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RUSAI SAKO ‘TURI TEIS OKUPUOTI
New Yorke Gražiai Pasitiktas iš 

Romos Atvykęs Vysk. Petras Būčys

SUŽALOTAS RUSŲ LAIVAS LAUKIA PAGALBOS Reikalauja Azerbaidžano Provincijos 
'Autonominio Rėžimo' Pripažinimo
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NEW YORKAS, kovo 8.— 
Lietuvių katalikų veikėjų 
būrys gražiai pasitiko J.E. 
Vyskupą Petrą Bučį ir gar
bingąjį svečią palydėjo į 
Marianapolio Kolegiją, 
Thompson, Conn. Truputį 
pasilsėjęs vyks į Pittsbur- 
ghą, kur bus kovo 14 d. Iš 
čia vyks į Chicagą ir pasi
tikima, kad sekmadienį, ko
vo 17 d. dalyvaus Lietuvių 
Katalikų Konferencijoj, ku
ri įvyks Šv. Jurgio parapi
jos salėj.

Pasitiko prie Laivo
J.E. Vysk. Bučys į New 

Yorko uostą iš Romos atvy
ko praėjusį trečiadienį 1 vai.

Suaugusių 'Perauklėjimas' Lietuvoje; 
Siūlyta 200,000 Žydų Grįžti iš Azijos

NEW YORKAS.—Susirū
pinę visokiais būdais gilinti 
savo propagandą krašte, 
bolševikai įvairiose Lietu
vos vietose, kaip praneša 
“Izviestija” Nr. 233, yra 
įsteigę 9 gimnazijas ir 13 
progimnazijų suaugusiems. 
Jose, esą, mokinasi apie 
4,000 žmonių. Esą, dar pla
nuojama organizuoti 9 su
augusių progimnazijas. Vil
niaus suaugusių gimnazijo
je esą daugiau kaip 700 vy
rų ir moterų. i ;

Laisvoj Lietuvoj Ugdė 
Mokslines Vertybes

Suaugusių švietimas yra 
svarbus reikalas. Nepriklau
somoje Lietuvoje į tai buvo 
kreipiama daug dėmesio. 
Pav. Kaune veikė Pavasario 
gimnazija, Prof. Sąjungos 
gimnazija, kaimuose veikė 
eilė liaudies universitetų su
augusiems ir suaugusiems 
kursų prie pradžios mokyk
lų ir t.t.

Žinoma, visur buvo užsii
mama ne abejotinos vertės 
proto nuodijimu, bet tikrai 
mokslinių vertybių ugdymu.
Pripažįsta, Sovietų Tvarką 

Įvedė Rusai
“Izviestija“ Nr. 171 yra 

paskelbtas “Lietuvos liau
dies sveikinimas didžiąjam 
tautų voždžiui Stalinui.“ 
Jame ir vėl sakoma: “Rusų 
tauta mums padėjo stoti į 
platų sovietišką kelią... Rū
ru tauta mums padeda kur
ti... sovietų gyvenimą.“ Vi
sai teisingai!

Kad Lengviau Būtų 
Rusams Valdyti

Darbininkijos masių akims 
apdumti bolševikai dažnai 
mėgsta į atsakomingasias 
vietas su dideliu triukšmu 
skirti iš darbininkijos tarpo 
parinktus žmones.

Žinoma, jų vienų nepalie
ka. Jiems “padėti” laiko 
patikimus partiečius. Taip, 
buvęs “Bato” fabriko dar
bininkas P. Kareckag pasta
tytas vadovauti Vilniaus

po pietų. Atvyko drauge su į 
kun. prof. J. Vaitkevičium, j 
MIC. Prie laivo pasitiko kun. 
Jonas Jančius, MIC., provin
cijolas; kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC., Marianapolio Ko
legijos rektorius; kun. dr. 
Jonas Starkus, kun. Gurins- 
kas ir kiti.

Knights of Columbus vieš 
būtyje suruoštas priėmimas, 
kuriame dalyvavo 12 kuni
gų ir keletas pasauliečiui 
veikėjų.

Nors kelionė mažu laivu 
buvo ilgoka, tačiau ir Vysk. 
Bučys ir kun. Vaitkevičius 
gerai atrodo ir gerai nusi
teikę. •

miesto vykdomąjam komite
tui, o audėjas J. Uržemis— 
pramonės liaudies "komisaro 
pavaduotoju. Tuo tarpu nė
ra pranešta kas yra jų pa
vaduotojais,

200,000 Žydų Pabėgėliui 
Uzbekistane

Dar pereitais metais, kaip 
praneša “Contemporary Jew 
ish Record,“ buvo pasiūlyta 
dviem šimtam tūkstančių 
žydų pabėgėlių iš Lenkijos, 
Lietuvos ir Latvijos ruoštis 
sugrįžimui iš Uzbekistano į 
anksčiau gyventus kraštus.

Kalbama, kad kai kuriems 
1940-41 metams į Sibirą iš
tremtiems lietuviams duota 
vilčių, kad jiems bus leista 
grįžtį i Lietuvą. Kiek čia 
yra propagandos, kiek tikro
vės—sunku pasakyti. Tuom 
tarpu, žinome vieną—į pa- 
trijotų deportacijas iš Lie
tuvos sovietai tebežiūri kai
po į pirmaeilės svarbos po
litinę priemonę Lietuvai ga
lutinai pavergti.

Amerikos žydų organiza
cijos gelbsti žydų tautybės 
žmonėms Lietuvoje. “Jew- 
ish Chronicle“ praneša, kad 
per penkius pereitų metų 
mėnesius Kauno, Vilniaus, 
Rygos ir Talino žydų ben
druomenėms buvo išsiųsta 
keturios daugiau kaip 2,000 
svarų svorio siuntos, sdside 
dančios iš 500 vyriškų eilu
čių, 40 rišulių su 6,548 įvai
riais drabužiais, žymūs kie
kiai medvilnės, adatų, mais
to ir vaistų. LAIC.

KALENDORIUS
Kovo 9 d.: Šv. Pranciška 

Rymietė; senovės: Žygintas 
ir Austerupė.

Kovo 10 d.: Pirmas Gavė
nios Sekmadienis; 40 Ken
tėtojų. senovės: Naubartas 
ir Zibuolė.

Kovo 11 d.: šv. Konstan
tinas; senovės: Gurdaa ir 
Zalvytė.

ORAS
Giedra ir šalčiau.

U.S.S.R. Belgorod (užpakalyje) atplaukė nukelti kapitoną ir 16 įgulos narių nuo ru
sų tankerio Donbass priešugalio. Donbass sulūžo pusiau audroje pietryčiuose nuo 
Adak salos, Aleutians salyne. Sudužusio laivo kapitonas atsisakė priimti U.S. laivyno 
pagalbą. (Acme Telephoto iš U.S. Navy.)

WASHINGTON, kovo 8.— 
Autoritetingi diplomatiniai 
sluoksniai sakė Stalinas ir 
jo patarėjai teigia, kad Ru- 

1 sija turi teisę laikyti ka- 
iriuomenę by kur Irane ne
apribotam laikui, ir Stalinas 

! taip pasakė Irano premje
rui Ahmed Qavan Es Salta- 
neh, pirm negu tas tuščiom 
rankom išvyko iš Maskvos.

Kiek žinoma, iraniečiams 
taip pat pasakyta, kad:

1. Rusija reikalauja išim
tinų teisių ieškoti ir išnau
doti Irano aliejaus resursus 
šiaurėje.

2. Azerbaidžiano provin
cija turi būti pripažinta 
kaipo autonominė vyriausy
bė pačiam Irane, su teise 
“prisijungti” prie Rusijos

Rusai Remia Prancūzus 
Ispanijos Klausime

PARYŽIUS, kovo 8.—Už
sienių ministerija šiandien 
sakė Rusija teigiamai atsa
kė į Prancūzijos pasiūlymą 
iškelti Ispanijos . klausimą 
Jungtinių Tautų apsaugos 
komisijos posėdyje.

Diplomatiniai sluoksniai 
Washingtone sakė beveik 
tikra, kad Jungtinės Tautos 
priešinsis prancūzų planui, 
teigiant, kad Franco rėži
mas, nežiūrint koks jis ne
būtų, nėra pavojingas tarp
tautinei taikai ir apsaugai, 
ir todėl nėra apsaugos ko
misijos svarstytinas daly
kas.

Sako Kiti Amerikiečiai 
Padėjo Atomu šnipams

WASHINGTON, kovo 8.— 
Ats. Rankin (Dem., Miss.) 
šiandien sakė kai kurie U.S. 
valdžios samdiniai padeda 
svetimų valstybių šnipams 
jų pastangose išgauti ato
minės bombos paslaptis.

Anksčiau ats. Thomas 
(Rep., N. J.) sakė Ameri
kos atominės bombos pas
laptys buvo išlaikytos nežiū
rint “svetimų agentų” pas
tangų jas pavogti, bet jis 
pridūrė tai, kad “jie vis dar 
tebebando.“

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas vakar atsisakė pareikšti savo nuo

monę apie Churchill planą militarinei sąjungai.
—Senato laivyno komiteto nariai sakė Prez. Trumanas 

įsikišo sulaikyti Pauley nominacijos atšaukimą.
—Riaušės Old Delbi mieste Indijoje baigėsi. Iš viso 

trys asmenys žuvo ir 14 buvo sunkiai sužeisti.
—Darbo sekr. SchweUenbach davė suprasti, kad valdžia 

imsis žygių baigti General Motors streiką.
—Kiniečių raportai iš Mukdeno sakė yra ženklų, kad 

rusų kariuomenė traukiasi iš Mandžurijos.
—Tarptautinė finansų konferencija klaus Rusijos ar ji 

prisidės prie Bretton Woods sutarties, ar vėl dalyvauja 
susirinkime tiktai kaipo obzervatorė.

—Prez. Trumanas pasiuntė Kongresui $3,725,000,000 
biudžetą laivyno išlaidoms 1946-47 metams.

—Karo departamentas įsakė atleisti visus komunistus
; dirbančius prie didelių karo slaptybių.

Raportuoja Lenkijos 'Primena Komunistams Jrumanas Sako Neleis UNO Susmukti 
Rubežius Uždarytas

LONDONAS, kovo 8. — 
Exchange Telegraph prane
šimas iš Vienos sakė ką tik 
atbėgę iš Lenkijos bėgliai 
pranešė, kad Varšuvos vy
riausybė su Rusijos leidimu 
uždariusi vakarinį ir pietinį 
Lenkijos rubežius.

Pirma Prancūzų Jėąa 
Išlipo Indokinijoje

SAIGON, Indokinija, kovo 
8.—Pirmieji daliniai pran
cūzų okupacinių jėgų išlipo 
Tonkin provincijoje, šiauri
nėj Indokinijoj, be tolimes
nės opozicijos iš kiniečių. 
Prieš porą dienų kiniečiai 
šaudė į atplaukiančius pran
cūzų laivus.

Komunistai su Rusų 
Parama veda Ofensyva

CHUNGKING, kovo 8.— 
Katalikų: dienraštis Sociali
nis Gerbūvis šiandien rašė, 
kad Kinijos komunistų jė
gos Mandžurijoje, drauge su 
“tam tikrais kariais“ pra
veda smarkias atakas ant 
Kinijos valdžios kariuome- 
ns.

Anot raporto, valdžios 
kariuomenė priešinasi ata
koms.

U.S. Pašalo? Rusijai
WASHINGTON, kovo 8.— 

Buvusio prezidento Herbert 
Hoover draugai pajuokia 
U.S. komunistų pastangas 
apjuodinti jį ryšium su jo 
įvyksiančia kelione į Euro
pą, kur jis padarys maisto 
padėties apžvalgą.

Komunistų spauda sako 
Hooveris šalpos maistu lošė 
politiką po praeito karo, ir 
Daily Worker nuolat pareiš
kia baimę, jog Hooverio ap
žvalga prives prie spaudimo 
rusų okupuotai rytinei Eu
ropai šalintis nuo Maskvos. 
Hooverio rėmėjai primena 
komunistams, kaip Hooveris 
1922-23 badmečiu padėjo 
Rusijai.

Dar neatsakytas klausi
mas ar Hooveris aplankys 
rusų okupuotą rytinę Euro
pą. U.S. komunistai duoda 
suprasti, kad jis nebus ten 
priimtas.

Louisville Streikas 
Sustabdė Transportą

LOUISVILLE, Ky., kovo 
8.—Streikas 530 autobusų 
ir gatvėkarių vairuotojų 
šiandien sustabdė viešą 
transportą 400,000 šio mies
to gyventojams.

Streikas prasidėjo nuo 
vidurnakčio, kuomet CIO 
transporto darbininkų uni ( 
jos nariai apleido darbus 
paremti savo reikalavimus 
išmokėjimui praeitu Kalėdų 
bonuso, algų pakėlimo ir 
naujos sutarties “apiman
čios darbo sąlygas bendrai.“

Kairieji Pralaimėjo 
U A W Rinkimus

Suskaičius, balsus pasiro
dė, kad CIO United Work- 
ers lokalas 719, išrinko vi
sus anti-komunistus kandi
datus. Tas lokalas atstovau
ja 7,600 streikuojančių Ge
neral Motors Electromotive 
fabriko darbininkų LaGran- 
ge mieste.

WASHINGTON, kovo 8.— 
Prez. Trumanas spaudos 
kb’iferencijoje šiandien 
smarkiai pareiškė, kad Jung 
tiniųi Tautų organizacijai ne 
bus leista susmukti, ir pa
reiškė pasitikėjimą, jog Ru- 

• sija veiks išvien su organi
zacija.

Prezidentas buvo užklaus- 
j tas kas pasidarys su UNO 
I jeigu Rusija atsisakys pak- 
; lausyti U.S. reikalavimo 
j tuoj ištraukti rusų kariuo
menę iš Irano. Jis atsakė, 
kad tuo reikalu bus rūpina

Turime Palaikyti Vienybę: Churchill
RICHMOND, Va., kovo 8. 

—Įspėdamas, kad negalima 
taiką išlaikyti šalin nume
tus “karo meto jėgos prie
dangą,” Winston Churchill 
šiandien atsišaukė j ameri
kiečius ir britus kartu stoti 
“gynimui tų dalykų, ku
riuos branginame.“

Kalbėdamas į bendrą Vir
ginijos legislatūros posėdį, 
Anglijos karo meto premje
ras nukrypo nuo paruoštos 
kalbos specialiai pagerbti 
gen. Dwight Eisenhovver už

Paskyrė Gelžkeliy Streiko Tyrėjus; 
Teisėjas Draudė Masinį Pikietavimą

WASHINGTON, kovo 8.— 
Prez. Trumanas šiandien pa
skyrė faktų tyrimo komisi
ją studijuoti ginčą gręsian
tį kraštą visuotinu geležin
keliečių streiku. •

. Jis paskyrė teisėją Leif. 
Erickson iš Montana vy
riausiojo teismo, Frank M. 
Svvacker, New Yorko advo
katą, ir Gordon S, Watkins, 
iš Kalifornijos universiteto.

Einant įprasta tvarka, 
komisijos paskyrimas auto
matiškai atideda, gelžkelie- 
čių streiką, numatytą pir
madieniui, nuo 30 iki 60 
dienų.

jeigu ir kuomet tai norės.
3. Iranas turi iš kalno 

prisiimti rusų kariuomenės 
okupaciją savo teritorijoje.

Premjeras Nepasidavė

Irano premjeras, senas 
sovietų draugas, pasakė 
Stalinui ir kitiems Rusijos 
valdininkams, kad jis tų są
lygų negali priimti, kadangi 
Irano įstatymai neleidžia 
duoti aliejaus koncesijų ki
tiems kraštams,* ir Irano 
parlamentas neužgirtų tas 
ar kitas koncesijas kol rusų, 
armija pasilieka Irane.

Jam buvo įsakyta “gauti 
parlamentą, kuris sutiktų’’ 
priimti Maskvos reikalavi
mus, ir kad jeigu kas prie
šintųsi, tuos prašalinti.

masi kuomet jis iškils.
Rusija Savais Keliais

Raporteris tuomet primi
nė, kad Rusijos atsisaky
mas gali reikšti pasaulinės 
organizacijos išįrimą. Pre
zidentas nesutiko su tuo, 
sakydamas nebus leista 
UNO sugriūti.

“Net jeigu Rusija eitų 
savais keliais?” kitas re
porteris klausė. Preziden
tas sakė jis nemanąs, kad 
Rusija eina vien savais ke
liais.

jo darbą suvienijant alijan- 
tų karius į jėgą, kuri kovo
jo “kaip vienos tautos ka
reiviai.’’

Rėmė Eisenhovverį
Jam užbaigus kalbėti, au

diencija iškėlė dideles ova
cijas ir reikalavo, kad Ei- 
senhower kalbėtų. Genero
las sakėsi džiaugiasi proga 
patarnauti Churchillui, ku
ris karo metu davęs jam di
delio akstino savo drąsa ir 
parama.

Teisėjas Medlin iš Carbon- 
dale Circuit teisme vakar 
išdavė laikiną indžunkšeną 
draudžiantį United Auto 

i Workcrs (CIO) nuo masinio 
| pikietavimo W. A. Jonės 
Foundry and Machine fab
riko, 4401 W. Roosevelt rd. 
Leidžiama tik 10 pikietinin- 
kų vienu kartu veikti, ir ne
daugiau kaip septyniems jų 
prie darbininkų įėjimo.

Teisėjas pabrėžė, kad drau 
dimas patvirtina teisę tai
kingai streikuoti, vien tik 
sudrausdamas perdaug karš 
tus narius nuo pakenkimo 
visų darbininkų bylai.
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PAGELBEKITE IŠTREMTIEMS
LIETUVIAMS GAUTI "DRAUGĄ" 
KURIO JIE YRA LABAI PASIILGĘ

MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
BALF'o skyriai sptts — J.4, Michigan — 1, 

Missouri — 1, Nebraska — 
Bendrasis Ąiperįfccs Lig- Į, tyew Hąijipshire — 1,

"Draugo” administracija kasdien gauna laiškų iš pa- t ;vių Šalpos Fondas. 19 New Jersey —13 New York
bėg.-sių lietuvių prašant siuntinėti jiems “Draugą”, nes West 44th St., New York 18, 
būdami atskirti nuo savo tėvynės, nori rasti suraminimo N. Y., kuris rūpinasi nuo 
skaitant lietuviškus laikraščius iš kurių sužino kas ir kųp nųkeptėjugių lietuviu
yra daroma, kad pagelbėti Lietuvai vėl atgauti prarastą, šį^pinąu visuose kr štupse, 
laisvę. “Draugo” Administracija jau siunčia nemažą skai-! turi savq sandėlį 101 Grand 
čių »‘Draugo’’ lietuviams ištrėmime, bet negali v|sų prašy-1 Street, Ęrępklyų JL1. N. Y. 
ųių pątenkinti dėl didelių išlaidų. j Fpi-dd veiklą ąpįma ne tik

Kreipiamės į mielus “Draugo” skaitytojas atjausti Jungtinių Amerikos Valsty- 
savo brolius esančias be pastogės ir tarpe svetimųjų ir su
teikti jiems nors morajinį suraminimą duodant progos

bių teritoriją, bet taip pat 
Kanadą. Iki 1946 m. kovo 1

— 20, Ohio — 4, Pemsylva- 
nia — 16, Rhode Island — 1, 
West Virginia — 1, Wiscon- 
sin — 3, Canada — |.

Turint mintyje darbo di
dumą ir jo būtiųumą, skyrių 
steigimas ir veikiančių pa
didinimas ir sustiprinimas 
yra šiais metais būtinai rei
kalingas. Daugiau BALF

į BALF skyrių organiza
vimo darbą kviečiami gera
širdžiai lietuviai, kurie su
pranta šalpos darbo reika
lingumą, šiuo metu. kai 
tūkstančiai lietuvių kenčia 
sunkų vargą ir skurdą vi
same pasaulyje. Stiprūs, vei
klūs, gerai organizuoti ii 
savo darbą įvertiną BALF 
skyriai yra Bendrojo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondo 
pagrindas!

Bado riaušės
skaityti lietuvių spaudą. Tani tikslui yra organizuojamas ' d. Fondą?- turėjo*Į17 skyrių, i skyrių galėtų būti Illinois 

Ištremtų lietuvių spaudos fondas” iš kurio sumų būtų kurie vąjstvb'Tųįs f ašigalį- valstybėje, Coųnecticut, 
galima siųsti “Draugą” tiems kurie jo labiausiai reikalin- na rekarčiąį: CaJifcrnįa — [Mąrylande i: net Pennsylva- 
gi. Jeigu visi “Draugo’^ skaitytojai nors maža auka prisi- j 2 skyriai. Connectįcųt — : gijoje ir bent vienas sky
(jės prie šio fondo, tai esame tikri, kad galėsime patenki n-| n, Illinois — 18. Indiara — riųs turėtų būti • 
ti prašančiųjų norus.

Aukas šiąm tikslui prašome siųsti “Draugo” Admi
nistracijai, pažymint “Ištremtų lietuvių spaudos Fondui ’
2334 So. Oakley Avė. CHICAGO 8, Illinois.

“DRAUGO” ADMINISTRACIJA
štai, vienas iš daugelio prašymų.

r jųc turėtų būti įsteigtas 
3, Iowa — 1, Maire — 2, Dįstrict of Columbia. 
Maryland — 1, Massachu- —?■----------- -------------------

Madras, India. — Pietinėj 
Indijoj keliuose aistriktuose 
gyventojai sukėlė riaušės 
dėl stokos maisto. Bemal- 
šindama riaušininkus polici
ja tris asmenis nušovė.

Tel. — YARds 5537.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:8(1 vak.

J. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home C&lls In Indiana—

Phone WENtworth 2327

PHYSIO THYRAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: DsJly «—S P. M.

Saturdaya 8 A M. to 8 P. M.

Bukit Malonu 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų akių guunuim- gy-, 
ventiliui. Saugokite jau, leisdami 
IScgzaiiiiiiuotl jus moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

37 .METAI PATYRIMO 
pi-li-tnkim - akinių, kurie prašalina 

ti.-tf akių įtemplmi).

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

O1TOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avcnue

Kampas 18-tos
Tclcluiias: CASAL 0623, Chicago 

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

Trečiad. ir ŠeStad. 3:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

G

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI
I

DR. VAITUSH. OPT.
. LIETUVTS

Strasbourg, Prancūzija, 1945.12.22
LIETUVIŲ SĄJUNGA 
ASSOCIATION LITHUANIENNE 
11. rue de la Toussaint,
Strasbourg (B. R.), France.

Karo audrų ir po to sekusių aplinkybių į Strasbcargą 
ir apylinkes yra atblokštas gan žymus skaičius lietuvių.

Laikome garbe pranešti, kad čia gyvenantieji lietuviai ! akių *Btemhno7*nervuc^
yra įsisteigę Lietuvių Sąjungą (Associoticn Lithuanienne). f t^^^gys^\.k*ohre^3- 
Sąjungos įstatai yra Bas-Rhin Prefektūros patvirtinti i t». Prirengia teisingai akinius. Vi- 
1945.K.18. Į sąjungą yra susibūrę visi, nežiūrint kokių j SSSLI^TSktS K2K

a RtfcttkavtaM
Ha

Patengviaa akių įtempimą, kuria 
U prietsstimi galvos skaudėjimo,

pažiūrų bebūtų (be komunistų), geros valios Strasbourgo į hausiss klaidas. Specialė atyda 
ir apylinkių lietuviai, turėdami tikslą palaikyti lietuvis-1 —* m°kykloe valkui,
ką dvasią bei kultūrą ir vykdyti visokeriopą tarpusavinę
pageLbą. Tuo tarpu tai yra vienintelė legali organizacija 
Praųcūzijoj (Paryžiuj kolei kas jokios organizacijos nė
ra dėl ko dalis paryžiečių yra įstoję nariais į mūsų są-

Visuotinio susirinkimo į sąjungos valdybą yra išrinkti:
Kunigas Jonas Krivickas — pirmininkas; advokatas 

Stasys Paltanavičius — sekretorius ir gydytoja dr. Ele
na Veronika Aleksandravičienė — iždininkas.

Kas sekmadienį įvyksta sąjungos susirinkimai su ati
tinkamais pranešimais.

Įsteigtą skaitykla, bet labai trūksta skaitomosios me
džiagos (teturime tik keliolika senų knygų ir šiek tiek 
pasenusių Amerikos lietuvių laikraščių).

Kadangi visi svetur atsidūrę ypač yra ištroškę lietu
viško rašyto žodžio, todėl kreipiamės į Jus, Brangūs Tau
tiečiai, maloniai prašydami neatsisakyti siuntinėti mums 
bent po vieną Jūsų vertingo ir įdomaus laikraščio eg
zempliorių (jei būtų galima, labai nudžiugtume ir dau
giau egzempliorių gaudami).

Dėl sunkių gyvenimo sąlygų ir dėl valiutos suvaržy
mų (Prancūzų valdžia neleidžia pinigų siųsti į svetimus 
k rąstus) tuo tarpu, deja, negalime Jums, nors ir labai 
norėdami siųsti pinigų už laikraštį atsilyginti. Jei Jūs 
negalėtumėte iš savo išteklių laikraščio mums dykai siun
tinėti, tai gal galėtų už tai atlyginti kuri nors vietinė 
lietuvių labdarybės organizacija.

Tikėdamiesi, kad mūsų balsas bus išgirstas ir kad tik- 
rąi sulauksime Jūsų malonaus laikraščio, iš anksto visos 
sąjungos vardu tikrai nuoširdžiai dėkojame.

Su didžia pagarba 
Ku.n. J. Krivickas, pirmininkas 
S. Paltanavičius, sekretorius

▼ALANUOS; »uo 14 ryto Iki I ▼. 
▼ak. Bekinod. pagaJ outortj.

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
tnoa be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
<712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami 1 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (eolor 
blladness), kreipkitėe prie 
Apalfanu išgydyti.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų ISdirbysčlų 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
painiam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS KADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
ROTKW£Mi 7757 

CICERO 4118
Atdara Vakaruis iki 9:00 vai.

NEBŪK ŽILAS

Sti-hliklillgir. Ct,lti,ilė>. Kurios l'niitii- 
ktnA Alllmų, Plunku slinkimų ir l'lai- 
sknuu.s. š.us gyduoles privalytų (tirėt 
klek vi ritau, kuriam tylu, slenku artyn 
plelskiinuųj.i plaukai. Jos atitaiso ži
lus plunkus koki buvo, bet nėra da
žui. ISiPrti nieko už j«s geresnio iki 
šiol išrasta. Kr'dpkttčs nealįdėlioda
mi ant ilginu. Kaina $2.00. Jeigu ne- 
tiflialte pilnai patenkintas, pinigai bus 
siigrųžinti.

I'ssaign: — Su ordertii malonėkite 
ir pinigus prlslųati. Kitaip orderiai 
nebus išpildomi.

FLORAL HERB CO.
Dept. 23.

Box 305, Clinton, lud.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ —
BE KOMISINO

Tortu Viri $17,500,IKK). — Fondo. Viri $1.100.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

—.............................................- ■ .................................................................. .......................................................................................................

Ar Kenčiate
nuo Neturėjimo Apetito, Gal
vos Skaudėjimo, Vidurių Suiri
mo, Nervų, Nemigio, Gezų ir 

Išpūtimo, Nemalonaus 
kvapo—

B. „
priežasties

Veiksminio
Užkietėjimo?

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų ---- išbandyta Dr. Peter’a
Comozo. Daugiau negu liuoauoto- 
ja, — akilvio toniko vaistai — 
sudėta ii f 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms praialinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo garus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiūekite dėl mūsų specialaus "susipa- 
lininiui" pasiūlimo—ir gausite—e

DDIPnft 60c vertės 
I nl L U v Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paieng- 

i vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
Skausmų, muskulinio nrigarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjlmų.

i DR. PETER’S MAOOLO — alkalinas — 
i palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
i skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 

nevirškinimas ir rimuo.

Siųskit ii “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Iditaa $ 1.00. Atiiųzkit man apmo. 
kitą regulerj II uncijų J 1.00 
vertės bonlcą Gomozo ir ekstra 
■—60ė vertės — bandymui bon- 
kutea Olaja ir Migolo.

□ C. O. D. (Išlaidoi pridštoą),

Vardai____

Adreiai_____

Pašto Ofisai......... .......... ............ .................

DR. PETER FAHRNEY t SONS C0.
Dapt. 67I-32M

1S01 Waahinqton Blvd., Chicaųo 12, 111. į 
251 Stanley St.. WinniDea. Man.. Gan. I

DR- V. P. SLEP1KAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS• » *

68(3 W. Cermak Road 
BERW¥N, ILLIMOI#

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirraad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
ajio 2 iki 4 pp„ ir 7 iki 9 vak. 
SeStadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

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

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

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tikslus Tyrimą. 
Urtlioptle Gydymus

CuutiK-t stiklui 
S. ikliis Aliuiii.iiiiuni

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virš Metropolitan State Bankus)

Tel: — CANAL 7329
Yul.: — Kasdien -— 10 iki .12. 1 iki 5, 7

: iki 9 — Sestad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
: mari. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofisu Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia gaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 \V. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

i (Dargis Vaistines Name) 
(IFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki S v. 
(Trečiai!., ir š.štad., pagal sutarti)

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 8-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5

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

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

2408 West 63rd Streetr \ o ‘ r .
VAL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su “Draugu”

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžę* iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
lr Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia 
aukite:Sau BERWYN 6200

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

Patark ir padėk kaimynui 
“Draugą’-'

1^-lq^r^° t jus-pjrkit tiesiog ir taupykit
VIST 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 akiu IR pritaikykiah akimv 
T0WER OPTICAL CO., INC.

1635 WEST 47th STREET 1600 MILWAUKEE AVENUE
(kampas Mitrslyfleld) (kampas North)

YARP8 4489 HUMBOLTO 9JWH

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAItlAl

fel. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

Em. 6858 So. Taiinan Ava.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HElDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANal 0257
Bei. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5821
Bet: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautą nepriklausomy
bę.

Žmogų s be tikėjimo, 
•rklvs he žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. 5IEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco A Ve.) 

CHICAGO 32, ILL. 
UZSISAKYKIT “DRAUGĄ”

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036
Kadencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK 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 
Mama Tol.t PTTI I M4N R9.*7*7

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

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

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

-f
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HELP WANTED

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbnrn Street 
Tel. RANdolpb 8488 8489

HELP 5VANTED — VYRAI

KRAI’ČIIS
Pertaisymo darbam--. Mokestis ui 
klek alkilinsite. ENGLI8H TAIDORS, 
*807 S. Itaelne. — Tel. RA1>. 0670

REIKIA VYRŲ
Patyrimo nereikia. Saldainių dir
bėjų ir padėjėju. Veikli dirbtuvė. 

CRYSTAL PURE CANDY CO. 
2611 W. Chicago Avė.

KRAUČIUS—BUSHELMAN 
Pirm kleso, vyrų drabužių krau
tuvėje. Gera jnokestis, pastovu- PAKUOTOJŲ—INSPEKTORIŲ
mas, puikios darbo sąlygos.

RAYMOND LEVINE
340 Kensing'ton Avė.

PILIiMAN 3947

Prie bonkų produkcijos linijos. 
Naktimis: 4pp. iki 12:30 ryto. 6 
dienos j savaitę.

70c. | VALANDA
CLOROX CHEMICAL CO. 

5063 S. Merrimac 
• PORTSMOUTH tt«50HELP MANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ
VALYMUI MOTERŲ

6 dienos j savaitę. Sekmad., dirb
ti nereikia. Pastovumas. Dykai 
kava laike pietų.

HOTEL PLAISANCE
šaukite Mlse Grifl'in — Mgr.

GUZIKAMS SKYLIŲ SIUVĖJŲ
Prie vyrų drabužių. Pilno arba 
dalinio laiko darbai.

Pl’IKI MOKESTIS 
INTERNATIONAL 
TAILORING CO.

847 W. Jackson

MERGINŲ IR MOTERŲ
18 IKI 45

Pradžia $27.60 į Sav. 
PATYRIMO NEREIKIA

★
Išmoksim vynioti bovilnius siūlus, 
inspektuoti ir pataisyti baigtus 
chenille maudyklėms paklojimus.

Dauguma pradinių kvalifikuoja 
algos pakėlimui nuo 2 iki 4 savai
čių.

ATSIŠAUKITE TUOJAUS 
4-tam AUKŠTE Į ŠIAURE

Chicago Chenille 
Rug Mills

2309 S. KEELER AVĖ.

MERGINOS

Štai Jums Proga
Specialistės Darbas 
Patogios Aplinkybės 

Malonios Darbininkės

Jūsų darbas
Sėdant prie stainless plieno svars- 
tyklų šalia visiškai švaraus ga- 
bentuvo kuris neša rikiuotas rie
kiąs Armour Star Bakono. Jūs 
sveriate ir sutvarkote paketus kad 
būtų tikro svorio.
Lengva — jai esate at-arni darbinin
kė. Mokestis yra geru. Musų pagrin
dinė ratą dabar 78c., j vai. Taipgi 
proga užsidirbti vliš pagrindinės ra- 
tos.

Ateikite ir pasitarkite.
MOTERŲ DIVISIJA 
SAMDYMO DEPT.

ARMOUR & CO.
43rd & PACKEKS AVĖ.

3 blokai j rytus nuo Ashland arba
“L” Iki Parkers Avė. Stoties

Yra tik trys žmonių rū
šys: vieni jau rado Dievą 
ir Jam tarnauja. Jie pro
tingi ir laimingi. Kiti ne

HF.I.P WANTEO — MOTERYS

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

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

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

320 E. 21ST. ST.
MERGINŲ

Patyrimo nereikia rankomis pa
moti arba su mašina. Veikli dir
btuvė. Atsišaukite.
CRYSTAL PURE CANDY CO. 

2611 W. Chicatgo Avė.

Reikia Merginų
Vidurmiestyje 

Department Krautuvėje
MALONUS DARBAI 

GERA MOKESTIS
Gera proga išsidirbimui. Pilno ar 
dalinio laiko.

10 RYTO IKI 4 PP.

LAWndale 2550
REIKIA — 3 MOTERŲ

Rinkti ir mieruoti dešroms žar
nas. Tiktai patyrusios lai atsišau
kia.
FULTON CASING & SUPPLY CO. 

914 Ful'ton St.
H \YMARKET 1320

VYRAI IR MOTERYS

OPERATORIŲ
Patyrusių siūti ant vieno šono 
diržus.

PARAMOUNT 
BELT & BUCKLE CO.

333 S. Market St.

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATORIŲ 
reikia. Patyrusių. RELIABLE BELT 
CO., 3127 W. Chicago.

SIUVĖJŲ
Švarus darbas—Piece work. Lai
kas ir pusė virš 40 vai. Abelna 
mokestis 85c. į valandą.
(GARFIELD PK. “L” IR GAT- 

VĖKARIS IKI DURŲ).
ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

RINKĖJŲ — LANKSTYTOJŲ 
VYNIOTOJŲ — INSPEKTORKŲ

Švarus darbas—Unijos mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai. ir bo- 
nai. Abelna mokestis 64c. j vai.
(GARFIELD PK. “L” IR GAT- 

VftKARIS IKI DURŲ).
ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

rado ir heieško. Tai bepro
čiai ir nelaimingi. Treti dar j 
nerado, bet nuolat ieško. Jie 
protingi, bet dar nelaimin
gi. Paskalis.

Konsulato New Yorke i 
Paieškomi Asmenys:

Simutis Ignas, kilęs iš Ju- 
dėnų km., Plungės vai., Tel
šių ap., gyv. Čikagoje.

SkieėHvienė Magdalena, 
ar jos dukros, gyv. Bostone.

Startinskienė - Dambraus
kaitė Kazimiera, žinoma 
kaip Anna Star, kilusi iš 
Biržų-Pasvalio • ap., ar jos 
vaikai.

Stefanaviėius Juozas, ki
lęs iš Kėdainių, ar jo duk
terys Elena ir Jadvyga.

Stefanavieiūtės, Elena ir 
Jadvyga, Juozo dukterys. E- 
lena kilusi iš Lietuvos, iš
tekėjusi Amerikoje, vyro pa
vardė nežinoma. Jadvyga gi
musi Amerikoje.

Steponavičius Juozas, iš 
Trobiškių km., Kvietiškio 
vai., Marijampolės ap.

Survilaitė.
Šaulinskaitė, ištekėjusi, 

bet vyro pavardė nežinoma, 
iš Nociūnų; km., Šimonių v., 
Panevėžio ap.

Švipai, Kazimieras ir My
kolas, iš Palėvenių km., Pu
šaloto parap., Panevėžio ap., 
ar jų vaikai.

Turkauskienė - Butkytė 
Ona, iš Ridikiškių km., Erž
vilko vai., Tauragės ap.

Urbonas Ipolitas, kilęs iš 
Minaičių km., Kėdainių ap., 
gyv. Čikagoje.

Urbonas Motiejus, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Užunarienė Zanė, iš Gei
džiūnų vai., Biržų ap.

Valackas Jonas, gyv. De- 
troit, Mich.

Valskienė Eiena, gyv. 
Rochester, N. Y.

Vizbaras Jonas, iš Mažuk- 
nų km., Vabalninko vai.

žalgevičiai, Aleksandras ir 
Vladas.

žiauberaitė Barbora,, iš Ši
mėnų km., Skaudvilės vai., 
Tauragės ap., gyv. Čikagoje

žiauberis Jonas, iš Simė-

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

J. w. ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

IŠDAVIKU KALTINTOJAS

Kanados sostinėje Ottawa 
šiomis dienomis prasidės by 
la visų suimtųjų, kurie kal
tinami išdavimu atomo bom 
bos paslapčių Sov. Rusija:. 
Nuotraukoj Lee A. Kelly, 
vienas Ottawa advokatų, vy
riausybės paskirtas kaltin
toju išdavikų. (Acme-Drau- 
gas)

nų km., Skaudvilės vai., Tau 
ragės ap., gyv. Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consuiate General of 
LiUiuania

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

Malčevski - Malčiauskas 
Kazimieras, gim. Jonavos 
vai., Praulių km.

Malčiauskaitė - Linkevi
čienė - Linkievič Paulina, 
gim. Jonavos vai., Praulių 
km.

Abiejų ieško brolis Mal
čiauskas Stasys, gyv. Vokie
tijoje.

Zabukas Jonas, sūnus Sta
sio, gim. Utenos apskr. ir 
vai. Vazgelių km. Skurkois 
Jonas, gim. Utenos apskr.,

Gera naujiena
New York. — Naujai su

siformavusi šalpinė organi
zacija praneša, kad greitu 
laiku ji pradės priiminėti 
užsakymus pavieniams mai
sto siuntiniams į Europą 
Organizacijos priekyje stovi 
leitenantas generolas Wil- 
liam N. Haskell, 50 Broad 
St., New York City.

Ši žinia yra svarbi tiems, 
kurie nori sušelpti savo gi
mines Europoje.

Komunistams riestai
Chungking, Kinija. — 

Daugiau kai 10,000 kinų 
studentų, įniršę ant komu- 

' nistų už biaurią propagan- 
• dą, šaukdami “šalin iš Man- 
džurijos!” išgrovė vietos ko
munistų laikraščio “China 
Daily News” spaustuvę, su- 

' naikino įrankius.

Svėdasų vai., šikšnių km. 
Abiejų ieško giminietis Za- 
bvkas Jonas, gyv. Vokietijo
je.

Kun. čėsna, gim. Vilka
viškio apskr., Vilkaviškio 
vai., Bardauskų kaime. Juo
zapatas Pentis - Juozas Pau- 
tienis, gim. Vilkaviškio ap., 
Lankeliškių vai., Skerpiūvių 
km. Ona ir Magdalena Didž- 
pinigaitytės, gim. Vilkaviš
kio apskr., Pilviškių: valsč., 
Krūvelių km. Visų trijų ieš
ko Zuzana Pautenytė-Juške
vičienė, gyv. Vokietijoje.

Gyvenančių Vokietijoj ad
resas: St. Bujokas, 135 Camp 
33-135 Assemble Centre, 800 
Control Unit (Via Great Bri 
tain).

BIZNIERIAI 
IR NAMŲ SAVININKAI 

Jūsų

Income Tax
Sąskaitas

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

GROSS 

Realfy & Mortgage
Company

2320 MILWAUKEE AVĖ.
CHICAGO, 1LL.

Tel. — ARMitage 2373

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

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenosha Žinios

Keturiasdešimta valandų 
pamaldos prasidėjo su iškil
mingom šv. Mišiom penk
tadienį. žmonės per rytines 
ir vakarines pamaldas gau
siai lankosi. Iškilmės baigia
si sekmadienį vakare. Pa
mokslus sako kun. Juozas 
Augūnas, MIC.

Šv. Vardo Draugijos Fa- 
ther’s ir Son’s day įvyks 
šį sekmadienį. Visi nariai 
su savo tėvais ar sūnum 
prieis prie bendros šv. Ko
munijos.

Kenosha miesto Holy 
Name bovvling “jamboree”, 
Šv. Petro tymai gerai pasi
rodė. Paskutinėse dienose 
atsirado visa eilė jaunų vy

Income Taksų Sąskaitos
Ineome Taksų įstatai mainosi metas po meto. Ar esate tikri kad jūsų sąskaitų. 
greUai išriiokuota? Ar gaunate VISAS nuolaidas PILNĄ vertybės numažinimų ir 
už asmenų nuolaidas kurios jums pilnai priklauso? Dauguma taisyklų ir patvar
kymų yra techniškos ir komplikuotos. Ne visi turi Ištvermės arba mokslo gilin
tis į smulkmenas kad SL’TAL’PUS JUMS PINIGŲ. Kiekviena taksų sąskaita yra 
skirtinga. Kam negauti geriausi patarnavimą?

20 METŲ PATYRIMO TAKSŲ REIKALUOSE
Pirmiau buvęs su Intemal Revenue Dept., ir U. S. Dept. of Commcrcc 
Biznio Census. Prieinamos Rūtos.

Pilna atyda jūsų specialėms problemoms ir viskas laikoma 
konfidencijoj pagal profesinę etiką.

Stephen leklak and Associates
(Nuo 3 iki 5 ekspertų patarnaus jums greitai - gerai - mandagiai - ir teisingai).

953 WEST 31st STREET TEL. — YARDS 0312
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vai. vak., Sekmad., pagal sutarti.

lAUGITir
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

r: r 1 į 1 , į'.1,--;:;..1

f
Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Sapervision)

4383 Archer Avė •» (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

šių pinisų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS bfldu padėti Veteranams Įsigyti 
naujų arba seną. namų. statyti naujų arba remontuo
ti dabartlnj savo namų be ilgo atidėliojamo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavimų.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

rų, kurie norėjo prisidėti 
prie Šv. Petro komandų, bet 
pervėlai. Dabar jau rimtai 
galvojam apie atgaivinimą 
senosios St. Peter’s bowling 
league.

Sunkiai serga Sarski (bu
vusi Venckūnaitė). Gydosi 
Kenosha ligoninėje. Šv. Kot
rynos ligoninėje dar tebe- 
gydosi Ag. Šimanauskienė.

Stanislovo ir Pranciškos 
Patrikų mergaitė pakrikšty
ta Martha Ann; Petro ir 
Hildos Sokelių mergaitė — 
Jane Marie; Roberto ir O- 
nos Hali sūnus — Robert- 
Louis

Žodis ir akmuo paleisti 
negali būti atšaukti.

7

R ADIO
LENGVI ASSEMBLY DARBAI

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Automatiškas Pakėlimas — Pastovūs Darbai 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Gera Proga Jaunoms 

Energingoms Moterims

MOTOROLA
4545 AUGUSTA BLVD.

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL" SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadieni iki 2-ros valandos po pietų.

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2384 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya, 

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

* Advertiaing in “Draugas*' brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo, 
ma Ui padaryti ir neprisiunfiiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypaC 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prafiome raSytl 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rafiomaja, mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštln nededamos.

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

Lauk Iš Irano
U. S. NOTA RUSIJAI

Jungtinių Valstybių vyriausybė, pagaliau, pasakė So
vietų Rusijai nebekrėsti baikų su tarptautinėmis su
tartimis, kurias ji ligšiol laužė visai nesivaržydama. 
Pasiųstoji nota Maskvai yra lyg ir ultimatumas, ku
riuo reikalauja tuojau ištraukti plėšikaujančius rau
donarmiečius iš Irano. Amerika prašo Maskvos duoti 
greitą atsakymą į notą.

Notoje yra primenama, kad Rusijos, Anglijos ir Ame
rikos sutartimis buvo garantuota teritorinis integri- 
Letas ir pilna nepriklausomybė Iranui. Todėl aiškiai 
ir griežtai yra pasakoma Maskvai, kad ji laužo sutar
tis ir kad yra prasilenkiama su jungtinių tautų orga
nizacijos čarterio nuostatais, kuriuose tarp kitko yra 
pasakyta, kad nė vienai jungtinių tautų organizacijos 
narei nevalia laikyti savo armijų kitose teritorijose, 
jei neturima vietos vyriausybės pritarimo.
SENIAI REIKĖJO TAIP KALBĖTI" ? ’ 7 -. J f * T.»I - ■ J / ■ .

Paprastais žodžiais kalbant, mūsų vyriausybė pasa
ko rusams bolševikams — lauk iš Irano! Jau seniai 
reikėjo kalbėti j Maskvą šitokia aiškia kalba. Kito
kios kalbos Stalinas nesupranta. Švelnios kalbos, glos
tymai ir neleistinį pataikavimai bei nusileidimai pri
vedė prie to, kad Stalinas su nieku nebesiskaityda- 
mas vedė agresinę politiką ir šiandien turi užgrobęs 
daugybę teritorijų, kurių gyventojus apiplėšia ir ne
leidžia realizuoti savo troškimų — atsteigti laisvą, ne
priklausomą ir demokratinį gyvenimą. Griežta Ame
rikos užsienių politika, paremta Atlanto Čarterio dės
niais ir kitais tarptautiniais susitarimais, privers rau
donarmiečius pasitraukti ne tik iš Irano, bet ir iš kitų 
kraštų, kuriuos jie tebeterorizuoja.

tikėti ir nekliudomai garbinti savo Sutvėrėją. Karas 
laimėtas, tačiau pasauliui vis dar grąsiųama naujais 
konfliktais, nauju teroru, nauja destrukcija. Politi
niuose ir ekonominiuose santykiuose su užsieniu ir net 
viduje susiduriame su savimeiliškomis, neapykantą ir 
intoleranciją skleidžiančiomis jėgomis. Tokia padėtis 
šaukiasi vieningumo, o ypatingai

'moralinio ir dvasinio prisikėlimo paskirų žmonių 
gyvenime ir pasaulio tarybose’ ’.

ŠAUKIA gelbėti demokratiją

Rusijoj veikianti diktatūra per savo agentus visuo
se pasaulio kraštuose sėja neapykąptos, naujų kon
fliktų sėklą, norėdama sugriauti demokratines san
tvarkas, sunaikinti žmonėse tikėjimą. Prezidentas, tad, 
ir šaukia krikščioniškąjį pasaulį vieningai stoti dar
ban prieš visus tuos, kurie nori sutrukdyti teisingos 
ir pastovios taikos atsteigimą. Jai religinis sąjūdis ne
išgelbės pasaulio nuo gręsiančiu naujų pavojų, niekas 
kitas to padaryti nepajėgs. Prez. Truman priminė ne
užginčijamą faktą:

“Jei žmonės ir tautos gyventų laikantis senovės 
pranašų nurodymais ir Pamokslo Kalne mokslu, prob
lemos, kurios dabar rodosi nenugalimomis, greitai 
išnyktų’

Vienu žodžiu, Prezidentas Trumanas karštai ragi
na žmones labiau įsisąmoninti religiniuose dalykuose 
ir iš visų savo galimų jėgų darbuotis, kad išgelbėti 
demokratiją ir krikščioniškąją civilizaciją.

ALT Akcija Tremtiniams Gintįf
EKSTRA PRANEŠIMAS
New York (LAIC) — Nuo pernai metų spalių mė

nesio prasidėjo kaip ir sistematinga šmeižtų kampani
ja prieš tremtinius iš Baltijos valstybių. Šis šmeižtų 
vajus ėjo iš dviejų šaltinių:

(1) korespondentų pranešimai iš Frankfurto, ne
va pasiremiant neįvardintais “informuotais 
šaltiniais” arba “vietos pareigūnų tvirtini
mais”, ir

(2) spaudos agentūrų pranešimai iš Washingto- 
no, netgi DANA spaudos tarnybos vardu, vo
kiečių kalba ir okupuotos Vokietijos žmonėms 
skiriamų.

ŠMEIŽTŲ TRUMPA ISTORIJA

<šaLciuuie.ne.- uitaihjtz.'

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

delį pasitikėjimą ir pas Jo 
Didenybes carą ir pas ca- 
rienę?

(Bus daugiau)

Prezidento Kalba
PASAKO GRIEŽTĄ ŽODĮ PRIEŠ VISAS
DIKTATŪRAS
Prieš keletą dienų Columbus, Ohio, (protestantų baž

nyčių suvažiavime) kalbėjo Prezidentas Trumanas. Nors 
ta jo kalba nebuvo labai plačiai spaudos komentuo
jama, tačiau ji buvo svarbi ir verta rimto dėmesio.

Pirmoje vietoje Prezidentas lietė siautėjimą tų jėgų, 
kurios siekia nušluoti nuo žemės veido religiją ir de
mokratiją. Mat, anot Prezidento, tos jėgos suprato, 
kad

Pirmoji kregždė, greta N. Y. POST korespondento 
pranešimo, buvo N. Y. TIMES korespondento Drew 
Middleton korespondencija. Abiejų turinys buvo apy
tikriai vienodas ir rėmėsi “autoritetingais’’ šaltiniais. 
Abu kalbėjo apie fašistišką organizaciją “Saulis”, ku
rią “vokiečiai sukūrė Baltijos kraštams nukariauti”. 
Abudu kalbėjo apie baltiečių policiją, kuri tremtinių 
stovyklose neva suorganizuota “Gestapo” pamatais. 
Netrukus, šmeižtų vajų perėmė “PM’’ ir jam panašūs 
laikraščiai. Nors kompetetinių karo įstaigų tyrinėji
mas ir dar nebuvo ir pradėtas, bet šmeižikai jau cita
vo “balto fašistų” stiprumą nuošimčiais.

Netrukus po to, JAV kariški pareigūnai ėmė lan
kytis baltiečių stovyklose. Kai kur visi vyriškiai, nuo 
15 ligi 75 metų amžiaus, buvo surikiuoti lauke ir pu
siau nurėdyti, apžiūrimi po pažastimis, ieškant “SS 
ženklų” (tattoo). Spalių 18 d. Wunsiedel’y, 22 lietu
viai buvo išvaryti iš stovyklos, kaipo tariamieji “vo
kiečiai” — dalimi kilę iš Klaipėdos Krašto arba 1944 
metais tarnavę lietuviškuose savisaugos daliniuose. Spa
lių 30 d. Euchstaedt’e, po sovietinių repatriacijos parei
gūnų atsilankymo, buvo suimta 30 lietuvių — po trijų 
dienų, be tardymo, visi 30 buvo paleisti. Kartu buvo 
paleisti suimtieji estai ir latviai, išskyrus 8 latvius, 
kuriuos kaž kur išvežė.'.J H *- ■

Š. m. sausio 2 d. Associated Press paskelbė prana
šystę: esą, “diplomatinių sluogsnių Washingtone” in
formacijomis pasiremiant, JAV ir Anglija šiais me
tais pripažins Baltijos valstybių įkorporavimą Rusi
jon. Šią žinią ant rytdienos įsidėjo THE STARS AND 
STRIPES, — net be posmų, kurie AP koresponden
cijoje buvo palankūs Baltijos valstybėms, — sykiu su 
AP žinia iš Frankfurto: “J. V. lokalizuoja nacius-bal-

(Tęsinys)
Kaitri Krymo saulutė pa

kilo į zenitą ir vaikė įkai
tusius pajūrio maudyto jus į 
pavėsį. Nors buvo jau ru
dens pradžia, pietų saulė tu
rėjo tą pačią galią. Pakran
tėj žmonių ėmė mažėti. At
sistojo ir grovienė Elena 
Vladimirovna Anenkova-Vat 
manaitė. Onutė suėmė jos 
išmėtytus daiktus.

Parėjusi j savo vilą, gro
vienė nuvirto sode į hama
ką, aukštų palmių pavėsy. 
Toliau bangavo Juodoji jū
ra. Kaitroj malonus vėjelis 
glamonėjo medžių viršūnes; 
prasiverėdamas tarp medžių, 
glostė išlepintą grovienės 
kūną. Ir ko jai nebūti lepū- 
nėle. —

Generolas Vatmanas savo 
laiku buvo labai gražus vy
ras ir didelis širdžių ėdė jas. 
Jį labai pamilo aukštos kil
mės grovaitė ir po didelių 
susirėmimų su tėvais ište
kėjo. Turėdamas aukštos kil 
mės, turinčią ryšius su Pet
rapiliu, žmoną, generolas 
Vatmanas lengvai “užsipel
nė” dvarą majoratą, tiesa, 
toli nuo sostinės — Suval
kijoj. Čia jis pastaruoju lai
ku ir gyveno. Jų vienintelė 
duktė Lenočka labai lepina
ma. Mokėsi namie su bono- 
mis, su namų mokytojais. 
Suaugusi Lenočka nubodžia- 
vo sodžiuj. Panoro į gimna
ziją ir, rūpestingai paruoš
ta, įstojo į VIII klasę Kau
ne, ir čia susidraugavo su 
Maryte.

Karui prasidėjus, genero
las Vatmanas išvežė savo 
šeimyną vėl į Petrapilį, čia, 
pas motinos giminaites, Le
nočka susipažino su jaunu

grovu Anenkovu ir netru
kus už jo ištekėjo.

— Mano ponia! — prabi
lo, ateidama iš toliau Onu
tė, kad priėjusi arti, neiš
gąsdintų netikėtai atėjusi 
susimąsčiusią ponią.

— Sakiau tau, Anuška, 
kad vadintum mane Elena 
Vladimirovna.

— Elena Vladimirovna! 
Grovas išvažiavo su kuni
gaikščiu Usupovu trumpam 
laikui ir poniai paliko laiš- 
kelįi, — kalbėjo, laišką į ran
kas duodama, Onutė.

Grovienė buvo gerai nu
siteikusi. Ji peržiūrėjo laiS- 
kutį užsikišo už juostos ir, 
atmetusi rankas aukščiau 
galvos, ramiai tysojo vėl ha
make.

— Elena Vladimirovna! 
Mūsų ponas išvažiavo į dva
rą pas kunigaikštį Usupo- 
vą? — teiravosi kambarinė.

— Taip. O dėl ko tau tas 
rūpi? Neįsimylėk tik mano 
vyro. Pečkurys gražesnis, — 
pajuokavo grovienė.

— Elena Vladimirovna! — 
nepaisydama ponios juoka
vimo, kalbėjo toliau Onutė: 
— Rasputinas bjaurus. Ar, 
iš tikrųjų, jis turi tokį di-

Svaras sviesto $2
Quebec, Canada. — Svies

tas čia racionuotas, dėlto la
bai įsigalėjęs black market. 
Norintieji be kuponų gauti 
sviesto, turi mokėti po $2 už 
svarą.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY

KRAUTUVĖ

3241 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. CALumet 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 
VVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti aut

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

Specialus Pranešimas

tiečįus DP stovyklose”. Sekančią dieną šį; šmeižtą pa- 
“ religija ir demokratija yra įsteigti pagrindiniais kartojo iš Waahingtono, DANA agentūra, kuri aptar-

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

HEALTH RESOKT MINĖKAL 
BATH DRISKĄ

1 malSukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite Jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog t —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Routhaaidlejtal kreipkitės | ' VNION 
URVO CO., 3488 S«. Halsted St.

t

dėsniais, paskirų vyrų ir moterų verte ir pagarba”.
Iš kitos pusės, Prez. Trumanas pabrėžė, kad dik

tatūros tuos dėsnius visuomet atmetė visu griežtumu.
Jisai kalbėjo:

“Diktatūra, nepaisant kokiu vardu ji nebūtų va
dinama, remiasi doktrina, kad paskiras asmuo ne
turi jokios vertybes; kad tik valstybė teturi ver
tybę; kad vyrai, moterys ir vaikai yra siųsti žemėn 
tarnauti išimtinai tik valstybei”.

MORALINIO IR DVASINIO PRISIKĖLIMO 
REIKALAS

Nėra abejonės, kad šitie žodžiai yra taikomi Stalino 
diktatūrai, kuri visus žmones ir viską yra prispaudu
si, pavergusi. Prezidentas priminė, kad antrasis pa
saulio karas buvo vedamas už padorumą, teisingumą i«* • ■ • ■ v ■ • , u ■« ■ ■ ■
ir teisėtumą, kad visur žmonės turėtų teisę ir laisvę VlSI K3ip YIGtldS UZ LICfUYOS NcpMKiaUSOniybę.

nauja vokiečių kalba leidžiamus laikraščius Vokieti
joje.

DANA pranešimas tvirtino esąs paremtas “oficia
liu Amerikos Karinės Vyriausybės komunikatu”, ku
ris primeta, kad “didžiuma Baltijos kraštų atbėgėlių 
atbėgo Vokietijon savo noru ir ligi šios dienos dar 
nepagijo iš savo nacionalsocialistinių simpatijų” ir kad 
“tie patys baltiečiai pabėgėliai yrą atsakingi už di
desnę dalį nusikaltimų anksčiau primestų kitų tauty
bių deportuotiems”. To pasekmėje girdi, “ateityje jų 
stovyklos bus saugojamos ginkluotų sargybų, kad nie
kas be leidimo negalėtų iš jų išeiti”.

(Daugiau bus)

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Ir {vairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus 
ui Jums Prieina-

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

Taipgi taiso&e laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
Ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MUSIC 

4213 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8611

Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 
jums sekančius patarnavimus:

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

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

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

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

REAL ĖST ATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmad. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvirtad.. 9 iki 8 
Trečiad. ir fiefttad.. 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Tres.

STASYS LITVINAS SAKO:

“DABAR-
REIKMENIS”.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
i !^ ■ ■. ą —. .  $ ■■ -fr ■ ■ ■   ~

1922 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagelbėsime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika

lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Fartneriams, Trmtams

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

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
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Baltijos Tauto Tremtinių Stovykla 
"Vytis”

Baltijos tautų tremtinių 
stovykla, Uchtėje (Vokieti
joj) “Vytis” įsteigta š. m. 
rugpiučio mėn. 25 d. Sto
vyklos patalpas sudaro įvai
riose miestelio, vietose iš
dėstyti namai.

Stovykloje šiuo metu gy
vena 532 lietuviai, 212 estų, 
3 rumunai, 3 jugoslavai, 1 
suomis, 3 latviai, 13 nenu
statytos tautybės. Viso 767 
gyventojai. Kad lengviau 
būtų galima atlikti stovyk
lai statomus uždavinius, sa- 
vo darbą, stovykla vykdo 
pęr įvairius skyrius. Stovyk
loje veikia: stovyklos rašti
nė, sanitarinė tarnyba, mai
tinimo ir ūkio skyrius, dar
bo tvarkymo skyrius, sto
vyklos policija.

Stovyklos raštinė atlieka 
gyventojų registraciją, tei
kia reikalingas žinias apie 
stovyklos gyventojus, palai
ko susižinojimą su UNRRA 
ir atlieka visus kitus sto
vyklos administravimo dar
bus.

Sanitarinės stovyklos tar
nybos tikslas yra rūpintis 
stovyklos “Vytis” gyvento
jų sveikata. Sanitarinėje tar 
nyboje dirba 4 vietiniai gy
dytojai. Įkurta stovyklos li
goninė, kurioje be gydytojų 
dirba 1 medicinos sesu?. ir 1 
felčeris. Stovyklos gyvento
jai skiepijami nuo įvairių

ligų. Naujagimiams kas 2 
savaitės, o didesniems vai
kams kas mėnesis tikrina
ma sveikata. Stovyklos li
goninė turi geras patalpas.

Maitinimo ir ūkio skyrius 
rūpinasi gauto iš vietos UN 
RRA maisto ir apdaro pa
skirstymu bei kitais ūkiš
kais stovyklos reikalais.

Darbo tvarkymo skyrius 
praveda įvairius stovyklos 
darbus. Šio skyriaus pastan
gomis sutvarkyta stovyklos 
salė, mokyklų patalpos ir 
parūpinamas stovyklos gy
ventojams kuras.

Stovyklos policija prižiū
ri, kad stovyklos gyvento
jai laikytųsi Vidaus, Tvar
kos Taisyklių ir vykdytų 
vadovybės duotus parėdy
mus.

Kultūrinis gyvenimas. Kul 
i tūrinio gyvenimo srityje 
kiekviena stovyklos tautybė 
savo kultūrinius reikalus 
tvarko atskirai. Lietuviai 
savo kultūrinį gyvenimą ke
lia per švietimo skyrių, spau 
dcs ir informacijos skyrius 
ir kultūros ratelį.
TREMTINIŲ STOVYKLOS 
“VYTIS” ATIDARYMAS

Po trumpo, bet kruopš
taus darbo š. m. lapkričio 
mėn. 24 d. įvyko “Vyties” 
stovyklos Uchtėje oficialios 
atidarymo iškilmės. Su sto-

Apdrauda Siūloma 
Nepaprasta

Raportai iš Chicago Sun lai
kraščio parodo nepaprastą ido- 
mavfmą ‘ kas link naujo ligoninės 
apdraudos pieno kurį mes teikiam 
atydai musų skaitytojams. Jau 
dabar šimtai užsisakė šio poliso ir 
yra tikima kad jo dauguma ver
tingų ir ypatingų provisijų pa
trauks kiekvieną vyrą ir moterį 
kurie dabar neturi šios reikalin
gos apdraudos sau ir savo šei
moms.

Po šiuo ligoninės-lėšų padengi
mo apdarudos pienu kiekvienas 
poliso savininkas turi teisia gauti 
atlyginimą už lėšas, kaip yra pa
ženklinta, laike ligos arba sužei
dimo, priskait.ant už ligoninės 
kambarį ir valgį, ambulanso pa
tarnavimą, anestetikos, X-ray„ 
operacijos kambarį, gimdymo, 
apendicito ir toncilų reikale. Svei
katos patikrinimo nereikia kad 
gauti šią polisą.

Chicago Sun pareiškia kad lai
kraštis suteikia šią apdraudą jo 
skaitytojams kaipo visuomenės 
patarnavimą. Yra paruošta speci
aliai Chicago Sun laikraščiui ir 
negalima uauti per kurį kitą lai
kraštį Chicagoje.

Kiekvienas šeimos narys nuo 2 
iki 55 metų amžiaus priimamas. 
Nereikia jums priklausyti prie 
;rupės kad tą polisą gauti. Pilni 
Ietalai pranešti Chicago Sun lai- 
traščio skelbime kuris randasi 
šiandien Draugo laidoje. (Skelb.)

vykios atidarymu buvo su
jungta ir kariuomenės šven
tė. Šventė fcuyc pradėta or
ganizuota eisena ir augiui, 
lietuvių ir estų vėliavų pa
kėlimu. Po pamaldų bažny
čioje, kuriose dalyvavo taip 
pat ir vietos UNRRA atsto
vai, įvyko iškilmingas posė
dis, skirtas kariuomenės die
nai paminėti. Paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenę skaitė 
kpt. JatuĮis. Meninėje daly
je stovyklos vyrų choras, 
vedamas, A. Kųtkaus, padai
navo keletą Lietuves kariuo
menės populiarių dainų. Po
nas Laumakys, kuris vado
vauja stovyklos scenos mė
gėjams, skaitė iš savo kū
rybos. Kariuomenės šventės 
minėjimas baigėsi apie *13 
vai. Po pietų pertraukos, 15 
vai. prasidėjo stovyklos ati
darymo iškilmės stovyklos 
teatro salėje.

Stovyklos atidarymo prog 
ramą trumpa kalba pradė
jo “Vyties” stovyklos direk
torius V. Skrolys. Po to 
trumpą žodį pasakė karinės 
valdžios atstovas.

Meninė dalis buvo pradė
ta lietuvių ir estų mišriu 
choru anglų, lietuvių ir estų 
himnais. Toliau programoje 
dalyvavo lietuvių ir estų 
mišrūs chorai kiekvienas 
savo tautiškomis dainomis, 
solistė0 Augaitytė ir Ven- 
cevičiūtė-Kutkuvienė, lietu
vių tautinių šokių grupė. 
Talino operos solistas Georg 
Soans, estų baleto šokėja E. 
Strobel, lietuviui vaikų dar
želis. Solistams akompanavo 
I, Plechavičienė ir Dvario
nas. Solistė Augaitytė labai 
imponuojančiai išpildė Šim
kaus, G. Puccini ir Mascag-

ni kūrinius. Dalyviai sukėlė 
solistei dideles ovecijas.

Solistė Vencevičiūtė gra
žiai atliko A. Kačanausko, 
J. Gounod ir Mayebeer kū
rinius.

Be paskiro dainavim: so
listės kartu meniškai padai
navo St. Gailevičiaus dvi 
kompozicijas.

Mišrus “Vyties” stovyk
los choras, diriguojamas A. 
Kutkaus net tautiniais cho
risčių rūbais, bet ir ypač 
lietuviškų dainų geru atli
kimu, susilaukė tiek svečių, 
tiek namiškių įvertinimo. 
Nors choras buvo palyginti 
šykštus, bet vis dėlto, kai 
ką buvo privers* as kartoti. 
ŠOKĖJŲ GRUPĖ

Š:kėjų grupė, vadovauja
ma B. čiurinskienės, pade
monstravo šventės daly
viams tautinių lietuvių liau
dies šokių meną.

Mažieji vaikai, darželio 
šokėjąi-dainininkai, sekdami 
M. Bankaitienės akompani
mentą, nustebusiems daly
viams parodė, kad ir jie pa
siruošė stovyklos atidarymo 
šveptei.

Lietuvių konkurentai es
tai į| savo pasirodymus bu
vo įdėję nemažiau darbo ir 
susilaukė taip pat gausių 
aplodismentų.

Meninė šventės dalis buvo 
baigta.

“Malonūs svečiai kviečia
mi atlankyti lietuvių rankų 
darbo meno — audinių pa
rodėles” — praneša anglų 
ir lietuvių kalbomis anglų 
kalbos kursų vedėjas A. Ma
sionis. Čia svečiai nemažiau 
buvo nustebinti gausiais ran 
kų darbo audiniais: piršti-

nėm.’S, megstukais, rank
šluosčiais, įvairiais lovų ap
dangalais, tautinėmis juos
tomis, kilimais ir pan. Ne 
tik lietuviškų rankų darbo 
vaisiai, bet ir pati darbo 

! eiga parodėlės dalyviams 
Į buvo pademonstruota. Čia 
svečiai pamatė lietuvišką

A. A.

PVT. FRANK CIKAS
(buvo U. Army 

parašiutininkas)

> aud '-ją audžiant tautinę 
1 juostelę. Svečiams, ypač sve
timtaučiams, tas sukėlė ne- 
paprąsto susidomėjimo.
PARODĖLĖ

Informacijai apie Lietuvą 
parodėlėje svečiai buvo ap-

(Nukelta į 6 pusi.)

Income Taksų Patarnavimas
A ★ ★

Speciališkai Del Biznierių, Namų Savininkų, 
ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus.

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

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

Kardinolas Glennon 
Sunkiai Serga Airijoje

DUBLIN, Airija, kovo 8. 
—John Kardinolas Glennon 
beveik neteko sąmonės ir 
“galima tikėtis by ko,” jo 
sekretorius prel. John P. 
Cody pranešė šiandien.

Būsi “Draugo” bičiulis, Jei 
gausi naują skaitytoją

Pamėgtas darbas daugiau 
suteikia žmogui laimingu
mo, negu neribotas kiekis 
garbės arba turto. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Dviejų Melu Mirties 
Sukaktuvės

Jau sukako dveji, mdtaa, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį Frank Cikas kuris 
buvo užmuštas Kovo 12 d., 1944 m., sulaukęs 20 metų am
žiaus; gimęs Chicago, III.

Nors laikas tęsiasi, liet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Miišius (su egzekvijomis) antra
dienį Kiivo 12 d., 1946 m., Nekalto Prasid., šv. Pan., Mari
jos parapijos bažnyčioje, 8:00 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Pvt. Frank Grko sielą.

Nuliūdę Tf: vėliai Pranciškus ir Emilija, Sesuo Emilija ir 
Visos Kitos Giminės.

INCOME 1AX

Suteiks Jums
Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Speciales Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

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

name

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI

IŠGYDOMOS.
Mes Jau pagelbėtoms tūkstanėlatns, 
kurte kentėjo dėt NERVIŠKUMO. OD
OS. KRAUJO, LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome ėlaplnlmo kanale 
sunegalavimus. nutekėjimus. pertankų 
vertimą tuėttntt pilalę, nuolatini kėllma- 
sl nakčia 1S lovoa.
FIZINĖ IR I LCOROSKOPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS “
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MUSU SAUGIU METODU 

BE OPERACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BE PIOVIMO. BB DEGINIMO. 

Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kaėtal prieinami kiekvienam
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

. DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—Vežtame AukSte 
VALANDOS: Nul # ryto Iki 8 Vakare 

8ekmadlenlals nuo 10 Iki 1.

VISŲ SPALVt

GAL.
GERIAUSIA 

Išorinė Maliava

ig he modern sį
.ifĮMacle wall finisįjĮ, $2.98

Gal.
Įjgj PtACH TINT S, 
SfcStJ u,

lėnitlzed Plaunamų Sienoma Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS—KIUonkAs (Oil Clotlij. Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

, NORMAN 
BERLAND

KAI JOJ VIETOJ

3844-46 W. 26th ST.
Nesr Drake Avė.

Opposlte Lurla Bros. Stora 
La w n dale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Alsaknnilu- 
ftus Muliavotojus |r Popicruotojus.

.... T1“"*- -----i -----

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS * GIN
• BRANDĖS
• RUM’O

• VYNO
• KORDIALV 

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
........ . Pirmam Atėjus Pirmas Patarus vimanr

MATHAN 
kANTER 

‘T.lrtu vlflkiu, 
žydukai”

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

FDTOBI PLANS FOB YŪUB FAMILY
mdudo 7*?

• Do the future plans for your family 
include hospital insurance? Are you 
prepared for all the MUSTS of proper 
care in case of ąccident or siekness, 
such as the costs of hospital room. 
x-ray, operating r o oro, anaesthesia 
and all the other necessities?

• No one knows when, where or to 
whom an ąccident or serious illness 
will happen that will reąuire hospital 
conlinement. That is why it is neces- 
sary for every man, woman and child 
to hgve the proteetion of hospital 
insurance.

Now T* as a Service to the eoroiminify

THE CHICAGO SUN
makes it possible for you to have an INDIVIDUAL, broad-coverage 

hospital expense policy.

* Every membpr of your family from the age of 2 to 54. inclusive, 
can have one of these policies at $1 a month FOB EACH PERSON. 
Those between the ages of 55 and 64, inclusivę, can have this 
policy būt mušt pay a somewhat higher premium rate.

NO MEDICAL EXAMINATIQN
RQOM ALLOWANCE 

ur TO $186.00
Pąlicy pays nei to exceed 
$5.00 a dpy, up to 21 days 
in any policy year. You 
seloct your own hospital 
and the kind ol room you 
want.

"BXTRA$" UP TO $25.00
For operating room, x-ray, 
anaesthosia. laboratory and 
ambulanee sorvice (limit 
$5.00 per item)

Detailed Infcima'ion 
Fuinished Upon By quest

Those dęsiring ad< litional 
details oi this Hosoita' Insur
ance Ęląn are reąųe ted to 
either ūse the coupon or com- 
municate by telephone with 
MH. MELNICK at ANDover 
4674. 4675 or 4676.

FOB OFEBATIONS
or reduetions oi iiactures 
and dislocations. up to 
$50.00 is paid tov/ard your 
doętor b iii. Extra benelite 
are provided for ALL o»«*- 
atigns. .

★
MATEBNITY.

pregnancy and m i s c a r - 
riago, is covered. after 10 
months. as follovrs: $40.00 
if you have your baby in a 
hospital; $25.00 for tnedical 
expenses if you have your 
baby at Home.

Insuranc. Dept.. The Chicago Sun
400 W. Madison St.. Chicago 6. III.

SURE. I’d likerio k.iovv moro about this Hospital 
Insurance Plan—būt, nmsmbei, P m nol obligating 
mysell in any way.

NAME-

ADDRESS.

PHONE —

CITY------

st.;te-

■
■iii
■■
i
i
■ii

t
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1$ BALF SKYRIŲ VEIKLOS
76 SKYRIAUS MOTERYS 
NUMEZGĖ 100 MEGS- 
TINIŲ TREMTINIAMS

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo 76 sky
rius, kurio pirmininkė yra 
Elzbieta Paarazienė, iki va
sario mėn. pabaigos numez
gė 100 megstiniu lietuviams 
tremtiniams. Didesnė dalis 
megstiniu jau pasiekė mūsv 
sandėli. Be mezgimo, 76 sky 
riaus balfietės siuva viso
kius drabužėlius.

Vasario 23 d.. 76 Ayriu” 
Detroite surengė šokiu va- 
kara, kurio pelnas skiria
mas lietuvių tremtinių pa 
ramai.
BALF SKYRIŲ 
VALDYBŲ RINKIMAI

Iki šiol jau beveik visi 
BALF skyriai turėjo savo 
valdybų rinkimus. Daugu

mų mokykloms Europoje, 
jau davė rezultatų. New Jer- 
sey Lietuvių Taryba parū
pino mpkykloms reikmenų 
už $100.00. Tai bene bus 
pirmoji gausesnė auka lietu
vių tremtinių vaikučių mo
kykloms.

Ta proga pranešama, kad 1 
Elizabeth, N. J. lietuviai 
taip pat prisideda prie šio 
vajaus; Bendrasis Elizabe- 
tho Lietuvių K-tas Gelbėti 
Liet. užperka reikmenų už 
$174.00, o Naujų Liet. Te
atro Gildą — už $75.00. Ne
maža auka laukiama iš Phi- 
ladelphijos.

Neabejojam. kad ir kiti 
miestai neatsiliks.

<----------------------------------------------

Don’tForget Him NowJ
Your Red Čion siayed at the 

side of your fighting man
during the war years. 

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

Veteran, your Red
Cross will help him until the 

need no longer eaists.+
your Red Cross muucarry on GIVE!
K__________________ J

viams tremtiniams: už $60 
vaikučiams drabužėlių; už 
$40.00 maisto produktų ir 
už $10 lietuvių mokykloms 
reikmenų.
PIENO SIUNTINYS 
TREMTINIAMS

Baltijos Tautu tremtiniui Vokietijos lietuviai 
jau gavo pasiustus 
rūbus

1000 MEGSTINUKŲ 
LIETUVIŲ VAIKAMS

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išsiunčiama 1,030 ava 

moję skyriuose pasiliko tos' r'U vilnonių megstinukų lie- 
pačios valdybos, kai perei- tuvių tremtinių vaikams. Šie j 
tais metais, su mažomis iš-megstinukai pritaikyti vai- 
imtimis. karna nuo 5 iki 12 m. amž.

Deja, dar nevisi skyriai . v _Siuntin^ iš New Yorko 
centrui prisiuntė žalius lakš : išėjo laivu SS Capitaine La
lus su valdybų narių sąra-! c°iey-
šais ir informacijomis apie j-ATVYKĘ IŠ EUROPOS 
duokles. Centras bus labai i TREMTINIAI 
dėkingas, jeigu visi skyriai
tuos lakštus tuojau prisius.

stovykla
(Atkelta iš 5 pusi.)

dovanoti stovyklos Spaudos 
ir Informacijas skyriaus iš
leistų anglų kalba leidinėlių 
apie Lietuvą. Kiekvieno lei
dinėlio knygelėje buvo įdė-! tuviams tremtiniams Vokie- 
tos rankų darbo tautinės 
juostelės.

Didelis ir gražiai išleistas 
500 metų paminėti nuo Vy
tauto Didž. mirties Lietu
vos albumas informavo pa
rodėlės lankytojus vaizdais 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo.

Po oficialių iškilmių sto
vyklos teatro salėje svečiai 
ir stovyklos gyventojai už
baigė stovyklos atidarymo 
šventę šokiais. Šios dalies 
metu ypač gyvai svečiai su
tiko ir nuoširdžiai šoko pol-

Šių metų vasario mėn.
Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas iš New 
Yorko išsiuntė 700 dėžių 

kondensuoto pieno Vokieti
joj esantiems lietuviams.' ^4 su “ragiukais”. 
Siuntinys išėjo laivu SS As- i Nuotaikinga šventė, kurio 
būry Victory. 3e dalyvavo daug karinės
„ „ ~_ __  . valdžios — UNRRA darbuo
to,000 SVARŲ MAISTO tojų, Baltijos Tautų Ryšių 

Karininkas, lietuvių iš įvai-

MEZGIMO RATELIAI 
VEIKIA

Iki šiol stipriai veikia vi
sa eilė BALF’o mezgime ra
telių: Schenectady, N. Y.,
Detroit, Mich., Sheboygan,
Wis., Waterbury, Conn., East 
Chicago, Ind., Los Angeles,
Cal., Chicago, III., Mt. Car
inei, Pa., Philadelphia, Pa., • keARNY, N. J„ 
Brockton, Mass., Worcester, I BALFIECIŲ DOVANA 

Wilkes Barre, Pa.,'

Paskutiniu laiku iš Euro
pos į Jungtines Amerikos 
Valstybes nuolatiniai apsi
gyventi atvyko: prof. Vla
das Juodeika su sūnum Min- 
daugiu; odontologijos stu
dentė Bronė Budreikaitė, ku 
rios dėdė gyvena Cambridge, 
Mass. ir studentas Jurgis 
Savaitis, kuris apsigyvens 
Chicagoje.

ITALIJOS LIETUVIAMS
Vasario mėn. 21 d. iš BA 

LF sandėlio išgabenta 10,- 
000 svarų įvairių maisto pro 
dūktų lietuviams tremti
niams Italijoj, šis maistas 
netrukus pasieks labai mais
to reikalingus lietuvius, e- 
sančius Romoje. Nicoje, Me- 
rane, Milane ir kitur.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

SVARBU
GEROS ŽINIOS VISIEMS 

Kenčiantiems nuo Patrūkimo į

Iš 1945 m. gale pasiųstų 
Amerikos lietuvių suaukotų 
rūbų, didesnė dalis teko lie-

tinai reikia sąsiuvinių, pai
šelių, plunksnų, plunksnako
čių, popieros, kreidos ir kitų. 

Lietuvių vaikučiai Vokie- 
Šiuo metu BALF sandėly- i tijoje Prašo žaislų, batelių,

je, 101 Grand St., Brooklyn Į drabužėlių; mokykloms rei-
11. N. Y. paruošiamas didelis kia vadovėlių. Čia yra puiki 

proga visiems BALF sky
riams padirbėti.

Paruošiamas didelis 
knygų siuntinys

knygų siuntinys nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams 
Europoje Knygos, kurių y-

tijoje. Neseniai gavome pra-1 ra apie 15,000 svarų, dabar 
nešimą, kad lietuviai Vokie- Į rūšiuojamos ir pakuojamos į 
tijos stovyklose gavo šitokį į dėžes eksportui. Beveik kiek-
drabužių kiekį:
Gruodžio mėn.:

Tubingenė 14,400 svarų 
Munchene 10,710 svarų. 
Detmolde 10,335 svarų. 
Tubingene 31,500 svarų. 

Sausio mėn.:
Tubingene 14,670 svarų. 
Munchene 4,600 svarų.
Iš viso 19,270 svarų.
Kaip buvo pranešta pe

reitame BALF Biuletenyje, 
sausio mėnesio pabaigoje iš 
New Yorko dar išsiųsta per 
180,000 svarų drabužių lie
tuviams tremtiniams Vokie
tijoje.

Visus drabužių, maisto ir 
kitų daiktų siuntinius malo
nėkite siųsti mūsų sandėlio 
adresu: United Lithuanian 
Relief Warehouse, 101 
Grand St.. Brooklyn 11, N.

viena lietuvių tremtinių sto
vykla tų Amerikos lietuvių 
suaukotų knygų gaus.

Be knygų ir kitų reikme
nų, lietuviam Europos vals
tybėse. ypač mokyklose, bū-

I. P, VARKALA*
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Tel.. — VIRginia 2114

a
i
i
ii

j Ie i
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rių vietovių atstovai — bai
gėsi. “Vyties’’ stovyklos gy
ventojai vėl pereina prie kas 
dienio darbo. Kruopštus dar ! y
bas atnešė pasisekimą ir į- I___  ,
vertinimą. Kruopštaus dar- j aukšto anglų kariškio pasa- 
bo vaisiai bus vėl kada nors kymu apie šventę: “Kai aš 
parodyti ir įvertinti. savo generolui, kurį) čia at-

Organizaciniam stovyklos, stovauju, papasakosiu, ko- 
atidarymo darbui visa šie- Į kio puikaus parengimo jis 
la atsidėjęs vadovavo sto- į negalėjo pamatyti, jis tik- 
vyklos švietimo vadovas K. į rai to labai gailėsis ir steng-
Kavaliauskas.

Šį pranešimą noriu baigti
sis prie pirmos progos jus 
atlankyti ’ A. Armalis

ATYDA
Taisome

REFRIGERAIORIUS
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATIOH 

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

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 
Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

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

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

Y

Mass., w likęs 
Kearny, N. J.

Siuntinius numegstu megs 
tinių ir kitu mezginių jau 
gavome iš Detroito, Wilkes- 
Barre, Pa. ir Worcester. 
Mass.

Tikimės, kad ir kiti sky
riai netrukus prisidės prie 
šio svarbaus darbo.

BALF .skyriai ir kooperuo 
jančios organizacijos vasa
rio mėn. užsakė 4,300 spal
vuotų atvirukų, kuriuos pla
tina pramogose/
MOKYKLOMS REIK
MENŲ UŽ 100 DOL.

Mūsų atsišaukimas, pra
šant aukoti lietuvių tremti-

Kearny, N. J. BALF 7 
skyrius ji BALF o sandėlį at
siuntė gražią dovaną lictu-

JAI ESATK PATRPkĘ — Nežiūrint I j kaip hluitai arba kaip ilgai;

j JAI NKSIOJATK TRVSĄ. nežiūrint ko- - 
I kios r lūšies;

ONE COATCOVERS

HU-CHAMfLMAftM y. >. OHK
HOBRUSHHARKS

Benjamin Moore 
Maliavos
VISŲ SPALVŲ

SANI—FLAT $2.25
2.69

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEDERAL
SAV1HGS and LOAH 
Assn. of Chicago

2202 West Oermak RoajI 
Telefonas C ANAI. 8887 

BEN J KAZANAUSKAS. RaSt

INTERIOR GLOSS ----
DULAMEL SEMI-GLOSS —2.98 
IMPERVO ENAMEL — 4.98 

Mes Taipgi Turime 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠIŲ 
PILNAS RINKINYS 

SIENOMS l'OPIEROS 
Ntii) — 18c. ir aukse, už Rolę

Renduojam Grindims
Trinėjus (Sanders) — 

$1.50 už Diena

MAROUETTE 
PAINT & HAROWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIoek 8262

JEIGU jaučiatės kad PATRCksite,

JAI JUMS buvo daryta operacija nuo I
PATRŪKIMO; .

JAI NORITE žinoti ka* link TRI SO j 
kurį dabar nešiojate ar tinkama* ir ! 
ar duoda Joniu ko daugiausiai ritmu- | 
tuo ir apsaugos;

JAI BUVOTE apvilti kur kitur;

JAI NORITE sutino*i TIESĄ kas link 
jusi) PATRŪKIMO, ir ar galima iš
gydyti ar ne;

JAI NORITE MOKSLIŠKĄ Tru*a ku
ris duos jums 100 nuoft., ramumo ir

apsaugos; tad jums pr*var*u ateiti i 
•mus« SENĄ, ATSAKOMINGĄ Ištai

gą. kur m»’sų Gydytojas — nuo PA
TRŪKIMO SPECIALISTAS — su 40 
meti) patyrimo išegzaminuos jus ko
pi 1 niausi a i ir duos jums tikras ir tei
singas, informacijas, kurios padės
jums atsiekti pilną sveika’ą.

ATEIKITE TUOJAUS DEL 
VELTUI IŠTYRIMO IR 

PATARIMO
515,000 ligonių nuo PATRŪKIMO sėk

mingai išgydyta laikotarpyje praeitų 25 
metų šioje Įstaigoje kur AUKSINE 
TAISYKI.!? visuomet praktikuojama.

Atdara Pirmad, Trečiad. ir s fitad., 
nuo 11 vai., ryto iki 7:30 vai., vak.

100% Rupture 
& Truss Service

1869 N
L™-

1869 N. D AMEN AVĖ. 
ARMitage 8200

NELAUKITE— 
Rytoj Jau Gali luti Pervėlu!

Jei norite nžaitikrintf nno ugnies, narnos, baidas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1558-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Alų Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

Meaning O f The
Term “Realtor”

It ia a mistaken idea to assume 
that every person eneaged in the 
real estate business is a “Realtor.’’ 
Such is not the case.

Definition of “Realtor”
Webster’s International Diction- 

ary defines the word “Realtor” as 
foilows: “A real estate broker who 
is a member of a local board hav- 
injr membership in the Nabonal 
Association of Real Estate Roards, 
an organization incorpoi aie<! in 
1908 for the advancement of the 
interests of real estate brokers 
»nd the proteetion of the pub’ic 
from unprincipled agents or brok- 
ers.”

Do business with, JOHN O. 
SYKORA — he’s a Realtor for 
M A NY years.

Chicago Bargains
3219 VVARRENAVE.

7 rm. br. residence ..._$ 6,700
1618 S. WASHTENAW AVĖ.

3 flat brick_________ $ 8,750
2755 W. 22nd PL.

Corner 13 apartment $39,500
3735 S. DAMEN AVĖ.

6 and 6 rms., brick____$12,500
2741 N. RIDGEVVAY AVĖ.

3 fodr room flats____ $ 9,800
3356 S. HOYNE AVĖ.

3 flat, brick_________$ 5,300
2243 S. SPRINGFIELD AVĖ.

5 and 6 rooms, brick .-$ 6,950
3222 S. KARLOV AVĖ.

4 and 4 rooms brick ..$ 8,700
6045 S. MENARD AVĖ.

Income br. residence.-$ll,500
4142 VV. 16»h ST

3 six rm. flats___---$ 4,900
2312 W. 3B»h ST.

5 and 6 rms., brick__ $ 8.400
4037 W. CERMAK RD.

4 and 4 rms., frame__ $ 5,300

1908 S. RIDGEVVAY AVĖ.
3 six-rm. flats, brick... ..$7,600

2334 S MARSHALL BLVD.
3 flat. brick ........._..$ 12,950
(Contlnued in Next Column)

PROPERTY OWNERS 

ATTENTION!.
lt you have real estate for sale, 
either improved or vacant, in 
Cicero. Berwvn, Riverside and 
other VVestern suburbs or in 
the Lawndale-Grawford distriet. 
and want ouick action, then 
nhone. write or visit our Office 
at once and vou will receive 
nrompt, courteous and efficient 
Service.

EDUCATION
The practickl side of the adventure looking for a home or a lot, opens up a whole 
new world to the renter. He learna about values and prices, contracts, new materials 
and how they are made. He learna about civic affairs, how government is run, what its 
local problema are. Sooner than he may think this education may be of real value to 
him in his business life.

Berwyn Bargains
6506 W. 28th PL.

4 and 4 rooms_____ $ 6,200
6309 W. ROOSEVELT RD.

Brick business property $21,500

1500 S. EAST AVĖ.
C«r. br. bus. pty..____.$16,000

S. E. COR. CERMAK A HOME
Business lot 94x118..$16.000

N. E. COR CERMAK A CLINTON
Business lot 60x125__ $12.900

N. E. COR. HARLEM A 31 tt
Business lot 52x135__ $ 7.200

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

S W. COR. OGDEN. CLARENCF
Lt. 71 f t. on Ogden avė. $ 6,900

Chicago Bargains
(Chicago Bargains Continued) 

2102 S. FAIRFIELD AVĖ.
5 and 5 rms., brick_ ..$6,650

1949 S. DRAKE AVĖ.
6-flat, brick____ Price is rlght!

4631 W. HARRISON ST.
4-flat brick.................... .  $10,200

1835 S. FAIRFIELD AVĖ.
6-flat brick._____ ___$13,500

2543 S. ALBANY~AVE.
4 flat brick_________ $8,200

1542 S. KEDVALE AVĖ.
B and 6 rms. brick ____$8,100

4024 W. CERMAK RD.
3 flat brick_________$17,500

2508 S. WH1PPLE ST.
4 and 4 rms________ $4,450

•25 W. GARFIELD BLVD.
Cor. 9 flat brick_____ $24,000

3630-2 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 flsts__ $5.900

2411 

S. S2nd
AVĖ.

Cicero Bargains
3223 S. 49th AVĖ.

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

Fr. store and 2 flats____$7,600
2328 S. 50th AVĖ.

' 5 flat, brick_________ $19,000
1920 S. 49th CT.

6 & 6 rms.. brk. Price is right.
CERMAK RD. NR. 53rd AVĖ.

Business lot 52x120 __ $ 9.500
N E. COR. CERMAK A 501 h AV

Business lot 300x120--$72.000
4821 W. 23rd PL.

6 room home_______ *■-$ 7,650
3404 S. 57th AVĖ.

5 rm. brick home___$ 9,900
3625 S. 53rd CT.

4 and 5 rooms______ $ 4,950
1905 S. 56th AVĖ.

Brick business property $15,600
1522 S. 48tk CT.

5 and 6 rooms______ $ 9,900
4909 W. 32nd ST.

4 rm. brick home_____ $ 8,700
3701 S. 57th AVĖ.

Cor. 5 rm. br. home.-$ 9,900
1600 S. 51.1 AVĖ.

4- flat brick......................$20,500
1410 S. 58th AVĖ.

5- flat brick..................$19,500
1910 S. 51.t AVĖ.

6 and 6 rms., brick__ $15,900
2303 S. 52nd AVĖ.

Br. Store and 6 rms____$9,700
2442 S. 56tk AVĖ.

Brick. Store and 2 flats $15,500

AUTO D E A L E R S, 
AT TEN TION!

Cicero*, automobile row i. located 
on Certnak Rd. between SOth and 
56tk Ava.. — Bnv v»nr lot now 
whila pri-a. are low. Oon'l delay' 

SEE US TODAY!
Snbiect ta Prior Sala and Change 

•" Price With»nt Notice

Buy U. S. Victory 
Bondt and Stamps

PPAt TAQ
leum r». a

• ...... *t»e ...t t,...;....
~.aea. k*. -‘ ,,4,1- t”-..!..

— 4 :• a -:J — • -f »*--
VO 4 »^^aa«.f*WV ♦ «- *

• V «a L.a* g»*a«aa» »ArI»i/.V 4*0**^*
tnvnat 5- ’r'--« !• •« L <» .g a) L*

.Vea.j” J^.«a.:«.aa. ......
a»-^ ?wla teMeeeea a*vaa <a «■ - L

• -a Slaaa Iaaa*A«ą«a* ga*•*•*?* •*
avp Aaaaaa «* laU’Ujaa^r * V9

a •« gaa*e»*«aaa aa«» w—a <a v» ♦ 4

• «-* « Ca-*!aa^ pa f •e«^.ee.J»a»
r*n fumspAa. A

I** 1^** ?«
! B»»v vimip home now,

..'Į:** "r5ee« and intereet ratas art
low!

JOH \ O

SYKORA
REALTOR

PHONE
CICERO

453

A L1VE WIRE ORGANIZATION — WE LEAD IN QUICK SALES 
OFFICE HOURS—OPEN 9 A M TO 9 P.M. EX EPT MONDAY 

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

MONEY TO LOAN 
•800 to 810 OOO 

ON FIRST MORTGAGES 
At Tkrea Per Cent and Up 

Intarast
Gat Our FREE E.timate
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Kas, Kada Ir Kur Pranešimai
Kviečiame I Pramogą

Šv. Pranciškaus Vienuoly- nis susirinkimas įvyks ko
rio Rėmėjų Dr-jos 1 skyr. j Vo 10 d., 1 vai. p. p. 
rengia bunco party kovo 10 Rašt. E. W. Mikutis
d., Šv. Jurgio par. mažoje j ____________
salėj, 3 vai. popiet. Nuošir
džiai kviečiame seselių prie- Nekalto Prasidėjimo Sese- 
telius * atsilankyti. Pelnas rų Gl,d°s susirinkimas įvyks 
skiriamas naujos koplyčios antradienį, kovo 12 <į., An- 
fondui. Komisija: M. Mel-' Janinos Linkevičienės na- 
kienė, A. Leščinskienė, A.I naųose, 2535 W. 45th Place, 
Bubnienė, J. Pukelienė pri-' va^ _va^’’ Brighton Parke, 
surengusios visus atsilankiu-1 Malonėkite kuo skaitlingiau
sius pavaišinti gardžiais už- Slai suvažiuoti, nes begalo 

svarbu; galutinai reikės ne 
vien seimo, bet ir kitais rei
kalais pasikalbėti. V-ba

kandžiais. Bus gražių dova
nų. Lauksime rėmėjų ir iš 
kitų skyrių.

Kviečia Reng. Komisija

Visus Kviečia
VVest Side. — ARD 10-to 

skyriaus vajaus vakaras į- 
vyks kovo 10 d., Aušros

Cicero. — ARD 9 skyrius 
kovo 10 d. rengia vakarienę 
Šv. Kazimiero Seserų nau
dai, parapijos salėj 
džia 6 vai.

Pirmininkė Liudvika Še- 
putienė prašo visų narių pa
sidarbuoti su tikietais, kad 
su savo pažįstamais, kaimy
nais ir biznierias galėtumėt j salėj, 
dalyvauti vakarienėj.

ARD 9 skyrius užsitar
nauja paramos, nes yra pa
sižymėjęs katalikiškos spau
dos palaikyme.

Brighton Park. — Drau- pakeista. Pirmiau laikydavo- 
gyatė Gvard. Pirma Div. Šv me susirinkimus mokyklos 
Kazimiero Karai, laikys su- kambary, .dabar laikysime 
sirinkimą sekmadienį, kovo parapijos virtuvėje. Po susi- 
10 d., parapijos mokyklos rinkimo turėsime vaišes ir 
kambaryje 2 vai. popiet. Vi- pagerbsime kiekvieną narę, 
si nariai prašomi laiku su- kurios gimtadienis pripuola 

nes yra svarbių tą mėnesį. Po šip susirinki-sirinkti 
draugijoj reikalų svarsty
mui. Valdyba

Town of Lake. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo j.0 d., 
po labdarių susirinkimo. Vi
sos narės malonėkit atsilan
kyti jr naujų narių atsivesti. 
Turime prisirengti prie aps
krities vakaro, kuris įvyks

Budriko radio 
programa

Šį sekmadienį, kovo 10 d 
bus leidžiama nuolatinė Juo
zo Budriko Krautuvės radio 
programa per stotį WCFL- 
1000-k., kaip 9:30 vai. va
karo, Chicago laiku (1 va
landą vėliau Rytinėse val
stijose). Išgirsite gražių 
liaudies dainų ir smagios di
džiulio Budriko radio orkes
tro muzikos.

Kita Budriko programa 
leidžiama kas ketvergo va
karą, kaip 7 vai., per Cice
ro stotį WHFC-1450-k. Tran 
sliuojama vėliausios žinios, 
pranešimai, juokai ir smagi 
muzikalė programa. Juozo 
Budriko gerų rakandų ir 
auksinių, daiktų krautuvė,

Išmintingas žmogau! At-1 adresu 3241 S. Halsted St., 
sikratyk savo draugo, kurs1 kviečia visus atsilankyti į 
su tavo priešais sėbrauja. | kovo mėnesio išpardavimą, 
— Saadi. taipgi pasiklausyti

mo bus pagerbta viena iš 
senesniųjų veikėjų, kuri 
švenčia svarbų jubiliejų.

Kotesp.

Degnan rezignavo
James E. Degnan, kurio 

šešių metų duktė Suzanne 
sausio 7 d. buvo pagrobta ir 
nužudyta, rezignavo iš eina
mųjų pareigų Office of Price 
Administration. Dabar jismusų parapijos svetainėje,

balandžio 7 d. Valdyba:1”13 3ales manaSer Usher 
__  Associated Dairies firmoj.

Town of Lake. — Labda-
Vartų parapijos salėje Pra-1S4Jun£°a 1 kuopos mė- 
džia 7 v. v. Komisija'kvie^“31013 8u31n^lmas ivyk5
čia visas nares ir visus pa- ovo .. . ^a ’ Popiet,

parapijos susirinkimų kam
bary. Visi nariai ir narėsPra- rapijonus atsilankyti į šį

parengimą. Komisija Į 11_________ malonėkite atsilankyti ir

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks ko
vo 10 d., parapijos mažoje 

1 valandą. Narės ma

nau jų narių atsivesti.
Pirm. E. Gedvilienė

Cicero. — Mot. Są-gos 2 
kuopos susirinkimas įvyks

lonėkite atsilankyti; turime kovo 11 d., 7:30 v. v. Susi 
svarbių dalykų aptarti. Bus j rinkimų tvarka liko biskį
įteikta tikietai narėms, ku-1______________ ___ _________ _____________

rios negavo dėl rengiamos i r v. - ,
Iš Cicero bunco party balandžio 14 d., sąžines fondas auga

draugijų, šįmet rėmėjos dau toje pačioje svetainėj. Bus i VVashington D. C _  Są-
giausiai “Draugo” koncerto prie tos progos pagerbtos • žinės Fondas,’ kurs įsisteigė 
tikįetų išplatino. Rap. garbės narės, išbuvusios dr- 1811 metais ir kuriame iki

SKAITYKITE “DRAUGĄ’
stėj 30. 20 ir 10 metų. šiol buvo $910,884.83, šiomis 

Valdyba dienomis paaugo $20. Tą au
ką prisiuntė nepasirašęs 
žmogus iš Pennsylvania val- 

i stybės. Kas guli ant jo są
žinės, taipgi nepasakė.

A- A.
ANTANAS J. VALEVIČIUS 

(Chicagos miesto Policininkas)

Gyveno 1413 W. 97th Street.
Mięč Kovo 6 d., 1946 m., 5 vai., pp. sulaukęs 35 m., amž.
Gimęs Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Oną (po tėvais Rum- 

šaitė); dukterį Carol Ann; 2 sūnus Antaną ir Jurgį; motiną 
Janiną (po tėvais Tamošaitė) ir tėvą Jurgį; brolį Pfc. Juoza
pą (U. S. Army); 2 seseris Joscphine Dunnigan ir švogerį 
Fred, Patricia Sallon ir švogerį Thomas ir jų šeimas; uošvius 
Juozapą ir Rozaliją Rumšus: dėdę Antaną Valevičių; tetą 
Zofija Petkienę; brolienę Bernice Blaskovitz; 5 pusbrolius ir5 
pusseseres Tamošaičius ir kitas gimines, draugus ir pažįsta
mus. ,

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje — 3307 
South Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. — Kovo 11 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėtas į St. Cecilia 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnai, Tėveliai, Brolis, Seserys, 
Uošviai, Dėdė, Totą ir Visos Kitos Gimines.

Laidot., direkt., Antanas M. Phillips. Tel, YARds 4908,

Believe it, or not
Columbus, Ohio, — Robert 

Nestor pasiskundė policijai 
kad vieną dieną nuo porčių 
pavogta jo mašina drabu
žiams skalbti.

Victory drabužių tvarky
tojai CJeveland’e, imd?mi iš 
troko drabužius nustebo'ra
dę troke skalbiamąją maši
ną.

Išsiaiškino, kad tą mašiną 
nuo porčių paėmė miesto 
drabužių rinkėjai, manyda
mi, kad tai dėžė su paauko
tais drabužiais nukentėju-

Viltis ir meilė — du svar
biausi dalykai, kurie pada
ro žmogui gyvenimą norin-

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAlbOTUVIŲ DIREKTORIAI

ATIDARĖ
Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

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

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

Daugėto L««fuwią yra ptlnai 
patenkinti tais mene iedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTEBN A VE. TEL.: SEELET 6108

(įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 11M9
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinant koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

J

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlaotiejl nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra rainiai sėdėt r. ir kaip 
nakties metu negalima gerai Įšal
ai lėgo t. Kuomet
žalsdoe pradeda 
niežti Ir . skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO OJnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senų. atdarų tr 
skaudžių taisdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausme 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias tals-

das. Vartokite JI irgi skaudlems 
nudegimams, šašų ir sutrflklraų 
pra^allntmul, ir kad palengvinti 
Pertasis niežėjimą. Atyfdlna va
dinama Athlets’s Foot degimą Ir 
niežėjimą sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos begalėms iš lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po fl.OO, 1J6, tr ė.OO.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept D. Chicago 80, III.

85 dienas dirbtuvėj
Manville, N. C. — Sustrei

kavus Johns Manville Cor
poration dirbtuvės darbi
ninkams, R. Reddy, vyriau
sias pečkurys, pasiliko vidu
je ir vienas išgyveno dirbtu
vėj 85 dienas. Mito daugiau
siai kenuotų ir sausu maistu.

Įsirašė airiu draugijon
Philadelphia. Pa. — Čia 

gyvuoja Friendiy Sons of 
St. Patrick, į kurią pasta
ruoju laiku įsirašė Jungt. 
Valstybių prezidentas Harry 
S. Truman.

INCOMET A X 
SĄSKAITAS

l’ildo Palluubuotos Kuro Veteranas 

PRANAS 
SALEMONAVICIUS 
3251 S. Halsted St.

VIC. 1947 — Ulba -— DOK. 18&ė 
Raštine atdara nuo 9 ryto iki 9 v.
Taipgi suteikia Dalinio Laiko 
KNYGVEDYBOS Patarnavimą, 
nuo $l'.50 j savaitę ir aukščiau.

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

NULIŪDIMO

OARX, INDIANA I.AmOTI'VIV (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pat&Tnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

r

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2 '

4330-34 S. Californiat
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTtJI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Indija sulaikė maišia
New Delhi. — Išskyrus 

arbatą, Indija sulaikė siun
timą maisto Didžiajai Bri
tanijai. Maisto padėtis bloga 

• pačioj Indijoj.

JONAS AMBROZAITIS
Gyveno 1421 S. 49th Avė., 

Cicero, III,
Mirė Kovo 7 d., 1946 m.,

11:30 vai., ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Kasein(ų apskričio Jurbarko 
parapijos, Kuterų kaimo. Ame
rikoje, išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų Marcelę (po tėvais Lau- 
rinaičiūtė): dukterį Ann Lud- 
wick ir žentų. Ted; 2 anūkus 
Thomas ir John; 5 seseris Oną, 
Laurinaitienę, Barborą Juškai- 
tienę, Marijoną Klimas, Vero
niką Juknienę Kotriną Račkie- 
nę ir jų šeimas; švogerį Joną 
Laurinaitį jo šeimą ir daug ki
tų, giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Lietuvių Ka
reivių draugijos. Ciceroje.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 8. 
50th Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks pirmad. — 
Kovo 11 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., įyto, 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmoną, Duktė, žen
tas, Anūkai, Seserys, švogeriai 
tr Visos Kitos Gim nes.

Laidot.. direkt.. Antanas B. 
Petkus. — Tel. Cicero 2109.

'rv
VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansUkam stoviui prieinamas!

NARIAI: 
Chicagos 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aioeiaoijos

.AMBULANOU
Patarnaujam 
dienąirnaktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 0061

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

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

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

Telephone YARds 1419

I. J.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YARds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099
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Visiems įdomu

Ko prašo Danijoj gyveną lietuviai
LIETUVIŲ STOVYKLA DANIJOS NIDOJE. NAKTĮ JI 

SUDARO MIESTO VAIZDĄ.
KAIP LIETUVIAI GY
VENA IR DIRBA

bais. Danai stebisi, kad lie
tuvių žemės ūkio krašto vai
kai taip gali pavaizduoti 
gražiai liaudies meną: pa
dainuoti, pašokti ir pakan- 
kliuoti”.

ji u r • 4. - i “Čia vietoje savo jėgomisgyvena ir dirba. Lietuvių j SĮaį-gme b

Šiomis dienomis gautas iš 
Danijos lietuvių laiškas, ku
riame nurodoma, ko Danijos 
lietuviams reikia, kaip jie

tremtinių stovykla yra Da-' 5*^1“ l̂eS-

nijos Nidoje, kur vėjai pus-! 1,et“V1U taUt"1S
to smėlį. Ten karo metu bu
vo vokiečių kareivių karei
vinės. Dabar ten, anot pa
čių lietuvių, “tikras Lietu
vos miestelis. Naktį tikrai 
sudaro miesto vaizdą savo 
žiburiais”.

“Šioje stovykloje jau mes 
gyvename 6 mėn. Per šį lai
kotarpį spėjome susiorga
nizuoti ir sukurti atskirus 
kultūrinius vienetus. Dau
giausia dėmesio kreipėme į 
lietuvių tautinį ansamblį. 
Jame dalyvauja 40 žmonių”.

“Daug vargo turėjome, kol 
mes juos visus aprengėme 
tautiniais rūbais. Iš Lietu
vos atsivežė tautinius rūbus 
tik 4 mergaitės. Dabar visas 
lietuvių tautinis ansamblis iš 
eina į sceną tautiniais rū-

suruose pirmą 
koncertą. Dalyvavo pats 
stovyklos komendantas.” Šio 
koncerto metu komendantas 
ir vietiniai danai lietuvius 
apdovanojo ir pagyrė. Po šio 
koncerto, kuriame lietuviai 
pasižymėjo, numatyta visa 
eilė gastrolių visoj Danijoj. 
KĄ TAS PASAKO

Iš to matyti, kad Danijoj 
susibūrę lietuviai nesėdi ran
kų sudėję. Jie daug daugiau 
galėtų nuveikti, jeigu netruk 
tų daugelio dalyk'ų. Tame pa 
čiame laiške sakoma: “Mes 
karo pabėgėliai, šaukiamės 
pagalbos ypatingai kultūri
nio gyvenimo srityje. Visai 
neturime scenos veikalų, 
trūksta inteligentų žmonių, 
kurie greitai galėtų parašyti

KRYŽIAUS ĮŠVENTINIMO IŠKILMES

Hannau, Vokietijoj, stovyklos lietuviai tremtiniai da
lyvauja kryžiaus įšventinimo iškilmėse.

kokį veikalą ar net mėginti dų, yra baleto menkos jė- 
išversti. Trūksta vaistų, dan-, gos, mažas orkestrėlis.
tims plombų ir instrumentų, 
vitaminų. Scenos veikalų, 
pjesių, dramų, komedijų, mi
sterijų laukte laukiame”.

“Lietuvių stovykloje vei
kia pradžios mokykla su 100 
mokinių. Dirba penkios iš 
profesijos liaudies mokyklos 
mokytojos. Veikia vyresnieji 
ir jaunesnieji skautai. Kru
ta dramos sekcija, mišrus 
choras — visai neturi gai-

A-
merikos broliai lietuviai la
bai pasitarnautų, kad atsių
stų bent 5 būdų instrumen-

DIDELIS KONTRASTAS
• Chicago Stadiume, kuomet 
kitais atvejais susirenka de- 
sėtkai tūkstančių žmonių, 
esti didžiausias jomarkas, 
bet praeitą ketvirtadienį su
sirinkę desėtkai tūkstančių

• žmonių laikėsi labai rimtai 
ir darė šventadieniško įs
pūdžio, Nepardavinėta joks 
refrešment, nežargstyta sė
dinčiųjų keliai programų siū
lytojų, šalimais nebuvo stan
dų su laikraščiais, suveny
rais, dešrykėmis, papkor- 
nais ir t. t. Minios žmonių 
rinkosi, ramiai sėdėjo veidu 
į estradą, papuoštą kardino- 
liškos spalvos uždangomis ir 
menišku piešiniu ir klausytus. Reikia vienos tūbos, 

dviejų altų, dviejų kornetų ir j darni katedros simfoninio or- 
saksofono. Labai trūksta į- kestro rimtos muzikos laukė
vairių tekstilės medžiagų — 
drobės ir baltiniams. Beveik 
neturime rūbams siūti siūlų. 
Singer mašinai adatų labai 
trūksta. Labai sunku gauti 
vyriškos avalynės.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

L C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

garbingojo svečio, kard. 
Stritch, kad galėtų jį pas
veikinti, nes tam ir susirin
ko.

Lygiai 8 vai. vyskupų, 
prelatų ir žymių pasaulie
čių lydimas pasirodė kard. 
S. A. Stritch. Katedros cho
ristai su simfoniniu orkes
trą galingai užtraukė “Ec- 
ce Sacerdos Magnus”.

ŠTAI, JUMS TIKROS KAINOS, KURIAS PASKELBS ( ^„^nvo tramnT^t era 
OPA (OFFICE OF PRICE ADMINISTRATION). gFama bUV° trUmpa’gra_ 
KAS DARYTI, KUOMET PAREIKALAUJAMA

Kiek, sveikos, mokate

Už porą nylons Įvairių "gauge"?

DAUGIAU.
REIKIA TUOJAU 
RAPORTUOTI

Šiuo metu nylons moteriš
kųjų kojinių juodojoj biržoj 
(black markete) pinigus šie
naująs! daugiau žmonių, ne

George Tourke, pirminin
kas kainų kontrolės bordo 
No. 61-1.105, įspėja visus, y- 
patingai moteris ir mergi
nas:

“Saugokitės black marke-

ži. Programos vedėjum bu
vo Ed. J, Doyle, Chicago 
Arkidiecezijos Katalikų Lab
darybės prezidentas.

Invokaciją atkalbėjo pre
latas F G. Ostrowski, o A-

Katalikų Casino vardo vy
rų choras, katedros choristai 
ir solistas Phil Regan išpil
dė vokalę programą.

Garbingą svečią perstatė 
naujas prelatas Edward M. 
Burke. Kardinolas, padėko
jęs susirinkusiai miniai, kal
bėjo apie kelionę į Romą, a- 
pie amžinąjį miestą ir jame 
didįjį kunigą baltame suto- 
ne, kuris yra galingiausiaus 
visam pasauly valdovas, nes 
tiesa yra galinga ir dora ga
linga, ir džiaugėsi, kad bėgiu 
šešių metu taip artimai susi
gyveno su tikinčiaisiais.

Baigus kardinolui kalbą, 
chorui su orkestrą giedant 
“Holy God We Praise Thy 
Name”, vėl tos pačios pro
cesijos garbės svečias išly
dėtas iš Stadiumo.
PUSANTRO MILIONO 
DOL. DOVANA

Tą pačią dieną rytą po iš
kilmingų pamaldų katedroje, 
Drake Hotel buvo Chicago 
arkidiezecijos kunigų suruoš
tas bankietas kardinolui 
pagerbti. Bankieto metu vys
kupas B. Sheil kardinolui į- 
teikė pusantro miliono dole
rių čekį — arkidiecezijos 
kunigų dovaną, kuri bus 
naudojama katalikų įstai
goms palaikyti.
NAUJI PRELATAI

Naujais prelatais pakelta 
visa eilė kunigų. Prelatas 
George J. Casey, arkidiece-

Apie 20,000 tikinčiųjų

Kardinolo S. A. Sfritch pagerbime
ŠVENTADIENIŠKA NUOTAIKA. STAMBI KUNICŲ 

DOVANA. EILE NAUJŲ PRELATŲ.

merikos himną atgiedojo zijos generalinis vikaras, pa-

gu raudonais mėsos kupo- nyl°ns kojinėse. Bile as-
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Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 METAMS 

#500.00 <5™VMO
POLISAS

#4.00 MCTAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 TOL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmlstras

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL.

nais maisto racionavimo me 
tu per pastarąjį karą.

OPA raštu į “Draugo” re
dakciją kreipėsi prašydama 
kooperacijos, kad apsaugo
jus moters ir merginas, nuo 
begėdiško blakmarketininkų 
išnaudojimo,

Type

45 gauge all nylon 
nylon leg 
irreg. all nylon 
48 gauge all nylon 

i nylon leg 
irreg. all nylon 
51 gauge all nylon 
nylon leg 
irreg. all nylon 
54 gauge all nylon 
nylon leg 
irreg. all nylon 
60 gauge all nylon 
nylon leg 
irreg. all nylon

muo, kuris parduoda nylons 
kojines brangiau, negu OPA

choras su visa minia.
Trumpas, labai gerai pa

ruoštas kalbas pasakė mies
to mayoras Kelly, Miss He- 
len M. Ganey — moterų var-

nustatyta kaina, turi būti du, o John A. Zvetina 
tuojau raportuojamas bor- vyrų pasauliečių vardu, 
dui”.
KOKIOS OPA KAINOS?

OPA paduoda tokias kai
nas įvairių rūšių nylons ko
jinių:

keltas į apaštališkąjį pro
to notarą (vyriausi sekre
torių).

Rytoj, Stevens viešbutyje 
kardinolui pagerbti bankietą 
ruošia Chicago Miesto Ta
ryba.

J
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvė

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Pirkiją Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Pakiša skite Ją!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Per Pair 
Unbranded

$1.35
1.20
1.13
1.40 
1.25 
1.19 
1.45 
1.35 
1.25 
1.65 
1.55
1.41 
1.95 
1.80

» 1.65

Per Pair 
Branded 
$1.40

1.30
1.21
1.50
1.35
1.26
1.55
1.40
1.33
1.80
1.65
1.50
2.05
1.75
1.75

Sunkiai nubaustas
Paul Erne, narys Interna

tional Brotherhood of Elec- 
trical Workers, teismo nu
baustas $200. Už netvarkų 
elgesį pikietavimo metu po
licija jį suėmė ir kišenių j e 
rado revolverį.
Nubausdamas teisėjas jam 

pasakė, jog pikietavimas 
dirbtuvės nėra draudžiamas, 
bet kas kita kai pikietinin- 
kas kišeniųje turi revolverį.

Užtvenks Desplaines 
upę

Ant Desplaines upės, kuri 
vingiuoja per vadinamą 
Cook County Forest Pre
serve, trijose vietose neužil
go bus pradėta statyti už
tvankos, kad susidarytų 
prūdeliai žuvavimui ir lai
veliais pasiįrstymui vasaros 
metu. Užtvankos bus stato- 

šiose vietose: viena 
Dempster St., kita 

Touhy Avė.; o trečia
prie Devon Avė.

Lėšos to darbo bus pa
dengtos iš valstybės iždo.

mos
prie
prie

(DuPont stamp is not a brand)

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

Siekdamas šautuvo 
nuskendo

Billy Ridley, 4 metų am
žiais, sūnus žymaus Chica
go verslininko nuskendo Du 
Page upėje, Bežaidžiant ant 
kranto su kitu vyresniu vai
ku, jo medinis žaislinis šau
tuvas įkrito į vandenį Be
siekdamas pagauti šautuvą 
vaikas nuskendo.

Beliko tik 2 dienos
Pirmadienis, kovo 11 d. y- 

ra paskutinę užsiregistravi
mui visiems, kurie nori daly
vauti primary rinkimuose, 
balandžio 19 d. Registruotis 
turi visi kurie yra persikėlę 
kitur gyventi ir kuriems su
ėjo 21 metas amžiaus.

Republikonu vajus
Illinois valstybės republi- 

konai paskelbė vajų sukėli
mui $187,500 fondo 1946 me
tų rinkimų kampanijai.

al. Šimkūnas
Savininkas

★ ★ ★
Geriausią rūšių alą 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

X Stasys Pieža, Chicago 
Herald-American korespon
dentas ir religinės sekcijos 
redaktorius, jau grįžo iš Ro
mos. Parsivežė labai daug 
žinių iš Italijos ir Prancū
zijos (buvo sustojęs Pary
žiuje) lietuvių pabėgėlių la
geryje. Tas žinias jis papa
sakos Katalikų Federacijos 
šaukiamojoj draugijų atsto
vų konferencijoj, kovo 17 d.. 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

X Monika Bukantienė sa
vo namuose. 907 West 20th 
Place, 3 vai. popiet, lauks 
kaip vietinių taip ir svečių 
iš kitų kolonijų į rengiamą 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos pramogą. Parodyki
me jai nuoširdų prielanku
mą, susirinkime kuo skait
lingiausiai, ir paremkime 
pramogą rengiamą kilniam 
tikslui.

X BALF Chicago apskri
tis praneša atidarąs naują 
drabužiams priimti sandėlį, 
kuris randasi Town of Lake, 
4714 S. Marshfield Avė. Ku
rie skyriai neturi sandėlių, 
gali aukojamus drabužius 
nukentėjusiems nuo karo lie
tuviams nuvešti tiesiog į tą 
sandėlį.

X Elena Dalkienė iš Ci
cero šiomis dienomis pergy
veno sunkią ligą. Už tai pa
maldomis bažnyčioje padė
kota Dievui, taip pat sykiu 
prisiminta vyro mirties 8 
metų sukaktis ir motinos 
mirties 2 metų sukaktis. Mo
tina mirė išgyvenus 81 me
tą.

X Teklės Mykolaitienės, 
1345 S. 49th Avė., vienturis 
sūnus Lorencas, 18 metų, 
pašauktas į karinę tarny
bą. Ciceroj ši krautuvė yra 
viena pirmųjų moters taip 
pavyzdingai tvarkoma. Da
bar krautuvė padidinta ir 
ūkiškais produktais iš Mi- 
chigan valstybės. Krautuvėj 
taipgi yra “Draugo” stotis.

X West Side Kazimierai: 
Pažiūra, Paliolienė, Mažei
kienė, Tarulis dar tebgyve- 
na vardinių įspūdžiais, džiau 
gias gausingų draugų svei
kinimais ir dovanomis. Pas
tarasis, Kaz. Tarulis, savo 
vardinių proga užsiprenume
ravo “Draugą”.

X Barbora Remdžienė ir 
A. Borden, narės Moterų 
Są-gos 2 kuopos, Cicero, iš
vyko į Kaliforniją atostogų. 
Pastaroji sakp, jei patiks, 
tai, gal, ir ant visados ten 
apsigyvens.

X Pr- Melekauskas, gyve
nantis Ciceroj, ir nuolatinis 
“Draugo” parengimų talki
ninkas, pastaruoju laiku 
dirbtuvėje susižeidė ranką. 
Ypatingai labai nukentėjo 
pirštai.

X Sgt. Theodore Kaktį#, 
522 — 58th St., Summit, 
11., už pasižymėjimus fron- 
e karo metu Europoje vy- 
’iausybės šiomis dienomis 
apdovanotas Bronze Star
Medai.

X Kazimiera Naumavičle- 
nė, iš Cicero, dar tebesidžiau 
gia dovanomis ir gyvomis 
gėlėmis, prisiųstomis jai var 
dinių proga.
PLATINKITE “DRAUGĄ”


