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Skirstys Pabalčio Tremtinius U.S. Zonoje
Štai Kaip Komunistai Leidžia 

Statyti 'Kandidatus Rinkimams'
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

(Tęsinys iš šeštadienio.) 
Rinkimus paskelbus, laik

raščiai pradėjo aiškinti, kad 
tik sovietų Sąjunga turi tik
rai demokratišką, rinkimų 
sistemą ir tik jos piliečiai

tinimas, žmonės buvo tos 
nuomonės, kad jeigu Lietu
va liks okupuota ir sovie
tiškas imperializmas pa- 

1 naudojęs klastą bei prievar
tą ją jau pavergė, tai dabar 
nėra reikalo mulkinti pa
vergtųjų ir visą pasaulį, j 
suvaidinant rinkimų kome- •

turi teisę laisvai bei nevar- diją
žomai statyti savo kandida
tus ir juos išrinkti.

Esą, buvusioje Lietuvoje, 
kaip ir kitose kapitalisti
nėse valstybėse, žmonės bu
vo ir yra verčiami balsuo
ti už jiems nežinomus as
menis, liaudies priešus ir 
t. t.

Bijo ‘Liaudies Priešų’ 
Vėliau spauda pranešė,

kad atsižvelgus į visos liau
dies norą, Lietuvos rinkimai

Bolševikams Rūpėjo
‘ Pera”klėti ‘Lietuvius
Tačiau, sovietų Sąjunga ir 

jos suorganizuotas lietuviš
kas saugumas buvo kitos 
nuomonės.

Juk sovietų Sąjunga, oku
pavusi Lietuvą, pažadėjo 
nesikišti į jos vidaus reika
lus ir Lietuva buvo dar ne
va nepriklausoma valstybė. 
Kaune dar buvo visos nor
malių laikų svetimų valsty-

NAUJI AMERIKOS KATALIKŲ KARDINOLAI

Kardinolas Glennon iš St. Louis, Mo., Kardinolas Mooney iš Detroit, Mich., Kardinolas 
Stritch iš Chicago, UI., ir Kardinolas Spellman iš New Yorko, N. Y. (iš kairės Į dešinę), stovi 
100 Dienų Salėje Apaštališkos Kanceliarijos Palociuje, Romoje, laukdami oficialaus prane
šimo apie jų pakėlimą i Romos Katalikų Bažnyčios princus. (Acme Tclephoto.)

Užtikrinama, Kad Niekas Iš Jų 
Nebus Siunčiami Į Sovietų Nagus

WASHINGTON, vas. 24. 
— Valstybės departamentas 
vakar gavo gen. Joseph Mc- 
Narney užtikrinimą, kad ar
mija neturi jokių planų de-

lyvavo kare.
Atskirtieji bus išimti iš 

stovyklų ir pasiųsti į karo 
belaisvių stovyklas. Kiti 
bus palikti iš vietinių asme-

bus pravesti pagal sovietų bių atstovybės, atydžiai s,e- 
Sąjungos rinkiminius nuos- kančios vidaus įvykių eigą, 
tatus ir kad dabar lietuviai ir šiaip daug svetimų vals- 
pirmą kartą turės progos tybių piliečių.

portuoti išvietintus pabaltie- j nų stovyklose, kur juos to
liau maitins U. S. armija 
ir nebus priversti dirbti.

Nepripažįsta Užgrobimo 
Valstybės departamentas 

gavo užtikrinimų, kad nė 
vienas pabaltietis, nors ir 
kcvojo prieš rusus, nebus 
priverstinai deportuotas iš 
amerikiečių zonos' į savo 
tėvynę esančią rusų okupa
cijoje.

Kadangi Amerika ir Ang
lija niekuomet nepripažino 
Rusijos užgrobimą Pabalčio 
valstybių, sakyta pabaltie- 
čių padėtis negali būti išaiš 
kinta, kol nebus padarytas 
galutinas nuosprendis dėl

čias į rusų okupuotus, kraš
tus.

Spaudai pranešus, kad iš- 
vietinti asmenys iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bus 

I paskirstomi tikslu atskirti 
į pro-nacius esančius stovyk- 
! lose amerikiečių zonoje, 
j valstybės departamentas at- 
į sikreipė į vyriausią U. S. 
t komandierių Europoje pra- 
' šydamas paaiškinimo.
H Sužinota, kad armijos 
skirstymas bus daromas tik 

, tam, kad atskyrus tuos pa- 
baltiečius, kurie buvo na
riais “Šaulių” ar tų, kurie 
kovojo vokiečių uniformose
prieš rusus. Jie bus atskir- Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
ti nuo tų, kurie visai neda- jos teritorijų laisvės.

išstatyti savo geriausius 
kandidatus ir juos išrinkti 
liaudies atstovais.

Reikėjo suvaidinti vaidini
mą, iki galo,, kad atsikra
čius nereikalingų liudininkų,

Nebus jokios prievartos ! būtų galima šią tautą- nesi-
bei apgaulės ir žmonėms 
garantuojama galimybė pas
tatyti kandidatais ir rinkti 
tikrus liaudies sūnus. Buvo 
patarta jau dabar, kol dar 
nebaigtas rinkiminių nuos
tatų vertimas į lietuvių kal
bą, apgalvoti ką reikės sta
tyti kandidatais, nes vėliau, 
siūlant Kandidatų paskubo
mis, į sąrašą galėtų patekti 
koks “liaudies priešas.’’

Tik Komunistai Tegali 
Statyti Kandidatus

Iš visų šių nesibaigiančių 
laikraščių bei radijo išve
džiojimų ir patarimų, dau
gumai lietuvių susidarė įs-

Egipto Studentai Grąsina 'Karu' 
Išmesti Visą Anglų Kariuomenęvaržant “perauklėti. ”

Išdeųortavo Patri jotus, Kad
{bauginti Tautą CAIRO. vas. 24. — Egip-

Buvo nutarta atsargia. L na.jjaaia jeras Sian. 
bet ryžtingai iSraut. iš l.e-] djen atsiSauk? į kraSto stu. 
tuvių tarpo jų ,takmg.au-! dgntus ir darbo unijaa aua.

Riaušės Bombay Mieste Plėtojasi, 
Suvirs 269 Žuvo ir 1,500 Sužeista

Anglija Atims Savo
Kariuomenę iš Irano
TEHRANAS, vas. 23. — • 

Britų maj. gen. R. A. Sa- Į 
vory pranešė, kad jau pra
dėta evakuoti britus karius 
iš Irano. Einant sutartimi, 
visi britų, rusų ir ameri
kiečių kariai turi būti atim
ti pirm kovo 2 d. Kielę lie
čia rusų kariuomenės iškė
limą, padėtis pasdieka mig
lota.

BOMBAY, vas. 24. — sunkiai sužeista ir galt mir-
Bombay paverstas į kovų i ti. Bent keturi policininkai 
areną šiandien, britams ka- buvo užmušti ir 174 kiti sū
riams su kulkosvydžiais, žeisti.
tankais ir lengvąją artile- I Padegėjai sukėlė gaisrus 
rija bandant numalšinti in- kituose pastatuose, rodyda- 
dėnų gaujas naikinančias 12 mi tendenciją padegti di- 
kv. mylių: plotą šiame mies- ! dėsnius pastatus ir geležin- 
te. j kelių stotis. Mohandas K.

Bombay valdininkai sakė iGandhi, Indijos dvasinis va- 
per savaitės riaušes, bent das, atsišaukė į savo žmo- 

j 263 asmenys žuvo, ir iš 1,- | nes baigti “nesąmoningą 
; 500 sužeistųjų didelė dalis kovojimą.”

britai per tą laiką išeitų iš 
krašto, kitaip jie bus stu
dentų “kovos jėgų” išmesti. 

Sostinė Aprimo 
Sostinėje vis dar tyku po 

ketvirtadienio susirėmimų, 
kuriuose 13 egiptiečių žuvo 
ir suvirs 100 buvo sužeis-

... ... ---- ■----~ ----------- ,, — . ta. Studentai šaukė trijųzoim.net. sąmoningiausius i dentų vakar ,aikg masmi- ; dienų, streiką liūdėjimui dėl 
įe uvius pa rijo us. tingą ir nutarė sustabdyti i užmuštųjų, ir sakė jie boi-

ovie ų• ąjungos suorga- demonstracijas dviem sa- kotuos anglu kalbos pamo-
"“U-tos šnipų bei budelių j vaitžm bet reikal kad kas.
gaujos, teroro akciją pra- __ ____________J______________ __ ___
vedė sėkmingai ir rekordiniu vt ,
laiku tūkstančiai lietuvių Kanadiečiai Vadina
pripildė kalėjimus.

sius ir labiausia politiniai 
pavojingus asmenis, kad tuo 
būdu įbauginti visą tautą.

toti maištavus, sakydamas 
britų kariuomenės ištrauki
mo reikalą galima išrištiDieną ar dvi pasiruošimų taUdngeaniu būdu 

n- po to naktimis pradėta tūkstančiųi atu.

pudis, kad nežiūrint jau
įvykdytos Lietuvos karinės Komunistai Pristatė 
okupacijos sovietų Sąjunga Sąrašus
tikrai galvoja leisti lietu- j Spauda trumpai pareiškė, 
viams rinkti savo atstovus i kad “laisvų rinkimų šven-

tei” artėjant krašte buvo 
pasireiškęs liaudies priešų 
veikimas, bet liaudis budi ir

į naują seimą.
Baigus rinkimų nuostatų

vertimą ir juos paskelbus 
viauomenei, lietuviai sužino
jo, kad kandidatus į liau
dies atstovus turi teisę siū- piktžoles” iš savo tarpo.

Šnipinėjimą 'Rimtu'
OTTAWA, vas. 23. —

“Rimtumas” išleidimo kitų 
slaptų informacijų Rusijos 
agentams buvo patvirtintas 
“priedinių įrodymų” patiek
tų komisijai tiriančiai tą

Žada Sustabdyti 
infliacijos Pavojų

laikinosios vyriausybės pa- reikalą raportaa komisijos 
dedama ryžtingai “rauna advoka’tų šiandien teigė.

24 Nenori Apleisti 
Sudužusį Rusijos Laivą

lyti tik komunistų partija, 
profesinės sąjungos ir kitos 
darbo žmonių organizacijos, 
o tik balsuoti turi teisę vi
si pilnamečiai Lietuvos pi
liečiai.

Komunistai Likvidavo
Visas Kitas Partijas

Praktikoje tai reiškė, kad 
kandidatus galės pasiūlyti 
komunistų partija, turėjusi 
visoje Lietuvoje vos 1,000- 
1,200 narių, ir profesinių 
sąjungų komitetai, tikrumo
je susidedantieji irgi iš tų 
pačių komunistų partijos 
narių.

Visas kitas anksčiau vei
kusias laisvoje Lietuvoje 
demokratines partijas bei 
sąjungas komunistinė vy
riausybė pačioje pradžioje 
pasiskubino likviduoti, o

Po to, per Lietuvą pra
dėjo važinėti {(vairūs naujos 
vyriausybės samdiniai šauk
dami mitingus ir susirinki
mus.

Komunistai perskaitydavo 
į susirinkimą suvarytiems 
darbininkams bei tarnauto
jams neva jų pačių siūlo
mų liaudies atstovų kandi
datų pavardes ir ragino 
ploti bei šaukti “valio!”

Vyt. Naujenis

(Ryt dienos DRAGE pa
siskaitysite kaip Lietuvos 
žmonės gavo “pasirinkti” 
atstovus iš vienintelio ko
munistų sąrašo.)

Pasakant, kad 11 vyrų ir

KALENDORIUS 
Vasario 25 d.: šv. Tam

sius; senovės: Regimantas 
tuo pačiu jos jokių savo Į ir Vykinta.
kandidatų siūlyti negalėjo.

šiai apgaulei paaiškėjus, 
visame krašte kilo paaipik-

Vasario 26 d.: šv. Alek
sandras; senovės: Stuoma ir 
Jorūnė.

™;“j" Kiniečiai Pasmerkia Jaltos Sutarti
CHUNGKING, vas. 24.— j lauso Kinijos kontrolės ko-

Kinijos studentams ir orga- misijai. ‘ Jų prašymas pa- 
nizacijoms toliau protestuo- Į siųstas po to kai delegatai

les audras, bandydami iš- 
I gelbėti kitą 40 rusų jūrei- 

WASHINGTON, vas 23. j vių iš audros sulaužyto Ru- 
— Paul Porter, kainų ad- ' sijos tankerio Donbass. Pra- 
ministracijos biuro viršinin- i nešta, kad U. S. tankeris 
kas, prižadėjo palaikyti da- Puente Hills kovojo audrą 
bartinę kainų liniją “kol ir vėją, kad laikyti susi- 
produkcijog banga prašalins rišimą su sudužusiu rusų 
infliacijos pavojų.” laivu 400 mylių į pietus nuo

Pirmame viešame pasiro- Adak, Aleutians salyne, 
dyme naujasis kainų admi- Puente Hills nukėlė 23

D;nbass įgulos narius, jų 
rican Institute of Banking tarpe kelis moteris, bet są
narius ir sakė tam tikros kė 24 kiti rusai jūreiviai 
grupės daro didžiausį spau- atsisakė apleisti savo su- 
dimą į kainų kc.ntrolę. dužusį laivą.

dvi moterys yra laikomi už nistratorius kalbėjo j, Ame-
informacijų išdavimą šni
pams, raportas sakė dar ki
ti žmonės turėsią būti ap
klausinėti. Kai kurie kalti
namieji turėsią būti teisia
mi už išdavystę.

U. S. Žada Įsikišti 
į Pieniniu Streiką

DETROIT, vas. 23. — 
Federalinė valdžia pranešė, 
kad jeigu nebus padaryta 
“geroko progreso” išaiškini
mui keturių dienų streiko 
uždariusio 20 miestų 32 pie
ninių, ji gali pirmadienyje 
įsikišti į ginčą. Darbininkai 
reikalauja 20 centų valan
dai algų pakėlimo.

ORAS
Apsiniaukus. Nebus de- 

delės atmainos.

jant rusų kariuomenės užsi
likimą Mandžurijoje, Kini
jos valdžios nariai prisidė
jo prie reikalavimo, protes
tuodami savo užsienių mi
nisterijai prieš slaptąją Jal
tos sutartį.

Valdininkai kartu ru pro-

į Kinijos steigiamąjį seimą 
pasmerkė Jaltos sutartį kai
po priešingą Atlanto Čarte- 
riui ir “juodą dėmę” ant 
U. S. ir Anglijos santykių 
su Kinija.

(Maskvos radijas šiandien 
sakė rusai Mandžurijoje ko-

Vėliausių Žinių Santrauka'
—Horston, Tex. viešų aptarnavimų darbininkai vakar 

vėl atidėjo savo numatytą streiką.
—Argentinos prezidentų rinkimai vakar praėjo tykiai 

ir ramiai. Obzerva.toriai sako jie buvo teisingi.
—Indijos jūreivių sukilimas baigtas. Vakar buvo ramu 

Bombay mieste. Riaušės pradėjo aprimti.
.—General Motors-UWA ginčas gali vėl persikelti į Wa- 

shingtoną. Vakar Detroite neprieita prie susitarimo.
—Detroito pieninių streikas nebaigtas. Ohio pieninių 

darbininkai sakė jie taipgi greit streikuos.
—žydų teroristų gauja Palestinoje buvo per šešias va

landas vakar užvaldžiusi visą Tel Aviv miestą.

testu padarė prašymą, kad Į voja prieš “banditus,” ku- 
tarptautinis nutarimas lie- ; rie kovoja rusus ir komu- 
č,iąs Kiniją, padarytas be i nistus su “reakcionierių pa- 
Kinijos sutikimo, nebūtų ! galba ir vadovybe.” Tai fcu- 

į Kinijai privalomas. j vo pirmas Rusijos atsiliepi-
Juoda Dėmė U. S. ir Anglų mas į Kinijoje vykstančią

Santykiams agitaciją rusų pasitraulu-
Septynį valdininkai prik- mui.)

U. S. Kariai Grizins
Dokumentus Čekams
PRAGA, vas. 23. — Lau- 

rence Steinhardt, U. S. am
basadorius. asmeniškai iš
reiškė Prez. E. Benešui U. 
S. vyriausybės atsiprašymą 
dėl amerikiečių karių veiks
mų suimant tam tikrus ofi
cialius dokumentus, rastus

Popiežius Tarsis su 
Naujais Kardinolais

VATIKANAS, vas. 24. — 
ABC korespondentas Joseph 
Meyer pranešė, kad Popie
žius Pijus XII pirmadieny 
matysis su kardinolais, ir 
diplomatinio korpuso nariais 
Vatikane. Sakyta audienci
ja suruošta dėl nerimo ap-

—Japonų gen. Tomoyukl Yamashita buvo penktadieny i pag]ėptus miške netoli Pra- Į imančio pasaulį šiuo metu
pakartas Maniloje. Pildant MacArthur įsakymą jis buvo gos ir prane*ė. kad faa- į Naujieji kardinolai šią
išvilktas iš uniformos ir nedėvėjo jokių medalių. kyta dokumentus tuoj grą- savaitę perims savo bažny-

—Kinijos valdžia Ir komunistai vakar turėjo pasira- ' žinti Čekoslovakijos vyriau- čias Vatikane, ir turės eilę
Syti sutartį suvienijimui savo karinių jėgų. j sybei. 'suėjimų su svečiais ir dipl.

zoim.net
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Lietuviai Vokietijoj
Kaufbeuern. — Gruodžio 

16 d» įvyko Pabąltijo kolo
nijos atidarymas. Vakare 
buvo koncertas, kurio prog
ramą atliko iš Augsburgo 
atvykę solistai — Seštakaus 
kienė. Krištolaitytė, Bara- 
nauskas, Ambrazaitis, mu7„

tų pirmininkai. Sugiedoti 
Pabaltijo tautų himnai.

Kalėdų antrąją dieną eg
lutė buvo suruošta darželio 
ir pradžios mokyklos moki
niams. Mažieji padeklamavo 
eilėraštukų, suvaįdin? sce
nos vaizdelį; vaikų choras

NUMATTGMAS TDEINERIC į tuviai, 3 lenkai, 1 čekaa ir 
i 3, vokiečiai.
, Daugumas seserų — vie- 
! nuolės, Serwatius Stift kū
rėjos ir savininkės. Yra ke
rtąs seserų iš Pabalti j? tau 

Į tų. Slaugės ir technikinis 
’ personalas —. vokiečiai.

J. Kačinskas ir V. Valeikos pagiedojo kalėdinių ir kito- 
vedamas dūdų orkestras. Su- • kių giesmių. Už tai jie Ka

lėdų senelio buvo apdalyti 
kukliomis dovanėlėmis.

ruoštose vaišėse dalyvavo 
daug svečių ir vjsi stovyk
los gyventojai, neišskiriant
nė vaikų. Stovykloje grąžus ,• ♦ u. loniios moterų komitetassugyvenimas, gerą tvarka, i ' ...... ’ .
Y.ra pradžios mokykla, vai 
kų

Hannstetteno lietuvių ko-

Hearden,

Gruodžio 22 d., Lietuvos į Tel; — YARds 3357.

Raudonojo Kryžiaus Augs- DR. FRANK C. KWINN
burgo skyriaus rūpesčiu, lie
tuviams ligoniams buvo iš
dalytos dovanėlės, o Kalėdų 
pirmąją dieną atlaikytos vie 
tos koplytėlėje mišios. Pa-
maidų metu giedojo solistai Paminėtini ligonines tuber. „ ; , . „

I kulioziniame skyriuje vyk- j Sestakauakiene ir Barsuiaus-
domi masiniai Pabaltijo pi-1 kas Solistams akompanavo 
liečiu plaučių tikrinimai 1 muz. J. Kačinskas, 
rentgenu. Jų dėka pavyko iš ----- --- -------------------------

XžiXpo DR-J-w- kadzewick
! sergančių ir laiku atiduoti! OyDVTOJAS IR CH.RUKOAS 
juos gydymui. 6254 S. Ashland Avė.,

Neseniai gautas iš ligoni
nės vadovybės sutikimas su
rengti joje lietuvių seserų ! Nuo

buvo surucšęs rankų darbų
darželis, **; huv° išst^’į ,.s, ________ ................................

kalbcs ir buhalterijos kur- a gana menis ų e spon t. treineria Ra- aamaritięčių kursus; greitu
sąi. Lietuvių yra apie 15Q. j GraziaL cine ir Green Bay, Wi»., šiuo laiku kursai pradės veikti.

metu. dar esantis karinome- Lietuvių šioje ligoninėje

HOOM 5.
Ofiso TeL: GROvehill 5213 
Res. Tek: PROspect 9475 

VALANDOS:
2 Iki l popiet; 7 Iki 8 vak.: 

Trečiadieniais pagal sutartį.
ir

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 iki 8:30 vak.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vtvpų izo/s eseųdųms «
venimut. J** ivt*'l«o iižegzaiidnoott >* (**lou
metodu, ko*wų 
gali suteikti

37 ME741 EHfiMMd 
peiliukam •*•*»*, iMMt*

Dr. John J. Smetona
J. RINDZUS. D. C. Qr j j 5metona( Jr

LICENSED CHIROPRACTOR 
IN STATE OF INDIANA

Home Galis In IndiaJta.—
Vhone WENtworth 2527

PHYSIO THreBAFY 
5526 S. Raclne Avė.

, HOURfl: Daily •—> F. M.
8»turday» » A. M. to « P. M.

OHTOMKTKIM 41 
1801 So. Ashland A\ei»u*-

Kampas 1 k-tos 
Telefonus: CASAI,

OE1SO VA1.AM><>»- 
Kaskien !>:30 a. m. Ik, ž.i'. b a, 

Trečiad. ir šuštad i.SO a a, 
iki 7:W) p. m.

SKKLBKITES “ DRAUGE"
ros Kūčios viengungiams.
kaašyVkomitetonp°r.„Pii”k™n j “«* nuwat.maa treine-1 nuolat gydosi 30-40 asme- 
kunįgai ir kiti kviestieji. Kū. »» M«w«. un.venuteto 
čių rengimu rūpinosi Vaz- Mboio tymo. J1S užmotų 

ų 5 yiotą Tom Stidh&m. (Acme-
Draugas)nonįs. Pradžios mokykla su

ruošė pasirodymą su vaidi
nimu, šokiais, deklamacijo
mis ir dainomis.

Kiek mažiau latvių, estų.
Bayreuthas. — Suaugu

siems 2-3 kartus savaitėje 
skaitomos paskaitos, suor
ganizuotas vyrų choras, tau
tinių šokių grupė, veikią 
sportininkai,

Lapkričio 23 d. proga bu
vo surengtas menininkų pa
sirodymas, kuriame dalyva- į SVETIMŠALIŲ LIGO- 
Vjo vyrų choras, vedamas V. t NIN® A'UGSBURGE 
Šimkaus, ir tautinių šokiųt Karui pasibaigus, iškilo 
trupė, vadovaujama Kauno 1 gyvas reikalas aprūpinti 
teatro baleto artistas J. A- , Augsburgo srities išblašky- 
domavičiūtės. Gražiai pasi- tuosius ambulatoriniu ir sta- 
rodė savo vokaline jėga Bra-, cionariniu gydymu. Stovyk- 
zys (baritonas). . lose įsikūrus ambulatorijų

Augsburgas. — Hochfeldo i tinklui, imta rūpintis Augs- 
lietuvių stovykloje Kalėdų į burge steigti ligoninę. Ka- 
švenčių proga buvo suruoš-1 rinei: valdžiai ir UNRRA'i 
ta bendra Pabaltijo tautų padedant, buvo gauti Ser- 
og'utė. Pirmąją Kalėdų die- j watius Stift rūmai. Prieš ka
ną prie eglutės susirinko ne-, rą juose buvo senelių prie- 
mažas skaičius stovyklos glauda, karo metu — Augs-

šiuo motu ligoninė yra ge
rai, aprūpinta moderniais a- 
paratais ir medikamentais.

Ligoninėje veikia chirur
ginis, vidaus ir užkrečiamų
jų ligų skyriai. Yra 250 lo
vų, Užkrečiamųjų ligų sky-. 
riui vadovauja prof. J: Meš
kauskas, chirurginiam — dr. 
A. Maciūnas, kartu dirba dr 
T. Savickas. Tuberkulįozi- 
niam skyriui vadovauja A. 
Snįeska.

Ligoninės laboratorijos ir 
rentgenai patarnauja ir am
bulatoriniams lig o n i a m s.
Šiaip ambulatoriniu gydymu 

gyventojų. Stovyklos vado- burga miesto ligeninės vi-1 aptarnaujami tik chirurgi- 
vas Ceicys paskaitė stovyk- daus ligų skyrius, o prieš | niąi ligonys. Rengiamasi į- 
los komendanto Voukovitch,i karui pasibaigiant — karo steigti moterų ligų ir odon-

tologiniai skyriai; tuomet lo 
vų skaičius ligoninėje bus

nų,

DR. V. R. SLEPIKAS■tB'IIUII » N     , .ii — .

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* • *,

68( 3 W. Cermak Roąd
BEHWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Bertvyn 8823 
Hez. Tel. — L&fayette 515J 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertvyn 6200

- VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cerraak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS OA RANTUOTAS 
Taisoiu Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS HADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
KOCKMELL 7757 

CICERO 411#
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso TeL .... VfBginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1«6 S. 49th Court,
Antradieniais, Ketvirta, 

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

icero
niais

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. VAITUSH, OPT.
z LIETUVEI

socialiniu reikalu skyriaus ligoninė. Svetimtaučiui ligo- 
vadovės N. G. Fancourt ir nįnėms. organizatoriais buvo 
savo sveikinimus. P c to at- į dabartinis jos direktorius per 350. 
skirai sveikino susirinkusius lenkas dr. St. Skupinski ir Ligoninės gydytojų sudė- 
kiekvieno? tautybės korųiter lietuvis dr.- A. Maciūnas, tįs, tautybėmis mišri: 4 lie-

Mano Uždarbio Čekis

SCHUTTER CANDY 
DIRBTUVĖJE

Siekia $371 Savaijęl

PaJen<3rtaa akių jteąapimą, kurto 
•eti prienstimi galroe skaudėjimo, 
svaigimo, aklą aptemimo, oervuo- 
tomo, skaudamą aidų karštį, ati- 
tatoo trumparegystę ir toliregys- 
t«. Prirengia teisingai akinius. Vi- 
s«9M atsitikimuose egaamiaavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 

klaidas. Speciali atyda 
į mokyklos vaikus. 

Kreives akys atttaleomos.
VAIUNDOS; »uo 1« ryto iki t v. 

vak. Sekmad. pas&l »u tartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
bkm be akiniu Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Ąve. 

Telefonas YARDS 1873

Tel. — HEMloek 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Re*. TM. REPuMlo 0084 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDsie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—-3 vai. popiet 
ir nuo 6 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 
Rea Tel.: HEMloek 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieninis 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe labos)

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 043^

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzto Avenue

VALANDOS: nuo J-4 ir 7-9 kaadlen 
ltaklrl&nt trečiad. Ir aakmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI.

KEEIVO& AKY8 ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacija* skyrius ii priežas
ties spalvų neregijimo — (color 
bHadneas), kreipkitis prie Apritosu Kgydyi

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

PRANEŠA

Atidarymų Naujo 
į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERVVYN 6200

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.uiss riętNŲKs iami bąiumnu 

1330 \i»r. h Itiilgeuiiy,
Chbago, Illinois

Misn Rombai «lin<» halgH dešimtus met
us su Svhuttvv Kuku. mėli. .11 iiiėtfMtn. 
skaityti geras pi vu t kas ir mėgsta šikti. 
Kaipo narė Svliutter hovvliųg Tymo Ji bi- 
šia 113. Jog savaitės mokęstia siekia $37.

★ A-A
ŠTAI SEKANČIOS

PROGOS 
DIRBANT DEL 

SCHUTTER
1 Gųtvi karin iki mūsų duriu.
2 . Paul rinkiniu,, (liūną ar nukt) Slf-

to. su ekstra mpkuHčiu dirbant 
m, Utimis (4:0,, pp, iki 12:30 ryto).

3. švariau IrnKvnH. iim,d' miške,
liuksui,,h aplinkybės.

1. Muzika laiku darbo.
5. Uniformos <lu,i.lamos.

ii . Ekonomiška darlijuinkeins eufe- 
terlja dirbtuvėje.

7 Apmokamos at,ist.zgos.«
8. Ekonomiška grupės apdratiila.
!• . Išlikas ir pusė u* šofitadienius.
tu. Poilsio lai kol u r pa t.
IJ . I n/.tĮkrinta mokestis 138.50 į

savaitę dirbant dieniu, štftų —■
830.40; j siiAaitę dirbant naktinį 
Sifta.

12.- Jokio patyrimo nt-reikbk

JCS. IRGI GALITE UŽDIRBTI

nuoJ3O ikis5O į sav.
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

Jai esate moteris amžiaus ta/p 18 iki 35 jūs galite 
turėti "Vienų iš saldžiausiu darbų miestu” •— pap
rastų, lengvų darbų kurta, reikalauja nėjoklo paty
rimo jw»t moka gerus pinigus Tokia darbas laukia 
jūsų Sehuttvr Saldainių Dirbtaivėjo vyniojant plačiai 
žinomas Old Niek ir Bit-O-Honoy saldaines.

I’at ik rinkit e naudas — prilyginkite jas su savo da
bartiniu darbu arbu. jeigu esate šeimininkė ir no- 
rėtute dirbti — pamislykit kųsgalėlute daryti su šių 
ekstra j eiga.

Tiktai atsišaukite bei kurių darbo dienų, nuo J’ii- 
mad.. ištisai Poli k tad.. į mūrių SAMDYMO Ol-'ISA 
tarp valandų S:3u ryto iki 4:00 pp.

•
ATSIŠAUKITE J

SCHUTTER CANDY
DltiSljlN OE V.MVl’-ais.Yl, M.Vl'l'H l'Ulil’.« ./'■ r'
1Q3O N., Cicero Avenue

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 

_ _ ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie-
j ™ F niais, ketvirtadieniais ir šeštadie

niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.
OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 

EGZAMINAVIMAS AKIV IR PRITAIKYMAS AKINTŲ

t T0WER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE

(kampag Margkfleld) (kampas North)
YARDS 4490 HUMBOLDT 9368

BE ffl

-

STASYS LITWINAS SAKO:
”n A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

Lz/AD/Alv “ virokios rc&ifs namams
REIKMENIS”. -

VISOKIOS RCSIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

* l-aklausykit.

Aia'

'l’iivtd Hardlng t. OI NTERSPY progranm kas .-«'.kiaų(lienį. 
t:30 iki 5::t»o pp. t'HT

leidžiama ištisai šalį 
•adio tinklu SCHUTTER CANDY Išdirbėtų Old Niek Ir Bjt-O- 

Hortey saldainių.

L

Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytp Išvaizdos Sklings 
— I>angy — Du r p — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varnišio — EnameUo — Geležinių Namams Reikmenų 

, Hardware — Pteisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliaeijos Matėriolo — šturmo įrangų — Kom
binacijos Durų — IVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS UTMINAS, Vedėjas

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

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

S

Tol. CANal 8122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 

TeL REPabUe 7868

TeL CANal 0257
Res. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921 

Ren.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Km. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehill 0817 
Offlee TeL HODoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųaette Boad
OFISO VALANDOS:

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
be.

Žmogus be tikėjimo, 
arki va be žaboklių.

kaip

DR. STRIKOL'IS
PHYS1C1AN 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 sutarti 

Offiea TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980 

Tel. YARds 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue^ 
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIBginia 0036
Btoridencijos TeL: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS A
GYDYTOJAS IK CHIBURGAI^^

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKARi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

10753 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Nuia Tnl.i PTITJ.MAN

Tel. - I.AHVE-ITE also Dr. A. Montvid. M.
DR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
4143 ARCHER AVENUE

(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32, ILL. 

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
VVest Town Bldg.

2400 Weat Madisoa Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popieti 6 iki 8 vakare
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, UTTICAGO, niJNOTS 3
HELP WANTED

i “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“PRAFOAS" HKT.P WAWTED 
anvFKTisrvo Department 

127 No. Dmihorn Street 
Tel. RANdolpb *488-9489

HFT.P WAA’TED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
78c Į Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai.

ROOM 206

PENN. R. R
323 W. POLK ST.

DRAFTSMEN
Pripratusių prie juodo ir 
layout darbo dėl radio ir 
mobiliams rodyklų.

balto
auto-

GLASS PRODUCTS CO.
Mr. Leyli. DEA. 2663.

CABINET MAKER 
REIKIA

AI.ON7.1 TT'RNITl’RE CO.
1832 W. HPBRARD ST.

PORTERIŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 

GERA MOKESTIS
KUNG BROS.

ENGINEERING 
1300 N. Kostner

DŽENITORIU
Del Community Centro. Geros darbo 
sąlygos. $36.00 už 48 vai. savaitę, 
apmokamos atostogos. Kreipkitės 
prie Mr. Silverman nuo 1:30 iki 10:30 
vak., šeštad., po 6 vai., vak.

JFNVISII PEOPDE’S INSTITUTE 
3500 Don gins

POLISHERS IR BUFFERS
Patyrusių prie bresinių plumb- 
ing daiktų.

SLOAN VALVE CO.
4350 W. Lake St.

RAKANDŲ FINISHERS

Pilno laiko reguliaris darbas Lai
kas ir pusė už viršlaikį virš 40 
vai. Ekstra bonai po 3 mėnesių. 

KREIPKITftS AVAREHOCSE St’PT.

WIEBOLT'S
1000 N. Ogden Avė.
(Namo durys nuo Oden Avė. tilto)

K R I A U C I U S 
PERTAISYTI IR LOPYTI

Pastovus darbas. Gera Mokestis. 
G. & S. CLEANERS 

3755 W. 63rd St. 
GROvehiH 5422 

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Patyrimo ne
reikia. Pastovūs darbai, 80c į va
landą. 44 vai. j savaitę.

RUBENSTEIN CO.
736 W. Tilden St.

(’A bl. j rytus nuo Halsted “I.” 
stoties).

BRICKLAYERS
Pastovūs darbai. Atsišaukite prie 
darbo.

STOLTZNER 
CONSTRUCTION CO.

7700 S. Hoyne RAD. 2899

HETiP WANTFP — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL
DŽENITORKŲ

Uždirbnit 70c į vai. pradedant. 
75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. j vai. po 6 mėnesių. v

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. ika 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS
★

Atsišaukite
Illinois Bell 

Telephone Co.
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. WASHINGTON ST.

RANKOMIS SIUVĖJU IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠftJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

ORDERIŲ PILDYTOJA
Mergina kuri gali išpildyti orde
rius iš štoko. Gera mokestis, 
lengvas darbas.

Atsišaukite:
Room 9103 Merchandise Mart 

222 W. North Bank Dr.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Vienos adatos. Aukščiausia piece 
work rata, bonai, apmokamos 
atostogos.

OLANDO MFG. CO.
1318 Mllvvaukee

MERGINŲ
PRIE

LENGVŲ DIRBTUVES DARBŲ 
Pastovūs Darbai.

General Etching & Mfg. Co. 
3070 W. Grand Avė.

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo šaltų 
užkandžių paruošant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS 

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — 6 Dienos į Sav.

Laikas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo sąlygos. Dykai ligoni
nės priežiūra ir gyvybės apdrau- 
da.

320 E. 21ST. ST.
OPERATORIŲ ir APSlOUtTOJŲ, 
patyrusių prie moterims bliuž.ų. Pa
stovumas, paliki mokestis. ROTHI.EY, 
307 W. Van Buren.

HELP AVANTED — MOTERYS

JAUNŲ MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbu. Pa
tyrimo nereikia, gera mokestis, 
dalinio arba pilno laiko.

McKAY & SCHWEIT 
440 N. Wells St. SUP. 4345

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Dirbti prie rakandams apdenga-i 
lų. Laikas ir pusė už viršlaikį, | 
apmokamos atostogos. Pastovūs j 
darbai. ' i
CERMAK SLIP COVER COj 

2125 S. Michigan Avė.
TEL.—CALUMET 6710

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH _ į Lietuvos Konsulato
Chicagoj Paieškojimai

Pasakojo Apie Naciu 
Kovą Prieš Tikėjimą

Sovietų prokurorai šian
dien patiekė tarptautiniam 
karo kriminalų teismui kar
dinolo laišką rašytą Popie
žiui Pijui XII, kuriame nu
piešiama vokiečių veiksmai 
prieš katalikų bažnyčią oku
puotoje Lenkijoje. Laiške 
pasakyta kaip naciai naiki
no lenkų tikybines, kultūri
nes ir meno įstaigas.

Dėl vidurių gėlimo, Ru- 
dolf Hess vėl paliktas ka
meroje, bet Julius Streicher, 

j kuris praleido vakar dieną 
į lovoje, šiandien buvo teis- 
i me.

LAIDOTUVĖS
Vas. 11 d. buvo gedulo 

pamaldos už a. a. Liudviką 
Skinkį (Louis Skinner), ku
ris mirė vas. 8 d., Pontiac, 
Mich. Palaidotas parapijos 
kapuose. Paliko liūdėti seną 
motiną Ievą Skinkienę. 1 se- 
serji Marijoną Kašubienę ir 
4 brolius — Joną ir Edvar
dą, čionai, Juozą Los Ange
les, Calif., ir Antaną Toledo, 
Ohio.
VESTUVĖS

Vas. 16 d. ŠŠ. Petro ir 
Povilo bažnyčioj kun. Juo
zas Lipkus suteikė moterys
tės sakramentą Anelei Uziu 
kei, dukteriai Onos ir Anta
no Uzų, nuo Quarry Avė., 
su Albert Rapolavičium, sū
num Barboros ir Juozo Ra- 
polavičių, nuo Elizabeth Av. 
SUGRĮŽO

Juozas Rapolavičius buvo 
išvykęs į Chicagą dalyvauti 
laidotuvėse jo brolio Jono 
Rappold, kuris mirė vas. 12 
d.
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTE

Amerikos. Lietuvių Tary
bos skyrius rengia progra
mą paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės, sekmadie 
nį, kovo 3 d., Šv. Jurgio dr- 
jos svetainėje. Bažnyčioje 
11 vai. ryto, šv. Mišios bus 
aukojamos už Lietuvą. Va
kare svetainėje kalbės De- 
troit teisėjas, Juozapas P. 
Uvick, Walter J. Morris, ta
rybos pirmininkas deda vi
sas pastangas, kad paminė- 

Į jimas būtų sėkmingas. Įžan
ga dykai. Prašoma visų lie- 

■ tuvių ir lietuvaičių, kurie 
atjaučia savo tėvynės Lie- 

' tuvos dabartinę padėtį, skait 
lingai atsilankyti.
ŠV. AGOTOS DR JA

Vas. 18 d. mokyklos sve
tainėje buvo metinis susi
rinkimas Šv. Agotos dr-jos. 
Rinkta valdyba 1946 m.: 
pirm. — Katarina Dubins
kienė; v. pirm. — Julia Va
siliauskienė, nut. rašt. — 
Lillian Gillis, fin. rašt. — 
Agnės Balkon, ižd. ta pati 
— Petronė Jančarienė, ligo
nių prižiūrėtoja — Amelia 
Karsokienė, maršalka ta pa
ti — Marcelė Bernotienė, iž
do globėjos — Marijona Me- 
delinskas ir Alice Stepona- 
vich.

Dubinskienė jau antrą kar

tą tapo šios dr-jos pirmi
ninke. Pirmą kartą išbuvo 8 
metus. Per jos nenuilstantį 
pasidarbavimą dr-ja tapo 
pirmoj vietoj šios parapijos 
darbuotėj. Skaičius narių 
dvigubai padidėjo, taipgi ir 
dr-jos iždas buvo gerai sau
gojamas. Užtat sveikinam 
Dubinskienę ir linkim geros 
sveikatos ir pasisekimo dar
buotis toliau. Sykiu sveiki
nam ir visą naują valdybą, 
o buvusiai valdybai tariam 
ačiū už jos didelį pasidar
bavimą praeity. Petronė Jan 
čarienė ypatingai užsitarna
vo daug padėkos, dr-jos iž
dininke išbuvo su virš 10 me
tų. šiuo kart vienbalsiai iš
rinkta vėl. Pirmiau to buvo 
dr-jos raštininke. Buvusi nu
tarimų raštininkė Augusta 
Salatkienė taipgi keletą me
tų išbuvo, kaipo ir buvusi 
pirmininkė Teklė Tebeau. 
Florence Kribbet, kaipo fi
nansų raštininkė, taipgi iš
tarnavo keletą metų. Visoms 
ačiū!

Ši d t-j a susideda iš mo
terų ir merginų katalikių 
parapijos tarpe. Išmoka pa
šalpą ligoje ir pomirtinę — 
narei mirus. Gyvuoja para
pijoj suvirš 25 metus.

V. M K.

Labai suklys tas, kurą sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Sc- 
neca.

Jančius Vincas, iš Jančių 
km., šakių apskr. Gyveno 
Chicagoje.

Jankauskas Kazimieras, 
kilęs iš Vidugiriui km., Sa
ločių vai., Biržų apskr. 1918 
m. buvo grįžęs Lietuvon ir 
1921 m. vėl išvyko į Ame
riką. Gyveno Chicagoje.

Jankus Juozas, kilęs iš 
Pavandenio bažnkm., Varnių 
vai., Telšių aps.

Juška Mykolas, gyvena 
Chicagoje.

Kazlauskai, Juozas ir Jur
gis, kilę iš Rudaminos km., 
Seinų apskr.

Lukaitienė - Tamašauskai
tė Bronė, iš Alvito mst., Vil
kaviškio apskr.

Malvicaitė Marta, kilusi 
iš Burgaičių km., šakių ap.

Mankienė - Vengrytė Mag 
dalena. Gyvena Chicagoje.

Meidūnai, Jonas ir Anup
ras, kilę iš Švenčionių apsk.

Miliškevičius Antanas, gy 
veno Dayton, Ohio.

Norkūnas Dominikas.
Norvaišaitė Veronika.
Paplauskaitės, Ona ir Va

lerija, kilusios iš Dabikinės 
vnkm., Papilės valse. Ište
kėjusios, viena už Biliūno, 
antra už Midžiūno. Gyveno 
Chicagoje.

Paplauskas Aleksandras, 
kilęs iŠ Dabikinės vnkm., 
Papilės valse. Gyvena Chi

cagoje arba turi ūkį netoli 
Chicagos.

Petrulis Povilas, kilęs iš 
Vabalninko valse., Biržų ap. 
Vedęs Mariją Jankauskaitę. 
Gyvena Chicagoje.

Pociai, savo laiku buvę 
Nalagių kaime, Veviržėnuo- 
se.

Pranskūnaitė Emilija, gy
veno Philadelphijoje.

Prosevičiūtė Emilė. Gyve
no Chicagoje.

Širka Petras, gimęs 1908 
mt., gyvenęs Babrikių km., 
Ukmergės apskr.

Šležas Petras, gyvena Ke- 
nosha, Wisc.

Sorienė Teklė. Gyvena 
Chicagoje.

Stankevičius Kazys, iš 
Rukuižių km., Ukmergės ap.

Staražinskaitė Petronėlė, 
gyvena Chicagoje.

Štarolis Edmundas. Apie 
10 metų atgal stojo U. S. 
karo lakūnų mokyklon.

Veleckas Jonas, iš Juoda- 
laukio. km., Daugėliškio vai., 
Švenčionių apskr.

Žiekas Vincas. Gyvena 
Chicagoje.

Consulate of Lithuania 
30 No. La Šalie Street 
Chicago 2, III.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

25 DARBININKŲ
PRADINE MOKESTIS 9314 c. I VALANDĄ 

ALGOS PAKILIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINĮ ŠIFTĄ 

Kreipkitės į SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas dien išskynus šeštad.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Avė.

Laiminga pagalba nuo

STRĖNŲ GĖLOS

Maloniam palengvini
mu i bandyk šį šva
rų, naują, patikrintą 

✓ / / 7 būdą. atliuoHUOt pap-
/ Į rastų, strėnų gėlą,.
( Tik uždėk vieną

Jobnson's B A C K 
PLASTRR’I ant pat 

skaudamos vietos. Jo
Švelnūs vaistai palengva ŠILDO nuga
rą, sujudina kraujo apytaką, skląldo jo 
pritvinimą, lengviną skausmą, šilta mul
tino priedanga laiko šilimą viduj, o Šaltį 
nimą, lengvina skausmą. Šilta multino 
priedanga laiko šilimą viduj, šalti 
lauke—duoda nuolatinę atramą—jau
tiesi puikiai! Reikalauk TIKROJO 
Johnson & Johnson pagaminto. Ar* 
čiausloj vaistinėj.

BACK PLASTER

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

BIZNIERIAI
IR NAMŲ SAVININKAIV

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

Ekspertyviškai ir taisykliš- 
'kai paruoš jums mūsų pil
nai patyrę knygvedybos ir 
legališkumo ekspertai.

GROSS 
Realty & Morfgage

Company
2320 MILVVAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILL.

3E

mARGCTIJ"
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

Tel. — ARMitage 2373

Duodam Morgičius ant Lengvą Išmokėjimą
UŽ INDĖLIUS MOKAME 3%

INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį Iki 2-ros valandos po pietų.
.......... i 6' wi ■ 8 i " į 11

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS. Rašt

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS —— nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

........... " ‘ .......“b 'it., r....ai-rvr "1 ■3M

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Avė., (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

BENDROVE SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO IR PASKOLOS BENDROVĖ yra pasi
ryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETERANAMS PASKOLOS būdu padėti Ve
teranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują arba remontuoti da
bartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus.
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra pilnai patyręs ir kvalifikuo
tas visiems Veteranams šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI 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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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 South Oakley Avė. Chicago, IUlnob

Published Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholio Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams ................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ............................  1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................ .75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................... $8.00
Pusei metų .................................................     4.50
Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlslunCiama. 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 laikraštln nededamos.

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

Bolševikai Nepakenčia Savistovumo
Kai Hitleris pasibučiavo su Stalinu 1939 metais, ir 

Rusija okupavo Lenkijos dalį, jos vyrai paspruko iš 
priešo rankų ir stojo kovoti šalia britų. Anglai juos 
maloniai priėmė, apginklavo, išlavino ir mokėjo. Jų lai
vynas, oro jėgos ir sausumos kariuomenė kovojo šonas 
prie šono su anglais.. Prieš metus Winston Churchill 
pasiūlė anglų pilietybę laisviems lenkams.

Bet dabar dalykai pasikeitė. Lenkų kariuomenė ra
ginama grįžti iš užsienio (Italijos ir Vokietijos) namo. 
Iš Londono korespondentas Ward Walker praneša, kad 
rengiamos kitą mėnesį arba balandžio pradžioje ant
ram taip vadinamam plebiscitui tos kariuomenės, kuri 
randasi britų zonoje Vokietijoje ir Italijoje. Britai ra
gina lenkų kariuomenę grįžti namo — į savo tėvynę.

Praeitais metais buvo tikimasi, kad dauguma sava
noriai grįš namo, praeitą rudenį buvo pravestas ple
biscitas. 36,000 iš ketvirtadalio milijono kariuomenės 
pasirašė savanoriai grįžti namo. Lt. gen. Wladyslaw 
Anders, lenkų kariuomenės vadas, pareiškė, jog jis 
sugrįš, jei galės pasiimti kariuomenę ir jų ginklus su 
savim. Lenkų kariuomenė ir jos vadas nori matyti 
laisvą Lenkiją, kuri dabar yra Maskvos naguose.

Gi Sovietų Rusijos ponai pastaruoju metu ėmė daž
niau reikšti nepasitenkinimą lenkų kariuomene, esan
čia užsienyje.

Rusijos kaltinimai prieš lenkų kariuomenę Italijoje 
buvo apibudinti generolo Wladyslaw Anders, vasario 
22 dieną, kaipo “dalis Kremliaus puolimo prieš britus 
Graikijoje, Syrijcje, Lebanone ir Indonezijoje”.

Jis paneigė rusų žinioje esančius Jugoslavijos teigi
mus, kad jo kariuomenė gręsia Jugoslavijos rubežių 
saugumui. Jis pažymėjo;

“Tebūnie man leista paklausti, kodėl Rusija protes
tuoja prieš Lenkijos kartromenės buvimą Italijoje, kai 
tuo tarpu ji pati laiko didelę okupacinę kariuomenę su 
tankais kiekviename Europos krašte, kuris yra jos kont
rolėje, įskaitant ir mano tėvynę”.

Jis pareiškė: “Mano vienintelis troškimas, mano vie
nintelė svajonė, yra laisva, nepriklausoma Lenkija”.

Žinoma, rusai bolševikai nori, kad Lenkija būtų tik 
jų pastumdėlė. Bet tikri lenkai patriotai nori laisvos 
ir nepriklausomos Lenkijos, kaip kad lietuviai nori ir 
trokšta, ir kovoja už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą,

Bolševikai negali pakęsti savistovaus asmens, juo la
biau savistovės ir savarankiškos visuomenės. Bolševi
kai visomis išgalėmis siekia savistovų žmogų sunai
kinti.

★
Koks Didelis Skirtumas?

Chicago Herald-American. vasario 22 dieną, tilpo 
įdomus ir reikšmingas Kari H. Von Wiegand straips
nis: Russ spirs roam freely over U. S.’*. Autorius savo 
straipsnyje pažymi, kad Amerika yra atidaryta knyga 
totalitarinei komunistinei Sovietų Rusijai. Kremlius ga
li vartyti puslapius ir matyti kas ten yra juose.

Sovietų Rusija yra absoliutiškai užantspauduota, kny
ga amerikiečiams.

Autorius pažymi, kad Amerikos ambasadorius ir A- 
merikos konsulas Vladivostoke, negali palikti jų gyve
namų miestų be specialaus sovietų valdžios leidimo.

Maskvoje jie gali keliauti 100 kilometrų (60 mylių) 
nuo miesto, bet ne toliau.

Šioje šalyje sovietų ambasadorius, sovietų konsulai 
ir kiti jų štabo nariai gali bet kur keliauti Jungtinėse

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS PtrmtSlenin, «a 28, 1856

Amerikos Valstybėse be leidimo laisvai kaip ir ameri
kiečiai, išskyrus tikrai mažas kariškas apylinkes, ku
rios uždraustos lankyti amerikiečiams, kaip ir užsie
niečiams.

Sovietų Rusija daug daugiau turi savo valdininkų 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, negu Amerika Sovie
tų Rusijoje.

Kari H. Von Wiegand rašo, kad sovietų valdžia 
Maskvoje žino iki paskutinio bato raištelio, viską apie 
kiekvieną amerikietį, esantį Sovietų Rusijoje. O gi 
Amerikos valdžia, sako autorius, nežinanti sovietų a- 
gentų, esančių Jungt. Amerikos Valstybėse, Alaskoje 
ar Havajuose, skaičiaus, kas jie yra, kur jie yra ir 
ką jie veikia.

kumpai

Tremtinio Laiškai

Patėmijote Ką Naujo 
"Draugo" Koncerte?

Rašo P. P. C.
Ar nepastebėjote ką nors 

naujo “Draugo” koncerte 
praeitą sekmadienį? Man iš
rodė, kad buvo pirmas pa
rengimas naujos eros Chi- 
cagos parengimų. Galima ti
kėtis, kad bus sėkmingi, gau 
šiai lankomi, ir linksmesni 
visais atžvilgiais.
NAUJI VEIDAI?

Negalima sakyti, kad bu
vo daug naujų veidų kon
certe, nes tai buvo veidai 
tų, kurių mes nematėm per 
ilgą laiką; tai buvo veidai 
mūsų jaunimo ką tik grįžu
sio iš kovų. Tie veidai buvo 
linksmi, pilnį šypsenos, nes 
džiaugėsi sugrjžimu, džiau
gėsi laime vaikščioti šalę 
mylimų ir džiaugėsi lietu
viška daina, šokiais ir m i 
zika.

Matėsi “Draugo5 l-..eei- 
te ne viena naujai vedusi 
porelė, šiuo laiku randasi 
daug, kurie yra vedę, bet 
tik pirmą sykį taip viešai 
galėjo pasirodyti.

Sveikinosi giminės, sveiki
nosi jaunieji kareiviai su se
niai /tematytais pažįstamais 
ir giminėmis. Tą dieną buvo 
vo daug linksmų susitikimų, 
daug linksmų susipažinimų.
DAUG LINKSMŲ VEIDŲ?

Tą sekmadienį tikrai bu
vo nemažai naujai nušvitu
sių veidų: motina džiaugėsi 
sugrįžusiu sūnum, jauna 
žmona savo buvusiu karei
viu vyru, ir sužieduotinė sa
vo mylimuoju. O taip sau, 
visi džiaugėsi karo užbaiga.

Tik viena mintis, gal kai 
kuriuos nuliūdino tą dieną; 
Lietuvoje tą dieną vyko far- 
siški rinkimai. Tą dieną ru
sai statė vieną sąrašą kan
didatų žmonėms ir įsakė 
jiems balsuoti (“rinkti”) 
kad svetimi valdytų juos.
NAUJAS TALENTAS?

“Draugo” koncertuose vi
sad pasitaiko, kad naujas 
talentas pasirodo.

Sesers Bernardos “Lithu- 
anian Rapsody”, naujas vei
kalas, pirmą sykį buvo gro
jamas viešai, ne akademijo
je. Reik pasakyti, kad tai 
buvo tikrai gražus kūrinys 
ir galime džiaugtis tokiu 
.veikalu.

III
(Tęsinys)

K4 LENKAI SVARSTO

Trečias stambus mūsų kaimynas — lenkai. Iš karto 
tūlam atrodytų, jog su lenkais mūsų santykiai įtempti, 
atsimenant Vilniaus klausimą. Tačiau daugeliui lenkų 
dabar tai neturi tokios reikšmės, kaip .kadaise. Len
kai nurodo ir svarsto labiau kitą bendrą priešą. Mūsų 
draugiškumo santykiai su lenkais ir jų vadovaujan
čiais asmenimis neabejotinai yra geri. Lietuviai lenkų 
aukštai vertinami, kaip geri sportininkai. Įdomu pa
minėti dažną vaizdą sportininkams skirtuose diplo
muose: drauge lenkų ir lietuvių tautinės vėliavos... O 
kaip dar neseniai viena su kita tokių priešų būta. 
Bendra kalba randama ir kultūriniuose reikaluose. Čio- 
nykščioje lenkų spaudoje neretai užtinki simpatiškų ir 
šiltų žodžių, kalbant apie lietuvių tautą ir jos vargus.

Kitos tautos — mūsų kaimynai lietuvių gyvenime ne
vaidina tokį žymų vaidmenį. Betgi reikia pabrėžti, jog 
ir su kitomis tautomis lietuviai randa bendrą drau
gišką žodį, ypač, kai, anot vieno mūsų rašytojo, mūsų 
visų duona yra išmalda, ir asla po mūsų kojomis dega...

Kitame laiške, pone Redaktoriau, norėčiau iškelti 
mums aktualią problemą, kilusią tarp Didžiosios Lie
tuvos lietuvių ir Mažosios Lietuvos suvokietėjusių lie- ’ 
tuvių, energingai dabar besiveržiančių į mūsų gyve
nimą.
NAUJI METAI

Šiandien Naujųjų Metų diena. Naujieji Metai kaž
kaip esti visada ilgai atsimintina diena.

Sulaukę Naujųjų Metų, mes visi nejučiom prabėgam 
per praeituosius metus: sumetam, kas per tą laiką 
nuveikta ir apgraibom nustatom ateities darbų gaires.

Tačiau, gyvenant juodąjį šį dvidešimtį amžiaus lai
kotarpį, mes tai atliekame ne paprastai, ne kasdieniš
kai, mes dar esame tiek paveikti karo audrų ir smū
gių, kad tai dar gyvai vaidenasi mūsų mintyse ir mes 
jaučiamės esą to tragiško vaidinimo dalyviai. 

NAMIŠKIAI TOLI
Atsimenu praeitųjų metų Naujuosius Metus Berlyne. 

Esu vienui vienas tarp šio pasaulinio miesto? griūvėsiu. 
Namiškiai toli, Tėvynė nelaisva, o mūsų lietuvių, tarp 
Berlyno milijonų, tiktai lašas.

Skundiesi tuo modernaus žmogaus sukvailėjimu ir 
pamėgimu plėšikauti: ginklu priversti laisvą žmogų 
tapti vergu. Nuotaika dar labiau krenta, kai, gerokai 
šalinant, į gatvę turi išeiti be šiltesnio drabužio, be 
apsiausto, lyg koks valkata.

Tačiau čia dar bėda per pus, daug liūdniau, kai pa
galvoji, kur gi rasi kasdieninės duonos kąsnį.
VISI GIEDA IŠ ŠIRDIES

Tačiau kartu neišdildomai iškyla Berlyno lietuvių 
bažnyčios Potsdamerstrasse vaizdas, Daili bažnytėlė 
perpildyta su kaupu. Palaiminga giesmė skrieja Vieš
pačiui. Susikaupusi meldžiasi Aušros Vartų Šv. Pane
lės ištikimi sūnūs ir dukros, su kruvinom ašarom pra
šydami savo Tėvynei laisvės ir gerovės- Nuotaika tarsi 
šventa.. Galingai, baigiant pamaldas, suskamba “Lie
tuva Tėvynė Mūsų”. Visi gieda iš širdies, moterų aky
se ašaroa Iš skausmo verkšlena, kaip maži vaikai. A- 
šaros ir garsiosios dainininkės Jonuškaitės-Zaunienės 
akyse. Vaizdai kaip gyvi ir dabar.

Po pamaldų šventoriuje — šiuo kartu gatvėje — gy
vas kermošius. Reikia žinoti, jog šiar į gatvę išplūdu
siai miniai tvarkyti, idant neužtvenktų gatvės judėji
mo, sergsti 8-10 vokiečių policininkų.

Patys vokiečiai stebėdavos, jog dar pasauly yra to
kia pamaldi tauta! Šiandien čia judėjimas daug judres
nis ir klegesys dar triukšmingesnis. Vienas kitą svei
kina,. jautresni ir bučiuojasi. Visų žodžiuose tegirdi — 
‘‘Dar šiais metais sveikam sulaukti taikos!” Ir visi tam 
tiki, juk pagaliau turi liautis patrankų dundėjimai ir 
pasaulis vėl turi išvysti skaidresnį dieną.

Praėjo Lygiai vieneri metai. Ir šiandien lyg sapnas 
atrodo tie Berlyno Naujieji Metai, kai tiek drebėta, bi
jota, vargta, aimanuota ir šviesesnės dienos laukiant 
pavargta. Iš tikrųjų laikas yra geriausias gydytojas.

Juozas Valtys

Didžiausia Lietuviu
Jeweky Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik

rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rąžomas plunksnas

ir įvairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus
už Jame Prieina

mas Kaimai
Be to, turime 

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

Taipgi taisome laikrodžius ir 

laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 

ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
' WATCHMAKER 

JKWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE

Pitone: LAPAYETTE 8617

ešatciuvieni-

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ Ifi PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Nejaugi jis iš tikrųjų 

mylėtų?.. — nedrąsiai per
bėgo mintis per galvą: — 
O gal tik pasogą, ne žmo
ną!.. Pagaliau visvien — 
man nieko daugiau nereikia! 
— ir pašoko į žemuogynus, 
kur raudonos viliojo uogos.

Motinai pasirodė lyg ne
aiški Marytė: nei ji pasijuo
kė iš likusio “su nosia” ka
valieriaus, nei ji apsidžiau
gė, sužinojusi apie vieną 
“dūsautoją”. Kažkoks nesu
prantamas motinai Marytės 
jausmas, kurį norėjo supra
sti, išsiaiškinti, bet Marytė 
buvo užsidariusi savyj.

— Kažin kada baigsis ši3 
prakeiktas karas? — nusu
ko Marytė kalbą į kitą pu
sę ir, šnekučiuodama visai 
apie kitką, parėjo namo.

III
1.

• Kaį tik prinoko laukuose 
javai, o soduose ėmė pri
augti vaisių, vėl toji pati 
nelaimė, kuri buvo pernai 
kaip tik tuo, pat laiku, už
griuvo Zienių šeimą ir vi
sus Kauno apylinkės gyven
tojus. Pradžioj rugpiūčio 
vokiečiai pradėjo supti Kau
ną.

Tai sužinoję, Zieniai iš
siuntė mergaites, kaip ga

Pasirodė taip pat, broliai 
Giedraičiai, kurie turi talen
tą ir tikiuosi bus matomi 
dažnai. Pasirodė taipogi jau
na Balandaitė, kuri yra nau
jenybė mūsų koncertuose. 
Bruknio pasirodymas irgi 
buvo naujenybė.

, G. Giedraitienės ir Anta
no Kaminsko vaidinimas bu
vo kitas didelis malonumas. 
Antanas ir Genovaitė tikrai 
džiugino širdį ir buvo ma
lonu išgirsti juos vėl dai
nuojant operetėje.

lima, greičiau atgal į Mask
vą. Šį kartą Vytautas jau 
neatvažiavo Marytės globo
ti. Bet jos turėjo kitą glo
botoją — Danutės vyrą. Vos 
įtilpo į traukinį, užverstą 
sužeistais ir tik šmugeliu į- 
sipirko važiuoti tarpvagany. 
Toliau nuo fronto jų padė
tis pagerėjo. Bet rūpestis 
dėl tėvų, jų likimas, jeigu 
vokiečiai prieitų ligi Kau
no, gąsdino Marytės jautrią 
sielą. Danutė važiavo su sa
vo vyru, greitosiomis išva- 
ži u o j a n t sušliūbuotu. Jos 
flegmatiška siela buvo ra
mesnė, nes ji su savo vyru 
važiuoja tolyn nuo karo į 
ramius kraštus.

(Bus daugiau)

JOS. F. MIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 S©. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALomet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių, rakandų, kaip pa- 
vyadikli: Gfiastah^’Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jevvelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių. Plunksnų, Raukinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Netolios va k. »:3« 
WHFC 1460 k. Ketverto vak. 7:00

rZ
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ELMER KOLB and ASSOCIATES
Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS T

Mes pagelbėsfene jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Fartneriams, Trustanor

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEL. TARDS 6765—1281 

VALANDOS: nuo 9:30 ryto iki 9 vakare

Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruoėę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:

1) INCOME TAX PATARNAVIMAS
Income Tax Sąskaitas jumB išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

2) RENDUOTI JUMS SAFETY DEPOSIT BAKSĄ, ap- • 
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public LaabUity ir 
Property Damage) pilnai atsiekant reikalavimus 
Illinois finansinės atsakomybės statuto kuris jau 
vykdomas nuo Sausio 1 d. 1946 m.

SAFETY INSURANCE AGENCY, INC. 
1707 W. 47th St. Tel. - YARDS 1512

REAI, ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Plrmad. ir Ptenktad., 9 iki 6 

Antrad. ir Ketvirtad., 9 iki 8
Trečlad. ir SeStad., 9' iki 12 pietų 

KfeipkUfis prie ANTANO VOSYKA, Prus.

t « I
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CHICAGO IR APYLINKIS ŽINIOS (Sutrumpinta, red.l

Po paskutinių gedulo a- ARQ g

Kario Priimtuvės
Parvyko namo iš Japoni

jos jaunas, energijos pilnas, 
sūnus Onos Eisminskienės, 
plačiai žinomos Indiana Har 
bor lietuvių tarpe, Bronius 
Eisminskis ir yra pasiry
žęs vėl stoti ji darbą, dirbti 
sykiu su lietuviais, nes prieš 
išvykdamas į karą buvo uo
lus rėmėjas Šv. Pranciškaus 
parapijos, buvo komitete, 
priklausė prie choro ir prie 
kitų draugysčių. Kaip moti
na, taip ir sūnus neatsisako 
nuo katalikiškos spaudos, 
nei darbo, nes jiems Lietu
va ir lietuvybė brangi.

Gražūs Draugijos 
Darbai

Bridgeport. — ARD 2-as 
skyrius susirinkime nutarė 
pasveikinti centro vakarie
nę su auka, taipgi narės pla
tina tikietus. Pažymėtina, 
kad O. Kazlauskaitė ir dnr. 
“Draugo” koncerto tikietų 
išplatino už $15.

peigų, laidotuvių direktorius '
; J. Bukauskas perskaitė vai- Į 

Vasario 7 d. palaidotas džics laišką, užuojautą ve- 
Juozas KareČka. Velionis lionio žmonai Onai ir įteikė 
uoliai ėjo vargonininko pa- - jai vėliavą.
reigas Visų Šventųjų para
pijoj per penkiolika metų.
Vėliau vargonininkavo West 
Rullman ir Springfield. III.

Sveikatai pašlijus, kadan
gi buvo pirmojo pasaulinio 
karo veteranas, 1934 metais 
išvyko į Edward Hines li
goninę, kur ir išbuvo iki

ARD 2-jo skyr. bankietas mirties, 
su programa įvyks balan- Laidotuvių dieną Visų 

parapijos salėje. gyentųjų bažnyčioj atlaiky
ta penkerios šv. Mišios irPradžia 6 valandą vakare. 

Komiai j on išrinkta: A. Zy- 
zys, E. Stanevičienė, N. N. 
ir O. Kazlauskaitė. Rėmėjos

Ta proga, jo sesutės Ea-1 ir komisija kviečia visus da-
telle Bagdon ir Mrs. Victor 
Butkus iš Chicago buvo su
rengusios šaunius pietus ir 
labai iškilmingai savo brolį

lyvauti bankiete. Žada turė
ti svečių ir iš kitų kolonijų.

ri
Marųuette Park. — ARD

8 skyr. rengia metinę va
jaus vakarienę su puikia 
programa, kovo 3 d., para

. pi jos salėje, 6 vai. vakare. Teko man pažinti velioni
ir dažnai aplankyti ligoni-! Vakaro komisijos pirmi
nėj. Didžiausias jo rūpestis ninkė O. Vilimienė su Gerd- 
buvo savo šeima. “Nebijau Į Vainiene ir kitomis deda pas 
mirti, tik man norisi pra- tangų, kad svečiai būtų pa
tęsti dienos, kad matyčiau tenkinti ir kad iš šio vaka- 
mergytes užaugusias”, sa- ro būtų naudos vienuolynui.
kydavo jis. Ir žmonai sun- Marketparkiečiai atsižymi 
ki našta vienai auginti ir savo nuoširdžiu duosnumu,

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS ISKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

Western Currency Exchange
6254 S. WESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

Bridgeport Currency Exchange
815 W. 35th St. — (tik kelios durys nuo Halsted)

auklėti”. tad tikimės, kad ir šio va-
Taigi liko našlė žmona. O- karo pasekmės bus gražios. 

' na Janulytė, vyresnioji dūk- ; 
tė Regina 14 ir jaunesnė Do- 
rothy 10 metų.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Pamėgtas darbas daugiau 
suteikia žmogui laimingu-

. .. mo, negu neribotas kiekisVelionio geroji gyvenimo j arba turto

drauge rūpestingai ligonj_______________________
prižiūrėjo. Lankė ir ramino

klebonas kun. J. Šaulinskas 
pasakė pamokslą.

Išsivingiavo eilė automo
bilių, vėjo srovės ir saulės 
spindulių glostomi link šv.
Kazimiero kapų, kur dauge- ji ligoninėj. “Neužmiršime
lio akyse ašaros blizgėjo, 
kai prie kranto duobės sto
vėjo žmona su dviem dukre
lėmis, skausmo sugeltomis 
irdimis, ir žiūrėjo į žvaigž-

Rašant šią korespondenci
ją serga šios narės: J. šal- 

priėmė. Sykiu priėmė ir Vic- į tien$ g. Matunas ir V. Pan- 
tor, Bernice Butkus sūnų,, kaugįieng
kuris jau keletas mėnesių .w . -------- r--------
kai parvykęs ir puotoj bu-i nanų Dievas pasisaukė ( dėtą vėliava, apdengtą kars- 
vo su savo žmona Onyte ir^nnast.n B- K l««cią ir tą
sūnum Tommy, sykiu dar “• 
atsivežė ir savo uošvienę.

mes jo niekuomet. Siusime 
maldas pas Visagalį už jo 
sielą”. Dalyvė

Taipgi ir Bagdonienė savo 
sūnui Daniel ta proga iškė
lė ‘birthday’ ir High School 
baigimo proga. Dabar jis lan 
kys kolegiją. Mat, jo ma
mytė, gelbsti sūnui mokslus 
eiti.

Buvo labai sujaudintas 
Bruno Eisminskis už tokį 
gražų priėmimą. Beje, daly
vavo ir kita sesuo, Marcelis 
Norkus, ir vyras Steve, ge
rai žinomas dainininkas In
diana Harbor lietuviams.

♦Eisminskiai gyvena adre
su 1611 Broadway.

Estelle Maske

prašė šv. Mišias ir dalyva
vo laidotuvėse.

Skyrius pradėjo sparčiai 
augti. Pastarame susirinki
me įsirašė: A. Banialis, P. 
Baniaiis, J, Pocius, A. Ka- 
uapack.,S. žičkus, J, Lukas 
C. Kinčius, O. Mazer, V. F. 
Balnis, S. Rashinski, J. Wod- 
man, A, L, Pables, F. Altar, 
M. J: Gcverville, F. Shim- 
kus, J. Mikenius, J. Ghuras 
K. Virbickįs, O. Palilonis 
M. Kaaiūnas, P. Blinstribu- 
tis, H; Mastis, A. Waskele- 
wicz. K; Murphy, J: Gribie- 
nė, O. Yonikienė, E. Bukal- 
tienė, P. Stulienė, J. Dovviatt.

Rėmėjas į
Belgrade, Naujoji Zelandi-! —----------------- į

ja. — ši Anglijos dominija Išmintingas žmogau! At-! 
pasiūlė britams dovanai 16,- sikratyk savo draugo, kurs 
000 tonų maisto, kurio vertė su tavo priešais sėbrauja, 
siekia keturių milionų dol. i — Saadi.

Nevartok Svaigalo'
Dėl pageltos nuo “Nugar&kau- siuų”, “Rhenmatipmo” Ir 

“Muskulų Skausmų“.
. Vartokite . . . 

HEALTH KESOKT MINEKAL
BATH DRISKĄ

1 maišu kas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siuskite savo užsakinius su pi- 

' nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaldleėial kreipkitės Į VNTON 
DRtJG CO.. 3459 S.. Halsted St.

ATYDAĮ Taisome
i REFRIGERATORIUS

Visokios Išdirbystės 
i Didelius ir Mažus

Į DARBAS GVARANTUOTAS

! SCIENTIFIC 
! REFRIGERA1I0N 
j 6258 S. Ashland Avė.
j GRO. 1983 — TRI. 0073

į_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

A. A.
ONA ŠWEISTIS

pu tėvais Zobreckaitė
Gyveno 1125 lndependenęe 

Blvd. Telefonas VAN Buren 
3694.

Mirė Vasario 23, 1946, 7:30 
vai. ryte, sulaukusi pusės aini.

Gimė Lietuvoje, Suvalkų ap
skrityje, Pilviškio pavap. ir kai
me.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Tamošių, dukterį Catherl- 
ne, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų, o Lietuvoje 
brolius, seseris ir k. gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeika—- 
Evanauskas koplyčioje, 3319 
Lituanica Avė.

laiidotuvės įvyks antradieny, 
vasario 26 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę:
Vyrus. Duktė ir Giminės. 

Laidotuvių Direktoriai Mažei
ka- Evanauskas, Tel. — YABds 
1138-1139-

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

DALYVAUKITE

GIEDOTU šv. mišių 
IŠKILMINGOJE 

NOVENOJE
Prie Snieginės
Švenč. Panelės
Ir Šv. Juoiapo 

★
Pradedant Kovo 11 d. ir 

baigiant Kovo 19 d.
ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖJ

A
Jei norite malonių nuo Vi
sagalio Dievo sau. ir savo 
mylimiesiems, TAI: “Pra
šykite ir bus jums duota.”

šv. Luko, 11, 9.
lipildykite Manką, ir pasiųskite į šventoj

13I Prašymai:
II ......... . ............ ................................ . ..................... h
I 2.......... ............................,,............. .................. .........'..... I
I Vardas ..................t............. f • ..................................................................... I

| Gatvė arba R. R............................................ ........................ ............ |

| Miestas........................................... Zona........... Valat...................|
SIŲSKITE I ,

^Shrlne of Our IauIj of tire Snatvs, Oblate Fathers, Bltevitte, III. j

rZ

Income Taksy Patarnavimas
★ ★ ★

Speci&lišlMŪ Del Biznierių, Namų Savininkų,^ 
ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus. ’’

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

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

INCOME T A X 
‘ SĄSKAITAS
Pildo Paliuo.Miotos Karo Veteranas

PRANAS
SALEMONAVICIUS 
3251 S. Halsted St.

VIC. 1»47 — arba — 1K»R. IS.'.tt 
Raštinė atdara nuo i) ryto iki » v.
Taipgi suteikia Dalinio įtaiko 
KNYCrVEDYBOS Patarnavimą,, 
nuo $1.50 j savaitę ir aukščiau.

B. A. LACHAW!CZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių, Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčtanttęjl nuo senu. atdaru 
tr skaudžių žaisdų, žino kaip sun
ku yra. ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai liai-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGUEO Otnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
iv niežėjimo tu 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgalvtnan- 
dtea ir skausme 
prašalinančios y- 
patybės auteliu 
Jums tinkame 
nakties poilsi 
pagelMs Išgydyt 
senas, atda
ra* Ir skau
džias ials- 

daa Vartokite J| irgi skaudlems 
nudegimams, fSų.yų ir sutrūkina ų 
prašaltnlmul, tr kad palengvinti 
Psoriasla nležšjlmą. Atvšdlna va
diname AtMlete's Poot degime ir 
niežėjime, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėjt- 

,mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

B
Rk*-

S

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.75, Ir S.00.

Siųskit* Jūsų Money Orderi tle- 
sUg lt—

LEGULO
1941 Na. Pulaskl Rd. 

Dept. D. Chicago 39, I1L

GARY, 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

3419 West llth Si.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Masu patarnavimas yra greitas, mandagus, tr 
jūsų finansiškam stoviai prieinamasl

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

,AMBULANCU< 
Patarnau jam 
dieną ir naktį

Mes Turime 

Koplyčias,]

Visame,
Mieste.

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

i ANTANAS M. PHILLIPSI
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

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

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St._________ Phone YAKds 078L

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNAI
2&11 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765

PULlman 1270 |

» ;
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Iš Bavarijos Dėkoja

Jungtinių Am. Valstybių Lietuviams
Bavarijoje Vokietijoje gy

venantieji lietuviai pasinau
dodami maloniu Pauliaus 
Baltinio patarnavimu siun
čia Amerikos, o ypatingai 
Čikagos lietuviams nuošir
džius sveikinimus tvirtai ti
kėdami, kad tie idealai dėl 
kurių kovoja Didžiosios 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės bus jgyvendinti visame 
pasauly ir kad laisvės prin
cipai bus pritaikinti visoms 
mažoms ir didelėms tau
toms.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tek; — VIRginia 2114

Su ypatingu atydumu mes 
sekame Jūsų darbus ir Jūsų 
pastangas kovoje dėl Nepri
klausomos Lietuvos. Už Jū
sų pastangas mes siunčia
me Jums gilią padėką, o 
taip pat širdingai dėkojame 
už materialę pagalbą, kuria 
mes šiomis dienomis jau ga
vome drabužių formoje. To
ji Jūsų pagalba yra ir bus 
labai reikalinga. Tūkstan
čiai lietuvių, kurie karo aud
rų metu neteko visos savo 
mantos — staiga yra aprė
dyti.

Lai Aukščiausias atlygina 
Jums už Jūsų gerą ir duos- 
nią lietuvišką širdį.

A. Kalvaitis,
Bavarijos Lietuvių 
Apygardos pirmininkas 
Kun. prof. Ražaitis, 
Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Įgaliotinis 
Amerikos Zonai

I
Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Western, Ashland, Broadway 
nelaimių gatvės

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street.

------ a------
DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno, Degtinės ir Alaus

AL. SHIMKUNAS
SaAiiiinkns

★ ★ ★

Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ *

Vasario 16 aukos
(SUDĖTOS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBES SU
KAKTUVIŲ MINĖJIME)

Anthony J. Rudis . . $50.00
Frank Bastis .........  $28.00
Peter M. Kaitis .... $25.00 
Simon A. Pilackas .. $15.00 

Po $10.00: Jonas Adomai
tis, John A. Kass, J. Petrai
tis, K. Yucius, Tadas ir 
Ona Aleliunai, M. Kaupas, 
Anthony Shopes, M. E. žal- 
dokas, P Diekon, Felix Mi
lius, Edward Walaitis. 

Stanley Lubas $6.00 
Po $5.00: V. ir M. Ascilla, 

J. Badašauskas, Pp. Barniš- 
kis, Pp. Borchert, A. Budria, 
J. F. Chilauskas, Pp. J. Dam- 
bros, Z. L. Gedvilas, K. Au
gustas, B. Balvičienė, Ger-
trude Benešiunas, J. Bra- 
zauskis, J. Bukauskas, P. 
Cibulskis, Anna Dovidaitis, 
J. ir J. Grybai, D. Babilius,

! A. Barauskas. Matas Biek- 
sha, A. ir J. Bružas, Anna 
Cesna, Stella Cirul, J. Gab
rys, K. P. Gugis, P. Insoda, 
A. Kazlauskas, Dan Kurai
tis, G. Mankus, Joseph Mar
tin, S. Mazonis, Paul Miller, 
Joseph Neff, V. Paukštis, V. 
Poška, I. A. Pupauskas, 
Mrs. J. Rakauskas, Vincas 
Salas, Ona Samsonaitė, St. 
Šimulis, Peter šnapštis, Jos. 
Tarnas, Pp. Valukas, A F. 
Wells, M. R. žilvitis, P. Jo- 
mantaitė, John Kerulis, G. 
P. Kvederis, Peter Mankus, 
Peter Masick, F. Mickas, W. 
Milush, K. Palionis, I. Paura- 
zas, A. A. Powell, C. Putris, 
Anthony Roman, A. Salase- 
vičius, C. Schnuges, S. Skre
ba, A. ir K. Stankus, B. ir 
V. Tūbelis, J. Vilimas, K. 
Yuška, A. Zymont, Eva Kaz- 
dailis, Chas. Kriščiūnas, ‘Pp.

Rastas pagrobtas 
kūdikis

Prie Wieboldt’s krautuvės, 
1279 Milwaukee Avė., buvo 
su vežimėliu pagrobtas ke
turių mėnesių amžiaus kūdi
kis, Lorelei Pleshko. Po 
septynių valandų kūdikis ras 
tas Union Station nursery. 
Auklėtuvės užvaizdą, Mrs. 
S. Christenson, sako jog kū
dikis buvęs atneštas prižiū
rėti vakare. Bet kas jį at- 

, nešęs, ji nežinanti, nes tuo 
f metu buvus valandėlei pasi
traukus nuo savo pareigų.

Policijos viršininkas pas-1 
kelbė, kad iš 50 motorcikli- 
nių trafiko policmonų, 25 
bus paskirti patroliuoti ta
riamas mirties gatves: Wes- 
tern, Ashland ir Broadvvay.

Policijos raportai rodo, 
kad šių metų sausio mėnesy

je daugiausiai nelaimingų 
atsitikimų yra buvę tose 
gatvėse. Nelaimės įvyko 
daugiausiai 8 ir 9:30 ryto ir 
4-6 vakare.

Western Avė. yra viena 
ilgiausių gatvių visam mies
te.

Tragedija dėl namo nuomos

Telefonas PROspect 5951
V------------------------------------------------------------------------------ r f

A_______ L________ _  _ _ ___________________

A. Shulmlstran

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POUBAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00

Automobiliams 
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 metams 

$500.00 OYDYMO
POLISAS

$4.00 METAMS
j.

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE į

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

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
14 Mūrų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LARAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstantiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mot. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

&■

Archer Avenue Furnilure Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Fięnifto.
^--4..................

imui

Šunims nupirko 
namus <

I
Illinois Citizen’s Animal i 

Welfare League nupirko du 
namus adresu 3138 ir 3140 
Walton St., kuriuose bus į- 
rengta prieglauda. Už namus 
užmokėta $15,000.

O kiek Chicagoj randasi 
karo veteranų, kurie neturi 
net pakenčiamų kambarių 
gyvenimui.

Kelių pastarųjų savaičių 
ginčai dėl nuomos privedė 
prie tragedijos namo savi
ninką Paul Markovvski, 1952 
Evergreen Avė., kuris, nu
taikęs progą, nušovė nuo
mininką Edward Chesney. 
Po to, ir pats Markowski 
nusišovė savo namo rūsyje.

Velionio nuomininko žmo
na pasakoja, kad ginčai kilo 
namo savininkui sulaužius 
sutartį, kuria einant nuo
mininkas, išvalęs ir išpope- 
ravęs kambarius, turėjo tei
sę gyventi du mėnesius ne
mokėdamas nuomos. Savinin 
kui sulaužius sutartį, nuo

mininkas tuo reikalu krei
pės į OPA.

Ši įsikišus į reikalą rado, 
kad be to Markowski ėmė 
nuomos septyniais doleriais 
daugiau, negu lubų kainos 
(ceiling price) ir įsakė grą
žinti nuomininkui permokė
tus pinigus. Nuo to laiko 
tarp Markowskio ir Chesney 
prasidėjo nuolatiniai ginčai.

Praeitą penktadienį Ches
ney taisant savo automobi
lių namo priekyje, Markows 
ki pasiėmęs revolverį suvarė 
kelis šuvius į nuomininko 
nugarą.

Nuomininko našle liko 
žmona ir keturi maži vaikai.

Manikai, Josephine Marm, 
P. Matkus, W. Mikalunas, 
Pp. A. Naglis, Vincas Pa
plauskas, P. Petraitis, Kun. 
J. Prunskis, J. Rachunas, A. 
Rupšis, J. M. Šaltenis. R. V. 
Shaikus, F. Šležienė, K. Ta- 
manauskas, C. Urban, N. 
Viliams, U. Zaubaitis, Trys 
aukos nuo N. N

(Bus daugiau)

Motina išmetė 
vaikus

Namuose adresu 1906 N. 
Albany Avė., kilo gaisras 
tuo metu, kai Mrs. Mildred 
Zeissler, su dviem savo vai
kais, 5 ir 6 metų amžiaus, 
buvo užlipus į palėpį (attic). 
Nematydama kitokios išei
ties, ji vaikus išmetė pro 
langą ir pati iššoko. Vaikus 
išmetė laimingai, bet pati j 
nusilaužė koją.

įvairios Įdomios
^ŽINIOS

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
• / • • «

LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

•• V: 41ef“

įįft ■ t

• • . t ■■■■< ■
7x *• .

’ .4 A

lfATHAN 
KANTER 

“Lietu vtSkM 
Žydukas”

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Vlr4 $17,500,000. — Atsargos Fondas Vlr4 $1,300,000-

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.

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

Teisėjas susituokė
Kurie pažįsta teisėja 

Jacob M. Braude, arba ku
riuos jis yra nubaudęs, te ži
no, kad šiomis dienomis jis 1 
susituokė su Adele Covey 
Englander

Trumpai ir aiškiai
Washington, D. C. — Vy

riausybės sluoksniuose jau 
kalbama, jog mėsa pabrang
sianti vienu ar dviem cen
tais už svarą, kad padengus 
pakėlimą algų, dėl kurių pa
staruoju laiku skerdyklų 
darbininkai buvo sustreika
vę.

Įdomu, ką darbininkai tuo
met bus laimėję? Gaus ke
liolika centų daugiau į va
landą, brangiau mokės už 
mėsą.

Išims telefonus
Po konferencijos policijos 

viršininko su Bell Telephone 
kompanijos viršininkais pa
skelbta, kad ne tik kad ne
bus vedami telefonai į nau
jas gemblernes, bet išimti ir 
iš esamųjų.

Prie Ashland ir Blooming- 
dale gatvių apvirtus ir už
sidegus automobiliui, žuvo L. 
Dracha, 715 N. Wolcott Avė., 
o kiti važiavę tuo automo
biliu sužeisti.

Kun. T. G. Chase 
knyga

Nevv York (LAIC) — Mu
ms praneša, kad Kun. T. G. 
Chase parašyta “The Story 
of Lithuania” pasirodys 
jau gegužės mėnesyje. Kai
na $3.00.

Veikalas spausdinamas 
Stratford House. Užsakymus 
galima siųsti tiesiai į Strat
ford House, Ine., 52 Vander- 
bilt Avenue, New York 17, 
N. Y. arba Rev. C. E. Pau- 
lionis, 107 York Street, 
Brooklyn 1, N. Y.

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. w. ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai šv. Jurgio parapijos bažnyčią)

RE AL ĖST ATE — PASKOLOS — APDRAUDA
4*

X Sesuo M. Dovydą, Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyk
los aštuntojo skyriaus mo
kytoja, praeitą šeštadienį, 
lipdama laiptais, paslydo ir 
išsinarino koją. Teks neku- 
rį laiką gydytis.

X R. Jovarauskienė, žino
mos visiems Roosevelt Fur- 
niture krautuvės savininko 
žmona, sutiko nelaimę: pa
slydus puolė ir nusilaužė 
ranką net dviejose vietose.

X Laparskų namuose, 
Bridgeporte, tikrai didelis 
džiaugsmas, nes šiomis die
nomis susilaukė sveiko sū
naus. Laparskai jau augina 
dukterį.

X Marijona Krusevičienė, 
gyv. 2157 W. 22 PI., ilga
metė “Draugo” skaitytoja, 
šiomis dienomis grįžo iš Au
rora Sanatorijos ir jaučias 
sveika. Dėkoja visiems už 
aplankymą ir maldas.

X B. Petravičienė, iš Ci
cero, vasario 22 d. minėjo 
gimtadienį. Atsilankiusios 
draugės iš Moterų Są-gos 
2-rog kuopos ją pasveikino 
ir smagiai laiką praleido.

X Petras Grybas, buvęs 
kontraktorius ir namų de
koratorius, taip pat ilgame
tis “Draugo” » skaitytojas, 
jau menuo kai serga. Gydo
mas namuose, 4446 S. Fair- 
field Avė. *

X B. Paiubinskienė. 4936 
So. 14 St., Cicero, savo mo
teriškųjų drabužių krautu
vėj turi didelį pasirinkimą 
pavasarinių suknelių ir ki
tokių drabužių. Sako, neuž
ilgo turės ir nylon kojinių. 
Verta užeiti į jos krautuvę.

X James Balchaitis Cice- 
roj, 4900 W. 14 St., turi gra
žiai įrengtą užeigą, kur jau 
11 metų, kaip turi gerą pa
sisekimą biznyje. Atsilankę 
kosfcumeriai taip pat randa 
ir “Draugą”, kuriame pasi
skaito įvairių žinių aplink 
mus ir toliau nuo mūs.

X Juozas Servą šiomis 
dienomis mirė Kenosha, Wis. 
Jo brolis Domininkas, gyve
na Cicero ir yra ilgametis 
“Draugo” skaitytojas. Reiš
kiam užuojautos.

X Matas Zizas, 7139 So. 
Mozart St., vienas seniausių 
lietuvių naujų namų staty
tojų', šiuo metu stato visą 
eilę naujų namų prie Lawn- 
dale Avė. į. pietus nuo 53 
gatvės. Sako, jei būtų gau
nama pakankamai medžia
gos, tai darbai sparčiau ei
tų ir daugelis dabar netu
rinčių pastogės namų, jau 
gyventų moderniškuose na
muose. M. Zizas dabar yra 
vienas stambiausių Chicagoj 
namų statytojų-kontrakto- 
rių.

X Zuzana žekienė iš Wau- 
kegan, III. tikrai džiaugiasi, 
kad jog 80 metų amžiaus 
motina ir trys sesutės ir ki
ti namiškiai yra sveiki ir 
gyvi. Vasario 18 d. gavo 
nuo jų laišką kuris iš Lie
tuvos keliavo beveik 4 mė
nesius. Laiške praneša a- 
pie namiškių sveikatą ir 
taip pat apie įvykusius di
delius mūšius prie Janapo- 
lio ir Luokės miestelių, bet 
išliko sveiki nesudegę trio- 
bėsiai ir žmonės išliko gyvi.


