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PREZ. TRUMANAS PASILIEKA WASHINGTONE
Rusai Užsipuola Ant Anglijos;

Bevinas Nebijo Jiems Atkirsti
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Poi visų bandymų ir tiek 
ildėtų jėgų, naujoji Suvie
nytų Tautų Organizacija 
tebėra pavojuje sudužti į 
“povandenines minas,” ku
rias sovietų delegatai palei
do Londono konferencijoje.

Paskutinės savaitės buvo 
kriziškos visame pasaulyje.
Prancūzijoje gen. De Gaulle 
atsistatydino, Amerikoje 
vyksta didžiausi streikai,
Irane vyriausybė pasikeitė, 
užleisdama vietą naujai,
prcsovietiškai. Tik viena kijoje, Baltijos kraštuose, 
Rusija nė kiek nesijaudina Jugoslavijoj, nekalbant jau 
ir jai visur atsidaro laisvi apie Rumuniją, Bulgariją ir' 
keliai į Iraną ir į Prancūzi- Austriją.

nes jos tada bus tikros, kad 
joks j-ų, skundas niekad ne
būsiąs išklausytas, nes Su- 
vienytųi Tautų Organizacija 
bus mirusi dar prieš gim
siant.
Bevinui Netrūksta Energijos 

Anglų ministras Bevinas, 
kuris yra energiško būdo, 
išaiškino tikrą padėtį mi
nistrų kabinetui ir atrodo, 
kad Anglijoje yra nemaža 
šalininkų, kurie nenori nu
lenkti galvą prieš rusus. 

Amerikiečiai ir anglai ga
lėtų atsikirsti rusams už- 
klausdami apie padėti Len-

Sl’AREšTUOTl UŽ PIKIETININKŲ NUŠOVIMĄ

Ray Dailey, Everett Parks, Raleigh Smith ir Lewis Smith (iš kairės j dešinę), ginkluoti sar- 
gybinai Toledo, Peoria & Westem traukiny, suareštuoti Bloomington, III. u nušovimą dviejų 
pikietininkų Gridley, Iii. (Acme Telephoto.)

Rusai Pradėjo Bylą Prieš Nacius, Morima A,.id«,i uno

DEL DIDELES STREIKŲ KRIZES 
ATŠAUKĖ ATOSTOGAS FLORIDOJE

ją-
Nori, Kad Anglija 

Pasitrauktų
Londonan pagaliau atvy

ko “paslaptingasis” Višins
kis, bet Gromyko jo nelauk
damas “puolė“ anglus, rei
kalaudamas atitraukti savo 
kariuomenę iš Graikijos ir 
Indokinijos. Šis jo kaltini
mas konferencijoj sukėlė 
tikrą audrą. Tai buvo jo at
sakymas į iraniečiu skundą, 
įteiktą saugumo komisijon 
prieš sovietus.

Anglai, graikų prašomi, 
Graikijoj išlaiko dvi divizi
jas, bet ką tas reiškia prieš 
120 sovietų divizijų, kurios 
stovi Balkanuose. Dėl šito 
niekas nesijaudina ir nie
kas nereikalauja atitraukti 
iš Bulgarijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Jugoslavijos 
rusų kariuomenės.

Kodėl Rusai “ Galanda 
Dantį” į Graikiją

Rusai negali pakęsti, kad 
Graikija iki šiam laikui vie
nintelė iš visų Balkanų vai-

Atpasakoja Jų Baisius Žiaurumus
NUERNBERGAS, vas. 8. 

—Gen. Roman A. Rodenko, 
sovietų prokuroras, šian-

stybių neįeina. į jų jukos d!en a Paaakcjo tarptauti- 
zoną ir kad ten anglai dar n*am k*r° kriminalų tr.bu- 
turi teisę pasakyti savo žo-1 nolul‘.kad vokiečiai aunaiki-
di Graikijos salos yra la- no arba aPšnove 1-710 mxe‘ 
,1. , : , - - , Į stų ir 70,000 kaimų Rusijo-bai patogios bazes sovietų . , ’ , . o_ AZ,
laivynui prieš turkus... Grai- tuo Padarydami 25,000,- 
kija yra šiapus Dardanelių W. asmenų benamiais.

v v I ir, Im tt^Im ražai <-» i va
sąsaurio, kurį ru,«ai nori 
kontroliuoti. Tad rusai į 
Graikiją pasiuntė save, ge-

Jis sakė vokiečiai plana
vo išnaikinti ištisas tautas 
ir vykdė tą savo programą

mis ligomis ir masinėmis 
žudynėmis.

Hess Apsirgo 
Rudolf Hess, No 2 kalti

namasis, nebuvo, teisme šios 
dienos sesijai. Jis anksčiau 
turėjo vidurių sutraukimą 
ir buvo paliktas savo kame
roje. u

Rodenko sakė vokiečiai 
sudegino, išplėšė, sunaikino 
ir išniekino 2,800 bažnyčių 
ir maldnamių, jų tarpe 237 
katalikui bažnyčias.

Sostinės Parinkimą
LONDONAS, vas. 8. — 

UNO komisija parinkimui 
organizacijos sostinės po
sėdžiavo šiandien apsvars
tyti reikalavimus, kad pa
rinkimas nuolatinės buvei
nės organizacijai būtų ati
dėtas. Pasirodo vis daugiau 
opozicijos New York-Con- 
neetieut apylinkei.

Lenkija ir Urugvajus va
kar prisidėjo prie Prancūzi
jos pasiūlymo atidėti vietos 
parinkimą iki rugsėjo mė
nesio.

riaus'i ambasadorių, admi- apkrėsdami aukas mirtino- 
rolą Rodionovą. Jo gerumas »
įvertinamas tuom. kad Grai- Raportuoja Atskirą SAULĖS TAŠKAI
kijoje prasidėjo tuoj nėra 
mumai.

Ar Vakarų Blokas 
Negalimas?

Valdžią Mongolijoje
PEIPING, Kinija, vas. 8. 

—Katalikų rytinis laikraš- 
Čekoslovakija aiškinasi, Socialinis Gerbūvis šian- 

kad ji, būdama slavų tau- dien raportavo, kad Mongo-
ta, nebenorinti toliau sėdė- ‘‘JOs revoliucijonierių par- 
ti tarp dviejų kėdžių, bet ‘‘Ja, susidedanti iš 25,000

... ________  .norinti kur ners ''prisėsti ”tavusilf kareivių, proklama-
3e, u"aiui veikia pa- ir ji dedasi pilnai prie So- £
gal komisijos nuostatus, vietų Rusijos. Per paskuti- 
tačiau rusų "diplomatija grį- nius kelius mėnesius rusai 
žta prie kominterno laikų didelę komunistinę prepa-

Indonezija Yra Karo Zonoje 
Indonezija yra karo zono-

gandą pravedė Čekoslovaki-ir imasi už pasaulinės revo
liucijos taktikos. Sukursty
ti vietiniai gyventojai rei
kalauja iš anglų nepriklau
somybės, ko šie šiuo metu 
nėra
čiams.

Anglai pasiūlė išsprendi
mui Irano, Graikijos ir In- ti žmones, kad parodžius

golijoj, daly kuri pirmiau 
paėjo po japonų, Mančiuko 
kolonija.

Anot raporto, autonominė

PAVEIKIA RADIJĄ
NEW YORKAS, vas. 8.— 

Spaudos, lėktuvų ir komer
cinis radijo susisiekimas su 
Europa ir Azija buvo be
veik visai nutrauktas dėl 
dviejų didelių saules taškų 
veiklos. Tie taškai yra di
džiausi kada matyti ant 
saulės. Jų efektas gali tęs
tis nuo 12 iki 14 dienų.

Tebeieško 7 Ašmeną 
Nuo Sudužusio Laivo

WASHINGTON, vas. 8.— 
Prez. Trumanas šiandien at
šaukė savo numatytas atos
togas Floridoje, valdžios ir 
darbininkų viršininkams ban 
dant greit užbaigti 19 dienų 
senumo plieno streiką. For
malus Prezidentūros prane
šimas minėjo tik “dabarti
nę kritišką padėtį liečian
čią problemas reikalaujan
čias jo asmeninį buvimą” 
kaipo priežastį atšaukimui.

Šis pranešimas buvo pa
darytas po Prezidento pa
reiškimo vakar dienos spau
dos konferencijoje, kad jis 
važiuos į Floridą ateinan
čią savaitę nežiūrint ar plie
no ir kiti streikai bus iki 
tol baigti, ar ne.

Važiuos į Missouri
Prezidentas toliau numa

to skirsti į Fulton, Mo., 
kovo 5 d. perstatyti Wins- 
ton Churchillį, buvusį, Ang
lijos ministrą pirmininką, 
kuomet jis kalbės Westmin- 
ster kolegijoje.

Darbo padėtis vis dar už
ima didesnę dalį Prezidento 
darbui William Green, AFL 
prezidentas, buvo vienas 
rytinių lankytojų Preziden
tūroje. U.S. Steel korporaci
jos viršininkai, kurie pas
taromis dienomis slaptaį ta 
rėsi su CIO prez. Philip 
Murray, nieko nesakė.

Automobiliu Firmos 
Pasirašė Sutartis

DETROIT, vas. 8.—Pra
monė Detroite truputį pri
artėjo prie darbo taikos, 
kuomet dvi įmonės, Briggs 
Manufacturing Co. ir Cham. 
pion Spark Plug Co. pasi
rašė naujas sutartis su 
unija.

Didžiąja.me automobilių 
įmonės ginče" su General 
Motors, tačiau, nepadaryta 
jokia progreso.

Vykdvs Patarimą 
Skerdyklų Streikui

WASHINGTON. vas. 8.— 
Žemėe ūkio sekr. A.nderson. 
Dildydamas savo pažadą 
pravesti faktų, komisijos 
rekomendaciją taip greit

kaip galės, turės dabar duo
ti sustreikuotų skerdyklų 
darbininkams bendrą lf 
centų valandai algų pakėli
mą, kuru faktų komisija va
kar rekomendavo.

Tucboat Vairuotojai
Svarsto Savo Streiką
NEW YORKAS, vas. 8.— 

Streikuoiantiems traukiamų 
laivu vairuotoiams balsuo
jant ar grižti į darbą ar ne, 
pasaulio didžiausias miestas 
gresiamas dar didesniu su- 
varžvmu svarbiųjų patar
navimui. Nežiūrint armijos 
ir laivyno tugboat veiklos, 
New Yorkui trūksta alie- 

į jaus šildyti pastatus ir jau 
pradedama trūkti maisto

Viešosios mokyklos šian
dien užridarė iki trečiadie
nio. nors 370 paraoiiinių 
mokyklų pasilieka atdaros.

Streikuotojai balsuoja dėl 
priėmimo 15 centų valandai 
algų pakėlimo, 40 valandų 
savaitės ir dar vienos savai 
tės apmokamų atostogų kas 
metą.

Gub. Green Nesiunčia 
Milicijos Streikui

i Gub. Green vakar pareiš- 
!.kė. kad jis nesiuntė milici
jos i Gridley po dvieju pi- 
kietininku, nušovimo, kadan 
gi jis vra nusistatęs nevar
toti milicijos streikų laužy
mui. Atsakydamas Toledo, 
Peoria and Western R R. 
prez. George P. McNear Jr., 
kurig prašė milicijos, gu
bernatorius sakė “šaudvmas 
nėra priemonė išrišimui 
darbo, ginčų ar nuosavybių 
apsaugojimui. Tragedija tu
ri būti pilnai ištirta ir kal
tininkai nubaudžiami už 
prasižengimus prieš įstaty
mus.“

Keturi geležinkelio sar
gybiniai apkaltinti žmogžu
dyste ir laikomi kalėjime.

Prez. Trumanas Atmetė 
Yamashita Prašymą

WASHINGTON, vas. 8.— 
Karo Departamentas prane
šė, kad Prez. Trumanas nu
tarė nieko nedaryti dėl lt. 
gen. Tomoyuki Yamashita 
prašymo pasigailėti jo ir 
atšaukti mirties bausmę. Sa 
kyta, kad gen. MacArthur 
painformuotas apie Prezi
dento nuosprendį.

MacArthur vakar sakė 
Yamashita savo elgesiu Phi- 
lippinuose pažemino, karei
vio garbę ir todėl bis pa
kartas be militarinės pa
garbos ir ne kariškoj uni
formoj.

Filibuster Supliekė 
FEPC Byliaus Rėmėjus
WASHINGTON, vas. 8.— 

Rėmėjai Fair Employment 
Practice byliaus. šiandien 
pasidavė, tuo atidarydami 
kelią pravedimui kitų rei-

Laivyno kapt. A. D. Kramer . , f . j- ■ n 1 kalų Senate- Pietll senato- 
sugestavo Pearl Harbor ko- |KI jCKIUdulCniO DUS , nai, kurie nu° sausio 17 d 
mitetui toliau laivyno bvlo-
se ieškoti japonų “vėjų“ 
pranešimo, kuris pranešęs 
apie karo pradžią. Kapt. L.
F. Safford anksčiau liudijo, 
kad tuščias vokas JD-1:
7001 “gal turėjo” pačiuptus 
japonų pranešimus, kurie 
pranešė, kad jie pradės ka
rą.

Kramer taip pat užginči
jo, kad jis buvęs verčiamas 
pakeisti .savo liudijimą dėl 
Pearl Harbor nelaimės.

joje, užgrūsdami kraštą vi- valdžia buvo paskelbta sau- j 
šokiomis gerybėmis. Jie at- 15 d., Uer Tan> kuris , 
vežė iš Rusijos, gal net ir baigė sovietų karo moky- . 
iš Lietuvos javų, sviesto, klą, išrinktas prezidentu. SEWARD, Alaska, vas. 8.

’ —-----—Gelbėjimo valtys šiandien
plaukiojo pagal Johnstone 
ilankos pakrantę, ieškant 
veptyniu asmenų nuo sudu
žusio laivo Yukon. Rasta 
trys lavonai ir ke’etas su
vargusių išsigelbėjusių bu
vo šiandien atvežti į Se- 
ward.

J I mėsos nežiūrint kad nas Jl4 pasirinktoji vėliava esanlinkę duoti indokinie-1 mėsos, nežiūrint, kad pas . Rusijoa betyie.
toj kūjo ir piautuvo jie var
toja plūgą ir botagą.

Ragina Vėl Ieškoti 
J?nonu 'Vėju’ Raporto

WASHINOTON. vas. 8 —

juos pačius žmonės badau
ja. Tas daroma, kad apgau-

dokinijos sudaryti komisi
jas iš anglų,, amerikiečiu ir 
rusų atstovų ir pasiųsti į 
vietą ištirti padėtį*

Amerikiečių atstovas pa
siūlė konflikto sprendimą 
atidėti, nes ši sesija nėra

kaip puikiai gyvena sovie 
tų Rusija...

Ne taip senai dar Čeko
slovakijos prez. Benešąs bu
vo pasakęs, kad Čekoslova
kija esanti tiltas tarp Rytų 
ir Vakarų. Dabar tas tiltas

WASHINGTON, vas. 8.— 
i Nepriklausomoji Washwg- 
Į ton Telephone Traff’c ūmia 
šiandien sakė ii nubalsavu
si, maždaug 10 prieš 1, 
streikuoti algų kėlimui.

dar įgaliota spręsti visus • sugriautas, 
susidariusius ginčus, o vien , Bet ko tada šaukia rusai,
tik susiorganizuoti ir iš
rinkti komisijas. (Rusija ir 
Anglija sekančią dieną pri
ėmė tą pasiūlymą ir padėjo 
Graikijos reikalą į šalį, tad 
apsaugos komisijai neprisė- 
jo padarytį nuosprendį. — 
Red.).

kad vakarų valstybės norin
čios sudaryti bloką, jei pa
tys jau sudarė Rytų Euro
pos bloką. Vyt. Arūnas.

KALENDORIUS 
Vasario 9 d.: šv. Apolo

nija ir šv. Cyrilas; senovės: 
Tuo tarpu laikas dirba ' Algė ir Deja.

rusų naudai ir jie naudoju-j Vasario 10 d.; šv. Scho- 
si kuo, daugiau sužvejoti lastika; senovės: Skaibutis 
žuvelių drumstame vandeny, ir Mingėla.
Jei anglai ir amerikiečiai Vasario 11 d.: švč. Pane- 
nusileis, taį mažųjų tautu lės Liurdo; senovės: Algir- 
laukia didelis nusivylimas, i das ir šviesutis.

x. . .« įveda filibuaterį prieš bylių,
ZiniŲ rliCnO jtreike sutiko ryt balsuoti dėl įne

šimo aprubežiuoti debatus,BALTIMORE. vas. 8. — 
Albert Atallah, rajoninis 
CIO plieno darbininkų di
rektorius, šiandien sakė mas 
mitingas maždaug 20,000 
streikuojančių darbininkų 
šaukiamas Baltimorės apy
linkėje sekmadieny.

Atallah sakė susirinki-

žinodami, kad reikalingi du 
trečdaliai balsų nebus duo
ti, tu?, būdu bylius bus grą
žintas į Senato kalendorių, 
leur veikiausiai ir mirs.

Berle Atsistatydina
RIO DE JANEIRO, Bra- 

mas šaukiamas dėl to, kad zilija, vas. 8.—Adclf Berle 
“tikimės svarbių žinių ir j Jr., U.S. ambasadorius Bra- 
manome bus reikalinga su- zilijai, šiandien pranešė, kad

ORAS
Ūkanota. Daug šalčiau.

šaukti narius 
jiems padėtį.”

išaiškinti jis įteikė savo rezignaciją 
Prez. Trumanui.

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Prez. Trumano planas parūpinimri maisto Europai 

randa opozicijos Kongrese. Ats. Hali patiekė bvliu sus
tabdyti maisto eksportą iki bus Amerikai užtikrinta.

—New Yorko tugboat’ų vairuotoiai vakar nutarė toliau 
streikuoti, nežiūrint padaryto pasiūlymo.

—UNO priėmė n. Rooseveltienės pasiūlymą įsteigti 
tarptautinę komisiją, rūpintis pabėgėliais.

—Irano premjeras sakė jis nemano pripažinti Azerbai
džano “vyriausybės,” kuriai vadovauja komunistas, anks
čiau buvęs tik paprastas gatvių šlavėjas.

—-Japonijos prem. Shidehara prašė japonus priimti 
grįžtančius karius, kurių tūkstančiai jau buvo jų šeimų 
“palaidoti” ir kuriais dabar nerodo jokio noro rūpintis.

—Ford Motor Co. dėl plieno stokos uždarė dar tris fab
rikus, kuriuose dirba 4,400 darbininkų.

—Baltieji Rūmai vakar vakarą pranešė, kad “geras 
progresas” daromas plieno streiko užbaigimui.
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE SERGA
Sunkiai susirgo sūnus E-

Choras žada surengti gra- Vandeyere,
žiu vakarų.

VVaukegano Lietuvių Ka-1 GRJŽO NAMO^ —» į mokinys W aukegan Town 
reivių Motinų įdubas ren-1 *^kantieji’*kareiviai gar- ship High Schc t 
gia&i prie pagerbimo sugrį- bingai paliuosuoti iš tarny-'VESTUVIŲ VARO’’ 

bos: Tz5 Juozapas Gęlbudas. ‘ .
sūnus Antano ir Marijonos; Apri/eiė Isabo'h Varpus 
Gelbudųt, 816 S. Victory St.;! ™ jOriniykn u--Ky,, Kaba. 
Pfc. Gustas Rekievičius, sū-Į rec' s" ':s’° \ ' Baltra-
nus Agnieškos 455 Belve- niiein >s bržnvčioj prie ai- 
dere St.

VAKARAS KAREI. 
VIAMS PAGERBTI

Zeliai su šeima ir Vladas 
i Zelis iš Chicago, Petras it 
Marijma Brutai iš Rock- 
ford.

žusįų iš kariuomenės savo 
sūnų. Pirm. Ona Butkienė 
rengiasi prie didelės vaka
rienės su programa. Tai bus 
vasario 10 d., Liberty sve
tainėj, kampas 8-tos ir A- 
dams gatvių. Pradžia 5-tą 
vai. Visų prašoma nesivė- 
luoti. Bilietai po $1.50. Ka
reiviams viskas dykai. Ka
rte kareiviai negavo bilietų, 
galį nueiti pas Oną Butkie
nę, 838 Adams St. ir ji mie
lu noru duos.

STAIGA MIRfi

YARds 5557.Tel.Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo 
svorio.

Būk išmintingus; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vienų porų aklų gauname gy
venimui. Saugo-l-e Jas, leisdami 
lfiegzam’nnotl Jas modernlfiktauslu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gal! sutelktl.

SI VILTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praSall-

iw V,gą aklų Įtempimą.

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

■ 't'lOMFTIUSTAl

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonais: CANAL 0523, Chicago 
Of^SO VALANDOS: 

Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečlad. ir šefttad. 9:30 a. m. 

Iki 7:80 p. m.

DR. FRANK C. KWINN
i č-’i kas /

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Barine Avė. 
HOUR8: Daily «—8 P. M.
Saturdays 9 A M. to 8 P. M.

821 — 8th St. Išvežtas į Sv.
, Teresės ligoninę. Jis yra DRABUŽIŲ RINKLIAVA

Prasidėjo rinkimas senų 
’r«bužiu. Visi prašomi au

koti. I sekančias vietas ga
lima nunešti drabužius; Rau 
-’nnaii Kryžių. 325 Wash- 
i^ton St.; Corp. Trading 
WarQbouse. 1105 Belvedere 
S”.; Waukegan North Chi
cago Coop., 523 — lOth; 
Lietuvių Coop., 901 — 8th 
St.; Guthries, 1103 Wash- 
ington. Kas negali nunešti, 
lai pašaukia Raud. Kryžių 
arba j Police Stati: n. Iš ten 
atvažiuos paimti drabužių

toriaus papuošto baltomis 
gėlėmis. Jaunosios brolis 
Jurgis, atvykęs iš Scranton.

Staiga širdies liga mirė > JO nuvedė baltu takeliu
Kazimieras Vaitekūnas, 74 
mietų amž., Ve/onas buvo 
vienas seniausių lietuvių, at-

prie altoriaus. Pamergės bu
vo Ona Gilbert, sesuo Isa- 
belles, ir GerAldina McMa-

vykęs į Waukegan 1890 m. j hon; abi buvo mėlynei suk.! Jej kas nori pad8ti drabu_ 
Atvykęs ^įsteigė lietuvišką nelese

Programoj dalyvaus P. I ducnkepyklą ir per 35 me-
Šaltimiero radio grupė, Nau
jalio vyrų choras, vadovys
tėj P. Bujanausko ir Wau- 
kegano lietuvaitė Olga Bi- 
tumskaitė.

Po programos bus šokiai; 
grieš VVieshner orkestrą.

Ona Butkienė kviečia vi
sus lietuvius, iš toli ir arti, 
atvykti.

VASARIO 16-JI

Pabroliais — Jonas Kaba- 
rec ir Nikodemas Vainovvich. 
Vestuvėse Lietuvių svetainėj 
dalyvavo 200 žmonių. Sve
čių buvo iš Scranton (jau
nosios mamytė Victoria, bro 
lis Jurgis ir jo žmona Isa- 
belė), Julia ir Pranciškus

DR. VAITUSH, OPT.
z LIETUVIS

žius taisyti, galį pašaukti 
Mrs. Roberts L. Jonės, Maj. 
3518. Ji pasakys kada ir 
kur ateiti. M. Z.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO

1SKELBKITES “ DRAUGE1'

LIETUVIAI DAKTARAI
tus laikė biznį. Priklausė 
prie Laisvės Mylėtojų Drau 
gijos ir Chicago Lietuvių 
Draugijos. Paliko žmoną Le
ną, dvi dukteris: Eleną But
kus ir Genovaitę Butkus, ir 
4 anūkus. Laidotuvės buvo 
iš šv. Baltramiejaus bažny
čios. Palaidotas Ascension 
kapinėse.

Ona Docienė, sulaukus 75 
metų, gimus spalio 5 d. 1870,

Waukegano Lietuvių Ta- atvyko į Waukegan ir vi- 
rybo^ skyrius rengiasi prie ! są laiką išgyveno. Buvo la- 
paminėjimo Vasario 16 d. ' bai dievota moteris. Bažny- 
Iškilmės bus vasario 17 d., , fios neapleisdavo nei vieną 
7 vai. vakare, Lietuvių Au- i dieną, šiltą ar šaltą, eidavo 
ditoriioj. Komisija darbuo-! prįe šv. sakramentų. Taipgi 
jasi, kad prirengus puikią; priklausė prie katalikiškų
pr- gramą. Bus kalbėtojų iš į draugijų. Išauklėjo gražią.
Chicago, taipgi pakviesti šeimyną, nors dabar liko tik

garaatavtaaas
Paltai 

aki _
ivaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt], ati
taiso trumparegystę ir toliregys-

abngvina akių įtempimą, kuris 
priežastimi galvos skaudėjimo,

klebonas ir miesto mayoras. duktė Antanina Šiaulis ir i Prirengia teisingai akinius. Vi- 
Meninėj programoj dalyvaus ! j03 vyras Mykolas; sūnus
Šv. Baltramiejaus mokyklos 1 jQjjas su žmona Ona, gyv. žiaurias klaidas. Specialė atyda 
vaikučiai, parapijos choras. Toled:. Ohio ir brolis Jo- i mokyidos vaikus.
Naujalio vyrų choras. At- į M.uckus- aštuoni anū- KreJv<* atttabomoa.„iln.ko boin Arvror-i i MUC ’ afaLUOIU 1 Tai^NDOS; nuo !• nto Iki I ▼.silankę išgirs, kaip Ameri- i jg gv Baltramiejaus 
kos lietuviai darbuojasi iš- bažnyčios nulydėta ji Ascen- 

sion kapines.

▼ak.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė., •
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

vadavimui Lietuvos. Ir jei 
tik visi darbuosimės iš vien, 
turėsime tvirtą viltį, Lietu
va, ištikrųjų, vėl bus lais
va. Įžanga į šį vakarą dy
kai. Dėlto visų prašoma ne
išvažiuoti niekur tą dieną, 
bet atvykti į Lietuvių sve
tainę. Esame lietuviai, my
lėkime savo kraštą, ir dar
buokimės, kiek tik galime.

Velionė buvo nuolatinė 
iienr. “Draugo” skaitytoja; 
gal, buvo viena iš seniau
sių skaitytojų.

Mirusiems amžiną atilsį.

NAUJA VALDYBA
Nekalto Prasidėjimo Mer-

Sekmad. parai nutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso- i 
moa be akinių. Kainos pigesnės i 

kaip pirma. i
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
bliadneas), kreipkite* prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

gaičių Draugija metiniam Jei nesidarbuosime, pražus į susirinkime sausio 27 d„ iš-
ir mūsų lietuviška kalba.
Tada niekuomet nebūsime
tokie smagūs, kaip dabar. 

Rockfordo lietuviai, pasi

rinko valdybą 1946 met.: 
pirm. Lucija Dragūnas, vice 
pirm. Stella Lulis, rašt. Flo- 
rintina Sutkus, finansų rašt.

Nevartok 'Svaigalu'
Del pagelbos nuo “Nugarskau- shių”, “Rheumatipmo” ir 

“Muskulų Skausmų”.
. Vartokite . . .

rodo, tikri patriotai. Jie su- į Christiną Raudonis, pagelb. Health kesokt minėkal 
statė dešimts prisakymų lie- j Elena Urban, ižd. Margareta 

ištikrųjų, yra Ashmus.tuviams. Ir 
labai geri prisakymai. Wai- Pirmas dr^jos parengimas

1 malšukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
ke.gano lietuviai taip pat ža- (bus pavasarį (šokiai). Ko- 
da pristoti prie tų prisaky- misijon išrinkta: pirm. Ele- 
mų. Atvykę į Lietuvos ne- ,na J°naitis, jai pagalbon 
priklausomybės paminėjimą, į Stella Lulis, Anelė Bakshis, 
galėsite išgirsti tucs prisa- į Sophie Norkus, Lucija Dra- 
kymus. gūnas, Bronislava Mickus,

Joana Shimulynas.
PARAPIJOS KOMITETAS . 7--- —------- —--------- -

siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
sROuthsaidiečlui kreipkitės 1 CNION 
DKLG CO., 3159 »•. Halbteil St.

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Oiiso

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.

Kai jama prikimba veikiminia oi 
luetėjimaa ir Jūa jaučitėa nuvar 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal 
▼oa skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ii 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl
gazų ir išpūtimo ---- įsigykite Dr.
Peter’s daug metų išmėginto Gomoio 
Daugiau negu liuosvotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytai 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoic 
duoda nerangiom žarnom veikti ii 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžia- 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykito 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas; vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu iūs negalite nusipirkti savo apylin 
kėj, siuskit prašymų dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c vertgs
I IMLI/v Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT -
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng 
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškv 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ū 
nykstelėjimų.
DR; PETER’S MAGOLO — alkalinas —
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikihnus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Ofiso Tel............VIBginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. Tel. REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe 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.

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
UM 2EALANDOS: nuo 2-4. Ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečlad. Ir sekmad.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * ♦
68C3 W. Cermak Road 

BEKMTYN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rea. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ Tdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą 11 uncijų Gomozo ir — 60# 
vertės — bandymui bonkutes Olejo 
ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas..

Adresas..

Pašto Ofisas..__..___  - —-------- —
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

Dept. 671 27F
2S01 Washiaqton Blvd., Chicago 12, III. 
256 Stanley St., Winnipeg, Man., Can.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal suta-,i.

Įš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Šv. Baltramiejaus parapi
jos komitetą 1946 metams 
sudaro sekantieji: Jonas Ku- 
zinskas, Povilas Leonaitis, 
Vincas Bukšas, Jurgis Pet
raitis, Vladas Skyrius, An
tanas Tauchas, Pranas Dap
kus, Juozapas Gilbert, Juo
zapas Leskis, Feliksas Ra
jūnas ir Jonas Pojūnas. Vi
si labai geri vyrai ir visi 
žada uoliai darbuotis para
pijai.
CHORO VEIKLA

Šv. Baltramiejaus parapi
jos choras metiniam susirin
kime išrinko naują valdybą 
1946 metams: pirm. S. Žy- j 
liūs. choro vedėjas, vice-pir- 
mininke Stella Lulis, rašt. i 
Elena Petraitis, fi.n. rašt. I 
Anelė Bakshis. ižd. Tarnas 
Karašauskas, maršalka Rose 
Maria Bujan Choras pra
deda didėti, nes grįžta ka
reiviai iš kariuomenės.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
RF. K0HI8IN0

Turtas Virš $17,500,900. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

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

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

VISI NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

Atdara pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIV III PRITAIKYMAS AKINIŲ 

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

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

Ii S

BS5
H STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. —

Tai Geriausias Laikas Pirki i 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware. — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios

Rūšies Insnliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Roard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTOBV 1272

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

į fr” ■ į ,  ........ į [ 4 .......-

Tei. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Piace 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

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 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICLAN AND SUBGEON 
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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
«rk1v.« be žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avc.)
CHICAGO 32, ILL.

U2SISAKYKIT “DRAUGĄ” įNu0 , lkl 8 vakar.

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
Rtildencijos 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 
V«mn Tol., PITT.I.MAN 0777

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tei.: SEEley 7330 

į Res. Tel.: BRUnsivick 0597



Šeštadienis, vas. 9 a., 1940 DtENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
H

HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

«T>RArOA8” HELP WAMTED 
APVF.RTIsrNO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb #488-®48»

HELP BASTEI) — VYRAI

Reikia
BULLARD VERTICAL 

BOR1NG MILL OPERATORIŲ 
TURRET IR ENGINE

LATHE OPERATORIŲ
Visi mūsų darbininkai. naudojasi 
mūsų pelno dalinimo ir pensijos 
pienais.
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Filton St.
(Prie Californln)

Mūrininkų
ALGOT B. LARSON 

1150 W. 39th St.

TEL.—VARUS 1919.

S A N D E R S 
MALIAVOS DEPARTAMENTE 

ŠLAVĖJŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

50 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS 

Vandercook & Sons
900 N. KILPATRICK

REIKIA PATYRUSIŲ 
FLOOR MOLDERS 

MACHINE MOLDERS 
IR COREMAKER

Prie alumino ir bronzo. 
Pastovumas. Gera mokestis.

DELTA'STAR ELECTRIC CO. 
FOIND.RY DIVISION 

2701 W. FULTON ST.

HELP AVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c j vai. pradedant. 

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. į vai. po 6 mėnesių.

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 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. 

REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvij Dirbtuves Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Gruoės Į 
andraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place

MERGINU IR MOTERŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c Į VAL. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO.
565 W. FULTON ST. I

WISCONSINO
Mikaukee Žinios

LIETUVIŠKA RADIO 
VALANDA

LIETUVIU ŽINIOS
bon išrinkti: Vik Hren, pir
mininku, Pranas Mazurkevi- 
čius' sekretorium.

HELP IVANTED — MOTERYS

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

ASSEMBLY DARBŲ

Patogios darbo sąlygos. 
Patyrimo nereikia.

Economy Shade Co.
1100 S. Central Park.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Sifili padnšknms iv/valknlus. 
PATYRUSIU

NORTHERN ERATITER 
WORT\S

15^3 N T»”inmib”r5’
(Arti Blaekhawk)

TEL — MlChlgnn 7120.

MERGINI'—nenatVTtteht net-»|l,lvn,f. _  VOVTKrKN
FEATHFR IVORKS. 152.3 N. Klng- 
cbii-v (nrt! Pl”ckltawk), TEL. — 
MTCtit-'nn 7120

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKIŲ
Tm'Mnn'qs blandomis 
0:80 RYTO IKI 4:10 VAK. 

Gera mokestis. Pastovumas.
V. M. C. A. HOTEL 
826 S. WABASH AVĖ.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINU 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 

GERA MOKESTIS 
Marųuette Food Industries 

59 E. Illinois St.

REIKIA

Saldainiu Pakuotoji)
AMMAUS 18 IKI 40 

PATYRIMO NEREIKIA 
6 DIENOS I SAVAITE 
VAL.; NUO 8 IKI 4:30 
Laikas ir nusė virš 40 
valandų. Atsišaukite.

JOS. H. RIGGI
GANDY COMPANY 

3720 West North Avė.

OPERATORIŲ
Prie single ir double needle. Paty
rusių prie marškonio dresių išdir
bant moterims gvmnaaium drabu
žių. Gera mokestis, apmokamos 
atostogos, dykai ligoninės prieiiū- 
ra, patraukančios darbo sąlygos.

AI.DRICH & ALDRICH, INC. 
1857 N. MILWAUKEE AVĖ.

(Kampas Oaklej)

REAL ESTATE

APSIGYVENKITE KOVO 1 <1. _
S1800 Jncšus, $55 i mlėncsi priskai- 
tant ir taksus nunoks vieną iš šių 
$8500 dviejų ankščių mūro namų. 
Pilnai išdckoraotas, pintus lotas.— 
{-era transportaeija. Modelinis na
mas atdaras kasdien ir sekmad. nuo 
0 ryto iki 5 pp. adresu 12325 So. 
Sauga mon.

BARRETT BROS. BUTLDERS 
ESTABLISHED 189G 

9041 S. ASHLAND AVENl'E 
CF.DARCDEST ,000.

Šv. Tėvas Sloguoja, 
Atšaukė Audiencijas

VATIKANAS, vas. 8. — 
Nedidelės slogos privertė 
Popiežių Pijų atšaukti di
džiumą privačių ir specialių 
audienrijų šiandien. Vati
kano slusksniai sakė Šv, 
Tėvas visvien matėsi su Šv. 
Sosto valdininkais visais 
svarbiaisiais reikalais.

Naujas plienas
Pittsburgh, Pa. — Carne- 

gie-Ulinois Steel Corp. pas
kelbė pradėjusi gaminti nau
ją plieną “stainles steel”, 
kuris yra daug kietesnis už 
dabartinį plieną, ir patvares
nis.

šv. Gabrieliaus parapija 
minės Lietuves Nepriklau
somybės sukaktį lietuviška 
radio valanda per stotį W. 
M.I.C. iš parapijos salės.

Per tą radio stotį bus ga
lima išgirsti tokius žymius 
artistus ir artistes kaip An- 
na Kaskas, A. Saboniauskas, 
Pupų Dėdė ir dėdienė, Karo 
Muziejaus orkestras ir t.t. 
Kaip šv. Gabrieliaus para
pija galės tokius pasikvies
ti, yra sekretas. Reik kiek
vienam asmeniškai atvykti 
ir pasiklausyti. Kontraktai 
su tais artistais jau pasi
rašyti ir jie bus girdimi va
sario 24 d., 1946, Šv. Gab
rieliaus parapijoje. 
TOLIMESNI PLA*NAI

Asmeniškai atvyks į Šv. 
Gabrieliaus parapijos Liet. 
Nepriklausomybės paminėji
mą kun. dr. J. Prunskis ir 
Naujalio choras.

Kun. Prunskis, “Draugo” 
bendradarbis atvyksta su 
kalba apie Lietuvą.

Naujalio choras yra užsi
tarnavęs visų pagarbos Wis- 
consin ir Chicagos apylin 
kėje. Pranas Bujanauskas, 
Šv. Petro parapijos vargo
nininkas. Kenoshoje, yra su
rinkęs 16 gerų vyrų iš Ke- 
nosha ir IVaukegan ir su
organizavęs puikų chorą, 
kuris tikrai gražiai gieda- 
dainuoja. ši grupė pirmą sy
kį pasirodys Milwaukėje.

Be to, Šv. Gabrieliaus pa
rapijos choras pasirodys su 
keliais gražiai parinktais 
numerais. Elena Staškūnai- 
tė yra parapijos choro ve
dėja.

Bus ir keletas kitų sur- 
pryzų iš parapijos talento 
Vasario 24 d. tikrai bus di
delių naujenybių diena.
IŠLEISTUVIŲ VAKARAS

ALRK Susivienymo kuopa 
ruošia išleistuves ir korta- 
vimą Viktorui Genčauskui, 
kuris yra ilgametis Šv. Gab
rieliaus parapijos kemitet- 
ninkas. Pramoga bus sek
madienį, vas. 10 d., para
pijos salėje, 3 vai. pp. Vik
toras su savo žmona vyksta 
į Beaver Dam, Wis., kad į- 
steigus šaldytuvų biznį. Jis 
bus vienintelis atstovas sa 
vo kompanijos visoje Bea
ver Dam apylinkėje.
SUORGANIZUOTA ŠV 
VARDO DRAUGIJA

Vas. 10 d. Šv. Vardo Dr- 
jos nariai eina bendrai prie 
šv. Komunijos. Tai bus pir
ma te,a draugijos dvasinė 
puota, Draugija suorgani
zuota užpraeitą savaitę.

Steigiamam susirinkime į- 
sirašė apie 20 vyrų. Valdy-

Vas. 10 d. per 8:30 vai. 
šv. Mišias bus pirmoji drau
gijos komunija, įvilktuvės ir 
bendri pusryčiai salėj. Laid. 
direk. Rozga iškels pirmus 
pusryčius.

Vyrai, būkite nuoširdūs, 
tikintieji krikščionys stoki
te į Šv. Vardo Draugiją.

A. L. Tarybos skyrius, į 
kurį įeina visos Lietuvą re
miančios draugijos, ruošia
si visu smarkumu prie iš
kilmingo paminėjimo tau

tos šventės Vasario šešio
liktos.

Vasario 3 d. per pamal
das bažnyčioj klebonas A 
Jeskevičius gražiai prane
šė ir kvietė visus lietuvius 
dalyvauti.

Rengėjai platina įžangos 
tikietus. Programos pildyto- 
jai lavinas prie tinkamo at
likimo savo pareigų.

Šiuomi pranešu, ir širdin-i 
gai kviečiu, ne vien tik vie-1 
tinius lietuvius, bet ir kai
mynus atvažiuoti. Parengi
mas susidės iš gerų kalbė
tojų, įvairios programos ir 
šokių.

Viskas dėsis vasario 17 
dieną, šv. Kazimiero para
pijos svetainėj, 815 Park 
Avė. Pradžia 2 valandą po
piet. Visi ruoškitės dalyvau
ti šiame parengime.

M. Kasvnraitis

Už “DRAUGO’ REIKALUS t.t? Taipgi pasitarta apie 
teatrą po Velykų. Stella Stul 
gaitis, Genevieve Stulgaitis, 
Judy Balčaitis, Rita Bitau- 
tis, Ann Jasiunas ir pirmi
ninkė susirinks ateinantį 
mėnesį pasikalbėt toliau a- 
pie teatrą.

Ann Mockus ir Mary Krau 
jalis apsiėmė pataisyti pus
ryčius per sekantį susirin
kimą.

Bernice čepr.kėnas, rašt.

Veikli sodalietė pasirinko 
Šv. Panelės šventę vasario 
2, stoti į moterystės lu?mą. 
Amelia Jusaitė tą dieną iš
tekėjo už Stanley Rosinski 
iš Racine. Ji yra viena iš 
septynių dukterų Jucio, naš
lio, kuris jas visas užaugi
no, išauklėjo. Jo žmona jau 
seniai mirusi.

Policmonas Mykolas Ab
romavičius, 2141 W. 23rd 
PI., gražios šeimos sūnus, 
“Draugo“ metiniam koncer
te, vasario 10 d., St. Agnės 
salėj, prie Archer ir Rock- 
well gatvių, pakviestas pa
sidarbuoti.

krautuvė. Namas buvo ap
draustas tiktai ant $1,300. 
Krautuvę nuomavo svetim
taučiai ir, sakoma, jie vidų 
(groserį ir kitus daiktus) 
buvo apdraudę ant $2,500. 
Gerą biznį darė, bet mažai 
nuomos mokėjo.

Sausio 3 d. kun. A. Jeske
vičius, MIC., pakrikštijo du
krelę žinomų Racine biznie
rių ir veikėjų A. ir S. Gri
ndelių. Vardą davė Hedy- 
Rcsemary. Kūmais buvo V. 
Barkauskas ir A. Jurgaitie
nė. Dabar Grimeliai turės 3 
vaikus. Vyresnis Kaziukas 
jau tarnauja šv. Mišioms.

IŠ PARAPIJOS METIMO 
SUSIRINKIMO

Sausio 27 d. buvo metinis 
Šv. Kazimiero parapijos su
sirinkimas, kurį vedė para- i 
pijos administratorius kun.! 
A. Jeskevičius, MIC.

Parapijos iždininkas per
skaitė praeitų metų įeigas 
ir fišlaidas. Pasirodė, kad 
praeitą metą liko $1,756.12. 
Sudėjus su ankstyvesnių ba
lansu, parapijos ižde dabar 
randasi $6,629.54. Skolos pa
rapija turi $300. Atskaita 
vienbalsiai priimta

Šiais metais parapija tu
rės nemažai išlaidų, nes nu
tarta įvesti daug pagerini
mų ir pataisymų. Bažnyčios 
vidaus dažymas ir dekora
vimas atidėtas sekantiems 
metams.
AUKOS

Gerieji mūs parapijonai 
vėl aukojo reikalingų baž
nyčiai daiktų. A. Gregory 
aukojo indą švęstam vande
niui ir krapylą; Z. Darkin- 
taitė aukojo pastatomąjį 

I kryžių; W. Petkus reikalin
gų rūbų
SUDEGE

Vasario 2 d. sudegė para- 
1 pijos namas, kuriame buvo

Altorių Puošimo Draugys
tės pirmininkė O. Vasiliaus
kienė nukrito laiptais ir jau 
mėnuo kaip negali tiesiai 
pavaikščioti. Bet kasdien ei- Į 
na geryn.

S. Norvilaitienė, parpuo 
lūs. ant leduoto šaligatvio iš
silaužė kelis šonkaulius. Im3 
laiko kol pasveiks. Abi yra 
narės LRKSA 67 kuopos.

15. V.

Kenosha Kronika
Šv. Petro parapijos soda- 

lietės turėjo mėnesinį susi
rinkimą praeitą nedėlią. Jos 
priėmė šv. Komuniją per šv. 
Mišias, o paskui turėjo pus
ryčius.

Kleb. kun. Pauliukonis, 
atsilankęs į susirinkimą pa
tarė, kad būtų naudinga pa
kalbėt apie katalikiškąją ak
ciją ir mokinimąsi.

Lucille Smogur, Salome 
Zalieskis, Lucille Vyšniaus
kas ir Bernice čepukėnas ap 
siėmė paruošti kalbų, pas
kaitų apie teatrą, knygas ir

F. BUDRIK

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS

■tos Paakoloa Yra Daromo® —
Statybai, Rranontavtnral. Reftnansavlnrwil __
ANT LENGVŲ MltKEfilNIV lAMOKtUTMŲI 
Pasinaudokite Žemo km Nuošimčių Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Pirk Victory 
Bonus!

TAtJ PYKITE mtVuj įstaigoje. Jftaų Indėliai 
r fl poetingai globojami Ir Itgt $5.000.00 ap
drausti per FedAral Hnvlngn and Ix«nn In
surance Corporation.. Jflsų pinigai bus grei
tai Išmokami Jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamavi mot —

KEISTUTO SAVIN6S AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

RAKANDŲ IR JEWELRY 
KRAUTUVE

3241 So. HaJsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

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

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

LENGVU TftMOKflJTMU
PROGRAMŲ VALANDOS:

BITDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

Tikietus Lietuvos Nepri
klausomybės šventei galima 
gauti klebonijoj, arba pas 
Druktenį, Balčaitienę, Bara- 
dičienę, Sokelienę ir Kaspu
tį. Kaip pirmiau pranešta, 
visas pelnas bus skiriamas 
Lietuvos reikalams. Pietūs 
prasidės lygiai 12:30 vasa
rio, 24 d., kaina tikietų tik 
vienas doleris, o vaikams 
35c. Už tą patį dolerį, pa
tys pasilinksminsim ir tuo 
pačiu padėsim mūsų varg
stantiems broliams lietu
viams. Neužmirškim savų 
brolių lietuvių!

Parapija auga: Antanas ir 
Ona Vitkauskai susilaukę 
sūnaus, pakrikštijo jį, An- 
tano-Rikardo vardu. Carl ir 
Marijona Steinseifer (buvu
si Marcinkaitė) pakrikštijo 
savo sūnų Karl-Rikardu.

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

“Draugą’

Šv. Vardo mėnesinė bend
roji Komunija įvyks vasario 
10 d., per 8 vai. šv. Mišias. 
Gražią pradžią padarę ir 
toliau stiprinkimės. Atsives- 
kime ir naujų narių.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTI AN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DfiL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Šlitiniui Montėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių , Skausmų Kojuse, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinga, Ger
klės. Raumenų Lumbago. Sciati- 
ca, Neuralgijos iš priežasties 
skersvgjo ir sušalimo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų ir žaizdų.

SUtlana Mostls parsiduoda po 12.00 
lž dideli pilnų stiklini puodukų. Siųskit 
Jūsų pinlpus tiealog l —

SIXTIANA OINTMENT CO.
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
RIXTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

<11 ■■ >« —
Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kaina*!

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
WATCHMAKE«' 

JEWELRY — MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

K

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimų
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

£
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, vas. 9 d., 1946

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, exccpt Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
A membcr of the Cath'olic Press Associ^tion 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per ycar 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 negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Senklų. Redakcija 
pasil,aiko sau teisę 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 laikraštin nededamos.

DIENRAŠTIS IŠLAIKOMAS PASIAUKOJIMO DĖKA

Tiesa, imant medžiaginiu, finansiniu atžvilgiu, dien
raštis “Draugas” visuomet buvo sunki našta leidė
jams. Tuo žvilgsniu jis nenešė leidėjams pelno, bet 
davė nuostolių. Nepasipelnė iš jo nė darbininkai, clir- 
bą ar tai redakcijoj, ar administracijoj, ar spaustu
vėj. Bet kai pažvelgi į dienraščio praeitį, paanalizuoji 
jo suvaidintą vaidmenį, lengva yra suprasti, kodėl lei
dėjai nesiskųsdami neš© dienraščio išlaikymo naštą ir 
visi jo darbininkai dirbo didele dalimi iš pasišventi
mo. Jie suprato, kad be tautinės ir religinės minties 
dienraščio mūsų visuomenė jokiu būdu negalėtų apsi 
eiti.
PANAUDOKIME SUKAKTUVINIO KONCERTO 
PROGĄ

Už tat sukaktuvių proga būtų visai vietoje pasvei
kinti ir tinkamai pagerbti visus tuos, kurie padėjo iš
laikyti “Draugą” dienraščiu per trisdešimtį metų.

Dalinai tokią progą turėsime rytoj metiniame kon
certe, į kurį, manome, gausingai suvažiucs mielų lie
tuvių, kad paremti dienraštį ir kad paskatinti ir to
liau jį laikyti gyvu, įdomiu, turiningu. Nereikia už
miršti ir to, kad juo daugiau susilauksime medžiagi
nės paramos, juo turiningesnį ir gražesnį “Draugą” 
siuntinėsime į jūsų namus.

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

laimingos Kelionės!
J. Em. Kardinolas Samuel A. Stritch, drauge su ki

tais Amerikos naujais kardinolais, rytoj išskrenda į 
Romą dalyvauti Kardinolų Kolegijos susirinkime, pri
imti kardinoliškas insignijas ir perimti jiems paskir
tas bažnyčias Rcmoje.

Ši kelionė yra istoriška keliais atžvilgiais: pirmą 
kartą keturi amerikiečiai vienu kartu buvo pakelti 
kardinolais ir pirmą kartą jie skrenda Romon naujo
viškomis priemonėmis svarbiai misijai atlikti.

Mes nuoširdžiausiai džiaugiamės, kad mūsų mylimai 
Arkivyskupas Samuel A. Stritch yra pakeltas kardi
nolu. Jis tos aukštos garbės Katalikų Bažnyčioje yra

Rusų-Angly Giną likvidavus
Kilęs Jungtinių Tautų Organizacijos suvažiavime gin

čas tarp Didžiosios Britanijos ir Sovietui Rusijos lik
viduotas rusų delegacijos pirmininko Višinskio “nusi
leidimu”. Matydamas, kad jo pasiūlytas reikalavimas 
ištirti anglų kariuomenės laikyseną Graikijoj UNO 
nepraleis, sutiko, kad apie tą reikalavimą visai būtų 
pamiršta. Padarė “nuolaidą” ir anglai, nes jie su Vi
šinskio pasiūlymu sutiko ir nebereiks lauš, kad UNO 
ištikro nutartų ištirti ar anglų kariuomenės buvimas 
Graikijoj kenkia taikos atsteigimui ir ar ji, kaip Vi
šinskis tvirtino, remia fašistinį elementą ar ne.

Kai tasai ginčas iškilo, anglų užsienių, reikalų mi
nistras Bevin drąsiai ir atvirai pasakė, kad jei jau 
kas, tai rusiškasis komunizmas, kuris lenda į visų 
kraštų vidaus gyvenimo reikalus, sudaro pasaulio tai
kai pavojų.

Sunku vis tik tikėti, kad anglų-rusų susitaikymas 
būtų nuoširdus ir pastovus. Toji “taika”, tai laikinispilniausiai užsipelnęs, nes, kaipo vyskupas ir vėliau 

kaipo arkivyskupas, didelių ir. garbingų darbų yra skaudžios žaizdos apgydymas. 
nuveikęs. Jis taip jau buvo ir yra vienas iš uoliausių
ir nuoširdžiausių National Catholic Welfare Ccnference 
(Amerikos Katalikų Veikimo Centro) vadu,, kuris per
nai buvo išrinktas tos organizacijos prezidentu.

Mes, lietuviai, ypač džiaugiamės, nes Kardinolas 
Stritch yra labai nuoširdus ir vietos lietuvių ir visos 
mūsų tautos bičiulis ir draugas. Kcvoje dėl Lietuvos 
ir kitų mažųjų tautų laisvės ir nepriklausomybės Jc

Didžiosios Britanijos Katalikai
1946 metų Anglijos katalikų metraštis rašo, kad 

Anglijoj ir Valijoj yra 2,415,429 katalikai. Per pra
ėjusius metus katalikų skaičius padidėjo 22,446 asme
nimis. Buvo 8,722 atsivertimų. Londono katalikų laik
raštis “Universe” apskaičiuoja, kad per paskutiniuo-

Eminenciją visai teisingai galima vadinti čempijonu. sius keturis karo metus katalikybėn perėjo penkį tūks-
Visai neabejojame, kad ir kardinolu būdamas jisai 
kels savo balsą, kad pokariniame pasaulyje būtų at
statyta teisinga ir pastovi taika, kad visos taiką my
linčios tautos, ar didelės ar mažos, būtų atstatytos 
laisvomis ir nepriklausomomis.

★
30 Meili Kasdieninėj Visuomenės Tarnyboj

KAS SKATINO LEISTI LIETUVIŠKĄ,
KATALIKIŠKĄ DIENRAŠTĮ

Už apie pusantro mėnesio “Draugui” sueis 30 metų 
kai eina dienraščiu. Bet kad rytoj įvyksta mūsų laik
raščio tradicinis koncertas, todėl ta pačia proga pa
minėsime ir tą reikšmingą sukaktį, kad nereiktų rengti 
atskir: parengimo.

“Draugą” leisti dienraščiu prieš trisdešimts metų 
privertė 
karas

tančiai Didžiosios Britanijos armijos karininkų.
Iš to galima numanyti, kad Anglijos katalikai daro

šaunią pažangą.

Leis Augti Iki Pjūties

HGAjęJ Slavėnas. Tuo tarpu jis mo- 
kys Vilniuj — gimnazijoj”.

— Jis tau patinka? — pa
klausė Maryte.

— Zinai, — pasakojo, —• 
pirmą kart “Rūtoj” dėdie
nė juokaudama mane įspė*

★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ $ ‘‘Julyte’ „la.\ky^ls! Ate*
__________________________________ jo Vilniaus “liūtas” — ne-

įsimylėk”. Aš nusijuokiau ir 
atsisukusi pamačiau prie du

<^aLc.iuvie.n£.-^t

® Laiko Laiptais
ROMANAS

(Tęsinys)
— Panele Zose, Jūsų svei

katą! — kėlė stikliuką gra
žiom akim už flirtuojančios 
Zosės sveikatą Vytautas, at
sisėdęs arčiau jos, kur pa
mažu grupavosi visi leng- 
vesnieji dalyviai. Nors savo 
auka Zosė buvo numačiusi 
Dūmos atstovą, ir jis buvo 
jos dėmesio objektu, vis dėl
to tokiu gražiu vyru padi
dinti savo garbintojų skai
čių,, ne pro šalį. Dar įdo 
miau — atmušti garbintoją 
nuo gudravojančies Marytės, 
kurios kp.ip tik už šią būdo 
savybę kaskart labiau ne
mėgo Zosė.

— Cha, cha, cha, cha, — 
Zosė pratiesusi ranką, pa
traukė jį arčiau savęs.

— Mes gi seni pažįstami, 
panele Zosyte- Ar ilgai vie
šėjote pas ponus Zienius?
— pradėjo Vytautas, ban
dydamas kaip nors prieiti 
savo tikslų. O jų buvo du: 
vienas — sužinoti apie tą 
daktarą; antras — pažiūrė
ti, ar Marytė bus visai abe
jinga, matydama jį flirtuo
jant su gana laisvai besiel
giančia Zose.

— Dabar žodis per “m“.
— norėdamas atnaujinti nu
trauktą žaidimą, paskelbė 
Grigas ir, mesdamas skare
lę į Julytę, tarė “myliu”.

— “Marytę”, — atsakė 
Julytė, mesdama kitam.

— “Meilę”, “mergytę“...
— pridėjo kiti po žodį, ir 
skarelė vėl skrajojo per ran
kas.

— A, kad Jis man nors 
taip juokaudamas, kaip Gri 
gas, pasakytų tą brangų žo
dį. Deja- Jo akys užkliūva 
už manęs su tokiu pat dė
mesiu, kaip kad medžių ar 
toliau riogsančių griuvėsių,
— galvojo pavirtusi ir at
sirėmusi Marytės kelių Ju-

— ______________  lyte: — Maryte, kas iš čia
vo prilyginime apie kviečius esančių labiausiai patinka
ir rauges, duoda vilties taip Slavėnui? — ir tiriančiomis
mąstyti; šeimininkas su- akimis, pasislėpusi nuo visų,
draudė tarnus norinčius iš- Julytė sekė savo mylimąjį.
rinkti rauges, “kad kartais Atsirėmusi Marytės kelių,
berinkdami rauges neišrau- ji pasijuto nuošalyj visos
tumėte draug su jomis ir šios kompanijos, iš kurios
kviečių.” tik vienas buvo jai įdomus

★ ★ ★ ir artimas.
t »«, j ji- • . Labai idealu svajoti, kad — Labai — niekas. Dau-Laike didžiojo karo ah- v

jantai veikė sutartinai. Ka, gZ“ A„T tU' ~
laikas"— Tunka 'msitartk -t™“ 8oki« diktatūrą bei netin-

jai į ausį Marytė ir vėl at
sigręžė j kalbančius su ja aukštą gražų juodbruvi. 
Vyrus Vienoj rankoj laikė progra-

— Dieve, nejau mano šie- Kitą — buvo įkišęs i
los svajonių aidai atsiliep- kelnių kišenių. Toks išdidus, 
tų jo krūtinėj! Juk jis dar taip savim pasitikįs, kad is 
nieko nemyli: nė vienai ne- karto man visai nepatika 
rodo pirmenybės. Atsisukau į dėdienę, kuri

— Žiūrėk, — kalbėjo vėl šnekučiavosi su mamyte, if 
pakastom Julytė: — kokio- sakau: — Nepavojingas: to
mis meiliomis akimis jis žiū- kiųi išdidžių nemėgstu.
ri į Zosę. — Ponas Petrai! Arba

— Tai tik jos laisvumo tamsta aukščiau arba že- 
ar gamtos grožio pasekmės mįau dėk rankas, — krykš- 
Jis jos nemyli, — trumpai tė Zosė.
atsakė Marytė. Staiga. Plykst — magni-

Julytė rymojo viena: jaus šviesa.
— Kam jis pernai atva- — Ačiū, — tarė agrono-

įvertė kelios aplinkybės. Tada ėjo pirmasis pasaulio Dabar kiekviena tauta, sten- kal?- val<!ži.a ’aį* bU?
.ras. Kaip visi kiti. taip ir lietuviai akylai sekė jo gdames kuo greičiausiai pre k Dataisvti savo klaidas my^e, 1F, U.lka’ Tai^ b^la'

eigą. Savaitraštis skaitytojų nebepatenkino. Leidėjai kyboje vėl prasimušti, ne- Ptaip ^at negalima už.
buvo verčiami leisti dienraštį, nors ir žinojo, kad la- paiso kam mina ant kojų, mirSti, kad is raugių nic. « P būtu' atsiektas Arvi
bai sunkią ir atsakommgą naštą užsideda ant savo mat svarbu finansus per- kad nepasidarys kviečiai, ne n. ' kad nSr tckio bl’
pečių. Bet, matant, kad ne tik karo žinios, bet ir lie- tvarkyti, paisant kaip ilgai ir kur " žmogaus kuriame nega-
tuvių tautos reikalai spirte spiria tą žingsnį daryti, Tuo tarpu, rusai varo ki- augtų. Ateis pjūtis pranyks fėtumėm surasti ką nors ge- 
nepaisyta sunkumų ir kliūčių. tokios rūšies politiką. Savi- kas netinkamo, bus pasėta ro arba gero žmogaus” ku-

Nuo karo nukentėjusieji lietuviai šaukėsi amerikie- nasi svetimas žemes, tur būt gera sėkla, kuri neš puikų i ’ . nekiltu menk™ vdns7 
čių pagalbos, tautoje augo ryžtingumas kovoti už sa- galvodama, kad kitos tau- derlių. ““ menko. yoos.

. , . . . tos nri«ihiina lrnnlmnmti gii a a a M
vo teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, Amen-
kos lietuviai organizavosi Lietuvai stoti į talką, Drau
gą leisti dienraščiu pasidarė labai svarbus ir gyvas 
reikalas. Be to, buvo ir daugybė kitų labai svarbių 
priežasčių. į

VISUOMENES LŪKESČIŲ NEUŽVYLĖ

Ir, reikia pasakyti, “Draugas”, virtęs dienraščiu ne
užvylė nei savo skaitytojų, nei visuomenės, nei, apla
mai, tautos lūkesčių. Jis buvo nuolatinis, kasdieninis 
informuotejas, švietėjas ir ryžtingas kovotojas ir už 
tautos teises ir už visa tai. kas gera, teisinga, dora 
ir gražu. J kurią mūsų tautos ir Amerikos lietuvių, vi
suomenės gyvenimo sritį, nepažvelgsime, surasime, kad 
visur dienraščio “Draugo” stipriai prisidėta, visur ir 
visiems padėta, talkininkauta.

tos prisibijos konkuruoti su
ja, jeigu jį p0 kiek laiko visgi Kristaus pagrindinė Gerai žinome, kad šven-
jsiverztų į prekybos rinką mintja apie rauges ir kvie- tųjų tarpe randasi tokių, ku-
su pagrobtais turtais. Argi čįug gan g.j. įr kartu pag. rį3 jaunystėje pasižymėjo
mažas vaikas nesibijo dide- — ieįgti geriems nuodėmėmis, iš jų niekas
les gauruotos meškos. Ki- jr biOgiems kartu išbūti iki net nemanė kad atsimainys, 
tos tautelės bus lyg maži pjūties, ne8 benaikinant rau- bus dangaus karalystės pa
vaikai gerokai Įbauginti di- geg kiek kartų pasitaikys, žibos. Paslaptinga Dievo va
delio sutvėrimo, kuris kul- kft(j geraa augalas kartu iš- lia valdė, tvarko ir ves vi- 
turingumo dėsnių nepnpa- raunamaa raugių bent są pasaulį taip kaip Jam 
zis a. ... galima gauti pelenų arba atrodo geriau neatimant nuo

★ ★ ja^ supūdyti trąšoms.
Kurie krikščioniškiau gal- h h h

voja apie rusus, prasitaria, Daugeliui kyla labai prie- ir piktiems augti iki pjū-
kad neverta jų be reikalo šinga, net nekrikščioniška, ties, kad bešališkai galėtų
erzinti, dar kas nors gero mintis — kelti revoliuciją, padalinti sunkaus darbo vai-
gali iš jų išeiti. Kristus sa- bombą paleisti, išnaikinti vi- sius. A.B.C.J.

žiavo į Vilnių...
Atsiminė, kaip “Viltyje”

buvo žinutė:
Petrapilyj baigė universi

tetą su pirmo laipsnio dip-

F

sutvėrimų jiems suteiktos 
laisvės. Dievas leis geriems

mas su ruda barzdele, visai 
iš pasalų nufotografavęs vi
są kompaniją.

(Daugiau bus)

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

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas’’

•'i:
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų 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, mūsų 
pačių išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir modemiškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

IPARGUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

KADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-inos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

&



Šeštadienis, vas. 9 d., 1946

PASIMATYSIME — RYTOJ

LITHUANIAN DAILY DRAUGAS 5

METINIAM
Prie So. Rockwell St. ir Archer Avė.

ii HDRAUGO
ST. AGNĖS PUIKIOJE
PO KONCERTO ŠAUNIUSE ŠOKIUOSEJ<URIEMS Gros Garsi BOB PHILLIPS ORKESTRĄ
Graži Operete "SVEIKAM LIGOS NEIK ALB ESI" — Dalyvauja Ukrainiečių Choras, Šv. Kazimiero Akad. Orkestrą ir daug kitų Artistų.



n DTFNRASTR DRAUGAS, CUTCAGO, ILUNOtS šeŽtaliefcte. vas. 9 d., 194d

DRAUGO’ KONCERTO 

SARGYBOJ

Policmonas Antanas Ur
bonas, Y\ ėst Side gimęs ir 
augęs ir mokslus išėjęs, šį
met mini visą eilę savo gy
venime atsiminimų, įnimant 
ir 13 metų, kaip policmc- 
nas. Su savo darbščia žmo
na Klara ir sūnum Richardu 
bei dukterim Marilyn, — 
visi važiuoja į “Draugo” 
metinį koncertą.

" CHKAGOJE
Past Commanders Club

Sausio 31 d. Darius Girė
nas patalpose Darius-Girė- 
nas Posto 271 buvę kcman- 
deriai turėjo pirma susirir- 
kimą ir suorganizavo Past 
Commanders Club.

Nei vienas nežino, kaip 
sunkus -darbas yra psGto 
komanderio. Vien tie gerai 
supranta ir įvertina koman- 
derio pareigas, kurie yra 
patys buvę komanderiais. 
Dėl to Darius-Girėnas posto 
buvę komanderiai susiorga
nizavo, kad palaikyti savi- 
tarpyje artimesnius ryšius 
ir būti kaipo sargai-žvalgai 
posto veiklai ir gerovei.

Klubo pirmininku išrink
tas buvęs pirmas posto ko- 
manderis, J. A. Mickeliūnas, 
raštininku buvęs antras ko- 
manderis B. R. Pietkiewicz 
ir vice pirmininku A. H. 
Kasper. Kiti posto buvę ko
manderiai yra: dr. Victor 
S. Nares, John Yuška, W. 
B. Sebastian, Joseph Kibort 
John Mason, Joseph Rachus, 
trumpą laiką ėjęs komande
rio pareigas Wra. J. Karei
va ir dabartinis koroanderis 
Frank Pumputis.

Po susirinkimo Mrs. J. 
Mickeliūnas visus pavaišino 
užkandžiu ir gėrimais, o Ju
lius Urb'nas, iš Internatio
nal News Service, padarė 
keletą nuotraukų.

IV. B. Sebastian

t

NIKODEMAS J. POLENSKIS
Gyveno 1316 S. 4 9th Avė. - 

| Cicero, III. Mirė Va ado 8 d..
1 946 m.. 11:10 vai. ryte, sulau
kęs pusės amžiaus. Gln ęs I.ie- 
tuvoje. Kilo iš Panevėžio aps
kričio. Panevėžio parap.. Kleip- 
šių kaimo. Amerikoje išgyveno 
38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
Žmoną Anastaziją (po tėvais 
Vgenčius; 3 dukteris Stelle. Ke- 
lcn ir Albertą; 3 pusbrolius ir 
daug kitų giminių. draugu ir 
pažįstamu. Lietuvoje seserį Bar
borą Zostutienę ir jos Seimą.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 So. 
50th Avė. Cicero III.

LaidotuvSs Įvyks antrad. 
Vasario 12 d., 1 946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus at
lydėtas į šv. Antano parapi'os. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pama dos už velionio sie
lą Po pan ibių bus nuydėtas 
į šv. Kaži iero kapines.

Nuoširdžiai kvleč'ame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuv.se.

Nuliūdę: Žiro-ą, Dukterys.
Pusbroliai ir Visos Kitos Gimi
nės.

leidot. Direkt. Antanas P 
Peikus. Tel. cicero 2109.

RYTU BIZNIERIAI

Leo, Jr., Leo, Sr., Doris ir Margaret Wolleriai, iš H:li- 
i don, N. J., negalėdami dalyvauti “Draugo” metiniam kon

certe, sveikina visus koncerto dalyvius ir, pradedant
\ “Draugui” minėti 30 metų gyvavimo jubiliejų, auka $5.00 Į

West Pullmano 
Naujienos

Vasario 10 d. Šv. Vardo 
Dr-ja bendrai eis prie Šv. 
Komunijos per 8 vai. šv. Mi
šias. Po to parapijos salėje 
bus pusryčiai ir svarbus mė
nesinis pasitarimas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Reikia pažymėti, kad pa
sidarbavimu dvasios vado 
kun. J. Makaro, vardu Šv. 
Vardo Dr-jos. vasario 24 d., 
7 vai. vakare, parapijos sa
lėje bus rodoma judomuose 
paveiksluose base bollo čem- 
pijonų Cubs ir Tigeres žai
dimai su visuomis ap’iuky- 
bėmis. Bus ir daugiaus įvai
rumo. Visi kviečiami daly
vauti. Įžanga dykai. 
“DRAUGO” METINIS 
KONCERTAS

Vasario 10 d. St, Agnės 
salėje įvyksta metinis dien
raščio “Draugo” koncertas 
ir šokiai. Kaip matome 
“Draugo” garsinime, pro
grama bus gražiausia. Pasi
baigus programai bus irgi 
daug įvairumo. Nereikalinga 
daug rašyti, nes katalikai 
supranta reikalą ir svarbą 
savo atsilankymu paremti 
katalikišką spaudą. Iki pasi
matymo !

Šeštadienio vakare, vasa
rio 9 d. parap. salėje Mer
gaičių Sodalicija rengia Va-' 
lentine Dance. Grieš Joe 
Beemster orkestrą. Visu3 
kviečia dalyvauti.

Sunkiai serga Šv Vardo 
Dr jos ir parapijos rarys — 
Petras Gadeikis. Kas gali 
ma’onėkite ligonį ap’ankyti. 
Guli savo name.

Rap.

NflAUKITE-
Rvtoi Jau Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldu*, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mušt, kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
"Mes esnme pirmaklasiai nariai Chicago Bonrd of linderwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftiū Kompaniją:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IUPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICIIIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENTX INDEMNITY COMPANY

FOX DE LUXE
the b«er of balanced flavor

Vienintelė Brošiūrėlė
“Lietuva nacių ir bolševi

kų vergijoj'’ kerta aštriausi 
smūgį bolševikų propagan
dai. Ji geriausiai tinka šiuo 
metu skleisti visuose mūsų 
visuomenės slucksniuose ir 
srovėse per vasario 1,6 d.! 
minėjimą ir kitomis progo
mis.

Darbuotojus, ALT ir kitų 
organizacijų vadus prašome 
tą veikaliuką užsisakyti iš 
“Draugo” ofiso. 100 knyge
lių s a visomis, persiuntimo 
išlaidomis kainuoja $16.50.

Didelis Pasirinkimas Gerų PIRMŲ MORGICIŲ, ANTRŲ MORGI
CIŲ ir SUTARČIŲ—KONTRAKTŲ ant PELNINGŲ NUOSAVY
BIŲ, kaip tai APARTMENTINIŲ NAMŲ, COTTAGES, BUNGA- 
LOWS, BIZNIO NUOSAVYBIŲ ir ĮVAIRIOS RŪŠIES NAMŲ.

Ateikite Pasikalbėti ir Persitikrinti apie šiuos INVESTMENTUS 
su LIETUVIU—M R. CHARLES JANULIS.

PADftKONft

t
MARIJONA BARTKIENĖ:

(po tėvais Samoškaitė)

Kuri mirė Sausio 24 d., 1946 
m. ir tapo, palaidota Sausio 2 8 
d., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį patar
navimu ir palydėjo ją į neig- 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jos ąrasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams kun. A. Za
karauskui, St. Petrauskui ir V. 
Urbai, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą ir St. 
Petrauskui, kuris pasakė pri
taikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame laid. dir. — Anta
nui B. Petkui, kuris savo geru 
ir rr andagiu patarnavi u gar
bingai nulydėjo ją į amžinastį. 
o mums pa’engvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiaTs ir vi isms, kurie 
paguodė mus nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse; o tau mylima žmoną ir 
motinėle, lai Visagalis Dievas 
suteikia amžiną ramibę ir atih*.

Nuliūdę Ii ka; Vyras. Sūnus, 
Duktė, Itioliai, Sesuo ir Visos 
Kitos Giminė-.

Kamb. 1548-54

Town of Lake Žinutės ;
Tovvnoflakiečiai rengiasi 

dalyvauti dienraščio “Drau-' 
go” koncerte ir šokiuose, 
vasario 10 d., St. Agnės sa
lėje. Pradžia 4:30 popiet. 
Visų mūs priedermė yra da
lyvauti tame koncerte.

★
Nekalto Prasidėjimo Sese- i 

rų Gildą rengia bunco par-! 
ty kovoi 24 d., 6:30 vai. vak., I 
parapijos svetainėj. Daug 
tame darbuojasi J. Ragaus-- 
kienė, E. Gedvilienė, V. Buč- 
nienė, P. Turskienė. Komi
sija visus priims ir pavai
šins.

Labdarių Są-gos 1 kuopa 
turėjo knygų peržiūrėjimą 
pas kuopos pirm. H. Gedvi
lienę. Knygos rasta tvarko
je. Po visam Gedvilienė ko

T TVTTIAZT A T I Ne vien DARBO Prakaitu galite lilEi 1 U V 1/11 i Užtikrinti savo Gyvenimo PASEKMĘ 
— nes tas kelias yra ilgas ir sunkus ir gana vargingas .. .

BET PAGREITINKIT SAVO PASEKMĘ

Investuojant Savo Pinigus
Į Saugius Gerai Apmokančius 

Investmentus

MORTGAGE EXCHANGE
Chicago, IllinoisIII W. Washington St. KAMB. 358—360—362

Arba Pašaukite Telefonu — STAte 6385—6—7.

misiją pavaišino. Puotoje da 
lyvavo taip pat kun. K. Ba
rauskas ir kun. J. Vyšniaus
kas. Komisija dėkinga Ged
vilienei už malonų priėmimą 
ir vaišes.

★
Labdarių Są-gos 1 kuopos 

mėnesinis susirinkimas į- 
vyks vasario 10 d., 1 vai. 
popiet, parapijos kambary. 
Narės ir nariai malonėkite 
atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. Nevėluokite, nes 
turėsime važiuoti į dienraš
čio ‘‘Draugo” koncertą.

Valdyba
★

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. mėnesi
nis sus-mas įvyks vasario 
10 d., tuoj po labdarių, susi
rinkimo, parapijos kambary. 
Nariai malonėkite laiku su
sirinkti ir naujų narių at

Kada Vakare Ramiai Silsitės

Pavargę po sunkios dienos darbo? Atsisėskite ir gėrėkitės 
stiklo Fox De Luxe Alaus! Jūs pastebėsite pilnesnį, daugiau 
patenkinantį gerumą jo švelnam, visą-grūdą skonyje... ir svei
ka, patraukantį kartumą kuris labai patenkinantis jūsų sk<; 
niui. Įsigykite Fox De Luxe nuo savo pardavėjo------- šiandie!

sivesti. Išgirsime raportą a- 
pie apskričio rengiamą va
karą mūsų parapijos svetai
nėj, bal. 7 d. Valdyba

Townoflakiečiai rengiasi 
dalyvauti dienr. “Draugo” 
metiniam koncerte ir šo
kiuose vasario 10 d., St. Ag
nės salėje. Pradžia 4:30 po
piet.

Mūsų visų priedermė yra 
dalyvauti “Draugo” koncer
te, nes “Draugas” garsina

Rau.musų parengimus.

Statys paminklą 
Rooseveltui

London. — Vienam su
ruoštam bankiete Eleonor 
Roosevelt, sako, girdėjusį 
sumanymą pastatyti Londo
ne nacionalinį paminklą ve
lioniui F. D. Roosevelt’ui.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

fNKSTŲ, PŪSLES, SOCIALUS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Jau paRplbAlnme tūk«tRn/Mnmn, 

kuri* k*»nt*1n NERVIŠKUMO OD
OS. RH AIRIO. MAUKU. IR PRIVATI
NIU tini!. Gydom* Alnplntmo knnnlo 
mineralą vi m n «. put ekėlInuiA. pprtankų 
vortlmų, tufitlntl pūslę, nuolatini UAlimą- 
h! nnk»'la Ift lovos.
Frznrrt ir riironosKopiftKA
MIKROSKOPIŠKAS KRATT.IO IR

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Ilemoroidal)

išutpoma Arr««i' sauoiu Murronu nu nroRACMoa
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BE RIOVIMO, BE DEGINIMO, 

RliHIumoJe AtvAjij pnl«nrvlna nuo S 
Iki R dlt-tių laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

Dl RR ANGĮ I.T.I V PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—Aefitarne Aukfite
VALANDOS: Nul 9 ryto Iki 8 Vakare 

S*kmadl*nlalH nuo 10 Iki 1.

laldotuv.se
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Šeštadienis, vas. 9 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJ3NOI8

Koncerto Išvakarių 
Žinios

I
• Draugo'’ koncerto, pik

niko darbininkai ir pagelbi- 
ninkai, visi kviesti ir gar
sinti “Drauge”, prašomi kaip 
galima anksčiau susirinkti į, 
salę. Koncertas prasidės 
4:30 vai. popiet. Reikia prieš 
tai pasidalinti darbais. Gau
ti ekstra darbininkai: bro
liai — Kazimieras, Jurgis ir 
Alekas Krenciai, Ročis, Iz. 
Stankus, D. Gudžiūnas, St. 
Piktužis, P. Gapšis, P. Šlio
geris, A. Valonis, Vladas 
Ivanauskas, V. Yuknis, fo
tografas Ad. Zalatorius ir ki 
ti.

Brighton Park kolonija 
“‘Draugo” metiniam koncer
te bus labai skaitlingai at
stovaujama. Šeimininkės A 
RD 6 skyriaus narės paga 
mins svečiams skanią va
karienę. Rinktinės veiterkos 
iš įvairių draugijų patar
naus mandagiai prie stalų; 
Vyraį taipgi turės paskirtus 
darbus. Policmonai B. Sur
vila ir S. Pileckas žiūrės 
tvarkos.

LAKCNAS IR BUVĘS KAREIVIS Jubiliejinis vakaras Pranešimai
Amerikos Lietuvių Piliečių i

Klubo. 12 Ward, vakaras 25 Brighton Park. — Labda- 
metų gyvavimo sukaktuves rių Są-gos 8 kuopos susirin- 
paminėti bus šį vakarą, va- kimas įvyks sekmadineį, va
sario 9 d.. Hollywood Salėj. , sario 10 d., tuoj po pasku-

Lakūnas Charles Smaidžiūnas, iš Coxsackie, N. Y., jau 
ketvirtus metus tarnaudamas prie bomberių B-29, Grand 
Island, Nebr.. per Naujus Metus buvo atsilankęs į “Drau
go” namą. Besikalbant pastebėjo 1907 metų care kareivį 
Kronštadto tvirtovės gynėją. Tai buvo Vladas Cibulskis 
(dabartinis br. Vladas). Pasirodė, jie esą giminaičiai ir 
ta proga nusifotografavo. Metinio “Draugo“ koncerto
proga lakūnas sveikina 

S liejui paaukojo $5.00.
‘Draugą” ir jo 30 metų jubi-

Paminėjimas susidės iš tri
jų dalių: vakarienės, pro
gramos ir šokių. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Visi kviečiami atsilanky
ti. Tikrai bus linksmas vi
siems šeštadienio vakaras.

Valentine Dance
Cicero. — Am. Liet. Kat. 

Dukterys ruošia “‘Valentine 
Dance”, vasario 9 d., vakare, 
Šv. Antano parap. salėje. 
Populiarę muziką grieš Ray- 
mond Braise orkestrą. Jau
nuomenė, taip ir augesnieji, 
nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti.

tinių šv. Mišių. Nariai pra
šomi skaitlingai atsilankyti.

Valdyba

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildo* susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 12-tą d., 
Vincento ir Agotos Balsių 

’ name, 4355 S. Artesian Avė., 
Brighton Parke. Malcnėkite 
narės ir nariai kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, ir pasi
imti kvietimus ir mandatus 
į seimą, kuris bus baland. 
28 d. Sus-mas prasidės ly
giai 7 vai. Valdyba

Kazimiero Karai, laikys su
sirinkimą sekmadienį, vasa
rio 10 d., parapijos moky
klos kambaryje, 2 vai. po 
piet. Visi nariai prašomi lai
ku susirinkti, nes yra svar
bių draugijos reikalų ap
svarstymui. Taipogi prašo
me naujų narių atsilankyti.

Valdyba.

Žagariškių Klubo metinis 
mitingas įvyks sekmadienį, 
vasario 10 d., Sandaros sve
tainėj, 840 W. 33rd St., 2 
valandą popietų. Nariai, ir 
norintieji įstot į klubą, pra
šomi atsilankyti laiku, nes 
turėsim daug svarbių reikalų 
apkalbėti.

Kl. Valdyba.

Brighton Park. \ — Drau- 
V. gystė Gvard. Pirmo Div. Šv.

“Draugo” koncerto tikie- 
tus įsigijo dar šie Brighton 
Park biznieriai: Pr. Smilgis, 
Milleriai, Rudauskai, A. 
Bambalas, Prihodski, siuvė-

Biznierka Barbora Balis galima užsiprenumeruoti 
ir Elena Mališauskienė yra į “Draugą” ir “Laivą” arba 
vienos iš pirmųjų “ Draugo” j įstoti į garbės narius. Taip- 
skaitytojų ir rėmėju; jos gi bus platinama geros kny- 
visose “Draugo” pramogose į gos.
dalyvauja su būriu savo pa
žįstamų.

North Side veikėjas Jo
nas Lebežinskas, sušilęs pla
tina “Draugo” koncerto ir 
pasilinksminimo tikietus.

Marąuette Park V. ir B. 
Grebliūnai, 2511 W. 77 St., 
sugrįžus sūnums iš kariuo- 

atidarė valgcmųjų 
užsiprej

Cicero Nazninskų šeima 
ir Elena Ringe,aite prisira
šė prie Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Draugijos.

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei; 
gausi naują skaitytoją

PADfiKONfc

jai Lukošiai ir Navakauskai, 
barberiai Koncevičiai, J. Pe- 
rry, Mikalajūnai, Vaitkai ir menes, 
vaist. Jonaitis. daiktų krautuvę ir

metams
Ilgametis “Draugo ' pra- 

mogose darbininkas Pr. Vai
čekauskas atsiprašė, kadi Biznierka Ona Klimas, 
negalės pagelbėti darbe. Jo ' 2445 W. 71 St., sav. užeigos 
vietą užima veikėjas Juozas ir Liąuor Store, proga dnr. 
Klimas I * * Draugo ” metinio koncerto
_______________________ užsiprenumeravo “Draugą”.

“Draugo“ koncerte
. ----- ---------—T

numeravo “Drau-

• DRAUGO“ KONCE 
BELAUR&N

TO bus

stotį WHFC-1450-k. kaip 7 
vai. vakaro: žinios, juokai, 
pranešimai ir muzika. Visi 
kviečiami pasiklausyti šių 
įdomių radio programų.

Pranešėjas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

A.

Antanas Budris, Palangos 
orkestro vedėjas, triūbija į 
visas kolonijas Chicagoj ir 
apylinkės miestelius, praneš 
damas visiems lietuviams, 
kad dienraštis “Draugas” 
pradeda minėti 30 metų gy
vavimo sukaktį.

MELANIJA REGIS
(PO TĖVAIS KIU'J’A V1Č1PTR) 

Gyveno 202 5 \V. Walton Str. 
Mirė Vasario 7 d., 194<i m.,

6 vai., ryto, sulaukusi pusės am
žiaus. (timusi Lietuvoje. Kilo 
iš Marijampolės apskričio. Ig
liaukos parapijos, ir Igliaukos 
miesto. Amerikoje išgyveno 4 8 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Mykolų, jo žmonų Emilijų 
ir anūkų Gerald; dukterį Al
donų Bulotienę ir 2 anūkes 
Giedre ir Dainų ir daug kitų. 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Vokietijoje paliko brolį Kun. 
Mykolų Krupavičių. Lietuvoje 
paliko: dvi seseris: Veronikų 
JerumbavičU-nę ir jos šeimų ir 
Marijona Astrainskienę ir jos 
šeimų.

Priklausė prie šv. Onos Drau
gijos, L. Kat. Moterų Sujungus 
ir S. L. A. 226 kuopai.

Kūnas pašarvotas 1922 West 
Chicago Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
vasario II <|. Iš koplyčios 8:30 
vai., ryto bus atlydėta į šv. 
Mykolo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtą į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Sūnus. Duktė, Mar
ti. Arnikai. Brolis, Seserys, Ir 
Visos Kitas Gimines,

Laidotuvių dirrktorius Julius 
Mulevičius. Tel. LAFayette 3572

A. A.
PETRAS ZOKAS

Mirė Vasario 7 d.. 1946 m., 
sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio aps
kričio. Skapiškio parapijos.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmonų Marcelę (po tėvais Lu- 
bijūį; sttluy^^’ctMĮį, 8
Valerijų K rausę Tr žentų Ėti- 
ward, Sophie Lemke ir žentų 
Pranciškų ir Bernice: 2 anū
kus Richard Krause ir Janice 
Lemke; seserį Marijonų ir švo- 
gerį Jonų Irius ir šeima (In
diana Harbor. Ind). pusbrolį 
Juozapų Grumbinų. ir kitas gi
mines Amerikoje. Lietuvoje 
brolį Antanų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje — 3307 S, 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. — 
Vasario 11 d., 1 946 m. Iš ko
plyčios 8:00 va'., ryto bus at

lydėtas į šv. Jutgio bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Žmona, Kilnus, Duk
terys, Žentai, Antikai ir Visos 
Kitos Giminės. M

Laidot. Direkt. Antanas M. 
Phillips. Tel YARds 4908.

a|a
♦ BALTRAMIEJUS KELEVICIUS

Kuris mirė Sausio 29 d., 1946 m., ir tapo palaidotas Va
sario 2 d., 1946 m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasdšalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame kun. A. Kiškūnui, khn. J. Prunskiui ir kun. 
J. Griniui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą ir 
kun. J. Griniui, kunis pasakė pritaikintą pamokslą ir už da- 
lylavimą kapuose.

Dėkojame Šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame lai
dotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už tvarkų laidotuvių 
surengimą. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė 
mus nuliūdimo valandoje ir <pagalios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms; i tau, mūsų brangus tėveli, 
ramiai ilsėtis Dievo prieglobstyje. -

Nuliūdę^Tieka; Kelevičių šeimą.

GARlk 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 St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Dė, Susitarimo Sauk:

Republic 6051

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

3a

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantiejl 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 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jums tinkama 
nakties polis) Ir 
pagelbės Išgydyt 

senaa, atda- . 
ras Ir skau- */ 
džtas žali- *

das. Vartokite jį Irgi skaudleiua 
nudegimams, šųšų Ir sutrūkini ų 
prašallnimul, Ir kad palengvinti 
Psorlasia niežėjimų. At vėd Ina va
dinamų Athlete’s Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimus!, 
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
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po SI.00. 1.75, Ir 8.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderį tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pulaskl Bd.

Dept. D. Chicago 89, III.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Caliiornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Budriko radio
programa

Juozo Budriko rakandų 
ir auksinių daiktų krautuvė, 
adresu 3241 S. Halsted St., 
Chicago, šį sekmadienį, va
sario 10 d., kaip ir nuolatos 
leidžia puikų programą per 
didžiąją WCFL-1000-k. stotį 
kaip 9:30 vai. vakaro, Chi
cagos laiku (vieną valandą 
vėliau rytinėse valstijose). 
Išgirsite gerus dainininkus, 
gražių dainelių ir smagios 
muzikos.

Ketvirtadieniais girdisi 
kita programa per Cicero

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

8635 W. Cermak Rd. 
Chicago, III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS KABIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
KOCKWELL 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

NULIŪDIMO
- K

« V VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūšy patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas I

NARIAI: 

Chicagos 

L 1 e t n v i ų 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

YMBULANCU
Patarnaujam 
dieną ir naktį 

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

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

I. L1ULEVIČIUS
4348 S. CALIFORN1A AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
______________ Teiephone YARds 1419______________

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

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

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PlILIman 0661
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78,150 žuvo
Tokyo. — Tikromis žinio

mis, Hiroshima atomo bom
ba sunaikinime iš viso nu-

kentėjo 306,545 gyventojai. 
Iš to skaičiaus, 78,150 žmo
nių žuvo, 13,983 be žinios 
dingo, 9,428 sunkiai sužeis
ta, 27,997 lengviau sužeista
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Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

Tel. — VlRginia 0769 NOTARY PUBLIC.

f

Pavogė visą karo 
uždarbį

Į seržanto R. Selvaggio 
namus, 1017 N. Ridgeway 
Avė., įsilaužęs vagis pavogė 
visus kareivio pinigus, ku
riuos jis tarnaudamas buvo 
susitaupęs, būtent $1.700.

Iš Western Fluorescent 
Lighting Co., 3322 W. Roo- 
sevelt Road, plėšikai išnešė 
elektrikinių reikmenų už 
$12,000. I

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

SVEIKINAME "DRAUGĄ"

Mikas Jovarauskas

30 metų kaipo dienraš

tį sukaktuvių proga, ir 

linkime toliau vis gra

žesnės pažangos ir dides

nių pasisekimų garbin

gai tarnaujant lietuviš

kai visuomenei.

Jonas BertulisSavininkai

Roosevelt Furniture Company
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD Phone SEEley 8750-8711

VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Dantis atidavė už 
paskutinius pietus

Paryžius. — Nicoje teis
mui pasmerkus mirti Eu
gene Balfiny, kuris karo me
tu bendradarbiavo su vo
kiečiais ir šnipinėjo nazių 
naudai, konfiskavus visą jo 
turtą neliko jam nieko, už 
ką galėtų nusipirkti tradi
cinius paskutinius prieš pa
karsiant pietus. Tad nuėjęs 
pas dantistą paprašė nuimti 
visas auksines kepuraites 
(caps), jas pardavė, užsifun- 
dijo sau vištienos pietus ir 
išsigėrė vyno.

Buvęs senatorius 
nemato chaoso

Minneapolis, Minn. — Fo- 
reign Policy Association su
važiavime čia kalbėjo buvęs 
senatorius Henry Cabbot 
Lodge, buvęs Amerikos 
Jungt. Valstybių senatorius, 
kurs pareiškė būtiną reikalą 
taisyti Amerikos-Sov. Rusi
jos santykius, kad išvengus 
pasaulinio chaoso.

Buvęs senatorius nemato, 
kad Sov. Rusijoj visą laiką 
buvo ir tebėra chaosas.

Grįštaira prie WPA
Furkočiu siuvėjai 
aukojo $100,000

New York, N. Y. — Inter
national Fur and Leather 
Workers Union (CIO) paau
kojo $100,000 streikuojančių 
darbininkų naudai, praneša 
Ben Gold, tos unijos prezi
dentas.

Visuomenė jau pradeda į- 
žiūrėti, kad dabartinės dar
bininkų unijos darbinin
kams ne tas, kas buvo se
niau. Mokesčius unijoms 
darbininkai moka didelius,
o sustreikavus nėra fondo, Tyler, Tex. — Sugedus 
iš kurio gautų pašalpą Da- Į vienam vagonui, 21 vagonas 
bartinės unijos yra aukso nušoko nuo bėgių ir nusirito 
kasyklos tiktai jų viršinin- ' į Nichas upę. Penki vagonai 
kams ir agentams. buvo pilni alaus krovinio.

DON'T MISS
THE BOAT!

A word to the wi»e i. »affi- 
cientl Economize! Buy your 
kome now while price* and in- 
tereit rate* are low! Don’t de- 
lay! See theie bargaln* today!

Chicago Bargains
2543 S. ALBANY AVĖ.

4 flat b riek--------- --------$8,200
1542 S. KEDVALE AVĖ.

5 and 6 rms. brick----- $8,100
4024 W. CERMAK RD.

3 flat brick_________$17,500
2508 S. WHIPPLE ST.

4 and 4 rms----------------$4,450
925 W. GARFIELD BLVD.

Cor. 9 flat brick.......... .$24,000

UNO TEISĖJAS

Green H. Hackworth, Val
stybės Sekretoriaus James 
Byrnes patarėjas, paskirtas 
teisėju į Tarptautinįi Teisin
gumo Teismą. Be jo, į teis
mą išrinkta dar trylika žy
mių juristų iš kitų valsty
bių. G. H. Hackworth yra 
kilęs iš Prestonburgh, Ky. 
(Acme-Draugas tetephoto)

3,500 šeimų puola 
prie 422 butų

Skaičius bedarbių, ku
riems reikalinga vyriausy
bės pašalpa, kasdien auga, 
kaip praneša Chicago Wel- 
fare Administration komi- 
sionierius Alvin E. Rose. Iki
šiol 19,245 asmenys gauna Prie Wentworth ir Persh- 
pašalpą. Sausio mėnesį šis įng gatvių šį pavasarį bus 
skaičius paaugo 830 asme- baigtas Chicago Housing 
nimis. i Authority’s naujas “project”

Apie 30 aplikantų, reika- (balaganinio stiliaus gyve- 
laujančių pašalpos, yra da- namieji namai). Paskelbus 
bar streikuojantieji darbi- aplikaciją kambariams gau-
ninkai

Upė paplūdo alum

SECURITY
From the time the initial payment is made, the kome owner is building up 
an equity that gives him peace of mind. He may have payments to meet būt 
the renter has rent to meet and builds nothing! After the home is paid for, itthe renter 
becomes a real refuge indeed.

Berwyn Bargains
1500 S. EAST AVĖ.

Cor. br. bus. pty---------- $16,000

S. E. COR. CERMAK & HOME
Business lot 94x118-.$16,000

N. E. COR CERMAK 4 CLINTON
Business lot 60x125---- $12,900

LOMBARD AVĖ. NR. 15th ST.
5 and 6 rms., brick---- $15,400

N. E. COR. HARLEM & 31*t
Business lot 52x135---- $ 7,200

2630-2 N. FAIRFIELD AVĖ.
6 rm. br. residence and
2 flat bldg....................$18,500

4154 W. 16th ST.
Brick. Store and 4 rms. $ 4,500 

1533 S. KILBOURN AVĖ.
4 and 4 rms., br. and fr..$4,500 

2512 S. HOMAN AVĖ.
Br. store and 2 flats.----$5,900

2334 S. MARSHALL BLVD.
3 flat. brick ________ $12,950

1454 S. KOSTNER AVĖ.
5 and 5 rooms. brick__ $10,800

4149 W. 26th ST.
Store and 2 flats_____ $14,200

3200 S. LAVVNDALE AVĖ.
Brick cottage________ $ 4,450

3623 W CERMAK RD AND 
2213 S MILLARD AVĖ.

3 Stores and 40 fur- 
nished apartments ____ $49,000

3233 W. CERMAK RD.
Cor. br. store & 14 apts .$34,500
Where can you heat our bar-

gain*?

6506 W. 28th PL.
4 and 4 rooms__ _$6,300

1822 S. CLARENCE AVĖ.
5 and 5 rms.. brick------$15,700

S. W. COR. OGDEN, CLARENCE
Lt. 71 f t. on Ogden avė. $ 5.900

VVhat Are Your Laat Year’a Rent 
Receipt* Wortb Today?

Suburban Bargains
912-14 S. AUSTIN BLVD.

6 flat brick............ .........$28,500
N E. COR. AMEL1A & 44tb ST., 
LYONS

Lot 96x125 ............ .........$2,500
GARFIELD AVĖ.. HINSDALE

5 aeres__ ______ -___ $ 5,200
4238 JOLIET AVĖ., LYONS

2 stores and 3 flats.. $17,000 
4601 JOLIET RD., LYONS

Corner 7 rm. residence $ 8,800
FOREST AVĖ. NR. 13th AVĖ. 
NORTH RIVERSIDE

Lot 105 x 135 ............ $ 2,400

AUTO DEALERS, 
ATTENTION !

Clcero’a automobile row it located 
on Cermak Rd. between 50th and 
56tb Avės. — Buy your lot now 
while price* are low. Don’t delay! 

SEE US TODAY!

Cicero Bargains
1405 S. Sl.t AVĖ.

4 flat frame--------------- $7,250
5329 W. 25tb PLACE

5 and 5 rms. br---------$11,200
2303 S. 52nd AVĖ.

Br. Store and 6 rms------$9,700
2442 S. 56th AVĖ.

Brick. Store and 2 flats $15,500
3223 S. 49th AVĖ.

4 flat frame_________ $4,450
1318 S. CICERO AVĖ.

Fr. store and 2 flats___.$7,600
3535 S. 53rd CT.

6 rm. cottage----- „.-.$7.350
5065 W. 32nd ST.

Store and 3 flats------ $9,200
2328 S. SOth AVĖ,

5 flat, brick ___--------$19,000
5002 W. 30th ST.

5 & 6 rms.. brk. Price is right.
4841 W. 23rd ST.

6 & 6 rms.. brk. Price is rignt.
1920 S. 49th CT~

6 & 6'rms.. brk. Price is right.
2110 S. 48th CT.

5 flat. brick----- ------- $15,800
25tb ST.

Cor. 6 flat. brick------ $22,500
LOMBARD AVĖ.

Cor. brk. bus, property $19,500
CICERO AVĖ. NR. 15tb ST. 

Business lot__ ______$ 1,100
CERMAK RD. NR. 53rd AVĖ. 

Business lot 52x120 —$ 9.500
S W. COR. 26th ST. & 61 at AVĖ. 

Bus. lot 142x125 ...$18.000
5626-8 W. 24tb ST.

Lot 52 x 125 ............ 5 2,800
1609 S. 51»t CT.

4 and 4 rms., frame__ $ 5,750
1818 S. 48tb CT.

5 and 6 rms,, brick__ $12.500
S. W. COR. 49th AVĖ. & 16th

Lot 30 x 125 ............... $ 1.600

Buy U. S. Victory 
Bonds and Štampą

Subjeet to Prior Salo and Change 
in Price Without Notice

N. E. COR. CERMAK A SOth AV 
Business lot 300x120.. $72.000

Rent receipt* brlng no dividends 
PAY RENT TO YOURSELFI

JOHN O. SYKORA
REALTOR

JOHN O. SYKORA. vridely 
known in the real estate bu*ine«» 
for 30 year*. has office* at 2411 
S. 52nd Avenue. Cicero, Illinois, 
and is a former pre»ident of tbo 
Berwyn-Cicero Real Estate Board.

Preatige and secarity are turo of 
the bi» factor* which impel people 
to invett in home*. The remarlt 
“He own» hi* home, he moit be 
settiny abead” deteribes the prea
tige whieh home owner*hip glves 
to the iavostor. The practice of 
tystematieally building an equity 
in a home, meeting payments likę 
rent, gives a feeling of secarity 
which renter* can never have. A 
word to the wise is sufflcient— 
Ecnnomize! Buy your home no», 
while prices and interest rates are 
lowt

Revolveriu gavo 
"paskolą”

Citizens Loan Corporation 
3401 Diversey Avė., ofisan 
įėjęs vyriškis pareiškė noro 
gauti $200 paskolos. Tarnau
tojui A. Passarelli pradėjus 
rašyti reikalingas tam reika
lui poperas, nepažįstamas iš
sitraukė revolverį ir privertė 
tarnautoją duoti jam tą 

1 “paskolą” be jokių poperų ir 
net be parašo. Plėšikas pa
bėgo.

Griaustinis vasario 
mėnesi

Vasraio 5 d. griaustinis 
trenkė į namą 2512 Nor'h 
Talman Avė., apdegindamas 
Dorothy Truher, 42 metų. 
Nuvešta į apskrities ligoninę 
mirė.

šeStadienis, vas. 9 d., 19461

ti. trumpu laiku suplaukė 
3,000 aplikacijų ir paskelbta, 
kad daugiau aplikacijų jau 
nebus priimta.

Gyvenamųjų vienetų tame 
“project’e” bus tiktai 422.

Trečią sykį -$100
Lloyd Tuley, 16 metų, stu

dentas Chicago Vocational 
School, trafiko teismo nu
baustas $100 ir suspenduotas 
vairuoti automobilių per 
šešis niėnesius. Tris sykius 
jis buvo policijos sučiuptas 
už per greitą važiavimą.

Marškinių skalbėjai 
nubausti

Penkiolika kiniečių ope
ruojančių marškinių skal
byklas įvairiose 'miesto da
lyse Circuit teismo nubausti 
$660 už nesulaikymą OPA 
lubų kainų.

Nedavė leidinio
Ira Latimer, Civilės Lais

vės Lygos sekretorius, buvo 
norėjęs gauti leidimą mi
tingui ore adresu 37 S. Ash
land Avė. Policijos viršinin
kas J. Prendergast leidimo 
nedavė.

Kaip Evanston žada

Prašalinti gyvenamųjų namų krizę
VISA EILĖ NAUJŲ BAKUŽIŲ. NAMŲ PALĖPĖSE IR 

UNIVERSITETO STOVYKLOJ NAUJI “APART- 
MENTAI’’. BET VISA TAI PO PENKIŲ METŲ 
REIKS NUGRIAUTI.

Evanstone, Chicago prie- 
miestyj, kur gyvena didžiu- Northwestern Universiteto
moję turtingieji, sakoma, didelė stovykla irgi paliks 
greitai norima pašalinti gy- gyvenamuoju kaimu. Be jau 
venamųjų namų krizę. Tuo pastatytų laikinų 20 namų, 
reikalu miestelio valdyba da- da bus statoma 50 bakūžių.
vus leidimą pastatyti visą 
eilę bakūžių (hutą) pastaro-

Universiteto stovykloj na
mai bus statomi tokioj for-

jo karo veteranams, kurie moj, kad vidų galima būtų

/ mus

PROPERTY OWNERS 

ATTENTION!

lt you have real estate for aale. 
eitner improved or vacant. in 
Cicero, Berwyn. Riveraide and 
other Weatern suburbs or in 
the Lawndale-Crawford distriet 
and want quick action then 
phone. write or visit our office 
st onre and you will receive 
orompt, courteous and efficient 
servlce.

2411 
S. 52nd 

AVĖ.

JOH\ O.

SYKORA
R E A L T O R

PHONE
CICERO

453

A LIVE WIRE ORGANIZATION — WE LEAD IN QUICK SALES 
OFFICE HOURS—OPEN 9 AM TO 9 P.M. EXCEPT MONDAY 

AND FRIDAY TO 6 P.M.—WEDNESDAY 9 A.M. TO 1 P.M. 
SUNDAYS OPEN 1 P.M. TO S P.M.

MONEY TO LOAN 
$800 to $10,000 

ON FIRST MORTGAGES 
At Threa Per Ceut and Up 

Intereat

Get Our FREE Estimate

sugrįžę namo ir parsikvietę 
savo žmonas neturi kur gal
vos priglausti. Taip pat di
desnių namų-apartmentų pa
lėpės (atties) bus perdirbtos 
į gyvenamuosius apartmen- 
tus.

Leidime bakūžės statyti 
padaryta tiktai viena res- 
trikcija, kad po penkių metų 
tos bakūžės būtų nugriautos, 
nuimtos.

padalinti į keturais dalis 
(“apartmentus”) ir kad 
kiekvienoj daly galėtų gy
venti bent keturi žmonės.

Laikini namai - bakūžės
Evanstone bus statomi ant 
privačios žemės, jei jos sa
vininkas duos leidimą ir jei 
nebus peržengiamos zonų 
restrikcijos.

X Genovaitei Brazaitytei 
su Sgt. Raymond Poczulp 
vasario 10 d., Gimimo Šv. 
Panos Marijos bažnyčioj 4 
vai. suskambės vestuvių var
pai. G. Brazaitytė, maža bū
dama, nesykį yra “Draugo” 
parengimuose su Ed. Oksu 
pašokus klasiškų šokių. Jo 
tėvai turi taverno biznį prie 
Kedzie ir 42 gatvių. Jauna
sis yra sūnus plačiai žino
mų, kilbasų ir kumpių “Cber- 
ry Brand’’ įmonės, 4538 S. 
Marshfield Avė., savininkų 
Napoleono ir Kotrinos Po- 
czulpų. Vestuvės bus Darius 
Girėnas salėj.

X Stanley Balzekas, pla
čiai žinomas Chicagoj auto
mobilių dyleris, šiomis die
nomis įsirašė L. R. K. Su- 

i sivienyman Amerikoj. Bal- 
zekų sūnus Stanley, tarnau
damas Amerikos kariuome
nėj pastarame kare buvo 

1 patekęs j vokiečių nelaisvę. 
Dabar randasi namie, svei 
kas ir linksmas.

X Cpl. Adolph Miciūnas,
“Draugo” administratoriaus 
brolis, savo tėvams ir na
miškiams prieš keletą die
nų padarė tikrą surpryzą. 
Pirma iš Kalifornijos pa
siuntė telegramą, jog ką tik 
išlipo iš laivo po kelionės iš 
Korėjos (netoli Japonijos), 
o paskui už dienos kitos, grį
žo namo garbingai paliuc- 
suotas iš kariuomenės.

X Edward Mikutis, žino
mas Cicero lietuvių draugi
jų veikėjas, išrinktas į 
Board of Governors Cicero 
Memorial Library Assn., ku
ri užsimojug tam paminklui 
sukelti $150,000. Naujieji 
rūmai bus statomi vietoje 
dabartinio viešojo knygyno.

X Antanas Paliulis su He- 
Ien Stecki šiandie, vasario 
9 d., susituoks Gimimo Šv. 
Panos Marijos bažnyčioje. 
Jaunasis yra brolis Prano 
Paliulio, savininko Capitol 
Press (spaustuvės), Bridge- 
pcirte.

X Lietuvių Prekybos Bu
tas (Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois) yra 
išleidęs “MembershiD Direc- 
tory“, kuriame alfabetiškai 
surašyti nariai, jų biznis, 
profesija ir adresai. Pasi
rodo, kad Prekybos Butas 
turi jau netoli 200 narių.

X Kristina Balkevičienė, 
2246 W. Cermak Rd., šiuo 
metu serga. Gydosi, namie. 
Jurgis Skrickas, 1901 West 
Roosevelt Rd., guli šv. An
tano ligoninėj. Ward 6. lo
vos num. 3.

X šv. Kryžiaus parapijos 
metiniam susirinkime nutar
ta statyti seserims namą ir 
remontuoti kleboniją. 1945 
metais parapija pajamų tu
rėjo $109,858.00. Skolos at
mokėta $51,600.00.

X Brighton Park sodalie-
tės rytojt sekmadienį, vyks
ta į grekų katalikų šv. Ma
rijos bažnyčią, 4949 S. See- 
ley Avė., išklausyti šv. Mi
šių Rytų apeigomis. Pamal
dos prasideda 10 vai.

X Lt. Pranciškus Petraus
kas, kuris tarnauja karo lai
vyne, paviešėjęs 7 savaites 
pas tėvus Cicero, grįžo i 
jam skirtą vietą San Fran- 
cisco, Calif.


