios duk
relės ir brangūs ženteliai 
Neapsakomaį džiaugėmės su 
žinoję, kad jūs esate sveiki 
ir gyvi. Labai džiaugėmės ir 
iš naujo žento. Dabar mes 
galime būti ramūs, kad mū
sų dukrelės turi savo globė
jus, kurie vedė jas ne ku
riais nors sumetimais, nes

Už tai jas mylės ir globos 
taip, kaip mes čia būtume 
jas myiėję ir žiūrėję.

Jūs klausiate, vaikeliai, 
kaip mef čia gyvename. Ką- 
gi, gerai. Sunku: mat, ka
ras.

(Bus daugiau)

Britu Naikintuvas 
Sulaikė 733 Žydus

HAIFA, Palestina, kovo 
28. — Laivas vežąs žydus 
imigrantus į Palestiną be 
imigracijos leidimų buvo at
lydėtas į Atlith perleidimo 
stovyklą šiandien, po to kai 
britų naikintuvas jį sustab
dė. Nuo turkų laivo Asya 
buvo nuimta 733 žydai, 280 
jų moterys.

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kalnas 1

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

Taipgi taisome laikrodžius Ir 
laikrodėlius, žiedus. Plunksnas, 
•r muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKFR 

4EWELRV — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

esam beturčiai, o iš meilės. a.

v

'-------- ..  ............ \
COfiJCOVERZ^^

HU£NAM€L
MARUTI

KENDUOJAM GRINDIMS 
IRINĖJUS (SANI)ERS) 

$1.50 UŽ DIEN£

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SAN!—FtAT ---------------  $2.25
INTERIOR OLOSS -------- 2.69
DIlLAMKL SE.MI-Of.OSS — 2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUK MALIAVŲ 

IR V A KNISIŲ 
PILNAM KINKINYS 

MIKNOMS 1’OI'll.ltllS
Nuo — IMc. Ir auk m". už Rolę

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

j 2547 West 63rd Street 
i Tel.: — lIEMlock 8262. . . . . > J

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDULIAI APDRAUSTI IKI $5.000.00 PER

PER FEDERAL, SAVINOS * LOĄN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Roselando Žinios Į Rezervuokite Gegužės

Kovo 17 d., Lab. Są-gos 
kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą. Nutarta rengti 
bankietą po Velykų., balan
džio 28 d. su įvairia progra
ma Ir margučiais žaidimu.

Kuopos valdybon šįmet iš
rinkta: pirm. Povilas Gedvi
lą, visuomenės veikėjas, bu
vęs pirm. LRKSA 33 kuo
pos keliE metus, buvęs pa
rapijos komitetu ir narys 
Šv. Vardo draugijos; tikima
si, kad jis sėkmingai vado
vaus kuopai. Veikėjas Jonas 
Genys yra kuopos iždinin
ku. Daug dirba gavimuį fun
datorių — kambarių įtaisy- 
tojų Labdarybės name. Raš
tininkas Babelis dirba pats 
ir narius ragina pasidarbuo
ti. . Visa valdyba ir nariai 
jau platina bankieto bilie
tus.

Patartina visiems iš ank
sto nusipirkti, nes yra ge
ras darbas.

19 d. Liet. Vyčių 
Choro Koncertui
Jaunimo gegužinė, tai kaip 

tik tinkamas užvardimas ne
paprastai gražaus ir įdo
maus parengimo, kurį mū
sų jaunimas ruošia. Atsime
nate tas dienas, kada Liet. 
Vyįių Chicagos apskrities 
choras surengdavo didelius 
meno parengimus, ir kaip 
žmonės jais gėrėdavosi ? Tos 
dienos vėl sugrįžta, nes at
gaivintas L. Vyčių choras, 
vadovystėj muziko Leonar
do J. Šimučio, Jr., ruošiasi 
prie pirmo pasirodymo.

I Koncertas susidės iš nau- 
i jausiu ir gražiausių lietuvių 

, muzikos kūrinių. Be koncer
to, scenos mėgėjų grupė, va
dovystėj Vinco Rėkaus, su
vaidins komediją — “Mei
lės Eliksyras”. Po visam į- 
vyks šokiai, kuriems grieš 
Leonard Barry orkestrą.

Kovo 19 d. buvo įdomūs Tikietai jau platinami vi- 
judamieji paveikslai, ku- sose kolonijose. Jų galima 
riuos rodė Šv. Vardo Drau- ' gauti ir pas choro narius, 
gija. Žmonių buvo pilna sve- Vyčių ir Seniors kuopose, 
tainė. Koresp. Įžanga $1.00.

Ši Jaunimo Gegužinė į- 
vyks sekmadienį, gegužės 19 
d., Dariaus-Girėno salėje, 
4416 S. Western Avė E.

Amerikos Lietuvių Kongreso Aukų 
Atskaita

Nuoširdus Užkvietimas
Brighton Park. — ARD 6

skyrius pasautine proga nuo 
širdžiai kviečia visus atsi
lankyti į vajaus vakarienę, 
sekmadienį, kovo 31 d., 6 
v. vakaro, parapijos salėn.

Mūsų brangūs rėmėjai ne
reikalauja didelių prašymų 
ar įtikinimų vertės šios dar
buotės, nes per metų me
tus patys turi progos susi
tikti su seselėmis parapijų 
mokyklose, kur jų darbai 
pastebimi, ir rodos, prašyte 1 
prašo rasti progos, kad ko
kiu būdu parodžius joms, 1 
jog pilnai vertinam tą jų 
pasišventimą. Taigi pasiti
kim, kad visi, suprasdami 
tai, kuo skaitlingiausiai at-! 
silankys sekmadienio vaka
rą. Rėmėjos paruoš gerą va- ! 
karienę, o jaunametės jų 
dukrelės pasirodys su įvai
ria programa. Vienu žodžiu, 
atsilankiusieji tikrai turės 
linksmą vakarą. Vienutė

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

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTĮ

Aukotoji) vardus dedame tik
CHICAGO, 1LL. — $6,195.05,
Jtttttiluis Ma<*kiewi<*h $500.0(1
Lithuaninn 1 ndepondence 

Day Committec 250.00
★

Po $100.00: kini. I. Albavičius, 
A. L. R. K. Federacija, Atlas 
Fuel Company, Joseph Barshevs- 
ky, S. P. Balzekas, Jonas Ba- 
c hunas. J. F. Budrik, Chieago 
Lithuanian Soeiety, Dienraštis 
‘‘Draugas”, pp. P. Daubarai, 
Anthony II. Kaaper, Dan Kurai
tis, kun. A. M. Įlinkus, B. šešto 
kas, pp. B. Shukiai, Mrs. J. Spai- 
tis, Wm. Stulpin.

★
P. M. Kaltis ............... $75.00
A. Banis ........................ 55.00

★

Po $50.00: Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija, P. Beinor, Da- 
rius-Girėnas Liet. Kareivių Mo
tinų K'ūbas. 9-to \Vardo Lietu
vių Demokratų Klubas, Mrs. Ka
minskas, Anna Kundrot, Dr. and 
Mrs. A. M. Raekus, J. Vilimas.

★
A. L. P. K. Labdarių Sąjun

gos Centras .................... $38.00★
ALT “Sandaros” Kl. $30.00
SLA 63-eia kuopa .... 30.00

★
Po $25.00: A. L. R. K. Fede

racijos Chicagos apskritys, J. ir 
K. Augast, “Apšvietos” Drau
gija ir narės, BALK 5-tas sky
rius, lsabell-e Barshevsky, Jonas 
Bukauskas, “Draugas”, Eržvilkio 
Lith. Sočiai Club, J. Jokubonis, 
Dr. A. Juozaitis, Msgr. M. L. 
Krušas, Lietuvai Gelbėti Sąjunga 
1-mas skyrius. Lietuvių Liuteronų 
parapija, Lithuania Club, Mar
ąuettePark Namų Savininkų Or
ganizacija, Dr. ir Mrs. J. Naike- 

' lis, “Naujienos”, North Side Lie-

iš Chieago ir apylinkčs~Red,
tuvė, Joseph Petraitis, F. Pocius, 
I. Pu]«iuska.s, Vincent Salas, ALT 
“Sandara”, J. ir P. Sehultz, SL 
A 134 Moterų Kuopa, SLA 260 
Kuopa, Geo. J Stungis ir šeima, 
John Svi)ow, I nitv Lith. Benefit 
Club. teisėjas J. T. Zūris.

★
Po $2(u*5: Rapolas Baliiuskas. 

C'esnavičiai, J. Kazanauskas, Fr. 
Kazlauskas, J. Rakei, Šv. Onos 
Draugija ir Narės.

★
Keistučio Pašalpos Kl. $18.05
Vilniaus Vadavimo Sąjunga 

West Pullman ........... $17.00
SLA 129 Kuopa ...... $16.00
Lith. Golden Star Club $15.25★
Po $15.00: Jonas Andrišiūnas, 

Chicagos Lietuvių Vyilų Choras, 
Draugija “Lietuvos Ūkininkas”, 
Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
SLA 208 Moterų Kuopa, Žemai
čių Kultūros Klubas.

Portugalijos Simpatijo: 
Lietuvai

Neu York (LAIC) — Lie 
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimo proga visa eilė Por
tugalijos laikraščių, kaip 
“Novidades”, “Jornal da 
Comercio”, “Voz”, įsidėjo 
straipsnius, prisimindami 
garbingą Lietuvos praeitį, 
jos būklę okupacijose ir lin
kėjimus ateičiai. Lietuvos 
vardą tame krašte gražiai 
garsina Lisabonoje gyvenan 
tis salezietis kun. Sabas.

Vieno svaro kūdikis
Hollywood, Calif. — Mrs. 

Linda Ververs čia vienoj li
goninėj pagimdė vieno svaro 
svorio kūdikį, kuris gimęs 
buvo tik 10 colių ilgumo.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Jį

I ii iio-

B

REMKITE IR PLATINKITE Dažnai garbę gailina nu
sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ONA ŽILVITlENfi
Gyveno 7 327 S. St. Lawrence 

Avc.
Mirė Kovo 26 d., 1940 m„

9:30 vai., vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio. Amerikoje iš
gyveno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
daug draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje — 4605 S. 
Herinitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — 
Kovo 30 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto, 
bus atlydėta į Šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Draugai ir Pažįsta
mi.

Laidot., direkt., John E. 
Eudeikis. Tel., YARds 1741.

Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo 
svorio.

PAULINA VAITKUS 
(po tėvais Stasys)
Mirė Kovo 28 d., 1946 m., 

7:30 vai., ryte, sulaukus 71 m., 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo 
iš Panevėžio apskričio. Ameri
koje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus Antaną ir Adolfą; duk
terį Elzbietą ir žentą Stanley 
Kiehlick; 3 anukus Frances, 
Jloiores ir Konuld; seserį Ma
rijoną Janušauskienę ir šeimą 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
10713 S. Wabash Avc.

Laidotuvės įvyks pirmad. 
Bal. 1 d., 1 946 m. Iš namų 8:80 
vai., ryto. bus atlydėta į Visų 
Šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūi ai, ItaktC. žen
tas, Sesuo Ir Kitos Giminės.

Laidot.. direkt. Laehawicz ir 
Sfinai. Tel. CASal 2 515.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

m ODOS IŠBĖRIMAMS

"i

Kenčtantleji nuo senu, atdaru 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
meat palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaisrių.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbšs Išgydyt 

■anas. atda 
ras Ir ritau 
diias žals

daa Vartokite j) Irgi skaudlems 
nudegimams, ftąftų ir sutrflkimų 
prašalinimui, Ir kad palengvinti 
Psortasis sležšjlmą. AtvBdlna va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
milai ko nuo odos sudžiflvlmo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trflkstnnčios odos niežėji
mui. nuo darbo lšbBrimams Ir ki
toms odos negalėms 1A lauko pu 
sės.

LEGULO OINTMENT parsl 
duoda po 91.00, 1.75, ir t.OO.

Siųskite JOsų Money Orderi tįs
is—

LEGULO
IMI No. Polanki Kd.

n«pt. D. Chieago 39, Ui.

A. A.
AGOTA IGNATIVIČIENfi 

(po tėvais Vyturukė)
Gyveno 6 817 S. Washtenaw 

Avė.
Mirė Kovo 26 d.. 1946 m..

2:50 vai., p. p. sulaukus 69 m.,
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, šviekšnos pa
rapijos ir miestelio. Amerikoje 
lftgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
daug draugų ir pažįstamų No. 
Sidėje ir Marąuette Park.

Priklausė prie Tretininkų it 
Apašt. Maldos draugiją.

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

Laidotuvės įvyks šeštad. Ko
vo 30 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta į Gimimo Šv. Pan, 
Marijos parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Draugai ir Pažįstami.

Laidot.. direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. GROvehlll 0142.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugeli* Lietuvių ura pilnu 
patenkinti tais mene tederrais 
kuriuos mes padirbome jiems

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
{ mūšy didįjį ofisą ir dirb
tuve sekančiu adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

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

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST G 33 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Laiayette 0727

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

URŠULE KOCICNIENĖ 
(po tėvais Bernotaitė)

Gyveno 1323 S. 50th Ct., Ci
cero.

Mirė Kovo 26 d., 1 946 m., 4 
vai., p. p., sulaukus pusės am
žiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kau
no gubernijos. Amerikoje išgy
veno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
du sūnus, Stanislovą ir marčią 
Jean, ir Petrą ir marčią Mario 
ir jų šeimą: švogerį Juozapą ir 
švogerką Marijoną Kočiūnus ir 
jų šeimą; švogerį Martiną Ko- 
čiūną ir jo šeimą; pusseserę Ve
roniką šermiksnis ir jos šeimą 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Visų Šventų ir 
Kareivių Motinų Draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus- koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero.

] laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Kovo 30 d.

Iš koplyčios 8:39 vai., ryto, 
bus atlydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnui. švegeriai,
švogerką, įpiLssocre ir Visos Ki
tos Gimines.

Laidot., direkt.. Antanas B. 
Petkus. Tel. Totvnhall 2109.

NULIŪDIMO
A V ’ • •

< tč VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiik&m stovini prieinamas!

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

:.i * . ■ C#y

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąirnakti 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St. Phone YARds 0781

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

Phones: VARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
, COMmodore 5765

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone Y A IMs 4908

I. LIULEVICIUS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LA F. 3572

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

Telephone YARds 1419
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Iš black market'o

Dygsta Amerikoj nauji milionieriai
STAMBIAUSIEJI ŠIO RAKETO VYKDYTOJAI DŽIAU

GIASI ŽINIOMIS APIE GRĄŽINIMĄ MAISTO RA
CIONAVIMO.

KOJOS, UODEGOS.. i ninkija, dabar matyti šaldy-
... ... , A . i tuvuose pirmos rūšies pork-
Mėsos black marketas A-. jautienos - įvairių

menkoj dabar yra pasiekęs Į ateikų _ retas daiUtas.
čiukuro. J,s yra Vietoj jų. šaldytuvai ir lan-
aukštumoje visų kitų tos ru-1

TUŠČIA VIETA, TUŠČIA JO Nuoširdus dėkui už aukas —

IštremlųjŲ Lietuviu Spaudos Fondui
I FONDĄ PRIIMAMOS DIDELES IR MAŽOS AUKOS. 

VISŲ PRAŠOMA PRISIDĖTI.

Kap. Inž. P. Labanauskas, ■ O. Balčitienė, Roekford 
Philadelphia, Pa., $1.00. 1 $5.00.

P. Diekonienė, Chicago $1.00 J. Pūkelis, Chicago $1.00. 
Andrius Daugirdas, Chica-

/ mis.
sies marketų ir marketėlių..

Niekas nemanė, kad, karui 
pasibaigus ir panaikinus ra
cionavimą, mėsos krautuvės 
pasidarys taip tuščios, kaip 
dabar matome. Vidutinės rū
šies krautuvėse - bučernėse, 
kurias patronizuoja darbi-

VISŲ SPALVŲ

GERIAUSIA 
Išorine Maliava

Unltized Plaunamą Sienoms Poplera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SAN1TAS—Klljonkės (Oll Clotm. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndal« 0104

Mos Galim Rekomenduoti Atsakomln- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

gai užversti gyvulių kojo
mis, ausimis, uodegomis, 
plaučiais, nekbonais, pilvų 
plėvėmis ir kitokiomis tos rū
šies atmatomis.

Bučeriai skundžiasi negau
ną mėsos, kokios norėtų. Pa
matęs nustebintą šeiminin
kės veidą, jis pas'aiškina:

— Ak, tiesa, galima gauti 
kuogeriausios mėsos, bet rei
kia dvigubai, trigubai mokė
ti, negu OPA nustatyta. Su
pranti...

Ir visi supranta, kad, jei 
jau reikia prasilenkti su 
OPA, vadinas black marke
tas. “'

Ir taip, šeimininkė, nega
vus savo bučernėj geresnės 
mėsos, klausydama valdžios 
balso — nepirkit nieko iš 
black market — priversta y- 
ra pirkti maišą kiaulių kojų, 
uodegų, nekbonų ir jais šer
ti savo šeimyną. Pasirodo, 
kad vyriausybės balso dabar 
klauso tiktai pilkoji liaudis. 
Gi visi didieji savo stalui 
mėsos arba parsiveža savo 
automobiliuose, arba jiems 
atveža bala žin kas ir iš kur.
GALĖJO MILIONĄ 
PASIDARYTI

Viena vidutinio didumo 
skerdykla Cleveland, Ohio,

go $5.00.
Petras Dorsha, Chicago 

$9.00.
J. Zubėnas, Roekford $5.00.

X Cicerieėiai, dėmesio! 
Visi šį vakarą, kovo 29 d., 

B. Norbutienė, Chicago $1.00 j 7:30 vai., turi atsilankyti į 
Kun. J. Jonaitis, Vail, Arizo- • parapijos salę ir pasiklau

na $6.00.
(Bus daugiau)

■

UNO Security Couneil posėdyje matome tuščią kėdę, 
kurioj sėdėjo Stalino ambasadorius Andrei A. Gromyko 
ir iš kurios pabėgo, kuomet Sov. Rusija prakišo Irano 
klausimu. Visas pasaulis dabar mato, kad Sov. Rusija, 
kaip prieš karą Hitleris, yra didžiausias trubelmekeris ir 
pavojus pasaulio taikai. (Acme-Draugas telephoto)

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BKOILED STEAKS IR (HOPS MfSŲ SPECIALYBE 
Ravioll — Spaghetti — Vištiena ir Žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS ir B. AMBROSE, Savininkai

kuri užsiima paruošimu tik
tai jautienos mėsos, sako, 
jog per pastaruosius tris 
metus ji iš šalies būtų galė
jus į savo iždą susižerti vie
ną milioną dolerių. Reiktų 
labai nepaprastos sąžinės, 
kad atsilaikyti pagundai — 
mažai firmai per tris metus 
pasišluoti milioną dolerių.

A. Z. Baker, prezidentas 
Cleveland Union Stock Yard, 
sako, kad tik vienoj Ohio 
valstybėj, prieš įsisteigimą 
OPA ir įvedimą jos kainų 
kontrolės, buvo 156 gyvulių 
skerdyklos, o dabar yra net 
736, neskaitant šimtų farme- 
rių, kurie pasipiauna gyvu
lių sau ir savo draugams, pa
žįstamiems.
DŽIAUGIASI
PAREIŠKIMU

Kovo 21 Prezidentui pa
darius viešą pareiškimą, kad 
jis nesipriešintų grąžinimui 
maisto racionavimo Ameri
koj, jei pasidarytų būtinai 
reikalinga, sakoma, black- 
marketininkams veidai nu
švito nauju džiaugsmu. Juk

Kas Girdėt^ 
Chicago J e ♦

Marshall Field

Miesto Tarybos paskelbtas 
varžytines restoranui atida
ryti naujam Douglas aero
drome varžytines laimėjo 
Marshall Field and Co., ži
nomų Chicagoj departmen- 
tinių krautuvių operuotąja. 
Kompanija sako išleisianti 
desėtkus tūkstančių dolerių 
įrengimui puikiausio resto
rano.

Apskaitoma, kad per me
tus restoraną aplankys ne
mažiau 664,558 keleivių.

IJž košer $500
Apygardos Teisme Sidney 

Meyers, savininkas košer 
krautuvės, 6716 Sheridan 

Walter Marucki namuose, Į Rd., nubaustas penkiais šim- 
S. Albany, randasi ang- Į tais dolerių dėl nesilaikymo

Policija negali suprasti

linis šildomasis pečius. John 
Liska, gyv. 3148 S. Harding 
Avė., teigia policijai, kad 
pečius yra jo ir kad Maruc- 
kis bus jį pavogęs vasario 2 
d. Sako, pečius kūrenosi kai 
jis buvo išneštas iš namo.

Policija negali suprasti, 
kokiu būdu galima pavogti 
besikūrenantį' pčeių.

lubų kainų.
Morris Katz ir Max Rubin,

savininkai mėsos krautuvės 
1012 E. 55 St., taipgi to pa
ties teismo ir už tą patį da
lyką nubausti keturiais šim
tais dol.

Patark ir padėk kaimynui 
“Draugą’'

Taksai nuo pajamų
•t

Vieną paskui kitą j kalėjimą veda
ANTRA STAMBI CHICAGO ŽUVIS TURĖS KALĖTI 

VIENUS METUS.

Kai kurie Chicago kompa- 
nieriai ir gemblernių įsteigė- 

maisto racionavimas pagim-jjai bei operuotojai per kelis

nNeapykanta griauna,! 
labdarybė stato" |

syti neseniai atvykusio mo
kytojo J. Savaičio, žurnalis
to S. Piežos ir kun. dr. J. 
Vaitkevičiaus, MIC. Pirma
sis kalbės apie baisią bal- 
tiečių tragediją Švedijoj, kai 
švedų vyriausybė juos išda
vė komunistams. Kun. dr. 
J. Vaitkevičius — apie lie
tuvių pabėgėlių gyvenimą I- 
talijoj, o St. Pieža iš kelio
nės į Romą ir lietuvių trem
tinių gyvenimą Paryžiuje.

X Mokyt. J. Savaičiui, S. 
Piežai, konsului P. Daužvar-

Taip pareiškė kardinolas 
Samuel A. Stritch Amerikos 
Vyskupų Karo Greito Reika
lo ir Šalpos Komiteto suva
žiavimą, Washington’e, kuris 
nutarė, kad visose bažny-
čiose būtų padaryta rinklia-1į jį“ ir kun A su.
vos nukentėjusių nuo karo į prakalbose Nekal-
ir dabar badaujančių nau- , n .f... «, _da- I to Prasidėjimo Sv. Panos

Prieš šio Komiteto suva
žiavime, Washington’e, kuris 
nutarė, kad visose bažny
čiose būtų padaryta rinklia
vos nukentėjusių nuo karo 
ir dabar badaujančių nau
dai.

Prieš šio Komiteto suva
žiavimą kardinolas S. A.
Striteh buvo pakviestas pre
zidento Truman pasitarimui 
taipat šalpos Europos kraš
tams reikalu.

Ne visiems ir 
cukrus saldus

Marijos parapijos salėj pub
likos tiek priėjo, kad pri
sėjo iš visų kambarių ran
kioti kėdes ir nešti į salę. 
Kalbos buvo taip įdomios, 
kad žmonės būtų klausę iš
tisą naktį. Tokios pat kal
bos Ciceroj bus šį vakarą.

X Šv. Vardo Draugijos 
metinės rekolekcijos bus ko
vo 29-31 dienomis, Mays- 
lake. Kas nori dalyvauti šio
se rekolekcijose, prašomas 
susisiekti su kun. S. Ado- 
minu, šv. Kryžiaus parapi
jos vikaru (telefonas Yards 
1810). Ekskursija išvyks 
penktadienio rytą iš švento 
Kryžiaus bažnyčios 5:30 v. 
ryto. Namo grįš pirmadie
nio rytą apie 6 vai., kad su
spėtų į savo darbą.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
5(94 10 METAMS

$500.00 0YDYM0
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

dė black marketą. Nuo įstei
gimo OPA blackmarketinin- 
kai iki šiol taip “išsitriksi- 
no”, kad, grąžinus maisto 
racionavimą, jie biznį vary
tų da didesniu mastu ir di
desniu pelnu.

REMK1TE IR PLATINKITF 
KATALIKIŠKA SPAUDA-

pastaruosius metus nėra 
mokėję vyriausybei taksų 
nuo milžiniškų savo pajamų. 
Per advokatų, politikierių ir 
suktų vald. pagelbą jie vis iš
sisukdavo Bet, anot lietuviš
ko posakio, lieptas turi galą.

Prieš savaitę j kalėjimą 
nugabentas Chicago gembli-

dentas Amazon Hose and 
Rubber Co., ir savininkas 
arklių lenktynėms. U. S. 
Distrikto Teismas ir šį nu
teisė į kalėjimą, o taksų 
klausime padarė tokį kom
promisą: iš principalės
$411,000 sumos, užmokėti vy 
riausybei $200,000. Teisėjas 
davė jam laiko iki 15 d. ge
gužės sutvarkyti savo biznį 
ir užsimokėti taksus, o po to

Cukrus saldus daiktas, ta
čiau ne visiems.

Šiomis dienomis jis pasi
darė kartus net dešimčiai 
krautuvių, kurios trims ir
daugiau mėnesių OPA sus- X Nekalto Prasidėjimo 
penduotos nuo pardavimo Seserų Gildos pramoga ko- 
cukraus dėl nesilaikymo vo 31 d., Mrs. A. Linkus na- 
taisyklių. , muose, 2535 W. 45th Place,

Cukrus yra ypatingas daik 2 vai. popiet, bus sėkminga, 
tas, iš kurio galima daug ko nes veikėjos’ — E. širvins- 
pasigaminti, ypatingai mun- i kienė, T. Norbutienė, Ge- 
šaino. Taigi, įvairiomis suk- Į čienė’ A. Balsienė ir namų 
tybėmis norima kuodaugiau- ] šeimininkė Mrs. A. Linkus, 
šiai cukraus įsigyti. Bet daug tikietų išplatino, iš to 
OPA seka kiekvieną didesnę matosi, kad žmonės užjaučia 
krautuvę ir, suradus sukty- Į seserų-vienuolių reikalą pa- 
bę, ima nagan, dažniausiai, remti.
suspenduodama nuo davimo

J. A. Shnlmistras
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—-LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlęs- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
IX Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

TfilistanMal Pilnai Patenkintų Plrkftjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEUERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887

J. .1. KAZANAUSKAS, Pirm.

ninku bosas William R. (Big metams atsisveikinti su Chi- 
Bill) Johnson. Ne tik į kalė- cago. 
jimą pasodintas, bet da tu
rės užsimokėti ir šimtus Dėdės Šamo skriaudėjai, 

kas jie gemblininkai, kom-tūkstančių dolerių taksų.
Kita panaši Big Biliui fi- panieriai, ar politikieriai —

šė — Harry Jacoby, prezi- visi turi būti baudžiami.
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WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS
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AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

cukraus pardavimui.

Įv£rio.„ Įdomios

žinios

X Ona Zilvitienė, gyvenu
si adresu 7327 S. Lavvrence 
Avė., vakar mirė šv. Kry
žiaus ligoninėj. Pašarvota 
Eudeikio koplyčioje, prie 46 
ir S. Hermitage Avė. Bus 
laidojama iš ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus bažnyčios, West

Bulių siunčia Pu"man
Glasgovv, Scotland — A- . ®v* Ąntan<> bažnyčioje,

merikietis Ralph Smith, iš Ciecro, pirmadienio vakare, 
Snyder, Mo., pirko,■Shorthorn ?-30 vai. prasidės misijos, 
veislės bulių, laimėjusį pir- j durias ves kun. A. Bružas, 
mą dovaną Škotijos gyvulių ! M.S. Pamokslai bus sakomi 
parodoje, už $61,335. Dabar lietuviškai rytais ir vaka-
tas bulius siunčiamas į A- 
meriką.

Išvaikė komunistus

rais 7:30. Misijos baigsis 
sekantį sekmadienį.

X William Popeli, 4456~S. 
Western Avė., garsus elnių 
medžiotojas, šiuo laiku sve
čiuojasi Šv. Ritos šventovėje 
pas kun. Jonaitį, Vail, Ari-

Tokyo. — Kyoto Žinių A- 
gentūra praneša, kad japo
nai patriotai du komunistų ■, zona.. Prieš grįžtant Chica-

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

kalbėtojus nušvilpė nuo sce
nos, o mitingą išvaikė.

Dinft’i’ples $20
LenJon. — šiomis dieno

mis čia rinkoj pasirodė švie
ži pineapples, už kuriuos mo
kėta po $20. Už string beans 
svarą siūlyta $5.

Tokyo. — Per 24 valandas 
japonų sostinėj užregistruo
ta 74 nauji šiltine susirgi
mai. Viso vien tik Tokyo 
mieste šiuo metu šiltine ser
ga 954 asmenys.

gon mano užsukti į Califor- 
nia, Oregon ir Washington 
valstybes.

X Mykolas Vaznis, Town 
of Lake darbuotojas, po sun 
kiog operacijos, jau pradeda 
pamažėl darbuotis parapijos 
reikaluose. Jo žmona taip 
pat yra žymi veikėja vietos 
draugijose.

X Kun. A. Linkus, švento 
Kryžiaus parapijos klebo
nas, pastarame metiniame 
Šv. Kazimiero Kapų, Direk
torių susirinkime, išrinktas 
direktoriato pirmininku.


