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U.S. Nestos į Militarines Sąjungas — Byrnes
Jeigu Reikės 'Kovos Už UNO,' Bet 

Nesidės Prie Militariniu Sajungu
-o--

LONDONAS, kovo 17^— Čia girdėtas Ankara radijo 
pranešimas sakė Tehrano radijo stotis ryte siųstojo trans
liavusi, bet nebuvo paaiškinta sustabdymo priežastis.

NEW YORKAS, kovo 16. . jų nė vienai tautai.”
— Valstybės Sekr. Byrnes 
pareiškė, kad “jeigu kiltų 
reikalas” J. A, Valstybės 
pavartotų savo kariuomenę 
ir laivyną “palaikyti tiks
lus ir principus” Jungtinių 
Tautų čarterio.

“Mes nemanom ieškoti 
apsaugos sąjungoje su Ru
sija prieš Angliją ar sąjun
goje su Anglija prieš Ru
siją,” Byrnes pareiškė; 
“mes manome stovėti su 
jungtinėmis
gauti lygią
tautoms ir jokių privilegi- j sivienijimui.’

Rusai Koncentruojasi Netoli Tehrano
KARAJ, Iranas, kovo 16. tuose nuo šio miesto buvo

— Maždaug 2,000 rusų ka- . padvigubinta ir daugiau ka
rių, jų tarpe moterų karių, i riuomenės įėjo į stovyklą 
atvyko į šį miestą netoli j šalia kelio.
Tehrano per praeitas tris Atšaukia Pasakymą

Anksčiau šiandien karo 
min. Ahmed Sepehod Amir 
Ahmedi užginčijo, kad jis

Irane, atvežė amunicijos ir . ketvirtadieny pareiškęs 
mechanizuotų pabūklų, jų ' spaudos konferencijoje, jog 
tarpe tankų. Karajo gyven- Į Irano armija kovotų “iki 
tojai sakė per tris naktis i paskutiniojo vyro’’ jeigu 
atvažiavo apie 60 vagonų, j sovietų kariai įeitų ji Teh- 

Sargyba prie vartų pie- | raną.

naktis.
Naktiniai traukiniai iš 

Kazvin, rusų štabo šiaurės

Bevin Atsišaukia į Bolševikus,
Siūlo Sudaryti 50 Metų Sutarti

PORT TALBOT, Wales, 
kovo 16. — Anglijos užsie
nių sekr. šį vakarą atsišau
kė į Rusiją “vardan Dievo 
tegul pasaulis nusistovi.” 
Jis sakė žmonija “užsipel- Amerikos ir Rusijos filozo- 
nė tą, teisę,” ir prašė visas ifijos laiku prisitaikys vie-
tautas — “nežiūrint jų is-Į na kitaį jeigu tautos bus , , .
torines priežastis” — veng- kantrios, o ne dogmatiškos,^ 

apie jas.”
Paminėdamas Churchillio

ti agresijos, ar tai būtų pro 
paganda, ar nervų karu, ar
by kuriuo veiksmu nervuo- Fulton, Mo., kalbą dėl drau- 
jančiu kitus kraštus. i gingos sąjungos angliškai KOPENHAGENAS, kovo

Bevin pakartojo savo pa- Į kalbančių tautų, Bevin sa-116. — Maskva painforma
vo Danijos valdžią, kad ru
sų kariuomenė, bus atimta 
iš Bornholm salos, ir rapor
tai iš tos salelės nurodė, 
kad rusų pasitraukimas jau 
pradėtas.

siūlymą pratęsti Anglijos- kė Churchillas neatsiklausė 
Rusijos 20 metų sutartį iki darbiečių valdžios ir pasa- 
50 metų — pasiūlymą, ku- Į kė ją vien savo atsakomin- 
rį Stalinas savo atakoje ant j gurnu, pridurdamas, jog 
Winston Churchill nesenai “būtų bloga, jeigu tautos
paniekino.

Neminėjo Irano
Savo atsišaukime Bevi- j nuo kokio nors individualo 

nas nepaminėjo Irano, sa- pasakytos kalbos.” Vėliausių Žinių Santrauka
—CIO automobilių darbininkų, lokalai balsavime už 

n ■ IIUVMtA lU 1 1 Iv |> ■■ jna«U°* GM sutarties priėmimą rodo noro grįžti į darbą.
Ragina UNRRA Gaut Maisto Is Rusijos.. -“usij7 k’Ml3 * ji nutarusi nutraukti 1596 metui sutartį su Vatikanu, ir

ATLANTIC CITY, N. J., 
kovo 16. — Sudėtinis ang
lų-amerikiečių maisto ko
mitetas šiandien rekomen
davo UNRRAi raginti Ru
siją tuoj paaukoti dalį savo 
javų ir kitų maistų nute- 
riotiems kraštams, “ypatin
gai rytinėje Europoje.”

Nors komiteto raportas 
to neminėjo, atsistatydinąs 
direktorius Herbert Lehman 
anksčiau priminė laikrašti
ninkams, kad Rusija nese

Price 3 cents

Atsakė Churchiliui Padėtis MandžurijojeByrnes kalbėjo Friendly
Sons of St. Patrick suėjime ' Kritiška - Marshall
Astor viešbutyje. Jis rei- WASHINGTON, kovo 16. 
kalavo pratęsimo karines
prievolės ir griežtą prave- 
dimą jaunuolių lavinimo 
kad palaikyti Ameriką pa- 
jėginga.

Sekretoriaus kalba buvo 
pirmas oficialus U. S. at
sakymas j Winston Chur-

tautomis iš- i chillio pasiūlymą Anglijos- 
teisę visoms ! Amerikos “draugiškam su-

kydamas, “Aš nedarau nie
ko, kad nustatyti vieną 
tautą prieš kitą. Nedarysiu 
nieko atsiduodančio agresi
ja. Skirtingos Anglijos.

užsienio politika priklausy
tų ne nuo jos valdžios, bet

nai pardavė pusę milijono “ grįžti į senąją rusų unijotų bažnyčią.” 
tonų javų Prancūzijai ir ki- Į —Korėjoje atidarytas pašto susisiekimas tarpe rusų 

okupuotos zonos šiaurėje ir U, S. zonos pietuose.
—UNO generalinis sekr. Trygve Lie vakar išskrido iš 

Londono į New Yorką. Jis sakė neturįs reikalų patieki-
mui Jungtinių Tautų apsaugos komisijos posėdžiui.

—Britai savo zonoje Vokietijoje suėmė Rudolf Hoess,
buvusį Oswiecim stovyklos komendantą, kuris yra kalti
namas bent dviejų milijonų asmenų, nužudymu.

—Rusija sakė greitu laiku pasisakys dėl savo įstojimo 
į pasaulinį piniginį fondą ir banką.

—Irano valdžia patrankė 1,500 savo karių į Te h raną 
iš Gramsar, kur rusai buvo juos sustabdę.

tiems kraštams.
Rusijos delegatas Nikolai

Feonov pasakė reporte
riams, kad vėliau UNRRA 
susirinkimuose jis atnau
jins kovą sulaikymui šal
pos šimtams tūkstančių po
litinių pabėgėlių Europoje. 
Rusija pralaimėjo tuo rei
kalu UNRRA susirinkime 
Londone šešis mėnesius at-
«al . J

Bulgarija Sako Siena 
Su Turkija Neuždaryta

SOFIJA, kovo 16. — Bul
garijos užsienių min. Pet- 
ko Stainov šiandien sakė 
Londone pasirodę raportai, 
kad Bulgarijos-Turkijos sie
na buvo uždaryta, esą “ne
tikri.”

— Gen. George C. Marshall 
šiandien pareiškė, kad pa
dėtis Mandžurijoje yra “la
bai kritiška.” Jis pridūrė 
tai, kad nėra jokio pateisi
nimo by kuriai tautai įtar
tį Amerikos motyvus Kini
joje.

Marshall vakar grįžo iš 
Kinijos ir suteikė raportą 
Prez. Trumanui. Anot ge
nerolo, “jeigu norime turė
ti taiką... Kinijoš pastangos 
perorganizuoti savo kraštą 
turi pasisekti.”

EPIDEMIJA MUKDENE
Chungking, kovo 17. — 

Kinijos valdžios kariuome
nė atsiėmė elektros stotį 
pietiniuose Mukdeno pak
raščiuose iš komunistų, ku
rie buvo trumpai ją užval
dę.

Pranešta, kad elektros ir 
vandens patarnavimai at- 
steigti, bet dėl nešvaros 
Mukdene siaučia mirtinų 
ligų epidemija.

Užginčija Metalų 
Vežimą iš Japonijos

TOKYO, kovo 17. — Gen. 
MacArthuro ekonominis 
štabas šiandien užginčijo 
Rusijos spaudos raportus, 
kad Amerikos kariuomenė 
veža brangiuosius metalus 
iš Japonijos į Ameriką.

Maj gen. W. F. Marąuat 
sakė “Milijonai dolerių ver-

mo ir brangakmenių tebėra 
po militarine apsauga, Ja
ponijos banko vaituose.”

RUSAI SAKO IRANAS 
SULAUŽĖ SUTARTIS

MASKVA, kovo 16. — 
Laikraštis Izvestija šian
dien rašė, kad šiaurės Ira
no aliejaus laukai yra “pir
maeilės reikšmės’ ’ Rusijos 
apsaugai, ir sakė Iranas 
keturiais atvejais sulaužė 
sovietų-Irano 1921 m. su
tartį, dupdant U. S. ir bri
tų bendrovėms aliejaus 
koncesijas, anksčiau laiky
tas Rusijos.

Tas valdžios organas taip Į čiam, bet reikia gelbėti tiek 
pat kaltino Iraną “grąsini- t žmonių, kiek ■ galima. Pa- 
mu” sovietų apsaugos ir klaustas ar jis važiuos Ru- 
ieškojimu priemonių sukur- sijon, Hooveris sakė tik, 
styti karą tarpe sovietų są- kad važiuos “visur, kur rei- 
jungos ir kitų valstybių. kia.”

Rusai Šeimininkauja Prancūzijoje, 
Pagrobia, Išveža 'Sovietų Piliečius'

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Lenkų studento Laptchin- 
skio pagrobimas Paryžiuje 
vis dar tebėra prancūzų 
laikraščių aktualija. Tačiau, 
juo toliau atidengiama dau
giau paslapties. Policijai 
pavyko sužinoti, kad “Lap- 
tchinskis” visai nebuvo 
lenkas, o vadinosi rusas 
Teodoras Kolesevas, gimęs 
1922 metais Maskvoje ir 
pereitų metų vasarą pabė
gęs iš rusų stovyklos Pran
cūzijoje.

Prancūzų Policija Skaito 
Byla Baigta

Atrodo, kad prancūzų 
policijai tęsimas pagrobėjų 
paieškojimo visai nemalo
nus ir kai kam nepatogu, 
kad šis reikalas visai ne
iškiltų į šviesą.

Pašnibždomis kalbama, 
kad visas šis pagrobimas 
įgauna diplomatišką formą 
ir reikia tylėti, jei norima 
išlaikyti šiltą vietą.

Pagrobėjų nesurado. Bet 
ar juos ieško? Taip, tik 

ant pirštų galų...
3,000 ‘Rusų* Yra Uždaryti

Beauregard Lageryje
Netoli Paryžiaus yra so

vietų piliečių lageris, ku
riame “pagrobtieji” laukia 
grąžinimą j| Rusiją, Lenki
ją ar Baltijos valstybes. 
Tarp jų yra nemaža ir lie
tuvių, kurie iš ten negali 
nei pabėgti, nei susirašyti. 
Tai lyg kokia sala vidury

Hooveris Išskrido
Padėti Badaujantiems
NEW YORKAS, kovo 17. 

— Buvęs Prez. Herbert 
Hoover š’j rytą lėktuvu iš
skrido į Prancūziją, kur jis 
pradės studiją maisto rei
kalavimų Europoje. Drauge 
su juo išvyko devyni pagel- 
bininkai, kurie išbus Euro
poje apie penkias savaites.

Hooveris sakė darbas pra
dedamas pervėlai, kad pa
dėti kiekvienam badaujan

Prancūzijos. Prancūzų val
džios organai visai nesiki
ša į stovyklos vidaus rei
kalus ir pašaliečiams sun
ku žinoti kas ten dedasi.

Kiek iš tų 3,000 savo no
ru norį grįžti Rusijon sun
ku pasakyti, bet kiek iš 
jų yra pagrobti rusų poli
cijos, tai galėtų pasakyti 
NKVD viršininkas Prancū
zijoje majoras Berecinas. 
Susitarimas, Kuriuo Rusai

Gaudo ‘Savo’ Piliečius
Karui pasibaigus, tarp 

Rusijos ir Prancūzijos vy
riausybių 1945 metais bir
želio mėn. 29 d. buvo pasi
rašytas susitarimas pagal 
kurį visi sovietų piliečiai 
gyveną Prancūzijoje ar jos 
valdomoje teritorijoje turi 
būti prievarta grąžinami 
Rusijon.

Tačiau kiekvienu kartu 
jie turi kreiptis į prancū
zų policiją, kad ši jiems pa
dėtų padaryti “pagrobimą,” 
bet iki šiam laikui nei kar
tą rusai nesikreipė pagal
bos į prancūzus ir patys 
vieni atlikdavo šią “opera
ciją.”
Belgijoje, Olandijoje Vyksta

Panašūs Pogrobimai 
Rusai visai neslepia, kad 

Kolesevo pagrobimas Pary
žiuje dienos šviesoj esąs jų 
darbas. Kad pateisinus šį 
darbą, jie turi stiprų argu
mentą: anglų-amerikiečlų- 
rusų susitarimą, kuris jiems 
duoda teisę po vokiečių su
mušimo susigrąžinti savo 
piliečius, nežiūrint kokioj 
Europos šaly jie būtų. Jei 
jų pilietis nenori grįžti į 
savo “rojų,” jie gali pavar
toti jėgą.

Olandijoje vyriausybė 
perspėjo savo valdininkus, 
kad jie prižiūrėtų, kad so
vietų piliečių grąžinimas 
vyktų tvarkingai, tuo tar
pu Belgijoje po kelių “pa
grobimų” teisingumo minis
tras išleido įsakymą, kad 
visi “pagrobimai” Belgijoje 
yra draudžiami.

Tačiau, nežiūrint j tai, 
NKVD agentai tebetęsia 
“medžioklę” ir papildo la
gerius naujomis aukomis.

Vyt. Arūnas

Kaina 3 centai

SVEIKINAME GARBINGĄJĮ SVEČIA
Vakar J. E. Vyskupas 

Petras Būčys, Tėvų Mari
jonų Generolas, dalyvavo 
Chicagos ir apielinkių lie
tuvių katalikų metinėj kon
ferencijoj ir pasakė labai 
svarbią kalbą paliesdamas 
šiandieninius religijos klau
simus, papasakodamas apie 
Lietuvos tremtiniui padėtį, 
ir lietuvių tautos kovą dėl 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Konferencija Garbingąjį 
Svečią sutiko nepaprastu 
entuziazmu. Jo Ekscelenci
ją atlydėjo į; Šv. Jurgio pa
rapijos salę, kurioj įvyko 
konferencija, Generalinis 
Vizitatorius kun. dr. K. 
Rėklaitis, ir Provincijolas 
kun. J. Jančius.

J. E. VYSKUPAS PETRAS BŪČYS, MIC.

KATALIKU KONFERENCIJOJE DALYVAVO 500
Šv. Jurgio parapijos salėj 

įvykusioje katalikų konfer
encijoje vakar dalyvavo a- 
pie 500 delegatų ir svečių, 

t kurie savo rezoliucijose: rei
kalavo, kad Rusija atimtų 
savo kariuomenę iš Lietu
vos; protestavo prieš bolše
vikų pastangas tremtinius 

i prievarta grąžinti Rusijon; 
pasiryžo dirbti organizacijo
se ir paremti Amerikos Lie
tuvių Tarybos darbą

Konferencija pradėta iš
kilmingomis šv. Mišiomis. 
kurias atnašavo kun. dr. J. 
Prunskis. Pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC. 
Konferenciją malda atidarė 
kun. Ig. Albavičius.

Prezidiuman išrinkti: adv. 
F. Mastauskas — pirm.; A. 
Budrys ir J. Bujanauskas — 
vice pirm.; Pakeltienė Ir Sa- 
kalaitė — sekr.

Lietuvos vardu konferen 
ciją sveikino konsulas dr. P 
Daužvardis. Tarpe dalyvių 
buvo dr. ir p. Račkai, inž. 
A. Rudis, N. Gugienė, kuni
gai Rėklaitis, Martis, Jan-

Vol. XXX

J. E. Vysk. Petras Bū
čys, kun. Jančiaus ir kun. 
dr. Vaitkevičiaus lydimas, 
atvyko Chicagon praeito 
šeštadienio vakarą. New 
Yorkan iš Romos atvyko 
prieš pusantros savaitės. 
Jo Ekscelencija tuoj pra
dės vizituoti Tėvų Marija 
nų įstaigas Amerikoje.

Chicagos lietuvių katali
kų visuomenė nuoširdžiai 
sveikina J. E. Vyskupą Bu
čį kaipo buvusį savo vadą, 
buvusį vyriausią dienraščio 
DRAUGO redaktorių, didį 
mokslininką, ir Lietuvos ir 
jos išeivijoje suvaidinusį 
labai svarbų ir ryškų vaid
menį kaip religijos, taip 
kultūriniame gyvenime ir 
švietimo srityje.

J čius, Miciūnas, ir Naudžiū- 
| nas, L. šimutis ir Ig. Saka- 
I las

'Žaidė' su Granata;
130 Sužeista, 3 Žuvo
BERLYNAS, kovo 16.— 

Trys asmenys buvo užmuš
ti ir 130 sužeista šiandien, 
kuomet “naujokas” polici- 

[ ninkama netyčia atidarė ran
kinę granatą ir įmetė ją į 

į sukrautą amuniciją. Nelai
mė įvyko kieme, kur poli- 

I cija buvo sukrovusi iš vo
kiečių atimtą amuniciją ir 

į ginklus.

KALENDORIUS 
j Kovo 18 d.: Šv. Kirilas 
iš Jeruzalės; senovės: Ei
mutis ir Vainia.

Kovo 19 d.: šv. Juozapas 
i Mari jos sužiedotlnis; seno
vės: Prutenis ir Vogedė.i -— ------------------ -

ORAS
Giedra. Nešalta.
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Nauji Spąstai Išvirintiems Lietuviams
Vakarų Vokietija (LAIC)

— Kelintas mėnuo dedamos 
pastangos moraliai paveik
ti išvietintus lietuvius grįž-

Lietuvių Taryba, kuri žodžiu 
ir raštu, tiek asmeniškai, 
tiek per memorandumus, kur 
tik galėdama, tremtinių var-

ti į sovietų okupuotą Tėvy- • dą energingai gynė ir gina. 
nę. Šioje akcijoje vartoja- Į ALT akcijos išdavos bu
mas įvairių-įvairiausias spau 
dimas — propaganda, iki

vo praneštos LAIC kovo 6 
d. Žinių ekstra santraukoje

šmeižtų kampanijos per ra- (žiūrėk ALT akcija trem- J
dio, laikraščius ir šiaip įvai- tinius ginti).
rius paskvilius imamai. Ta Tuo pačiu metu, Maskva
kampanija vienodai liečia visu rimtumu pradėjo ruoš-
lietuvius, latvius ir estus. 1 ti naujus lietuviams spas-
Vietomis buvo šaukiami net I tus. Tolerancijos įspūdžiui
specialūs mitingai, kur įvai- nudaryti, iš Sibiro buvo grą-
rūs (dažnai užsimaskavę) j žinti net keli 1941 metais
auksaburniai bandė baltie- deportuoti visuomenės vei-
čius įkalbinėti grįžti į “tė- kėjai, kurie Stalino prospek-
vynę”, prisidėti prie kraš- tu (anksčiau Laisvės Alėja)
to “atstatymo”, pamiršti: Kaune bevaikštinėdami, lyg
“senas skriaudas”, tarytum i savaimi turėjo išsklaidyti iš-
Pabaltis nebūtų svetimųjų vietintų lietuvių baimę grįž-
okupuotas, žiauraus masko- j ti namon.
lio niekinamas. Susidarė kei- • Tarpe Kaune pasirodžiu-
stoka padėtis: metu kai at-' šių minimi sekantieji visuo-
sakingi valdžios sluoksniai menės veikėjai: Cesevičius,
M ashingtone, raštu ir žo-į V. Žygelis, dr. L. Bistras,
džiu, kartote kartodavo ne- K. Ambrozaitis, J. Dovydai-
versią baltiečius grįžti na-i tis, Augustauskas ir net ku-
mon, kai kurie okupacinio, nigas V. Mironas.
aparato pareigūnai daryda-! Žinoma, šios visos pavar-
vo viską, kad baltieči us mo- j dės lyg netyčiomis, diena iš
raliai pastatyti į, galimai • dienos, minimos Maskvos
sunkesnes trėmimo sąlygas, imperializmo lietuviškose
tuo juos spaudžiant pakeis- ekspozitūrose USA kaip
ti nusistatymą ir pasisaky-: “Laisvė” ir “Vilnis“.
ti už grįžimą. Tokia tai tikroji prasmė

„ ,. . , x, . kai kurių iš Sibiro trėmimo ;Ypatingai plati okupaci- , Lietuvon at
mų pareigūnų tolerancija Į.
buvo rodcma įvairaus plau- _____________
ko žinių agentūros ir pu-i., ■ ■ i . ■
siau-oficialaus pobūdžio laik LlGiUVfŽH AUSlTSlIJOJG 
raštinėms redakcijoms U. S.
okupuotoje Vokietijoje, ku- New York (LAIC) — Aus 
rios, neišskiriant ir vokie-! ^ralijos sostinėje Brisbane 
čių kalba leidžiamų laikraš- yra aP^e septynetas lietuvių 
čių, belenktyniaudamos bal- Į šeimų, kurios labai sieloj a- 
tiečius pravardžiavo fašis- 8* Lietuvos reiaalais. Kita- 
tais, kriminalistais, hitlen- me Australijos mieste — 
ninkais, ir t.t. ’'"’i ! Sydnejuje — lietuvių yra

i žymiai daugiau. Jie net tu- 
Su šia visa kampanija ne-! rį gU(jarę lietuviu draugija.

nuilstamai kovoja Amerikos ________ "

DINGUSI

Suzzane Kurtis, iš Madi- 
son, Wis., be žinios dingusi. 
Ji buvo studentė Edgewood 
Akademijos. (Acme-Draugas 
telephoto)
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VISŲ SPALVŲ

GAL.
geriausia 

Išorine Maliava

Vnitized Plaunamą Sienoms I’opiera 
numažinta kaina. Apkai ponia dykai.

SAN1TAS—Klijonkės (Oil Ciotli), Vir
tuvėms Ir Maudyklėms.

NORMAN
BERLAND

NAUJOJ VIETOJ

3644-46 W. 26th ST.
Near Drake Avė.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndal« 0104

Mpb Galim Rekomenduoti Atsakoirdn* 
kuh Maliavotojus ir Poperuotojua.

z

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERAIION 

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

4,.-...

Stoka ligoninių
Washingt«n, D. C. — A- 

merikos ūkio organizacijų 
vadai skelbia, kad Jungtinių ! 
Valstybių 1,300 apskrityse , 
stoka ligoninių ir sveikatin
gumo centrų. Prašalinimui 
to, vyriausybė turėtų bėglu 
penkių metų išleisti 375 mi- 
lionus dolerių.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)
4003 S. Archer Avė.

VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečhid. pagal sutartį.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” Ir 
“Muskulų Skausmų“.
. . . Vartokite,. . .

HEALTH KESOK1 MINĖKAL 
BATU DRISKĄ 

1 uiajšukas .užtenka 10 
maudymams.

KAINA 7’lKTAi — $1.00
Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas • neturi, 
siųskite savo užsak\mus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.. »?■***'. ^ * *Laboratories' •— Chicago, 111.
S<mt hsaidiceiai. kreipkitės į HllIM- 
KUg I»RVOS. 3301 S. UalKte-1 St.

3E

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051

A. A.
ALEKSANDRAS

STULPINAS
Gyveno 4 321 So. Artesian

Avė. Tel. l.AKayette 04 4 3.
Mirė Kovo 16 d.. 1946. 7

vai ryte. sulaukęs pusės ainž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš

Šiaulių apskr., Papilės parap. 
ir Papilės miestelio.

Amerikoje išg.vvėno 38 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

seserį Mortą. Anužienę (po 
pirmu vyru Stonkienė), jos 
2 dukteris: Marijoną Stankus 
ir seselę M. Teresiją (šv. Ka
zimiero Vienuolyne) ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Lietuvoje paliko:žmoną Ag
nietę, 2 dukteris: Agnietę ir 
Malviną, sūnų Juozapą ir 3 
anūkus ir kitus, gimines.

Priklausė prie Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 6-tos 
kuopos.

Kūnus pašarvotas John P. 
Kudeikio koplyčioje, 4 330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Kovo 20 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Avė. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
(Brighton Park) parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo. stsers duk
terys ir kitos giminūs.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B, Petkus, GKG. 0142.

A. A.
ELENA NARBUTIENE 

po tėvais Šimkutė
Gyveno 4268 S. Maplewood 

Avė.
Mirė kovo 17 d., 1946, 7

vai ryte. sulaukusi pusės umž. 
Gimė Lietuvoje^ Raseinių

apskr. ir parapijoj.
Paliko dideliame nuliūdime 

duktė Stanislava Ludkevioz;
2 anūkės: Elena Ir Rayniond, 
brolio sūnus Antanas Šimkus 
ir jo moteris Elena, sesers vai
kai: Elena Shillngas, Jonas
Samuilis ir Sopina Juozapavi
čius ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė prie Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų Draugijos. 
Kūnus pašarvotas Liulevičiaus 
koplyčioje, 4348 S. California 
Ąve. Ijuidotuvės įvyks ketvir
tadieny, kovo 21 d. iš koplyčios 
8:30 vai ryto bus atlydėta į 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Anūkės, Bro
lėnai Ir Seserėnui.

Laidotuvių Direktorius La- 
chavvicz ir Sūnai, Tel. CANal 
2515.

Patark ir padėk kaimynui 
“Draugą’

Tek: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptic Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

DR. VAITUSH. OPT.
, LIETUVIS

garaat*
Palengvina akių įtempimą, kurte 
" priešą atimi galvoa skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnmo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregya- 
fcf- Prirengia teisingai akinius. VI- 

atsitiklmuoae egzaminavimas 
m elektra parodančia ma- 
klaidaa. Speciali atyda

atkreipiama į mokyklos Talkus.
Kreivos aky* atMalaomoa.

▼▲ULNT>OS; aso 1« ryto Iki » v.
•atartj.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KRŪVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurte nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priešas- 
tiea spalvų neregejimo — (color
hUncine—), kreipkitės yris 
Apattmn išgydyti.

Tel. — YARtls 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir 7 Iki 8:!0 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CIUROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5626 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—« P. M.

Baturdaya B A. M. to 8 P. M.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akintų, kurie prašalina 

visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0628, Chicago 

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

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

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tet .... Vntginia 188$ : nn a ATkAMŪN A(DR. AL. RACKUS Ult K AIK0CIUNW
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankos)

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Res. Tel. REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Ilalsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

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.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Kd.
Ofiso Tel.: PROspect 6440 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išaklrlant trečiad. Ir sekmad.

/SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

reL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tet REPublic 7868

Emu 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HKIKlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANal 0257
Bes. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

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

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

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68C3 W. Cermak Road 

BERWYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Benvyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 ’ 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Benvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERVVYN 6200

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

Tel. YARds S146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

fabriko į ju&~pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOM MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir ieštadie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK PRITAIKYMAS AKIMV

TOWEB OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 M1LVVAUKEE AVENUE

(kampui lfarshftntd) (kampan North)
 YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Butkienei jos 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.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Narna T«4.! PITI I MAV

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597 

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

s “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS s HEI.P WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HF.LP WANTED 
ADVFRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 8488-9489

HEI.P WANTED — VYRAI

REIKIA
RAKANDŲ

PATAISYTOJI
Pastovus darbai, geros darbo są- 
ygos. Atsišaukite.

PRITIKIN FURNITURE 00. 
1008 W. ROOSEVELT RD. 

VYRO REIKIA
Pieną Išvežioti. Ex-service vyrą 
pageidaujama. Gera mokestis ir 
komisas.

Atsišaukite
WESTERN UNITED DAIRY CO. 

7659 S. Harvard 

PROSYTOJO
Pataisytojo moterų dresed, siūtus 
ir kautus.

GERAS PASTOVUS DARRAS
Motoru Snecialty Krautuvėje.

RREIPKIIĖS 7 AIKŠTE _ 
SAMDYMO OFISE 

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

HELP WANTED — MOTERYS

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

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

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

320 E. 21ST. ST.
MERGINŲ

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

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chleago Avė.

BINDERY — MOTERŲ
Su ar be patyrimo. Gera mokestis, 
malonios darbo sąlygos.

THE TENGWALL CO.
500 S. Peoria St.

P0WER MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

Reikia tuojaus.
D. M. KERR MFG.

1954 W. GRAND AVĖ.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Patyrusių ar ne. Įdomūs darbai, 
gera mokestis.

PEERLESS COAT FRONT CO. 
500 S. Peoria ------ MON. 4194

W O M E N
Por fountain work. Full or part 
time. Meal allovvances. Uniforma 
fumished, good salary with op- 
portunity for advancement.

NEISNER BROS^
3122 W. 63rd St. Miss Hagan

HEI.P WA\TED — VYRAI

MERGINŲ 
ARBA MOTERŲ

Pakuoti ir peržiūrėti rašomą po- 
pierą. Lengvas pastovus darbas.

| Atsišaukite:
CHICAGO ENGRAVING CO. 

822 W. Washington

ASSISTANT BOOKKEEPER 
AND GENERAL OFFICE 

W0RKER
i Knowledge of typing. 40 hours 
week. Paįd vacations, pleasant 
working conditions.

FOREMAN MFG. CO.
5353 S. State St.

Mes galime gyventi be drau
gų, mes galime gyventi be kny-' 

i gų, bet civilizuotas žmogus ne- 
! gali gyventi be virėjų.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Chameeky Wladistow, gy
venę Manila, Philippine Is
landą.

Čiurlionis Juozas, sūnus 
Igno, iš Leipalingio, Seinų 
ap., spėjama gyv. Čikagoje.

Čižienė-Ciraitė Kristina, 
iš Merkinės, ir jos vyras 
Čižas Julius, gyvenę Čika
goje ar Bostone.

Diksienė Ieva.
Duoba (ar Doba) John.
Gelgaudienė - Butkutė Vi

ktorija, išvykusi iš Kuršėnų, 
gyv. Detroit, Mich.

Gražulienė - Stenionytė A- 
delė, iš Užgirėlių km.( Dar
sūniškio parap.

Grigaitis Juozas, gyv. 
Bostone.

Grinytė Anelė, ištekėjusi, 
bet vyro pavardė nežinoma, 
išvažiavusį iš Leliūnų, Pa
girio vai., gyvenusi Brook- 
lyne ar Čikagoje.

Gudas Juozas, kil. iš Ba
rysų km., Linkuvos vaisė., 
Šiaulių ap.

Jančienė - Adomonytė Ve
ronika, iš Ramaškonių km., 
Anykščių vai., ir jos vyras 
Frank Janėys, gyv. Phila- 
delphia, Pa.

Jankevvitz Cecelie, kilusi 
iš Žagarės, gyv. New Yorke.

Jankovvska - Kryger Hele
na, jos vyras Jankovvski Ka- 
simir, ir jųi sūnus Romuald,

HEI.P VVANTED — MOTERYS

Gaisras negesinamas iš
siplečia.

HELP VVANTED — VYRAI

Polishers ir Buffers
PATYRUSIŲ

54 VALANDOS Į SAVAITE
PIRMOS KLESĖS EXHAEST SISTEMOS 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

ATSIŠAUKITE

SLOAN VALVE CO.
4350 W. Lake St.
SAMDYMO OFISAS 

NUO 7 RYTO IKI 4.30 POPIET

SOUTH SIDE HOTELIUI 
REIKIA

Patyrusių tarnaičių. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Malonios 
aplinkybės. Ateikite stoti darban. 

1547 E. 67th PLACE 
BUTTERFIELD 1200

MOTERIS ’
Apvalymo darbams kepykloje.

804 S. PUDASKI RD. 
TEL.: KEDzIe 1760

MADRIDAS, kovo 16. — 
Ispanijos užsienių ministe
rija, pranešdama apie at
sakymą į U. S. “baltą kny
gą” dėl gen. Franco rėži
mo, sakė Ispanija išlaikė 
savo “nepriklausomybę vi
su laiku civilio bei Europos 
karų metu,” ir sakė iš 15 
U. S. valstybės departa- 
tamento paskelbtų doku
mentų tik du palietė J. A. 
Valstybes, neg kiti kalbėjo 
apie 1940 ir 1941 metus, 
kuomet Amerika, “kaip Is
panija, buvo neitrali vals
tybė.”

HELP VVANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS EE

MERGINŲ
PATYRIMO NEREIKIA

VYNIOTI IR PAKUOTI SALDAINES 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

GERA MOKESTIS — MfiNESINI BONAI 
DAUG KITŲ DARBININKAMS NAUDŲ

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

RADIO

200 MERGINŲ
Del Mūsų Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA 

71 r. PRADEDANT — 16 e. PO 4 SAVAIČIŲ 

Automatiškas Pakėlimas Iki

94 CENTŲ

Pastovūs Darbai

MOTOROLA
CALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.

SAVOJOJ KATEDROJ

Mirusio kardinolo J. Glennon palaikai jau parvežti iš 
Airijos į St. Louis ir iškilmingoj procesijoj iš kardinolo 
rezidencijos atlydėti j katedrą. Nuotraukoj taipgi mato
me vieną kunigą nešant kardinolo raudonąją skrybėlę. 
(Acmė-Draugas telephoto)

gyvenę Bethlehem, Eliza- 
beth, ir Brooklyn.

Janus (Jauškevičiaus) Ed 
vardo, našlė ir duktė Clara 
bei sūnūs Alfonsas ir Pet
ras, gyv. Daleville, Dorsey- 
ville, ar panašiu pavadini
mu mieste, Pennsylvania 
valstijoje.

Jenčauskis ar Jančauskas 
Jonas, gyv. New Yorke.

Jocienė - Norbutaitė Ma
rė, gyv. New Yorke.

Jonaitis Antanas, iš Nu- 
rušaičių km., Stačiūnų vai., 
Šiaulių ap., gyvenęs New 
Yorke.

Jonušienė, gyv. Baltimore, 
Kazio Jonušo našlė ir vai
kai.

Jonušys Jonas, sūnus Da
nieliaus, kilęs iš Skapiškio 
vai.

Juodeika Teofilius, sūnus 
Adomo, gyv. Philadelphia, 
Pa. *■ A''

Juozapaitytė Marytė, au
gusi Armonaičiuose, Šiaulių 
ap., prieš ištekėdama gyve
nusi Brooklyn, N. Y.

Kalminienė - Baldauskaitė 
Stefanija.

Kasperavičiūtė Magdale
na, gyv. Bostone.

Kiaurakis Zenonas, gyve
nęs Telšiuose ar apskrity, 
dabar J. A. V.

Kiaurakytė Uršulė, gyve
nusi Telšiuose ar apskrity, 
dabar J. A. V.

Kluonis, ar Kluonys Pra
nas.

Krakauskas Vincas, iš 
Mockavos.

Kurtų šeima, kil. iš Kau- 
no, gyv. Daleville, Dorsey- 
ville, ar panašiu pavadini-

_ *
Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 

* —•
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS 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
Rafttinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

SeStadienį Ud 2-ros valandos po pietų.
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Kaip Praėjo jR,

World Bill Of Rights Ass'n Mitingas
New York (LAIC) — Mi

tingas praėjo dideliu pasi
sekimu ir pakelta nuotaika.! 
Norintieji susipažinti su mi
tinge priimtomis rezoliuci
jomis ir pasakytomis kal
bomis tesikreipia į organi
zacijos būstinę: 103 Park 
Avenue, Room 511, kur jie 
galės gauti ištisus stenogra
mų tekstus.

Tarp kitko, organizacija 
turi atsispausdinus pagrin
dinę rezoliuciją senatoriaus 
Kenneth Spicer Wheery kal
bą, kongresmano Alvin O’- 
Konski kalbą, Edward T. 
McCaffrey (National Com- 
mander The Catholic War

mu mieste, Pennsylvania 
valstijoje.

Kvajauskas Juozas. 
Lanauskienė Elzbieta,

gyv. Detroit, Mich.
Lapinskaite Adelė.
Lapinskienė - Daukšaitė, 

duktė Simono, iš Alytaus.
Leinart Fritz, kil. iš Gel

gaudiškio vai., gyv. New Ha 
ven, Conn. I

Libimirtskas Jurgis, sū
nus Juozo, išvykęs Ameri
kon iš Pakruoštėlės, Survi
liškio vai.

Maksvytis, kilęs iš Salan
tų, Kretingos ap.

Mamkienė - Raštutaitė A- 
nelė, gimusi Šylių km., Nau
miesčio vai., Tauragės ap.

Matukienė Morta.
Matusevičius Damazas, iš 

Jonavos, gyv. New Yorke.
Mickienė - Petkaitė Apo

lonija, duktė Juozapo.
Mikučionis Aleksas.
Mikuta Jonas, gyvenęs 

Telšiuose ar apskrity, dabar 
J. A. V.

Mikutaitė Marija, gyvenu
si Telšiuose ar apskrity, da
bar J. A. V.

Nagrockis Antanas, gyv. 
New Yorke.

Paledžius Rokas, gyv. Bos 
tone.

Palenčius Pranas, Oskaro 
Papendiko brolis, gyv. Či
kagoje.

Paulauskienė Julia, gyve
nusi Brockton.

Petrauskas Jonas, iš Ja- 
kėnų km., Salako vai., Za
rasų ap., ir jo vaikai.

Petrusenicz Adam, gyv. 
Philadelphia, Pa., Richmond 
Street.

Pi pynė Juozas, gyv. Phi
ladelphia, Pa.

Poškaitė Julija, gyvenusi 
Pittsburgh, Pa.

Pliuškys Antanas, gyve
nęs Telšiuose ar apskrity, 
dabar J. A. V.

Pliuškytė Rozalija, gyve
nusi Telšiuose ar apskrity, 
dabar J. A. V.

Prošogalavičienė (ar pa
našiai) - Laurinavičaitė, ki
lusi iš Raudondvario vai., 
Kauno ap., gyv. Trenton.

Puluikaitė Zosė, iš Pan
dėlio vai., Rokiškio ap., gyv. 
Pittsburgh, Pa.

Puodžiūnas Jurgis, gyv. 
New Yorke.

Pupšaitė Barbė, gyv. New 
Yorke.

Raila, Antanas ir Kazys, 
sūnūs Railienės - Puzinai- 
tės, kilusios iš Vabalninko, 
gyveną Chicagoje.

Ramanauskas Ant anas, 
gyv. Waterbury, Conn.

Riebžda Pranas.
Reill Gustavas, iš Kidulių 

vai., gyv. New Haven, Conn.
Reinert Augustas.
Rėklaitis Gustavas, iš Jur 

barko, gyv. New Haven, Con 
necticut.

Consulate General of 
Lithuania

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

E5=

Veterans) kalbą, Louis Wald 
man (Labor Attorney) kal
bą ir sekančias, paskirų tau
tinių grupių atstovų mitin
ge pasakytas kalbas: Milan 
Obradovich (Vice-president 
Serbian National Defense 
Council), Peter P. Jurchak 
(President, Slovak League 
of America), Joseph F. Cze- 
chlewski (Vicei-president Co- 
ordinating Committee of A- 
merican-Polish Associations 
in the East), Charles F. Pau 
lauskas, Jr. (atstovas The 
Lithuanian R. C. Federation 
of America), Richard Her- 
manson (atstovas the Unit
ed Latvian American Com
mittee), Dr. James S. Shinn 
(General Field Director the 
Korean-American Council), 
Joseph Urban (Pastor, Free 
Reformed Church of the 
Bronx), Miss Anna Salin 
(suomių kilmės amerikone) 
ir Dr. John Torpats (Cent
ral Committee of Estonian- 
Americau organization). Pri 
reikus galima gauti ir su
trumpinto teksto kalbas.

Maloniam palengvini
mui bandyk š| Svarų, 
naują, patikrintą, bū
dą atliuosuot papras
tą stėnų gėlą. Tik už
dėk vieną Johinson’s 
B A C K PLASTER’Į 
ant pat skaudamos

■rieto*. Švelnins jo vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarą, sujudina kraujo apy
taką, sklaido jo prltvinimą, lengvina 
skausmą, šilta multino priedanga lai
ko Šilimą viduj, žalti lauke—duoda 
nuolatinę atramą—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO, Johnson A John
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

BACK PLASTER

žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

mARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS 

RADIO LAIKRAŠTIS. —
KASDIENINIS 

IGTAS BAL. 11, 1933

MFC - 1450 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 0:80 
valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaL vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiil 2242

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

fkfefelSlfefcMIB''K
ftlą pinigų sumą KEIRTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra paslryjiml išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOI/OS bfldu padėti Veteranams Jsigytl 
naują, arba seną. namą., statyti naują arba remontuo
ti dabartlnĮ savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaid.ų. pagal Q. I. Blll of Rights patvarkymus.

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

„ VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MO ZERIS, SEC’Y
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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Atsišaukimas

BROLIAI IR SESERS LIETUVIAI VISAME 
PASAULY
1946 metų vasario 16tąją minime itin sunkiu lietuvių 

tautai metu. Tą dieną prieš 28 metus buvo paskelbtas 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Šis po
litiškai aukščiausias kiekvienos tautos siekimas nebū
tų buvęs įgyvendintas net ir palankioje ano meto tarp
tautinėje padėtyje be didelių kraujo ir darbo aukų, ku
rias sudėjo kariai savanoriai nepriklausomybės kovų 
frontuose ir visa tauta, negailėdama paskutinių savo 
darbo vaisių.

Neilgai, palyginti, betruko mūsų nepriklausomas val
stybinis gyvenimas. Jį parbloškė naujas karo viesulas. 
Šiam karui pasibaigus, grobuoniškų despotijų paverg
tos. tautos atgavo laisvę. Tuo tarpu mūsų kraštas drau
ge su kitais Pabaltijo kaimynais tebeturi nešti karo 
eigoje primestą rusų okupaciją, kas reiškia pavergtos 
tautos sistematingą naikinimą. Dešimtys tūkstančių 
lietuvių išžudyti arba nugrūsti į Sibirą ir žūsta, ten 
lėta mirtimi.

Vasario 16-tąją šiais metais minint, smarkiau suplaks 
lietuvio širdis ir pavergtoje tėvynėje, ir niūriuose Alta
jaus ar Kazachstano plotuose, ir šiauriniame Urale ar 
Jenisejaus žiotyse prie Lediniuotojo vandenyno, ir ka
ro tremtinio, beklaidžiojančio po Vokietijos griuvėsius, 
ir išeivio, įsigyvenusio anapus Atlanto ir dar atsime
nančio, ar tikį iš tėvų pasakų žinančio gimtąjį tėvų 
kraštą. Ir kiekvienam ta pati mintis galvoje: kada pa
galiau Lietuva vėl bus laisva?
KARAS BAIGĖSI, BET TAIKOS DAR NĖR

Karas pasibaigė, o pasaulis vis tebelaukia taikos, pa
stovios ir teisingos taikos. Laukiame jos ir mes, lietu
viai. Mūsų tėvynės užgrobimas ir klastingas jos pri
jungimas prie Sovietų Sąjungos yra vienašališkas ag
resijos aktas, tarptautinių santykių neįteisintas. Mes 
norime tikėti, kad jis niekad ir nebus įteisintas, kaip 
prieštaraująs didiesiems principams, išreikštiems Jung
tinių Tautų Chartoje.

Mes žinome, jog šiuo metu pasaulyje rungiasi dvi idė
jos: senoji, grindžianti tarptautinius santykius didžių
jų jėgos ir interesų kombinaeijomis, ir naujojĮ — sie
kianti visų tautų laisvės ir solidarumo pagrindais su
kurti pasaulinę tautų bendruomenę, kurią saistytų ant- 
nacionalinės teisės normos ir kurioje tiek didžiosios, 
tiek mažosios tautos turėtų savas teises ir prievoles. 
Mes suprantame tačiau, jog toji nauja santvarka tėra 
kūrimosi tarpsnyje, vos užuomazgoje. Iš antros pusės, 
matome, kad Sovietų Sąjunga siekia išspręsti tarptau
tines problemas panslavistinio imperializmo dvasia ir 
jėgos svoriu įteisinti savo agresiją prieš mažąsias tau
tas. Negalime tad būti tikri, jog teisėtas ir teisingas 
mūsų reikalas ras greitu laiku palankų išsprendimą.

Lietuviai visame pasaulyje! Koks belauktų šiais me
tais mūsų valstybinio klausimo sprendimas, stiprinki
me savy pasiryžimą tęsti kovą už mūsų tautos laisvę 
ir nepriklausomybę. Ir nepalankiausiu atveju, ir sun
kiausiomis sąlygomis, tęskime tą kovą lietuvišku ryž
tumu ir atkaklumu, nugalėdami neviltį ir nusiminimą.

Svetur esantieji, atminkite, jog pavergtoje tėvynėje 
dešimtys tūkstančių geriausių Lietuvos sūnų davė šven
tą įžodį — laimėti laisvę arba žūti — ir jį vykdo. Iš 
Lietuvos miškų gilumos jie tiesia m ūma šiandien ran-
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ką susijungti nepalaužiamoje kovoje dėl laisvos, nepri
klausomos, demokratinės Lietuvos, šiandien mes nesa
me vieni toje kovoje. Nuo Petsamo ligi Juodųjų jūrų, 
nuo Egėjaus ligi Persijos įlankos mažos ir vidutinės 
tautos visu jėgų įtempimu spiriasi sovietiniam impe
rializmui. Ir Vakarų civilizacijos žmonija stropiai ieško 
būdų įvesti pastoviai taikai heį rimčiai pasaulyje.

Kaip ir visos taiką mylinčios tautos, mes nenorime 
karo, nenorime jo dar labiau už kitus, ne8 mūsų tauta 
yra viena iš daugiausia Europoje dėl karo nukentėju
sių. Bet mes turime pasakyti pasauliui, jog nepripažin- 
sime jokių galybių sprendimo užantspauduoti mūsų tau
tos vergiją ir jos išžudymą. Kol bus gyvas pasaulyje 
bent vienas lietuvis, tol bus tęsiama šventoji išsilaisvi
nimo kova. Mes dėsime visas pastangas, kad mūsų klau
simas, būtų anksčiau ar vėliau iškeltas Jungtinių Tautų 
Organizacijoje. Mes šauksimės į žmoniškumo draugus 
visame pasaulyje, rodydami sovietiškai — rusiško te
roro vis naujai daromas žaizdas mūsų tautai. Mes ne
duosime ramybės pasaulio sąžinei, kol bus išklausytas 
mūsų balsas ir grąžinta laisvė mūsų tautai, kol bus 
paleisti iš koncentracijos lagerių ir laisvon Tėvynėn 
grąžinti iš Sibiro dešimtys tūkstančių lietuvių.
GRĮŠ TIK Į LAISVĄ LIETUVĄ

Išvežtieji Azijos gilumon broliai ir sesers! Jei kas jūsų 
dar yra gyvų ir jei jus kada nors pasieks šis mūsų bai
sas, turėkite vilties net ir sovietinio ištrėmimo praga
re. Ateis ir jums išsilaisvinimo valanda.

Karo tremtiniai lietuviai Vakarų Europoje! Nenu
leiskite rankų, nesumenkėkite smulkiuose rūpesčiuose 
apie duoną kasdieninę, o išsilaikykite sveiko kūno ir 
dvasios, išsaugokite savyje ir savo vaikuose senąją lie
tuvių kalbą, rimtą lietuvio būdą ir negęstamą mūsų 
gražios tėvynės meilę. Būkite organizuoti ir drausmin
gi, atminkite, kad iš kiekvieno jūsų elgesio svetimieji 
gali spręsti apie visų lietuvių gerus ir blogus bruožus. 
Turimo laiko neleiskite niekais, nes jūsų gal laukia 
sunkios gyvenimo kovos, tad pasiruoškite geriau gy
venimui, mokslindamiesi, kaip kas galite, ir tuo kel
dami savo darbo kvalifikacijas. Taip pasiruošę prak
tiškam gyvenimui ir užsigrūdinę ištrėmime, geriau pa
jėgsite išsiversti bet kokiomis sąlygomis ir būsite nau
dingesni tėvynei, kai išmuš grįsimo valanda.

Jums, broliai ir sesers pavergtoje tėvynėje, norime 
tarti paguodos ir suraminimo žodį. Žinome jūsų var
gus ir kančias, lūkesčio sunkumą ir vilties trapumą. 
Tikėkite, jog dirbame kartu vienam tikslui. Dirba, kiek 
išgalėdami, lietuviai visame pasaulyje. Iš jūsų prašo
me kantrybės, didelės lietuviškos kantrybės — neleisti 
užgesti vilčiai ir nenutraukti laisvės kovos, vestinos 
visais galimais būdais.

Į jus, užjūrio broliai lietuviai, laisvų valstybių pilie
čiai, nukreiptos šiandien jūsų senoje tėvynėje pavergtų 
brolių akys, ištiestos tūkstančių lietuvių kankinių ran
kos iš rusiškų kalėjimų ir šaltojo Sibiro plotų. Mintis 
apie jūsų moralinę ir materialinę paramą gaivina lie
tuvius karo tremtinius Europoje. Mes žinome jūsų pas
tangas padėti saviems tautiečiams ir tegalime prašyti 
jas padidinti tiek, kiek pagalbos reikalas didės, o visų 
pirma — atidžiausiai sekti Lietuvos klausimo eigą ir 
nepalikti neišnaudotos bet kurios galimybės pakreipti 
tą eigą Lietuvai palankia linkme.

Sujungę šitaip visų lietuvių jėgas, nukreipę jas į vie
ną tikslą — Lietuvos laisvės atstatymą — ir tvirtai 
pasiryžę kovoti dėl to tikslo ligi galo, galime būti vi
sai tikri, kad jį pasieksime, jei net šitai turėtų įvykti 
gal ir ne taip veikiai, kaip visi to trokštame.

Tas tikrumas juo didesnis, kad mūsų tikslas sutam
pa su bendrąja pasauline raida, vedančia į naują tarp
tautinę santvarką, neabejotinai įsigalėsiančią netolimo
je ateityje. O ligi to laiko stengtis visiems lietuviams 
išlikti fiziškai gyviems ir dvasia nepalūžusiems, kovin
giems dėl savp tautos ir žmonijos geresnės ateities.

Feodalinės Rusijos Romanovų despotija griuvo, ir ant 
jos griuvėsių atsikūrė pavergtų tautų laisvė, o nauja
sis rusiškas despotizmas ir imperializmas atsimuš į vi
sų laisvų tautų organizuotą valią ir nepajėgs sutruk
dyti kurtis naujam pasauliui, kuriame ir Lietuvių Tau
ta atgaus laisvę.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
★

Ambasadorius Kalba Apie Rusų Terorą
Jungtinių Valstybių ambasadorius Sovietų Rusijai, 

p. Harriman, senatoriams pranešė, kad raudonasis te
roras visa pilnuma siaučia Balkanuose, Lenkijoj ir Bal
tijos ' valstybėse.

Kai senatorius Pepper (žinomas pro-rusas) paklausė, 
kaip rusai gali pastatyti okupuotuose kraštuose tokius 
režimus, kuriems dauguma gyventojų nepritaria, am
basadorius Harriman jam ramiai ir nuosekliai išaiš
kino penktosios kolonos tekniką, kurios pagalba kviz- 
lingiškos vyriausybės yra pastatomos. Be to, p. Harri
man stipriai pabrėžė, kad jei kas kvestionuotų tokių 
“vyriausybių’' teisėtumą, vietoje būtų sušaudytas.

Tai šitaip kalba žmonės, kurie smulkmeniškai yra 
susipažinę su Maskvoš tikslais ir priemonėmis jiems 
siekti.

e^aLciuuie.ni-^ uitaityte?
=1^

;{ Laiko Laiptais
ROMANAS
★ Iš PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Su dideliu vargu išlipo iš 

vagono, privažiavę Sobačiją 
Ploščadką.

Prie Marytės durų buvo 
jau 11 vai. Užeiti per vėlu, 
bet ir skirtis nebuvo jėgų.

— Aš taip norėčiau užsi
rūkyti: ar neturit degtukų?
— paprašė.

Marytė su atvira širduke 
nubėgo ieškoti. Vytautas pa
sisiūlė pasiimti pats, kad jai 
nereiktų nešioti.

Ant stalo Maironio raštai. 
Pradėjo abu skaityti... Ne
buvo spaudimo, bet nuo ‘ ‘su
spaudimo’’ Vytautui reikėjo 
laikytis taip, kaip vagone.

Tik briljantas ant Mary
tės rankos atstūmė Vytautą 
atgal. Paėmė jos ranką ir 
paklausė:

— Šitas žiedas nuo Jo?
Marytė nuleido akis į že

mę. Veide blykstelėjo skaus
mo šešėlis vėl jo netekti. Ty
lėjo.

— Gana neaiškumų, pa
nele Maryte. Sakykit atvi
rai. Mylit savo sužadėtinį?
— griežtai paklausė jis pa
dėjęs, greičiau numetęs, jos 
ranką ant jos kelių.

— Negalima mylėti nesa
mo daikto, — atsakė Mary
tė tyliai, su rimta veido iš
raiška, vis žiūrėdama į že
mę.

— Kaip nesamo — apsi-
džiaugė Vytautas: -— O dak-
taras Daunoras? Jūs tokį
pažįstat ?

— Pažinąu, — trumpai
atsakė Marytė: —- bet jo
jau seniai nėra. Jis dar pa
vasarį žuvo nuo nuodingų 
dujų fronte.

Vytautas sumišo. Iš vie
nos pusės džiaugsmas, kad 
nėra tos. kliūties, kuri jį sky
rė nuo mylimos mergaitės, 
iš kitos — gydytojas Dau
noras buvo labai geras, gar
bės vertas, žmogus. Žiauru 
džiaugtis kito nelaime ir ant 
jos staytis savo laimę! — 
ir dar daug kas sukosi jo 
galvoj.

Tylėdami žiūrėjo įi knygą. 
Vytautas garsiai pagalvojo:

— Jeigu jis būtų gyvas, 
nebūčiau aš reikalingas. Tik, 
kai nuo kito atliko...

Marytė visai nesitikėtai į- 
sižeidė:

— Ar aš Jums sakiau, 
kad Jūs man dabar reika
lingas ?

Nemalonioj tyloj Marytė, 
kaip šeimininkė pasiūlė gra
žių vengerkių slyvų, kurių 
tiek daug rudenį Maskvoj. 
Vytautas suvalgė vieną. Bu
vo jau vėlu. Palinkėjęs la
bos nakties, Vytautas šir
dingai paspaudė Marytei ran 
ką ir išėjo.

5.
Sužinojęs, kad Marytės 

sužadėtinis žuvęs, Vytautas 
pasijuto keistam dvasios sto 
vy. Paskui juokinga jam at
rodė įsitaisyti sau visai ne
samą baubą ir jo bijoti.

— Ta mergaitė man bran
gi, tai ir reikėjo eiti tiesiog 
prie tikslo — ir baubus pra
šalinti. šiandien pradėjau 
eiti jau tiesiu keliu.

— Bet, jeigu Marytė jį 
mylėjo, tebemyli ir vis apie 
jį dūsaus? — kiek nusimi
nė Vytautas.

— Bet, ar ji dūsavo Pet-

rovsko-Rozumovske! Jokio 
ilgesio nesimatė, — atsaki
nėjo pats sau.

— Jeigu ji taip lengvai 
užmiršta pirmąją meilę, tai, 
gal būt, jei aš žūčiau, taip 
pat lengvai užmirštų ir ma
ne ir ūžtų sau su kitais... — 
ilgai painiojosi jo mintys. 
Ilgai negalėjo ties bet kuo 
sustoti.J

— Gal ji jo visai nemy
lėjo? Likimas tik suvedė 
juos. Ir šiandien kaip lindo 
prie jos vyrai, kaip vapsvos, 
o ji tik juokės iš to visko. 
Gal ir ten nebuvo jokios 
meilės?.. Kad tik greičiau 
ateitų rytas. Rytoj būtinai 
turiu sugauti pas perpirk- 
lius, du bilietu į Dailės te
atrą ar į operą.

Būti su ja kartu jam da
bar taip norėjos, kad jis 
pats negalėjo suprasti, kaip 
jis lig šiol be jos galėjo rim
ti.

— Ji neturi jokio sužadė
tinio. Jis mirė. Ji jo nemy
lėjo... Už ką gi aš, kvai
las sutvėrimas, ant jos ge
rutės pykau. Ko ji kalta, 
kad juos likimas suvedė. 
Kad aš gyvenau toli, Petra
pily, o jis — Kaune. Min
tys vis sukosi apie tą patį.

Kad išeitų iš to užburto 
rato, Vytautas pasiėmė kny
gą ir ėmė skaityti, dūmda-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tų nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. oi Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

BS?

mas vieną papirosą paskui 
kitą. Bet ir knyga, kuri va
kar buvo labai įdomi, da
bar pasidarė tokia nuobodi. 
Numetė ją į šoną. Jis ne
miegojo, bet nemiga nesibo
dėjo.

Rytą visų pirma Vytau
tas pasiskubino apie teatrų 
kasas, kad surastų perpirk- 
lį. Visi bilietai, žinoma, jau 
išparduoti ar mokyklų lote
rijose išlošti. Perpirkliuę 
persekiojo policija, už tai 
reikėjo palaukti progos. Pa
galiau gavo, bet tik vieną 
bilietą į Dailės teatrą. Bran
giai sumokėtų Vytautas už 
antrą, bet niekur nerado. Už 
pusvalandžio jis jau skam
bino Marytei ir nekantriai 
laukė 7 vai. vakaro.

(Bus daugiau)

NU*€NĄM€L
BRUSM HARKS\>

RENDUOJAM GRINDIMS
TRINĖJUS (SANDERS) 

$1.50 UŽ DIENĄ
Benjamin Moore 

Maliavos
VISŲ SPALVŲ

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

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNI6IŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS POVILUOS 
Nuo — 18c. Ir aukse, už Rolę

MAROUETTE
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

JOS. F. BUDR1K
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

Paa mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiai : 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 IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 100* k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketverto rak. 7:00

STASYS LITWINAS SAKO:
•1R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UA\D/\I\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
',Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insiiliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

BE
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Dar Apie Sėkmingą "Draugo 
Koncertą Vas. 10 d. Reikia Pasakyti

SKONINGAI PARUOŠTA PROGRAMA IR RINKTI
NIAI ARTISTAI SUDARĖ SENIAI- TURĖTI 
PAVYKUSJ PARENGIMU.

turėtume daugiau pamatyti, bėjo smagų ūpą palaikyti, i kūžė Samanota”. Dar ypa- 
, Kazys Ve šoto SIMO ro-, Dėl nusitęsueio vakaro, or- tingo kredito reikia duoti 
Įėję, pasakysiu, buvo beveik kestra galėjo vieną kitą nu- Antanui Giedraičiui, kuris 

merį praleisti, tačiau tas nie rūpinosi viso programo tvar 
kaip nepakenkia orkestros ka. Visas programas ištik- 
vertei. Smuikininkės Marijo- rųjų labai harmoningas, sko
bos Balandaitės laukia švie- ningas ir margas. Čia pasi- 
si ateitis jei toliau varysis. rodo tikro muzikanto pasi- Į 

Ukrainiečių Choras lietu- darbavimas. ’
ne Kazio ankstesnis prity-' vių publikai padarė didelio Genovaitė Aleksūnas a- 
rimas kaipo artisto, operetė įspūdžio. Jie yra žmonės, ku- kompaną.vimas d a i n i n i n- 
būtų galėjus visai kitaip iš- rie šiandie pergyvena lygiai kams kaip visuomet švelnus, 
eiti. Jo charakteringai juo- didelius vargus kai ku- ne per aštrus, minkštas ir 
kinga rolė jam davė didės- riais atžvilgiais net ir didės- tujojantis. šios panelės irgi 
nės naudos vaizdžiau prasi- nius — kaip ir lietuviai. Uk- laukia labai šviesi ateitis 

rainiečių muzika ir dainos
lietuviams kalbėjo supranta
ma kalba; pasisakė ir apie 
savo skausmus, apie džiaugs 
mus, kurie kaipo tautai ver
čiau priklauso praeičiai.

didžiausias operetės surpry 
zaja, kadangi jam prisėjo vi
są rolę šviežiai išmokti per 
kelių savaičių tarpą, kai tuo 
tarpu kiti artistai roles bu
vo seniau kada vaidinę. Jei

Apie “Draugo” nepapras- J neria, kad vienos rolės at- 
tai pavykusį koncertą, sek- vaidinimo pasisekimas būti- 
madienį, vasario 10 d., spau- nai priklauso nuo kitų. 
doje galėjo tilpti daug dau-! Genovaitė Giedraitienė A- 
giau kritikos,.nes tokių pa- GUTES rolei tiko ir ją iš
vykusių parengimų Chicago- pildė lyg tai jai būtų tyčia oDeretėie tačiau iis
je — ir galima spėti, kito- sukurta. Jos rolė reikalavo }
se lietuvių kolonijose — re- įr muzikalinės ir vaidinimo ' °s progos neper ėjo aip
tai kada pasitaiko turėti. gabumų, kadangi jai tenka kad pakenktų kuriam kitam
Tas nepadaryta ar dėl to, veikalo bėgyje atlikti skir- vai ln °^U1'
kad visi taip buvo apavai- tingas roles. Jos balsas bu- Bruno Bruknis-Brooks JO
ginti šiuo nepaprastu pasi- Vo skaidrus ir turtingas, ne- i KŪBO rolėje pasirodė esąs 
sekimu kad nejaučiamai pra žiūrint to, jog koncerto die- j subrendęs artistas. Scena 
leido ar dėl to, kad visi da-! ną Giedraitienė truputį dar iam kaĮP namie visur j su
siprotėjo, jog nėra nei vie-' sirgo slogučiu. Reikia jai čiasi vietoj, rolę tikrai per- 
no, kuriam tas visa galėjo duoti didelio kredito, kad gyvena, labai pavykusiai nu- 

.......... “sudribusio” Jokūbo

muzikos srityje, kurią kiek 
žinome, ji tikisi pasirinkti.

žodžiu sakant, “Draugo” 
koncertas ir šokiai tai buvo 
ar ne tik geriausiai pavykęs 
parengimas lietuvių tarpe 
Chicagoje per ilgą laiką. 
Sveikinant reikia palinkėti 
toliau didesnių pasisekimų!

Buvęs

Didina oro laivyną
London. — Britų vyriau

sybė nubalsavo skirti 1 bi- 
lioną ir 22 milionus dol di
dinimui oro laivyno (Royai 
Air Force). Debatuose, sako
ma, žodis karas buvo daž
niau minimas, negu pastaro
jo karo metu.

PADCKONC

būti nežinoma.
“Draugo” korespondentas

apie koncertą rašydamas pa
reiškė, jog jis rašo grynai 
kaipo raporteris ir tikrą 
koncerto kritiką apibudinti 
paliko muzikos ir meno ži
novams. Iki šiol jų berods 
tik vienas atsirado; tačiau 
manau, jog apie koncertą 
ir artistus būtų galima dar 
truputį daugiau pasakyti. 
OPERETE

Operetės ‘ ‘Sveikam Ligos 
Neįkalbėsi ’’ pers t a t y m a s

ji, nenorėdama apvilti pub- Piese 
likos, visgi apsiėmė išvary- rolS 
ti savo dalį operetėj ir kon
certo daly j, nežiūrint erzi
nančio šalčio.

Prie to reikia pastebėti, 
jog Giedraitienė kaip tik di
rigavo ir režisieriavo ope
retę. Nežiūr int daugybės sa
vo dalbų rado laiko su ar
tistais pašvęsti laiko ir šį 
didelį uždavinį atlikti.

Antanas Kaminskas JO
NUKO rolėje irgi apsėjo 
kaipo senas įgudęs artistas.
Jo gražus tenoro balsas tą

Jono Byansko artistiškas 
akompanavimas pijanu ope
retei pridavė reikalingos

Antanas ir Edvardas Gie
draičiai publikai davė tikrą 
“treat”, gardumyną savo 
duetu. Abiejų balsai labai 
šiltai, meniškai susiderino. 
Skoningai parinktos dainos 
žmones labai pavykusiai pa
linksmino ir pajuokino. Pa
žymėtina, jog juodu išpildė

dvasios. Kur liūdna, jis, įne-1 paties Antano kūrinį/ Juozo
še tos nuotaikos; kur buvo 
linksmos dalys, jis pridavė 
noro gyventi, džiaugtis, my
lėti. Mokėti taip derinančiai

Bėdos. Antano solo ir pilnai 
pavyko. Matyt jis scenoje 
jaučiasi kaip namie, prieš 
publiką moka jaukiai apseit.

susiklijuoti” ir sklandžiai Balsas skaidrus, malonus,

koncerto programoj Chica- vakarą spindėjo nepaprastu 
goję nebuvo visai naujas 
dalykas, kadangi ji prieš 
kelioliką metų buvo Chica- 
goje net kelis kartus išpil
dyta. Tačiau nežiūrint tų 
kartotų .perstatymų, ir šį 
kartą veikalas pasirodė gy
vas, šiltai malonus, bujojan- 
tis, linksmas.

Pažymėtinas vienas fak
tas, kuris artistams duoda 
ypatingo kredito. Daugumas 
operetėj dalyvavusių artistų ! 
yra pirmiau atlikę tas pa- , 
čias roles — kai kurie net Į 
po kelis kartus. Kuomet gi 
priseina tą pačią rolę po ke
lis syk lošti, yra pavojus, ] 
kad žmogus paskui gali ro
lę mekaniškai, iš priprati
mo, šaltai atlikti. Tačiau 
šiame atsitikime artistai pa
rodė didelio gyvumo ir ty
rumo.

Atskirai įvertinant pavie
nius operetės artistus., sun
ku tiesiog pasakyti, kuriam 
geriau pavyko atlikti savo 
dalį. šioj operetėj visos ro
lės taip svarbios, taip susi-

šiltumu, gyvumu ir jo vai
dinimas tuo pačiu sykiu pa
tenkino jo kaipo mylimojo 
dalį, o ir niekaip nesusikūlė 
su jo prisidėjimu prie juo
kingos rolės operetėje. To-

pradėti, baigti ir palydėti ar 
tistus, reikalauja gilaus mu
zikos pulso supratimo ir per
gyvenimo.
ARTISTAI ..

Šv. Kazimiero Akademijos
Orkestrą koncerte parodė 
daug to skonio ir subrendi
mo, už kurį praeityje taip 
dažnai pasiekė didelių lai
mėjimų muzikos pasaulyje. 
Darnus grojimas ir skonin-

šiltas, kur reikia raminantis, 
kur reikia džiuginantis. Pub
likai ypač patiko “Kur Ba-

B. A. t A d n A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

A. A.
JONAS AMBROZAITIS

Kuris mirė Kovo 7 d., 1946 
m., Jr tapo palaidotas Kovo 11 
<1., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš mūsą 
tarpo, dėkojame mūsų. dvasiš
kiems tėveliams kun. kleb. Ign. 
Albavičiui, kun. St. Gaučiui ir > 
kun. Edv. Abromavičiui kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą ir pasakė pritaikintą 
paniuksią.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkoame laid., dir., Antanui 
B. Petkui kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau mylimas 
vyras ir tėvelį, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžinų ramybę 
ir atilsį.

Nuliūdę lieka:: Žmona, Duk
tė, žentas, Anūkai, Seserys, 
švogeriai ir Visos Kitos Gimi
nės.

A. A.

DOLORES GUDLEIKIS (GOODLAS)
Mirė kovo 16, 1946, 9.30 vai. vakare, sulaukus 23 m. amž.
Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Mortą, po tėvais Ka- 

lašinskas, tėvą Vincentą, brolį Raymond ir brolienę Agnės, 2 
seseris; Eugeniją Krone ir švogerį Mykolą ir jų sūnų My
kolą ir Vivian, senukę Marijoną Kalašinskienę, tetą šv. Ka
zimiero vienuolyne Seserį M. Virginiją, dėdę Juozapą Kalia, 
jo šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 6605 S. Washtenaw Avė. Te
lefonas HEMlock 4584.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, kovo 20 d. iš namų 8:30 
vai, ryto bus atlydėta į Gimimo Švenč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, Tėvas, Brolis, Seserys, švogerku, švogeris, Senu 

kė, Teta Ir Dėdė.
Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal 2515.

05359!
NULIŪDIMO

k” •rv
VALANDOJE

kių balsų ir vaidinimo kaip gas numerių parinkimas vi- 
Kaminsko ir Giedraitienės i są publiką sužavėjo, pagel-

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

D'JUgeZu yra pilnai
patenkinti tau mene iedtvrais, 
kuriuor met padirbome junti.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyklt 
{ mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELET 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

GARY. INO LA N A LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.; 1117 ROOSEVELT ST.

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

s«8f

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5
SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senų, atdarų 
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 
LEGUL.O Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senu, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda- 
ras ir skau
džias žaiz-

da*. Vartokite J) irgi akaudlems 
nudegimams, Sąšų ir sutrūkimų 
praSalinimut, ir kad palengvinti 
Psoriaais niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po Sl.««», 1.75, ir ».0O.

Siųskite Jūsų Uoney Orderi tie
siog J:—

L E G U L O
l»tl No. Pulaski Itd. 

Dcpt. D. Chicago 39, IU.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. VVestern Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
- (1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:

O h 1 e a g o a 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

/ *
<■, i.jr*

.AMBUL ANCU 
Patarnau jam 
d i e n ą ir n a k t į 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

MAŽEIKA - ir - E V ANAU SK AS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. VVESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 9999

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
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 VVEST 46th St. Phone YARds 0781

d
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Katalikai veteranai

Remia Karo Department opareiškimą
RAUDONIEJI FAŠISTAI TURI BŪT IŠVIETINTI IR Iš 

VISŲ KITŲ IŠTAIGŲ.

a

Komentuodamas Karo De
partment’o pranešimą, iš 
kovo 8, kad Amerikos ko
munistams nebus leidžiama 
kariuomenėj ir Karo De- 
partment’o įstaigose užimti 
svarbiausias vietas, atsako- 
mingas pareigas, Edvvard T. 
McCraffey, Amerikos Kata
likų Veteranų nacionalis ko- 
manderis, pareiškė, kad tos 
regulacijos, kurios karo me
tu buvo visiškai paliuosuo- 
tos ir komunistams davė 
progos visur įsibriauti, nie
kuomet nebūtų atleidžiamos, i 
nesuvaržytos.

Šis Karo Department’o žy
gis yra iškeltas laiku ir reiš
kia saugumo politiką, toliau 
sako McCraffey. Mes tikime, 
jog atėjo laikas galutinam 
visame Rusijos numaldy
mui. Raudonieji fašistai sie
kia užmesti savo valią ant

Didžiausia LietuviŲ
Jewelry Krautuvė

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

I r {vairius kitus 
auksinius ir si 
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina- 

* mas Kalnas!
Be to, turime 

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

Taipgi taisome laikrodžius Ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MIJSIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 86111

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<74 1O metams 

#500.00 GYDYMO
POLISAS

#4.00 METAMS
J. A. Shalmistras

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

CHICAGO 32, ILL.TEL.:—LAFAYETTE 6300

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

IS Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą Ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS 1

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PA RIJI R SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

visų mažųjų kaimynų visiš
kai paneigdami Atlanto 
čarterio principus. Mūsų 
tautinis saugumas reikalau
ja čia susekti visus raudo
nuosius fašistus ir jų sekė
jus. Ši atvira Karo Depart
ment’o politika yra žingsnis 
į tiesų ir saugų kelią.

Kareiviai vėl 
į stovyklas

Washington, D. C. — Kon
gresas nubalsavo skirti 250 
milionų dolerių perremonta- 
vimui kariuomenės ir jūri
ninkų stovyklų barakų į gy
venamuosius namus, kurie 
bus skiriami benamiams ka
ro veteranams. Jei senatas 
šį sumanymą patvirtins, tai 
šiam remontui susidarys fon
das viso 410 milionų dolerių. 
Iš esamų barakų stovyklose 
manoma padaryti iki 200,- 
000 laikinų gyvenamųjų na
mų.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 
5244 W. 25th St.

Cicero, III.

3635 Cermak Rd.
Chicago, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų ISdlrbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam IS namų Ir prlstatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCKWELL 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00

1)

KARO KRIMINALISTŲ SUOLE
P*5:T: .

H. W. Goering, vienas Hitlerio šulų, atgabentas j kalti
namųjų suolą, kaino karo kriminalistas.

Duona pabrango
OPA patvarkymu. Euro

poje badaujančių naudai, 
duonos kepykloms įsakyta 
duonos kepalėlių svorį nuo 
18 uncijų sumažinti iki 16 
uncijų, nekeičiant kainos.

Duoninės rūšies pyragai
čiams (rolls) kaina pakelta 
1 centas tuzinui.

Šis naujas OPA patvar
kymas neliečia žinomos Bo- 
hemian, Italian, Potato ir 
Milvvaukee Rye, taipgi įvai
rių saldžiųjų pyragų-pyra- 
gaičių.

James Burdett, iš Chicago 
Horticultorist Society, rytoj 
Viešojo Knygyno patalpose 
(vidurmiestyje) duos pas
kaitą apie daržus ir daržo
vių auginimą, kad iš viso 
darbo būtų naudos. Paskaita 
prasidės 12:15 popiet.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

-------*-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

%

Maža klaida į
bėda įvedė

M. Boettigheim, agentas 
vienos jevvelry firmos, poli
cijos sulaikytas dėl klaidos. 
Illinois Central geležinkelio 
stotyje jis turėjo vieną 
“lakerį”, į kurį, kad būtų 
išnuomuotas, kasdien turė
davo įmesti dešimts centų. 
Vieną dieną jis neįmetė de
šimtuko. Stoties sargas “la
kerį” atidarė ir viduje rado 
laikrodėlių, žiedų, apyrankių 
ir kitokių daiktų, pavogtų 
iš minėtos firmos.

Žmona - vyro 
taikinys

James Wick, gyv. 3825 
Kenmore Avė., žmonai, tur 
būt, nusibodo būti vyro tai- 

; kiniu, kad pasiskundė teis
mui, kuris “šaulį” paliko 
šešių mėnesių išbandymui. 
Teisėjo klausinėjamas Wick 
pasisakė, kad: jų namuose vi
są laiką buvo paprotys mė
čioti įvairius daiktus ir tai
kyti viens kitam.

Telefonas PROspect 5951

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. Westem Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greaaing, VVaahing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

<4-

Pas mus brangu

Žiūrėkit, kaip yra Italijoj
JEI VYRAS NORI PORĄ KOJINIŲ NUSIPIRKTI, JIS 

TURI KIŠENIUJE TURĖTI $30.

ti eiti gulti viep dėlto, kad 
lovoje būtų šilta.

Muilo, net duonos sunku 
gauti, neskaitant juodosios 
rinkos (black market).

“Italijoj dabar yra tur
tingi tik tie, kurie užsiima 
juodąją rinka (black mar
ket). Pavyzdžiui, juoda duo
na, kurios kaina vyriausybės 
nustatyta 26 liros už kilo
gramą (apie du svarai), juo
dojoj rinkoj gali gauti už 
140 liras. Ir taip kiekvienas 
valgomasis produktas.

Retas Italijos vyrų dabar 
dėvi kojines. Jei nori porą 
kojinių, turi kišeniuje turė
ti $30.

Atrodo, kad kaip pirmiau, 
taip ir dabar niekur pasauly
je nebuvo ir nėra tokio aukš
to gyvenimo standardo, 
kaip Amerikoj. Bet daug ran 
dasi žmonių, kuriems toks 
“rojiškas” gyvenimas nusi
bodo ir jie norėtų ne tik ita- 
lioniško, bet net rusiško.

Buvusi čikagietė mergina, 
dabar žmona vieno Ameri
kos vyriausybės atstovo Ita
lijoj, girdėjusi apie ameri
kiečių nusiskundimus dėl 
brangaus pragyvenimo, rašo 
vienam laikraštyje, jog no
rėtų su bet kuria Amerikos 
šeimininke pasikeisti vyro 
pajamomis ir vedimu namų 
ūkio.

Prieš karą, rašo toji mo
teris, jog vyras gaudavęs 
mėnesiui 2,000 lirų (tuo me
tu apie $100). Dabar už do
lerį mokama 225 liros. Tai
gi, dabar jos vyras gauna 
mėnesiui 12,000 lirų, tai yra 
$53.33 Amerikos doleriais.

Remiantis pinigų keitimo 
pagrindu, vyriškas kostiu
mas kainuoja $100. Moteriš
kas kostiumas $40-$50.

Apartment’as, kuriame jie 
gyvena, ir už kurį nuomos 
moka 1,000 lirų, nebuvo šil
domas nuo karo pradžios. 
Šaltomis dienomis turi anks-

Difterija nesu
laikoma

Difterija Waukegan’e ir 
No. Chicago nesulaikoma. 
Astuoni nauji susirgimai pa
didino skaičių iki 26 Wau- 
kegan’e ir 20 — No. Chicago. 
Pastaroji difterijos auka — 
penkių metų vaikas J. Kor- 
nasiewicz.

Kariuomenės
diena

Balandžio 6 Chicagoj bus 
kariuomenės diena (Army 
Day). Kariuomenės paradas 
prasidės nuo Michigan ir 11 
gatvių, eis iki Congress. o 
paskui pasuks į Soldiers 
Field, kur bus išpildyta pro
grama. Jei diena pasitaiky
tų lietinga, programa bus 
Chicago Stadium’e.

United Jewish Building 
Fund prieš, mėnesį buvo pa
skelbęs vajų sukėlimui ketu
rių milionų dolerių. Iki va
kar dienos jau sukelta 
$3,695,000.

Ar žinai, kad
Washington, D. C. yra 

penktoji Amerikos Jungtinių 
Valstybių sostinė. Pirmo
sios sostinės buvo: Philadel- 
phia, Princeton, New York ir 
Annapolis.

įvairios Įdomios
^ŽINIOS

UNO reikia

Washington, D. C. — Pre 
zidentas Tnman atsikreipt 

Jį kongresą prašydamas pas
kirti $3,000 nupirkimui trijij 
automobilių UNO (Uniteč 
Nation Organization).

Kažin, ar kongresas ne
pasielgs taip, kaip Green- 
wich, Conn., miestelio gy
ventojai, kurie nubalsavc 
nepriimti UNO sostines.

Kai žinome, UNO nubal
savo savo sostinę turėti A- 
merikos Jungt. Valstybėse 
bet neranda tinkamos vietos 
Chicago mayoras buvo pa
siūlęs Grant park’ą, o arki- 
tektai ir planus padarę sosti
nės rūmams, bet pasiūlymas 
organizacijos buvo atmes
tas. Chicago jai nepatikus.

Nepaprastas
išeikvojimas

Freeport, III. — Čia buvo 
suimti Herbert Erickson ir 
Vivian Cassioppi, knygve- 
džiai American National 
Bank of Rockford, III., kurie 
bėgiu 20 metų išeikvojo 
$113,075. Suktybėje buvo to
kie gudrūs, kad sugebėjo ap
gauti įvairius banko egza- 
minierius.

Pirmadienis, kovo 18, 1946

X Konstancija Zaurienė, 
iš West Side, kurią vasario 
10 d., Archer gatvėje “hit 
and run” automobilius su
žeidė, County Hospital eina 
sveikyn. Sužeidimas (sulau
žyta keliose vietose ranka, 
sudaužytos kojos, galva, su
žeisti viduriai) buvo toks, 
kad ilgą laiką nei vienas 
daktarų netikėjo tokio am
žiaus moters pasveikimu. A- 
kivaizdoje to, kokie dabar 
ženklai, vienas gydytojų pa
sakė, kad Zaurienė yra kilus 
iš labai stiprios fiziniai šei
mos.

X Jonas Tamkus ir jo mo 
tina Uršulė, kilę iš Šiaulėnų 
valsčiaus, Žeimių kaimo, 
šiuo metu gyvenantieji Eu
ropoj nori susisiektį su sa
vo giminėmis Amerikoj. Su
interesuoti jai prašomi at
siliepti adresu. Irene C. Man 
kus, 3942 S. Rockvvell Str., 
Chicago 32, III. Tel. Lafa- 
yette 6590.

X Don Varnas, naujas lie
tuvių American Legion pos
tas, intensyviai ruošias sa
vo pirmam vakarui — šo
kiams, kurie bus balandžio 
28 d., Marąuette Hali, 6908 
S. Western Avė. Darius-Gi- 
rėnas postas, naujam postui 
teikia visokeriopos paramos.

X Lietuvių Tautinio Mu
ziejaus steigimo komisija 
praneša, kad pirma lituanis
tikos paroda ruošiama ir ji 
įvyks neužilgo Brighton Par 
ke. Kas turi lietuviškų se
nienų, prašomi paaukoti mu 
ziejui. Muziejaus adresas: 
4401 S. Mozart St. (veikėjo 
J. Encherio patalpose).

X Antanas Česna, iš Town 
of Lake, sveikatos delei šio
mis dienomis išvyko į Colo- 
rado valstybę. Jis yra vie
nas pirmųjų “Draugo” bi
čiulių ir rėmėjų Town of 
Lake apylinkėj. Linkim svei
kam Chicagon grįžti.

X Kazanauskaitė ir Ci- 
bulskaitė, Aušros Vartų pa
rapijos choristės, po opera
cijų sveiksta. Choras džiau
giasi, nes abi yra veiklios 
choro narės.

X Eleonorai žičkiūtei, iš 
Cicero, su P. McCarthy ves
tuvių varpai visu smarku
mu suskambės tuojau po Ve
lykų. Laukiama šaunių ves
tuvių.

X Uršulė Butkus, iš No 
Side, labai džiaugias susi
laukus abiejų sūnų, Jono ir 
Vinco, paliuosuotų iš kariuo
menės.

Baliotai įvairios 
spalvos

Primary balsavimuose iki 
šiol Illinojuje republikonų 
ir demokratų partijos laikė
si vienokios spalvos baliotų: 
republikonui paprastai bū
davo balta spalva, o demo
kratų — mėlyna.

Del stokos poperos, šįmet 
baliotų spalvos bus skirtin
gos. Cook apskr. republiko
nų žalia, demokratų — ra
žą va. Du Page, Kane ir La 
Šalie apsk. republikonų bal
ta, demokratų — gelsva. 
Kendall apskr. republikonų 
mėlyna, demokratų — man- 
darin (gelsvinė). Will apskr. 
republikonų balta, demokra
tų žalia.


