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ATSTOVAI APKARPO O.P.A. KAINU KONTROLE
Trumanas Ragina Ameriką Bandyti 

Europos Dietą Dvi Dienas Į Savaite
VVASHINGTON, bal. 17.— 

Prez. Trumanas šiandien sa
kė didžiuma amerikiečių 
perdaug valgo. Jis pareiškė, 
kad būtų geras sumanymas 
jeigu dabartinės maisto kri
zės metu amerikiečiai dvi 
dienas į savaitę valgytų tik 
tiek, kiek europiečiai.

Savo spaudos konferenci
joje Prezidentas sakė ame
rikiečiai išeikvoja užtekti
nai maisto pavalgydinti ba
daujančius žmones neturtin
guose kraštuose.

Sako Lehman Klysta
Ponas Trumanas taip pat 

sakė buvęs UNRRA direk
torius Herbert H. Lehman 
labai klysta sakydamas, kad 
administracija nedaro viską 
ką galima, kad išvengti ba
davimo pasaulyje. Lehman 
vakar kaltino valdžią “ne
tinkamu planavimu” ir rei
kalavo maisto racijonavimo.

Jis taip pat reikalavo, kad 
tam tikra dalis javų būtų 
paskirta eksportui, nes kuo
met kviečiai pasiekia krau

tuvių lentynas duonos pavi
dale, “nedaro daug skirtu
mo ar mes nutariame pirkti 
ekstrą kepalą ar ne.”

Skubiai Sius Kviečius
Badaujančiai Eurooai
WASHINGTON, bal. 17.— 

UNRRA direktorius F. H. 
LaGuardia šiandien pranešė, 
kad nusamdoma 18 laivų 
vežti kviečių iš Argentinos 
į Europos bado sritis per 
ateinančias šešias savaites. 
Sekant Argentinos valdžios 
pažadą duoti UNRRAi dau
giau kviečių, trys laivai da
bar prikraunami Argentinos 
uostuose.

LaGuardia sakė siuntos 
maždaug 2,000,000 tonų bus 
reikalingos balandžio, gegu
žės ir birželio mėnesiais, kad 
palaikyti dabartinį duonos 
kiekį Čekoslovakijoje, Grai
kijoje, Italijoje, Lenkijoje 
ir Jugoslavijoje iki rugpiū- 
čio mėnesio.

MacArthur Pasakė Rusams Jie Yra Tik 
'Patarėjai/ Jis Japoniją Valdo Pats

TOKYO, bal. 17. — Gen. 
MacArthur atmetė rusų pra
šymus didesnei rolei nusta
tant Japonijos okupacijos 
politiką, ir priminė alijantų 
patariamai komisijai, kad 
jos užduotis yra “vien tik 
patariama” ir neapima da
rymą vyriausiojo koman- 
dieriaus įsakymų apžvalgos.

Kalbėdamas už MacAr
thur keturių valstybių kon
trolės komisijos posėdyje, 
brig. gen. Courney Whitney 
aštriai pasmerkė rusų dary
tus užmetimus, kad “nede
mokratiški” elementai tebe

laiko atsakomingas vietas 
japonų valdžioje.

Asmenišku memorandumu 
antram komisijos suėjimui 
MacArthur atmetė rusų pra
šymą, bet sutiko duoti jai 
nuorašus visų aukščiausios 
komandos direktyvų 48 va
landas pirm jų išleidimo, 
vieton septynias dienas, kaip 
prašė rusų delegacija.

Rusas Įeit. gen. Kuzma 
Derevyanko tuoj užprotes
tavo, sakydamas MacArthu- 
ro atsisakymas “kelia abe
jonių dėl komisijos darbo 
vertės.”

Nupiešė Rosenbergą Kaipo Milijonų 
Žmonių Nužudytojo Rytinėje Europoje

NUERNBERGAS, bal. 17. 
—Alfred Rosenberg, anks
čiau žinomas kaipo nacių 
partijos filosofas, buvo ame 
rikiečių ir rusų prokurorų 
nupieštas kaipo viršininkas 
kruvinos administra c i j o s, 
kuri pasiuntė milijonus žmo
nių iš Pabalčio kraštų ir Ru
sijos į mirtį arba priversti
ną darbą.

Tardomas, Rosenberg pri
sipažino, kad jis įsakė suim
ti šimtus tūkstančių baltie- 
čių ir rusų priverstiniems 
darbams ir jo ministerijos 
nariai buvo direktoriai Ry
tų Europos žydų naikinime.

Liepė Išvežti Vaikus
Rosenbergas taip pat pri

pažino užgyręs programą 
išvežti Pabalčio ir Rusijos 
vaikus į Vokietiją tikslu 
sunaikinti tų tautų priaugi
mą, ir vykdęs bado progra

mą ir masinį evakuavimą, 
kad išnaudoti užkariautas 
teritorijas Vokietijos maiti
nimui.

Rosenbergas teisinosi, kad 
jis bandęs “sušvelninti blo
giausias sąlygas,” bet U.S. 
prokuroras Dodd pristatė 

. dokumentą nurodantį nacių 
1 planus sunaikinimui slavų 
įvairiomis priemonėmis.

KALENDORIUS
Balandžio 18 d.: Didysis 

Ketvirtadienis; šv. Apoloni
ja ir Šv. Vilhelmas; senovės; 
Suvardas ir Totilė.

Balandžio 19 d.: Didysis 
Penktadienis; Šv. Simonas ir 
Šv. Leonas; senovės: Ner- 
gantas ir Nuomė,

ORAS
Dalinai apsiniaukus, 

kare žymiai atvės.

JAPONAI PARODO KAIP NUGALABIJO AMEKIKLET&

Buvę japonai kareiviai parodo militariniam tribunolui Yokoliamoje, Japonijoje, kaip jie nugalabijo 
leii. Daruin T. Emry, amerikieti B-29 vairuotoją iš Denver, Colo. Virvė pririšta prie lazdos buvo tam, 

i kad laikyti lakūno galvą iškeltą kol galabintojas su kardu nukirto gaivą. Japonas nuduodąs auką daiy- 
[vavo originaliam kriminale. (Acme Telephoto.)

Popiežius Priėmė 500 
'Missouri' Jūreiviu

VATIKANAS, bal. 17. — 
Šv. Tėvas šiandien priėmė 
beveik 500 jūreivių iš U.S. 
kovos laivo Missouri. Jūrei
viai atvyko į Romą trijų 
dienų atostogų, ir Popiežius 
suteikė jiems audienciją.

Irano Kariuomenė Jau Žygiuoja Toliau Šiaurėn
TEHRANAS, bal. 17. — 

Irano valdžios kariuomenė 
šiandien skubėjo sustiprinti 
Kazvin sritį, 130 mylių šiaur 
vakariuose nuo Tehrano, kur 
sukilę nomadai raportuoti 
žygiuoją pietuosna Hama- 
dan link, bandydami perkir
sti didįjį Tehrano-Bagdado

Ford Atleidžia Apie 45,000 Darbininkų
DETROIT, bal. 17.—Ford 

Motor Co. šiandien pranešė, 
kad 45,000 darbininkų bus 
atleisti šią savaitę dėl plie
no ir dalių trūkumų. Ben
drovės viršininkai sakė plie
no trūkumas, padidėjęs iš 
priežasties anglies streiko, 
yra didžiausia kliūtis pilnai 
produkcijai.

Iš viso 36 fabrikai, kurie 
gamina automobilių dalis 
dabar streikuoja.

Atleidimas palies 28,500 
Detroite ir 2,000 Chicagoje.

Kasyklų Savininkai 
Sutiko Toliau Laukti

VVASHINGTON, bal. 17.— 
Minkštos anglies kasyklų 
savininkai šiandien sutiko 
išpildyti darbo sekr. Schwel- 
lenbacho prašymą ir pasi
likti Washin,gtone, kol val
džios oficialai bandys pri
kalbinti United Mine Work- 
ers unijos atstovus sueiti su

jais užvesti derybas dėl nau
jos darbo sutarties.

John L. Lewis šiandien 
suėjo su savo unijos apskri
čių pirmininkais aptarti 
streiko padėtį. Pirmininkai 
raportuos Lewisui apie pa
dėtį anglies laukuose, kur 
400,000 angliakasių streikuo 
ja jau 17 dienų.

Paskyrė Komisija Tirti 
Gelžkeliu Streiką

VVASHINGTON, bal. 17.— 
Prez. Trumanas šiandien pa
skyrė komisiją ištirti ginčą 
tarpe Chicago, Rock Island 
& Pacific geležinkelio ben
drovės ir gelžkeliečių unijos. 
Prezidentas sakė ginčas grę- 
sia pertraukti tarpvalstybi
nę prekybą, ir prašė komisi
ją 30 dienų bėgyje rapor
tuoti savo tyrimo rezultatus.

Einant Railway Labor ak
tu tas paskyrimas automa
tiškai atideda streiką.

Va-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas sakė jis viliasi jog Senatas praves 

vyrų ėmimo bylių, kuris galės būti tikrai vykdomas.
—Valstybės departamentas sakė Irano valdžia prane

šusi įvesianti “aklą” cenzūravimą, kas reiškia korespon
dentai nė nežinos kurios jų žinios yra išsiunčiamos.

—U.S. konsulatas Tebrane gavo Rusi jos konsulato pra
nešimą, kad daugiau nebereikės militarinių leidimų ke
liauti iš Tehrano į Tabriz, Ažerbaidžiano sostinę.

—Anglijos užsienių sekr. Bevin pareiškė, kad jie nesi
priešina rusų gavimui Irano aliejaus, bet griežtai prieši
nasi rusų daromam spaudimui išgauti koncesijas.

—Diplomatiniai sluoksniai Londone sakė Anglija ruo
šiasi greit atimti savo kariuomenę iš Graikijos.

—Prez. Trumanas sakė jeigu jis vyks Manilon šią va. 
sąrą, jis nogėtų ta proga aplankyti ir Kiniją.

plentą.
(Premjeras Ahmed Gha- 

vam, anot vieno raporto, už
ginčijo siuntęs kariuomenę į 
Azerbaidžianą. Jis pripažino, 
kad kareiviai buvo siųsti į 
Kazvin “atsteigti tvarką po 
rusų evakuacijos.”)

Sakyta sukilėlių jėgos ko
voja su valdžios kariuome
nės daliniais Khoęramdare, 
pusiaukely tarpe Kazvino ir 
Zenjan.

Atstovai Nutarė Aprubežiuoti OPA 
Akto Pratęsimą Devyniems Mėnesiams

VVASHINGTON, bal. 17.—Sukilime prieš administraci
ją, atstovų koalicija 139 balsais prieš 122 šiandien nubal
savo priimti priedą panaikinantį visas mėsos ir galvijų 
kainų kontroles, miltų kontrolę, ir stabilizacijos įstatymą.

Demokratai atstovai susirūpino dėl šitokio OPA nupa- 
jėginimo, ir iš Senato pasikvietė demokratų vadą Bark- 
ley, kuris tuoj ėmė tartis su demokratų lyderiais.

Šitie atstovų nutarimai nėra galutini, kadangi jie turi 
būti pavesti formaliam atstovų vardošaukiui.

VVASHINGTON, bal. 17.— 
Nežiūrint administracijos į- 
spėjimų dėl infliacijos pavo
jų, atstovų .rūmai šiandien 
.nutarė, 171 balsu prieš 144, 
aprubežiuoti kainų kontro
lės akto pratęsimą iki devy
nių mėnesių, vieton Prez. 
Trumano prašytų metų. Tas 
nutarimas dar priklauso nuo 
formalaus vardošaukio.

Republikonai, su kelių de
mokratų pagalba, bent lai
kinai užvaldė kainų kontro- 

' lės reikalo svarstymą atsto
vų rūmuose. Įnešimas apru
bežiuoti OPA pratęsimą bu
vo duotas atstovo Wolcctt 
(Rep., Mich.).

Anksčiau rūmai atsisakė

Sakoma Kurdai įsteigė
Autonomine Valstybę
BAGHDAD, bal. 17. — 

Kurdietis keleivis iš Irano 
šiandien sakė 20 kurdų gi
minių įsteigė naują autono
minę valstybę pietuose nuo 
Urmia ežero, šiaurvakari
niam Irane. Jis sakė Ghazi 
Mohammed, Irano kurdų 
vadas, ir Muilą Mustafa Al 
Barzani, Irako kurdas nu
teistas mirčiai po nevykusio 
sukilimo praeitais metais, 
vadovauja naujam rėžimui.

Nuteisė Amerikiečius 
Už 2 Jauonų Nužudymą

TOKYO, bal. 17.—Du ame 
rikiečiai kareiviai, T5 John 
W. Hull, 20, Springfield, 
Iii., ir Pvt. Arthur L. Hy- 
mer, 19, Sarepta, III., buvo 
šiandien nuteisti negarbin
gam atleidimui, atėmimu vi
so atlyginimo ir sunkaus 
darbo kalėjimu iki gyvos 
galvos, kuomet karinis teis
mas rado juos kaltais nužu
dymu dviejų japonų civilių.

Anglija Perims Visa 
Geležies Pramonę

LONDONAS, bal. 17. — 
John Wilmont, išteklių mi- 
nisteris darbiečių vyriausy
bėje, šiandien pareiškė par
lamentui, kad vyriausybė 
nutarė nusavinti krašto ge
ležies ir plieno pramonę.

panaikint! OPA birželio 30 
d., 178 balsais prieš 34 at
mesdami ats. Rankin (Dem., 
Miss.) įnešimą išbraukti įga
liojimo klauzulę OPA pra
tęsimo byloje. Rankin sušu
ko, “Jeigu norite sunaikinti 
Amerikos žmonių pasitikė
jimą savo vyriausybe, tik 
pratęskite šį komunistišką 
OPA.”

Eilė kitų pasiūlytų priedų 
OPA aktuį dar bus svars- 

! tomi.
Kainų administrat orius 

Paul Porter šį rytą pareiš
kė, kad nupajėginimas da
bartinio kainų kontrolės ak
to gali įyaryti krašto pirkė
jus į bereikalingą išlaidumą.

Lange Išdėstė Skundą Prieš Ispaniją, 
Reikalauja, Kad UN Nutrauktų Ryšius

NEW YORKAS, bal. 17.— 
Lenkijos UN apsaugos ta
rybos delegatas Oscar Lan
ge šiandien išdėstė Lenkijos 
skundą prieš Franco vyriau
sybę Ispanijoje. Kalbėdamas 
angliškai Lange per 60 mi
nučių darė įvairius kaltini- 

' mus.
i Tarpe kitko, jis sakė Fran 
co rėžimas yra vienintelis 

j Ašies užsilikimas, kuris kaip 
! epidemija, gali vėl išsiplė- 
! toti po visą pasaulį, o Ispa- 
1 nija dėlto gali būti sek.an- 
; čio pasaulinio karo pradžia. 

Sako Reikia Įsikišti
Anot Lange, Franco nėra 

Ispanijos vidaus reikalas, ir 
todėl Jungtinės Tautos, turi

įsikišti, pirmoje vietoje nu- 
traukdamos ryšius su Fran
co valdžia. Jis tvirtino, kad 
Franco jau ir taip yra prie
žastimi tarptautinio tryni
mos!.

Kitų kraštų delegatai tuo
met pareiškė savo nuomo
nes, tarpe jų vienas, kuris 
sakė Franco vyriausybė yra 
negeistina, bet ji šiuo metu 
nėra pavojus pasaulio taikai.

Paskučiausiai kalbėjo U. 
S. delegatas Stettinius, kuris 
sakė Amerika taip pat ne
norį Franco, bet "'ori jo pra- 
šalinimo tiktai .aikingu bū
du. Jis ragino UN apsaugos 
tarybą šaltai svarstyti skun
dą prieš Franco.

Kinijos Komunistai Greit Okupuos 
Changchun; Marshall Jau Peipinge

PEIPING, bal. 17.—Kinie- 
čių-amerikieeių štabas šian
dien pranašavo, kad kinie
čiai komunistai greitu laiku 
užims Changchun, civilio 
karo išaižytos Mandžurijcs 
sostinę, Kinijai su viltimi 
belaukiant naujų žygių iš 
taikos ieškančio U.S. gene
rolo George C. Marshall.

Vėliausi raportai sakė ko
munistų jėgos įsiveržė giliai 

lį Changchun, užėmė jo vie
nintelę geležinkelio stoti, -r 
nutraukė anksčiau valdžios 

1 oficialų valdytą susisiekimą.

čiai korespondentai ir maj. 
Robert B. Riggs iš Chicagos, 
U.S. militarinis atstovas, 
yra Changchune.

Marshall atvyko į šį mie
stą iš Tokyo, kur jis vakar 
tarėsi su generolu MacAr
thur.

Negalės Atsilaikyti 
Peiping obzervatoriai abe

jojo ar valdžios garnizonas 
galės atsilaikyti bent kitas 
tris dienas. Penki amerikie-1 to turto.

Tautu Lyga Pervedė 
Savo Turtus UN'ai

ŽENEVA, bal. 17.—Mirš
tančioji Tautų Lyga šian
dien nubalsavo pervesti savo 
$11,700,000 turtą Jungti
nėms Tautoms ir Tarptauti
nei Darbo Organizacijai. 
Tuoj prieš tai Lyga atmetė 
įnešimą duoti Rusijai dalį
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Žmių-Žinelės

C. P. Grybas, M. O. M. M. 
2zc, U. S. C. G. R., išbuvęs 
USA tarnyboj pusketvirtų 
metų, ilgesnį laiką praleido 
Pacifike, plačiai yra apva
žiavęs salų, daug matęs pa
saulio, visur laimingai atli
kęs savo pareigas, garbin
gai paliuosuotas iš tarny
bos.

Tėvai Petras ir Ona džiau 
giasį jo sulaukę. Jaunesnis 
sūnus Algirdas dar tarny
boj.

*
Stanley P. Venažindis, A. 

M. M. lzc, USNR, išbuvęs 
virš tris metus Navy Paci- 
fike, laimingai atlikęs tar
nybą, garbingai paliuosuo- ! 
tas.

*
Petras Medonis, žymus 

veikėjas lietuvybės reikaluo
se, uolus spaudos rėmėjas 
bei platintojas, atnaujino 
“Draugo” pren.

*
Juozas Šniras, energingas 

veikėjas, pridavė “Draugo” 
prenumeratą Jono Waitkaus 
adresu 2336 Mason St. Dė
kui J. Šnirui už pasidarba
vimą gauti naujų skaitytojų.

*
Helen Smaliukas pasidar

bavo atgaivinoama L. Vyčių 
102 kp. Karo metu kuopa 
buvo nutilusi, nes daug na
rių buvo kare. Likusios vie
nos merginos nieko nevei
kė. Pradėjus vyrams iš ka
ro grįžti, vėl viskas kitaip 
tvarkosi. Verbų sekmadienį 
per pirmas šv. Mišias priėjo 
in corpore prie šv. Komuni
jos ir turėjo bendrai pus
ryčius arti 50 narių. Dėkui 
Helen Smaliukas už pasidar
bavimą atgaivinimui Vyčių 
kuopos.

*
Lietuvių Balso radio pro

grama šeštadienį prieš ver
bą buvo pritaikinta laikui. 
Solo giedojo pats choro ir

paaukojo bažnyčios išvaly
mui. Bažnyčia jau išvalyta 
ir atrodo, kaip nauja.

Garbė Sodalicijai už tokį
darbą parapijai.

*
$v. Antano bažnyčioj Ve

lykų prisikėlimo šv. Mišios 
bus 6 vai. ryto. Antros ir
paskutinės, 9 vai.

*
Elzbieta Paurazienė, BAL

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland III., kad pusbrolis nukritęs 

"juo stogo žuvo. Reiškiame 
gilios užuojautos.

*

Praeitą trečiadienį laiky
tam eusirinkime draugijų 
atstovai nutarė ruošti karei
viams veteranams pagerbti 

F 76 sk. pirm., į pabėgėlių I bankietą, kuris įvyks birže-

Šv. Jurgio parapijoj jau
nuoliai karo veteranai orga
nizuojasi. Jiems tame darbe 
padeda vietos kunigai i? jų)
pačių motinos. į.. > „ , ,* .Į r a u g o skaitytojams.

taipgi “Draugo” redakcijai

ų Ve'ykų “Draugo” 
ndentas linki visiems

ir administracijai. M.

"No Ladies Slacks”* I
Mobile, Ala. — Teisėjas 

Tuart paskelbė, kad mote
rims nevalia įsimovus į kel
nes eiti į teismą liudyti. Pa
sirodžius moteriai kelnėse, 
teismas bus nutrauktas.

i
Tel. — YARds 5557.

šalpos reikalus vis dar di 
delio rūpestingumo įdeda. 
Turi veiklų būrelį moterų, 
kurios šalpos darbuotėje pa
sišvenčia.

Garbė Paurazienei ir ki
toms moterims už tokį dar
bą sušelpimui vargstančiųjų.

•?
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centro darbuotė kas 
kart plačiau siekia. Lietu
vybės reikalų išgarsinimui 
veikėjai dalina knygas sve
timtaučiams, kad juos su
pažindinus su Lietuvos isto-

lio 16 d.
*

Agota Mavickienė, Katali
kių Moterų Draugijos ir Lab 
darybės pirmininkė, šiomis 
dienomis gružo iš saulėtos 
Kalifornijos. Nors neilgai 
atostogavo, bet labai paten
kinta vieta ir kelione. Beje, 
parsivežė ir daug suvenyrų. 
Praeitą sekmadienį susikvie- 
tus savo artimus pavaišino.

fe
Mrs. PtL.’.iL-Faiubinskienė, 

gyv. E. 79 gat., buvo rimtai
rija ir t.t. Knygos apie Lie- i susi^&us, tačiau sėkminga 
tuvą ir jos reikalus anglis- °Peracija pavojų prašalino.
kai spausdintos kaip sykis 
geriausias susipažinimas sve 
timtaučių su mūs siekimais 
Platinkite tarp svetimtaučių 
knygas anglų kalboje, ypač
politikams, mokytojams.

*
Balandžio 28 d., 8:30 ry

to Šv. Jurgio bažnyčioj kle
bonas kun. J. Čižauskas su 
riš moterystės ryšiu Juozą 
Mikalauską su Eleonora Ma- 
rozaite. Jaunavedžiai yra 
pavyzdingi jaunuoliai, gerų 
parapijonų vaikai. Koresp.

> ★ ★
šventų Velykų proga svei

kiname visus Detroito lietu
vius, spaudos rėmėjus bei 
platintojus, ir “Draugo’ ’ šta
bą. Visiems linksmais Ale
liuja, Aleliuja!

Ko responf :z:i į

Ligonė jau parvežta namo. 
Linkim greit visiškaį pa
sveikti.

*
Šalčių šeimai, gyv. E. 93 

gatvėje, dviguba širdgėla. 
Vos palaidojus mylimą se
serį, gavo žinių iš Aurora,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Lietuvos mokytoju 
pasišventimas

Tremtiniai mokytojai dir
ba daugiau iš pasiaukojimo, 
be jokio atlyginimo, nors ne- 
kuriose stovyklose UNRRA 
šiek tiek primoka ir duoda 
maisto priedą, pav. Hanau 
Wiesbadene, Detmolde, 01- 
denburge, Kassely, Ansbac- 
he, Ingolstadte, Soligens- 
tadte. šiose sunkiose sąlygo
se, mokytojai, šalia mokymo 
darbo, sugebėjo paruošti vi
są eilę vadovėlių, kurie jau 
spausdinami spaustuvėse ar
ba rotatoriais. Keletas jau 
atspausdinti.

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 

i daromas su elektra parodančia ma- 
i ..ausias klaidas. Specialė atyda 
) . ^kreipiama j mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbės ano “Nugarskau- 

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

Vartokite . . .
HEALTH HESOUT MINĖK AL 

BATH DRISKĄ
1 maišukas užtenka lt 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite Jos vletinfij vaistinėj, 
o Jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chlrago, III.
Southsaldiečlal. kreipkitės | SHIM- 
KUS DRTJG8. 3301 S. Halsted St.

Reta tokiu moten;
Goshen, Iad. — Ethel El- 

dainų mokytojas Jonas Va- dridge, kuries vyras žuvo
liukas, Agota Joy, kvarte
tas ir Balikonis. Koks tai 
didelis skirtumas tarp šios 
radio programos ir raudo
nųjų.

Detroito lietuviai, turėda
mi kokius skelbimus, duoki
te Lietuvių Balso radio skel
bėjams, kurių tikslas yra 
palaikyti lietuvybę ir kad 
Lietuva atgautų pilną ne
priklausomybę.

*
Šv. Antano parapijos so- 

dalietės pasidarbavo sureng- 
damos vakarą, kurio pelną

kare, pasiryžo pati tvarkyti 
ir užlaikyti savo namą. Pa
liktais vyro įrankiais ji jau 
atliko sekantį remontą: pa
taisė 10 langų, pertaisė prie
šakinį porčių, viduje kam
barius pertvarkė, išplestera- 
vo ir išdažė.

Būk šviesus, 
‘Draugą”.

Kaip kitur su namais
Osle, Norvegija. — Nazių 

okupacijos metu pastatytus 
kariuomenei barakus, vy
riausybė dabar perremontuo- 
ja į moderniškus apartmen- 
tus.

Tel. VIR 0980 (office Ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

SENO

FLOWERS
Tikslus Tyrimą. 
Ortlioptic Gydymas

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. ir 7 Iki 8:10 rak.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetona
I. RIMDZUS, D. C. pr j j $me|ana j,
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tom Galis In Indiana—

Phone \VENtwortta 2621

PHYSIO TETCRAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS: Daily 8—8 P. M.
Saturdays 8 A. M. to 8 P. M.

OPTOMETRISTAl
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, C’liicugo

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

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

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Contuct Stiklai 
Stiklus Atuaujinara

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virė Metropolitan State Bankos)

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4729 So. Ashland Avė 
(2-troe iUbofcj

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Sės. Tel.: MlDway 3880

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMIocb 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, Inu 
podėlius, auksinius Ir deimantf 
nlus žd“dus. rašomas plunksnat

I r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
ui Jums Pristaa- 
mas KalnasI

Be to, turimi 
didelį ir gerą pa 
Ririnklma Muzik 
ališkų instrumen 
tų, Muzikos Kny 
gų, Stygų. Re 
kordų ir kitų Mu 
zi kalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius Ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
Ir muzikalius Instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKEB 

JEWELRY — MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

skaityk
DR. V. P. SLEPIKAS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

• • •
6808 W. Cermak Road

BERVYN, ILLIMOIS

Ofiso TeL—- Beruryn 882S 

Res. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

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

Mes Pagelbesime lums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI >5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE CORP. 
VVASHINGTON, IX C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1788 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
JGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 

Rec. Tel. REPnblle 0064 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDsie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0431

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6156 So. Kedzto Avenue
▼▲LANDOS: nuo 3-4 Ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Nsaenlal Sugrįžęs Iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERVVYN 6200 

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

mAPCUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos.

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieninis oruo 7 iki 8 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

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

■ t ‘ftL11-   fĮ-fl . . .ĮJIr 4/

CeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubUo 7868

reL CANal 9867
Bei. TeL: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 

Office TeL HRMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne

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

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

Office TeL YARds 4787 

Namų TeL PROspect 1980

Tel. YARds 8146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street t

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 6921
Bsa.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautą nepriklausomy
bę.

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
R«tidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

žmogus be tikėjimo, 
arki va be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 

UZSISAKYKIT “DRAUGĄ”

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Mama Td i PTTI.I.MAM

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

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

VALANDOS:
NuO 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED
M.. «' n

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP AVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-0480

HELP WANTED — VYRAI

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS Į SAV.

5:80 RYTO IKI 2:80 PP. 
ATSIŠAUKITE 7tam AUKŠTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO. 

19 N. State St.

DVEJŲ MOPUOTOJŲ
ir

DŽENITORIAUS

6 naktis į savaitę. 48 vai. unijos 
rata.

NORTH AMERICAN BLDG. 
36 S. STATE ROOM 1402

HELP VVANTED — VYRAI

Granito Piovėjų ir 
Raidžių Kalėjo

Pastovus darbas. Puikios darbo 
sąlygos.

S. BERLINER 
MONUMENT CO.

1126 DESPLAINES AVĖ. 
FOREST P ARK. ILL. 

FOREST 736

HELP WANTED — MOTERYS

RADIO COIL WINDERS, 
SANDERS. SOLDERERS, 

ASSEMBLERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKLIN 2488 
(Mlhvaukee Avė. karas iki duriu.)

Kalviams 
Padėjėjų

Pastovūs Darbai 
Apmokamos Atostogos

KLING BROS.
ENGINEERING WORKS 

1300 N. KOSTNER AVĖ.

COMBINATfON 
BODY IR FENDER VYRŲ 

Gera Mokestis
Pastovūs Darbai * ”

G U I D E
5650 S. KEDZIE

PROSYTOJO IR 
BUSHELMAN

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
A. & P. CLEANERS 
1045 Bryn Maivr Avė.

EDO. 0033. Mr. Gertncr

DVEJŲ ŠVEITĖJŲ 
ir

DVEJŲ DŽENITORKŲ

5 naktis j savaitę. Darbas 6 iki 8 
vai. kas naktį Unijos Mokestis.

NORTH AMERICAN BLDG. 
36 S. STATE ROOM 1402

BURLINGTON RAILROAD 
REIKIA NAKTIMIS DARBUI 

VALYMUI MOTERIŲ
Kreipkitės prie Mr. Kelly 

ROOM 20#
547 W. JACKSON BLVD.

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas

4 iki 7 vai. kaxllen 
71 am Aukšte 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS &

19 N. State St.

RADIO

CO.

REIKIA 
PATYRUSIO 

ODOS BUFFER
M. K. MFG. CO. 

1135 Milwaukee Avė.

HELP WANTF.D — MOTERYS

PATYRUSIŲ MOTERŲ
Skirstyti skudurius. Pastovūs darbai, 
gera mokestis. Pašaukit arba atei
kit prie darbo.

ADVANCE IR0N ft METAL 
SALVAGE CO.

1144 S. Fairfield
KEDzie 4608

MERGINŲ
Del Mūsų

Produkcijos Programo 

PATYRIMO NEREIKIA

71 c. Pradedant 

76 c. po 4 savaičių

Automatiškas Pakėlimas 

iki

REIKIA 
Valymui Moteris

5:30 VAK. KII 1:30 RYTO

Priskaitant pietų laiką. Laikas ir 
pusė už kiek viršlaikio. 71 c. į vai. 
pradinė rata. Apmokamos atosto
gos.

Standard Oil Co.
ROOM 502

910 S. MICHIGAN

it CENTŲ

REIKIA
PATYRUSIŲ

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

ASHLAND INDUSTRIES 
5419 S. Ashland

Pastovūs Darbai

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Anderson Elisubeth, gyv. Wa- 
tcrvliet, N. Y.

; Andriuškeviėienė Ona, iš Kirs
nos km., šeštokų vai., Marijam- 

; pelės ap., gyv. Scranton, Pa.
Atslravytė Veronika, duktė My

kolo, iš Galvokit) km., Vabalninko 
vai., Biržų ap.

Bakšinskas Vincas ir Bakšins- 
kaitė Marija, brolis ir sesuo Ade
lės.

Baltrušaitis Juozas, iš Paliepių 
km., V iiltiklės vai., Raseinių ap., 
iš Lietuves išvykęs antrą, kartą 
1938 n)., gyv. Čikagoje.

Baranauskas Joakimas ir Mi
kas. sūnūs Tamošiaus, iš Bak
šių km.. Alytaus vai.

Bareiūtės, Agota, Marija ir 
Teklė, ištekėjusių pavardės neži
nomos, iš Ūtos km., Kaniavos 
vai., gyv. Naslnia.

Bortkus Kazys, ir jo seserys 
Autose ir Agota Bortkytės, kuriu 
ištekėjusių pavardės nežinomos, 
kilę iš Miškinių km., Ramygalos 
vai., Panevėžio ap.

Buivydas Kazys, gyv. New Yor
ke, prekybinio laivo karininkas.

Busalskis Antanas ir Busals- 
kienė Vincė, gyvenę Grimzelių 
km., Kelmės vai., Raseinilų ap., 
spėjama gyv. Čikagoje.

Čepanienė-Bučinskaitė Ona, gy
venusi Čikagoje.

Deltuvas Motiejus ir Deltuvie
nė Ona, kilę iš Veiverių valse., 
Marijampolės ap.

Demenius Bladas, sūn. Juozo 
ir Petronės, gim. Amerikoje, gy
venęs Kaune, Žaliakalnyje, Jan
kaus g-j e.

Dogelis Stasys, iš Knebionių 
km., Girkalnio vai., Raseinių ap., 
gyv. Čikagoje.

Dranginis Petras, sūn. Motie- 
I jaus, iš Rudenų km., Gudelilu 
• vai., Marijampolės ap. ir jo vai- 
I kai Petras, Vincas ir Magdutė, 
gyv. Torrington, Conn.

Dranginis Motiejus, sūnus Mo
tiejaus, iš Rudenų km., Gudelių 
vai., Marijampolės ap., gyv. Tor
rington, Conn.

Dulskis Antanas, iš Barzdų km. 
Barzdių vai,

Ganseliauskas Boleslovas, kilęs 
iš Pueiūnėlių, Kėdainių ap.

Gedminas Ipolitas, iš Žebrių 
km., Kelmės yal.

Gegžna Antanas, gyv. Brook- 
lvne.

Gudynas Jonas, kilęs iš Veive
rių vai., Marijampolės ap.

Iškauskienė-Katiliūtė Elzbieta, 
iš Narto km., Marijampolės vai., 
gyv. New Yorke ar Jersey City.

Janušauskas Martynas, sūnus 
Antano, iš Balabostės km., Ruda
minos vai., Lazdijkj ap.

Jokšas Kazimieras ir jo sūnus 
Algirdas, gvv. Bostone, vėliau ri
kyje prie Bostono.

Jokūbaitis Petras, gyv. Balti- 
morėje, siuvėjas, ir jo sūnus Pet
ras, bei duktė Marijona, kilęs iš 
Meškių km., Padubysio vai., Šiau
lių ap.

Jurgelevičiai, iš Rudnios km.. 
Kaniavos vai.

Kačanauskas Juozas, gyv. Sha- 
mokin m., turįs giminių Lazdynų 
km., Vištyčio vai., Vilkaviškio ap.

Kairaitis Jonas. sūn. Juozo iš 
Vandenių km., Kazlų vai.

Kamarauskas Jonas, iš Mažei
kių km., Taujėnų vai., Ukmergės 
ap- v

Kaminskienė-Baltuškaitė Elzbie 
ta ir jos vaikai Antanas. Juozas. 
Jonas ir Anelė, gyv. Halsted St. 
Čikagoje.

Katilius Jurgis, iš Narto km.. 
Marijampolės vai., gyv. New Yor
ke ar Jerse.v City. 

Kaušaitė Ona, iš Paluknės km., 
Skuodo vai., Kretingos ap.

Kazokaitis Stanislovas, sūnus 
Stanislovo, iš Siečių km., Pakruo
jo va!.

Klikna .Jonas, iš llių km., Ne
makščių vai., Raseinių ap.

Klikūnas .Juozas ir jo sesuo 
Emilija Klikūnaitė, išvyko iš Pa
nevėžio Čikagon.

Kondrotienė Matilda, iš Puo- 
dziškių km., Žaliosios vai., Vil
kaviškio ap. gyv. Pittsburghe.

Kukšta Jonas, iš Šėrikų km., 
Šilalės vai., gyv. New Yorke.

Kulikauskas Mykolas ir jo žmo
na Anielija, gyv. Batavia.

Kuras Kazys, kil. iš Skriau
džių km., Veiverių vai.

Leščinskas Jonas, sūn. Vinco, 
iš Giraitės km., Merkinės valse., 
Alytaus ap.

Liutkus Georg.
Maeaitienė-Norvilaitė ir jos vy

ras Jonas Macaitis.
Makštutienė-Matažinskaitė Ieva. 

duktė Juozo, iš Metelių dv.
Martinaitis Jonas ir Vincas, 

iš Skriaudžių km., Marijampolės 
“P-Mazurkevieins Antanas, sūnūs 
Povilo, iš Akmenės km., Lazdijų 
vai., Seinų ap., gyv. Durvea, Pa.

Meyer Adolfas ir Evaldas, iš 
Kudirkos-Naumiesčio, gyv. Broo 
klyne.

Mikulskas Jonas, sūn. Jono, iš 
Luksnėnų km., Alytaus vai.

Mosiokas Kazys, gyv. AVorces-
ter. • r,

Narbutas Simanas, kilęs i, So- 
dališkilų km., Raguvos vai., Pa
nevėžio ap.

Naujaliai, iš Rudnios km., Ka
niavos vai.

Pamerneekas Vincas, gyv. 1 hi- 
ladelphijoje. .. .

Penkiūnas Juozas, iš Rudami
nos m., Lazdijų vai.

Petrokienė Agnieška, kilusi iš 
Veiverių vai., Marijampolės ap., 
spėjama gyv. Bostone.

Pietaris Jonas, sūn. Vinco gim. 
Amerikoje, gyv. New Yorke.

Pliskaitis Vincas, sūn. Juozo 
iš Antanavo dv., Pilviškių vai., 
Vilkaviškio apį

Povilaitis Juozas, iš Moniflnų 
km., Klovainių vai., gyv. Čikagoj.

Polskys Balys, sūn. Liudviko, 
iŠ Tadauskų km., Svedndii vai., ' 
gyv. Brooklyne.

Rau.inaitis Juozas, sūn. Juozo, 
iš Veiverių m.

Rukšėnas Antanas, sūnus Jono, 
iš \ aišniūntų km.. Linkmenų vai. 
Ruštytė Marytė, turėjusi giminių 
Mažionių km.,'Jūžintų vai., Ro
kiškio ap.

•Skirka .Juozas ir Skirka Stasys, 
kilę iš Kazlų km., gyv. Baltimo- 
r«>je, ir jin vaikai.

Statkus Jadvyga, gvv. Fair- 
mouųt Avė., Bro<-kton', Mass.

Stonis Vincas.
šerei vaite Veronika, iš Roza

limo, Panevėžio ap.
Samsonas Petras, iš 

čios km., Pilviškių vai.
Saudcrgaitė Leokadija, 

ma gyv. Ne\v Yorke.

Smal inv-

VYRAI IR MOTERYS

speja-

Siaurusaitis Kazys, kilęs iš 
SkriaudžPij km., Veiverių vai.

Sirgedas Alfonsas, sūn. Jono, 
iš Mazgelių km., Utenos vai., anks 
čia u gyvenęs Brooklyne, Alabaina 
Avenue, o vėliau Čikagoje.

Staeiliauskienė-Ciupkevičaitė fi
nu, duktė Martyno iš Malupio 
km., Sasnavos vai., gyv. Ilazleton.

Stanaitis Juozas.
Stankie\viez Motiejus, turi ūkį 

prie Sehenectndy, N. V., kil. iš 
Vilkaviškio ap.

Stankieiviez Stanislovas, kil. iš 
Vilkaviškio ap., gvv. Searnton, 
Pa.

Šerkšnas Vaclovas.
Šerkšnaitė Marija, ištekėjusios 

pa varde nežinoma.
šiikevičius Juozas ir Feliksas, 
švabas Kazimieras, gyv. Bmok- 

Ivne.

Šulcas Jonas, gyv. Čikagoje.
Stasiūnas Konstantinas, sūnus 

Kristupo, iš Gunt,alininkų km., 
Tverečiaus vai., gyv. Čikagoje.

Streniskienė-Lugauskaitė Agutė. 
išNariiųkų km. •

Špokicnė-Slavinskaitė Magdale
na, gyv. I’liiladelphijoje.

Šveliiienė Ona, iš Virbalio, spė
jama gyv. Clevelande.

Trumpytė Karolina, duktė Jo
no, iš Noreikonių km., Pakulo
jau# vai., Šiaulių ap., gyv. Čika
goje.

Taraška Feliksas.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of 

Lithuania
41 West 82nd Street 

Nevv York 24, N. Y.

šią pinigų sumą, KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
iSlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus.

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

KMMKKfcfeK
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

VERANKŲ FINISHERS
Gera mokestis patyrusioms mer
ginoms.
FLAMINGO (T.IITAIN fT.EANF.RS 

1170 E. 53rd ST.
MIDWAY 0900

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 BLUE ISLAND AVĖ.

RENDUOJAME GRINDŲ'
TRINIMO MAŠINAS —

REAL ESTATE

merginųMOTERIŲ
Lengviems inspekcijos darbams, i 

švari vieta, malonus darbas.
Patyrimo Nereikia

STROMBERG, ALLEN & CO.
Printers

430 S. Clark St.

PARSIDUODA — # fletų mūrinis na
mas, ekstra lotas, 2 karam gara- 
džhis. IliidgeųHirte — adi <•<-» #2# VV. 
32ml PLAUK. 1‘a.šanklte SAVINTNKA 
— PORTSMOVTH 3#H».

Dvi katės 
neužsikenčia.

vienam maiše

TIKTAI

$150
l DIENĄ

Mes Esame AGENTAI Dėl 
REN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOITR MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, Ir —
RKM-TONE VALSPAR.

The Chicago Stockyards is the 
largest single Ii ve anima! marke t i n the world.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

A Northern Illinois 4-H Club Member and Her Prize-winning Hereford Steer

Chicago and Northern Illinois 
. Center of an

Agricultural Empire
T-*■ AI neišvengiamas dalykas, kad Chicago turėjo tapti pasaulio 
maisto centru, ėlonais šiaurinėje Illinois bilijono dolerių vertr-s mai
sto produktų yra gaminama k;is mct. Plonais Šimtas tflkstančlų 
žmonių dirba vien tik Šioje pramonėje.

Keturias dešimts nuošimtis Amerikos ūkio produktų, dolerio verty
be, yra gaminama vietoje — arba vienos paros važiavimo nuo šiau
rės Illinois. Tadgl Chicago topo didžiausiu pakavimo Ir ninisto san-

dalio centru, kaip ir didžiausiu pnsan'yje gy- 
valių turgas. Produktai derlingo viršutinės Mi- 
ssissippi laukų ir gyvuliai iŠ vakariniu kraštų,

‘ natūraliai krypsta j šalies transportacijos cen
trą — sudarant ėionais pat vidurį maisto ga
mybos — viena iš Amerikos ko svarbių ir di
džiausių pramonių.

Keturias dešimts nuošimtis Amerikos ūkio 
produktų, dolerio vertybę yra gaminama vieto
je — arba vienos paros važiavimo nuo šiaurės 
Illinois. Tadgi Chicago tapo didžiausiu paka
vimo ir maisto sandalio centru, kaip ir didžiau
siu pasaulyje gvvalių turgas. Produktai der
lingo viršutinės Mississippl laukų ir gyvuliai iš 
vakarinių kraštų, natūraliai krypsta į šalėik) 
transportacijos centrą — sudarant čionais pat 
vidur) maisto gamybos — viena iŠ Amerikos 
ko svarbiausių ir didžiausių pramonių.

Kadangi Vidur Vakarai yra šalies aruodas 
Chicaga ir šiaurinė Illinois yra milžiniškas 
grr’idų išskirstymo centru. Chicagos Board of 
Trade tvarko 86 nuošimt) visos šalies preky
bos: kviečių, kornų, avižų, rugių, miežių ir 
soy bean. — Tai didžiausias šios ruošies turgas 
pasaulyje.

Tie pat natūralūs patogumai kuria prisidėjo 
svarbume maisto gamybos taippat padėjo 18-

- kelti šį kraštą J vadovaujančią vietą išdirbys- 
tės, transportacijos ir prėkybos srityse. Nė 
vienas kitas centras priduoda tok) lengvą pri
ėjimą j kitus didelius turgus. Nė vienas kitas 
išskirstymo centras sifllo toki taupumo taiko 
ir tolumo patarnaujant Saliai — ir visam pa
sauliui.

Tai tik kelintas priežasčių delko šis kraš
tas jau toli pažengęs į kitą laikotarpi indus
trijos progrese. Jei turite mintyje užvesti arba 
praplėsti pramonę, tai nepalyginami patogumai 
šib krašto yra verti jūsų pilno dėmesio. Mes 
nuoširdžiai padėsim jums, tik paprašius, su
teikiant smulkmeniškas ir faktualines imfor- 
macijas. šis patarnavimas yra telkiamas neap

mokamai. .

C A B I N E T 
C A B I N E T

ASSEMBLERS 
VALYTOJŲ

BELT SANDERS 
MEDŽIO-IŠDIRBIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ

ROCK-OLA MFG. CORP.
PERSONNF.L OFISAS 3240 W. CHICAGO AVĖ.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1»4«m. SIENINftS POPIKROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MARGUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HF.Mloek 8262

Thit is the eigbth of a series of advertisements on the industrial, agricultural and residentia! adiantaget of Chicago and Northern Illinois.
, Por more Information, communicate with the

TF.RRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT 
Mare/uette Building—140 South Dearbom Street, Chicago S, Illinois— Phone RANdolph 1617

COMMONWEALTH EDISON COMPANY • PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
WESTERN UNITED GAS AND ELECTRIC COMPANY • ILLINOIS NORTHERN UTILITIES COMPANY
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Ulinois
Published Daily, except Sundays,

. by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Cattoolic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. Redakcija 

asiįaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
orespondepcijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 

trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Iranas Rusų Meškos Žiotyse
Edward Stettinius, Amerikos atstovas Jungtinių Tau

tų Organizacijoj, padarė visiškai teisingą pareiškimą, 
dėl kurio užsigavo Maskvos agentas Gromyko. Tei
sybė, mat, akis bado.

Gromyko, reikalaudamas, kad Irano klausimas visai 
būtų išimtas iš saugumo tarybos darbotvarkės, pasa
kė, kad Maskva jau yra susitarusi su Irano vyriau
sybe, todėl reikalas yra baigtas. Atsakydamas į tai 
p. Stettinius pasakė, kad Iranas tarėsi su rusais Mask
vai spaudžiant, nes ten tebėra gausingi raudonarmie- 
.čių pulkai.

Aišku, kad ne kitaip ir yra.
Rusai sulyg tarptautinės sutarties iš Irano turėjo 

pasitraukti prieš kovo 2 d. Bet jie tą sutartį sulaužė. 
Raudonarmiečiai ir šiandien tebesiaučia tame krašte, 
nes jie reikalingi Maskvos imperialistinei politikai įgy
vendinti. Durtuvų pagąlba Stalinas jau ne vieno kraš
to vyriausybę privertė “sutikti” su jo agresiniais pla
nais. Tuos pačius metodus jis dabar naudoja Irane. 
Ne be reikalo vienas persų diplomatas kreipėsi į de
mokratijas prašydamas suprasti jų padėtį, kurią jis 
šitaip apibudino: “Mes esame meškos žiotyse.”

Taip ir yra.
Ar Jungtinėms Tautoms pavyks ištraukti Iraną iš 

rusiškos meškos dantų, parodys netolima ateitis. Jei 
bus leista Iranas praryti, toji besotė meška griebs Iraq, 
Turkiją ir net visą Europą.

★
Rusai Neįleidžia Pašalpos Vengrijon

Amerikos Katalikų Veikimo Centras (NCWC), ma
tydamas, kad Vengrijos žmonės badauja, kardinolo 
Josef Mindszenty arba bet kurios vengrų katalikų or
ganizacijos vardu pasiuntė Vengrijon 250 tonų maisto. 
Bet Amerikos militarinėj komisijoj sužinota, kad oku
pantai rusai to siuntinio neįleidžia Vengri jcm, nes jis 
yra skirtas išdalinti žmonėms per kardinolą arba per 
kurią nors katalikų organizaciją.

Vadinas, žmonės geriau temiršta badu, bet nevalia 
yra kardinolui rūpintis jų šelpimu. Tai toks yra rusų 
bolševikų nusistatymas.

Kad toks yra rusų okupantų nusistatymas, paliū- 
dyja ir Thomas Fox, NCWC atstovas Balkanuose. Jis 
negalėjęs išdalinti Vengrijoj 500 tonų maisto ir dra
bužių dėl to, kad tas gėrybes rusai okupantai norėjo 
pasigrobti į savo rankas. Ką rusai daro su gauta iš 
užsienių pašalpa, visiems yra gerai žinoma. Ją dalina 
ne tiems, kuriems ji skirta ir kuriems reikalinga, bet 
komunistams ir jų pakalikams.

★
Lietuvių Jaunimo Centras '■

L. VYČIŲ NAMAS
Mūsų skaitytojai, be abejonės, jau yra susipažinę 

su nauju sąjūdžiu, koks pradėtas L. Vyčių organiza
cijos narių tarpe Chicagoj. Prieš pora mėnesių L. Vy
čių Draugovėj (senesniųjų vyčių kuopoj) ir apskri
tyje visu rimtumu pradėta rūpintis įsteigti Lietuvių 
Katalikų Jaunimo Centrą Chicagoje.

Priėjus nuo žodžių prie konkretaus darbo, kaip jau 
buvo paskelbta, paskolomis ir aukomis sudėta ęeika- 
linga pinigų suma, kad pirkti tinkamą namą, kuriame 
būtų galima įtaisyti lietuvių katalikų jaunimui ktūbą. 
su salėmis susirinkimams, chorų praktikoms, mažes

niems parengimams, knygynui, skaityklai etc. Namo 
pirkimo pirmas aktas jau atliktas — kontraktas pa
sirašytas.
NAUDINGAS UŽSIMOJIMAS

Tiesa, tai yra, drąsus žygis, bet svarbus ir reikalin
gas. L. Vyčiai Chicagoj jau nuo 1915 metų svajojo 
savo namą įsigyti, bet svajonės pasilikdavo svajonė
mis, nes visuomenė nedaug dėmesio tekreipė į orga
nizuotojo lietuvių katalikų jaunimo reikalus. Džiugu, 
kad bent dabar susigriebta užpildyti ligšiol buvusią 
mūsų veikime spragą. Iniciatoriai ir visi Vyčių namo 
rėmėjai verti nuoširdaus pasveikinimo.

Turint tikrai rimtą piadžią mūsų jaunimo centrui 
įsteigti, plačioji lietuvių katalikų visuomenė, be abe
jonės, tas gražias pastangas parems ne tik moraliai, 
bet ir medžiaginiai.

Mūsų jaunimo organizavimo ir palaikymo klausimas 
šiandien yra vienas iš pačių svarbiausiųjų ir todėl juo 
turime rimtai rūpintis.

★
BALF Nuopelnai

Šiomis dienomis sueina du metai, kada Bendras A- 
merikos Lietuvių Fondas buvo įregistruotas taip va
dinamame President’s War Relief Control Board.

Fondas, kaip žįnome, susideda iš visų mūsų ideolo
ginių grupių veikėjų. - Jo pirm. kun. dr. J. Končius, 
kuris dabar važinėja po Lietuvos tremtinių (išvietin- 
tųjų) stovyklas Europoj, daugiausiai prisidėjo, kad 
BALF legalizuoti ir afilijuoti su National War fondu.

Juozas B. Laučka, fondo direktorius, praneša, 
kad duosnioji Amerikos visuomenė per paskutiniuo
sius du metus nuo karo nukentėjusiems lietuviams su
aukojo $1,415,356 pinigais ir daiktais.

BALF pravedęs keletą sėkmingų drabužių vajų, per 
kuriuos tiek buvo surinkta, kad buvo galima aprengti 
ir .apauti 70,000 Lietuvos tremtinių, išblaškytų po įvai
rius Europos kraštus.

Be to, nuo karo nukentėjusiems lietuviams Euro
poje pasiųsta už $70,000 įvairiausių ir reikalingiausių 
medikamentų, vitaminų, muilo, chirurgiškų instrumen
tų etc. Lietuvoje keturios vaikų prieglaudos yra ap
rūpinamos reikmenimis per Amerikos Raudonąjį Kry
žių, kuriam fondus parūpina BALF.

Už $65,000 pasiųsta išvietintiems lietuviams Euro
poj visokio maisto.

Taip jau pasiųsta nemažai knygų, mokykloms reik
menų ir kitų panašių daiktų.

BALF, palyginti trumpu laiku, daug nuveikė. Nors 
karas yra užsibaigęs, tačiau jis dar nemano likviduotis. 
Dešimtys tūkstančių išvietintųjų lietuvių yra reika
lingi nuolatinės mūsų pagalbos. Tad, fondas ir toliau 
rinks aukas pinigais, rinks maistą, drabužius, medi
kamentus ir t.t. Visi geros valios lietuviai turi būti 
ne tik BALF nariais, bet ir uoliais veikėjais ir duos- 
niais aukotojais.

★
Tauta Neteko Žymiu Veikėjų

Pranešama, kad Kaune mirė Kunigų Seminarijos pro
fesorius kan. dr. Stasys Ūsorius, kuris yra buvęs Lie
tuvos Metropolito arkiv. Juozapo Skvirecko sekreto
rium.

Prof. Elisonas, žymus Lietuvos zoologas ir tautoty- 
rininkas š. m. sausio mėn. 4 d. Wiesbadene miesto ligo
ninėje mirė. Palaidotas Hanau kapinėse.

Teologijos prof. dr. Vilius Gaigalaitis pereitų metų 
lapkričio mėn. 30 d. Badeno krašte, Breeeno miestely 
staiga mirė, peržengęs 75 m. amžiaus. Palaidotas Bret- 
teno kapinėse. .

Paeinąs iš senos prūsų-lietuvių šeimos, pastorius Gai
galaitis buvo Prūsijos Landtago nariu, dar kaizerinės 
Didžiosios, ėjo įvairias administracines pareigas, kurį 
Vokietijos laikais. Mažajai Lietuvai prisijungus prie 
laiką net buvo direktorijos nariu.'

★
Įžeidžia Amerikos Vėliavą

Associated Press praneša, kad Sovietų Rusijos ka
reiviai Budapešte, Vengrijos sostinėj, veržiasi net į 
Jungtinių Valstybių pasiuntinybės personalo namus, 
reikalaujant, kad tuojau raportuotų Sovietų militari- 
niams autoritetams ir nuleistų žemyn Amerikos vė
liavą.

Tai yra aiškus įžeidimas ne tik Jungtinių Valstybių 
pasiuntinybės pareigūnų, Amerikos vėliavos, bet ii^ su
laužymas tarptautinių taisyklių diplomatijoj.

Matyt, kad rusai bolševikai taip griežtai yra nusi
statę visai pavergti Vengriją, kad net Amerikos vė
liavos nebegali pakęsti jos sostinėj.

Ką veikia jungtinių tautų militarinės komisijos, jei 
leidžiama rusams šitaip sauvaliauti.

★
šie metai gali būti lemiamieji Lietuvos ir kitų ma

žesniųjų tautų ateities atžvilgiu. Budėkime, dirbkime, 
aukokime! Jungkimės prie Amerikos Lietuvių Tary
bos, kuri vadovauja Lietuvai laisvinti darbams.

<šaLciu.vi.£.n£.-^ uitaityti:

Laiko Laiptais
R O M A M A S
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Dienos bėgo. Naktis pa

keitė vakarą, vakaras dieną, 
o Marytė vis laukė, vis kan
kinosi abejone. Kad nors 
žinotų teisybę! — pagaliau 
troško ji. Ar jis, jos bran
gusis, gyvas, ar pūna kur 
jo brangus kūnas, ar dejuo
ja sužeistas — žmonos pa
galbos. Nuo tokios minties 
šiurpas pareina per visą kū
ną, sustingdamas smegeny
se, ir plaukai stojasi ant 
galvos.

Marytė išblyško, kaip dro
bė; ir sumenko, kaip ligo
nis. Dar labiau liesėjo jos 
sūnelis, bet negalima buvo 
jo atgauti. Krautuvės taip 
ir neatsigavo. Reikalingiau
si daiktai — duona, miltai,

Kartą Marytė, grįždama 
su menku eilėje išstovėtos 
duonos gabaliuku, skubinda
ma ėjo viduriu gatvės. Ūmai 
išgirdo šūvius. Dar nespėjo 
suprasti, iš kur ir kas šau
do, kaip žaibo greitumu prie 
jos pribėgo jaunas vyras ir 
pasislėpė už jos, tikėdama
sis, kad raudonarmiečiai pa
sigailės nekaltos moteriškės 
ir nešaus į jį. Tiesa, šaudyti 
liovėsi, bet iš kito šono pri
bėgo keli vyrai ir nutvėrė 
jį už pakarpos. Tai buvęs 
policininkas. “Kontrarevoliu 
cijonierius”, “carizmo agen
tas”! — šaukė pasiviję. Tais 
laikais teismai ir bausmės 
vykdavo gatvėse, čia pat nu
sikaltimo, arba tik įtarimo, 
vietoje. Marytė nubėgo, kad

gardesnio, ir keikiasi, kad 
dar neišgalabyti visi dvari
ninkai ir kiti vargo žmonių 
engėjai. Su jos plepalais ma
ža kas tesiskaitė, maža kas 
tepritarė, nes aplinkui sto
vėjo rimti žmonės, daugiau
sia neramių laikų naštos 
prislėgti. Tik staiga “gra
žuolė” suriko, kad iš jos ki- 
šeniaus ištraukti pinigai ir, 
lgai negalvojusi, nurodė pirš 
tu į vieną praeinantį išblyš
kusį suvargusį žmogų.

— Šitas, šitas išėmė ma
no pinigus. Aš mačiau, kaip 
jis sukinosi aplink mane!

— Bet, draugai, aš nebu
vau net priėjęs prie tos ei
lės, aš atėjau iš ano šono.

Eilė stovėjo prie rinkos, 
kur buvo suėję daug žmo
nių pardavinėti ir pirkti rū
bus, avalines ir kitokius ne 
pirmaelio reikalingumo gy
venimui daiktus.

(Bus daugiau)
Būsi “Draugo” bičiulis, jei 

gausi naują skaitytoją

. , ’ -v, ’ nematytų šito baisaus regi-kruopos, cukrus — įsduo- n- °
damį tik kortelėmis. Norint

Kitą kartą, kai Marytė 
išstovėjo eilėje jau pusę die
nos, nes buvo duodama kor
telėmis sviesto ir po 1 kiau
šinį, kurio jos mažytis kū
dikėlis jau seniai seniai nė
ra gavęs, Marytė priversta 
buvo maryti kitą ekstra teis
mą.

gauti, reikėjo išstovėti ei
lėse daug valandų. O lauke 
jau žiema. Kojos nutirpsta 
bestovint; jėgų maža, o ant 
sniego nesisėsi. Nekartą Ma
rytei akyse raibo nuo nuo
vargio bestovint, bet kaip 
nestovėsi kad reikia vaiku
čio ir savo gyvybė palaiky
ti.

Eilėse stovint irgi malo
numo maža tenka girdėti. 
Visur aimanavimas, visur 
ašaros: kieno vyras kare žu
vo, kieno bolševikų nugala
bytas, kieno be žinios pra-

Netoli jos eilėje stovėjo 
kažkokia nusitepusi įtartino 
elgesio “pilietė” ir nerimau
dama užkalbinėjo tai vieną 
tai kitą greta stovintįi kai
myną. Ji gana aštriai kal
bėjo ir komisarų adresu, kad

puolė... Vyrai mažiau deja- jie meilužėms sušerią kas
vo. Jie galėjo pasikalbėti ir____________ iw _________
pašalinėmis temomis; tik
jau ne politinėmis, kaip tai 
būdavo anksčiau, kada bu
vo visiška laisvė. Teroras 
dabar tiek įsigalėjęs, kad 
niekam nebuvo noro kišti 
savo sveiką galvą į ligotą 
patalą. “Smaugti buržujus, 
mušti kumščius — dvarinin
kus” — vyraująs obalsis.
Tik ta kryptim galima bu
vo viešai parodyti balsą.
Jeigu jau nusibosta tylėti, 
galite kalbėtis apie meną, 
kūrybą ar kitas aukštas ma
terijas, — jeigu, alkstant 
pilvui, yra panašioms te
moms noro.

Nei ponių tualetų įvairu
mas, nei vitrinų reklamos 
nepaįvairina gatvių reginio.
Visur tik ilgos nusiminusių • 
žmonių eilės ir ginkluotų 
raudonarmiečių gaujos.

Važiuojančių gatvėse taip 
maža, kad galima buvo, kaip 
mažuose provincijos mieste
liuose, vaikščioti viduriu gat 
ves.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patamadmo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

« « a
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdlrbysčtų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų Ir pr i statom 

PARDUODAM NAUJUS RADIO8
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Mmikta Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 411S

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENIIFIC 
REFRIGERATION 

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

10,000 BONKŲ
DEGTINES

* 2RANDES
• KŪMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“Lletiivlškaa
Žydukas”

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Vakarienėv a bu k Vakarienė b8i- Tl1 viaa aiSkiai kalba vajam lanailvlIC Federacijos praėjusioji kon

ferencija, kovo 17 d., Šv. 
Jurgio parap. salėje. 

Bridgeport. — ARD 2-ro kas šalinasi nuo Fe-
skyriaus Šv. Jurgio parap. | aeracijos, arba jai kenkia 
svetainėje vajaus vakarienė žodžiu, ar veiksmu, draugi- 
visapuaiškai nusisekė. Re- jų atstovų nesilankymas į

Puikiai Nusisekė

mėjų buvo pilna svetainė.
Vakarą vedė kun. dr. J. 

Prunskis. Skubiais reikalais 
iššauktas, vakarą vesti pa
vedė dr. A. Stulgai. Visa 
publika viskuo buvo pilnai 
patenkinta.

Programą trims atidengi
mais puikiai išpildė parap. 
mokyklos vaikučiai. Progra
ma buvo pritaikinta šių die
nų Lietuvos kančioms. Vai
kučiams išlavinti daug triū
so ir sumanumo įdėjo mo
kytojos seserys Kazimierie- 
tės. Liks gražaus pelno vie
nuolyno paramai. Džiugu! 
Garbė Bridgeportui.

susirinkimus, pasitarnauja 
Bažnyčios ir tautos prie
šams.

Kas iš dr-jų atstovų būtų 
virš minėtomis priežastimis, 
geriau kad neapsiimtų į at
stovus Federacijon arba re
zignuotų pirm, negu žalą pa
darys, ir užleistų vietą tik
riesiems Bažnyčios ir tautos 
sūnums ir dukterims.

Ta« pats

Ruošias Kareiviams 
Pagerbti

Nemažiau turėtų būt re
miami TT. Marijonai, spau
da, ypač dnr. “Draugas”, 
kiti vienuolynai, visos mūsų 
katal. organizacijos, ALRK^pijos salėje 
Federacija, kuri nėra koks 
tai menkniekis kaip kai ku
rie, gal, mano.

Federacijos centras Ame
rikos lietuviams katalikams 
yra tas, kas šaliai parlamen
tas. Feder. skyriai yra tas 
pats parlamentas parapijoje 
vietos dvasios vadų vadovy-

Visų Šventųjų parapijos 
choras, vadovystėj Kasto 
Sabonio, rengia dainų prog
ramą Šv. Vardo Draugijos

A. A.
JONAS SAPLIS

Gyveno 2028 W. 68th PI. Tel. 
HĘM. 5276.

Mirė Balandžio 17 d.. 1946 
m., 5:50 vai., ryte. sulaukęs 61 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš I’a- 
nevt-žio apskričio, Kupiškio pa
rapijos. Virbališkio kaimo.

Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmonų. Anelę (po tėvais Vens- 
kiūtę), 2 dukteris, Ann ir Jane. 
žentą. Jurgį Gialds; ir anūką 
Jurgį, pusbrolį Charles Saplį jo 
žmoną ir jų šeimą (St Charles, 
III.). Jonas Meilus ir jo žmona 
Mary gimines iš West Virginia. 
Ir daug kitų giminių draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus kopi., 6812 S. Western.

laidotuvės Pirmadienį, Ba
landžio 22 d. Iš koplyčios 8 
vai., ryto, bus atlydėtas Į Gi
mimo P-lės, švč., parapijos baž
nyčią, kuriojp įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės,-.

Nuliūdę: žmona, Dukterys, 
Žentas, Anūką- ir kiti Giminės, 

leidot., direkt., A. B. Pet
kus. Telefonas ORO 0142.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenkiantieji nuo senų, atdarų 

Ir skaudžių žaiadų, žino kaip sun
ku yra ramiai sfidėtl, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaladoa pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžių žaiadų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybfi. sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagalbia išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žals- 

daa. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams šąšų Ir sutrūklmų

K kalinimui. Ir kad palengvinti 
rlasls nležfijlmą. Atvfidlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 

niežėjimą, sustabdo jo plštlmąsi. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrfiktmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos Begalėms Iš lauko pu

BKOtTLO OINTMENT parai 
duoda po Sl.Oū, 1.711, ir Š.OO. 

Siųskite Jūsų Money Orderi tie-

"legulo
1841 No. Putoki Rd. 

Dept D. Chicago 89, UL

A":-
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Iš Šv. Vardo Dr-jos 
Veikimo

Kaip praskinti kelių lietu-1 gražių ir vertingų dovanų 
vių kalbai. Šv. Vardo Dr-jos' pramogai aukojo; taip pat
susirinkimuose ne visiems 
nariams pilnai mokant lie- 

Bridgeport. Balandžio tuvių kalbą, rodos, pati dr- 
14 d. dr-ja ėjo in corpore ja iengVaį galėtų įvesti (su- 
prie šv. Komunijos. Dr-ja daryti) kalbos studijų rate- 
sparčiai auga, ypač jaunuo- j ų, sykį ar du sykiua į mėne.
liams grįžtant iš kariuome
nės. Kas mėnuo prisirašo 
po keliolika naujų narių.
Dvasios vadui kun. F. Lu
košiui lieka tik stebėtis, žiū
rint į dr-jos veiklą, veiklą 
jaunosios kartos. Ir mums, 
seniams, žiūrint į jaunimo 
ėjimą Katalikų Akcijos ke
liu, iš džiaugsmo širdžiai 
darosi perankšta krūtinėje.

★
Ar Šv. Vardo Dr-ja atei

ty atstos Federaciją? Mums,
seniams, atrodo^ kad Kata- muose pirmasis buvo skait- 
likų Akcijoje būtinai reika- nngas dalyviais ir sekmin- 
linga ir Federacija, kuri ru-'
pinasi ne tik Bažnyčios, bet 
ir Tautos, jos šalpos reika
lais ir t.t.

Ypač Federacijai reikalin
ga rimtų vyrų, kurių šv.
Vardo Draugijoje nestoka.
Kol kas toji dr-ja savo at-

sį pamokinimui narius lie
tuvių kalbos. Reikia pastu
dijuoti nors trumputę lietu
vių gramatiką, skaityti lie
tuvišką spaudą ir t.t.

J. Šliogeris

Nuoširdi Padėka

ačiū M. Laurinaitienei, nes 
jinai labai daug tikietų iš
platino ; visoms darbinin
kėms ir skaitlingiems daly
viams nuoširdžiausiai ačiū 
už pasiaukojimą ir gausią 
paramą.

Antram parengime nuo
širdi padėka priklauso visų 
pirma Onai Jąckienei už da
vimą savo namų; rengėjoms 
A. Vaišvilienei, O. Jackie- 
nei ir jos dukterims, kurios 
daug darbavosi ir prisidėjo 
dar du ir aukomis. Taip pat

Balandžio 14 d. Nekalto visoms atvykusioms į paren- 
Prasidėjimo Seserų Gildos į- girną ir parėmusioms rengė- 
vyko net du parengimai: E. jų gražų darbą. Kad ir ma- 
Motekaitienės namuose, Ci- žas buvo dalyvių būrelis, bet 
ceroje ir O. Jackienės na vaisiai džiuginanti.

Kaip Elenos Motekaitie-

Bušuose telefonai
Garaže adresu 20 E. Ran- 

dolph St. išstatyti parodai 
nauji busai, kuruiose įvesta 
vadinamas “two way” radio 
susisiekimas. Šie busai pir
miausiai pradės kursuoti 
tarp Chicago ir Omaha, 
Nebr.

Viskas galima įvykinti, tik

reikia noro 
mo.

ir pasidarbavi-

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

bankiete, kuris įvyks sek- stovų Federacijoje dar ne- 
madienį, gegužės 5 d., para- turi.

Bankieto tiksiąs pagerbti 
grįžusius parapijos karius, 
kuriems pakvietimai yra iš
siųsti dykai. Kitiems bilietų 
kaina po $1.50.

Kastas Sabonis mokina 
chorą šias dainas: “Jauni
mo giesmė”, (J. Naujalio); 
“Myliu šią mano šalį”, “Kur 
giria žaliuoja” (J. Gudavi
čiaus); “Laisvės daina” (G. 
KLemm) ir “My hero” (A. 
Straus).

J. Smulkis, pirmininkas

Šviesoms pataisyti
Miesto Taryba nubalsavo 

išleisti $150,000 šviesų gat
vėse pataisymui. Daugelyje 
vietų bus pastatyta naujos 
lempos. .

G AR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.

nės, taip ir Onos Jackienės 
gas; antrasis, nors dalyviais namuose rengėjoms nuošir-

Lietuviškos kalbos reika
lingumas. Yra posakis: “Gar 
bė daug kalbų kalbėti, bet 
gėda savos gerai nemokė
ti.”

Šv. Vardo Dr-jos susirin
kimuose vartojama vien tik 
anglų kalba dėlto, kad ne 
visi nariai supranta lietuviš
kai. Nevartojant liet. kalbos 
nei susirinkimuose, reikštų: i 
einama prie palaidojimo lie
tuvių kalbos, sykiu ir tau- į 
tybės. Lietuvių tauta yra 
verta pagarbos. Ji yra išgel
bėjusi rusų tautą nuo toto
rių, apsigynusi nuo vokiečių 
puolimų. Tad ar gi reikia 
atsižadėti taip garbingos 
tautos, arba ją žeminti už
mirštant jos gražią kalbą?

Nestoka mūsų jaunuolių 
galinčių laisvai užrašyti nu-

Japonija — miškingiau- tarimus anglų kalboje, susi- 
sias kraštas. Pralenkia net rinkimus vedant lietuvių 
Sumojią ir Švediją. i kalba.

buvo menkutis, bet sėkmės 
puikios, nes atsirado stam
besnių aukotojų, kurie nesi
gailėjo šimtinių. Tuo atžvil
giu, galima sakyti, kad abu 
parengimai puikiai pavyko.

Ciceroje už sėkmingą pa
sisekimą nuoširdi padėka 
priklauso Elenai Motekaitie- 
nei, už leidimą savo namų: 
itengėjoms: E. Motekaitie- 
nei, Aleksandrai Petkevičie
nei, Elzbietai Brazauskienei 
ir biznierkai Elzbietai Lan- 
kauskienei, acresu 1904 So. 
Cicero Avė., kuri labai daug

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Busai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6335

3SJ

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

džiausiąs ačiū už malonias 
vaišes ir dovanas.

Visos ir visi, kas tik ko
kiu būdu prisidėjo — darbu 
ar aukomis — malonėkite 
priimti nuo Nekalto Prasi 
dėjimo Seserų Gildos nuošir
džiausią lietuvišką padėką.

J. K.

Moterų rolė kare
Londor. — Iš 32,000,000 

moterų darbo amžiaus, 22,- 
000,000 buvo kariuomenėj ir 
karo pramonėj.
- —-77=-^-.....

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Mutual Fedsral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

LNinat V. 8. UOVKRSMJCMT SLPKRVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAISKAS Presldent & Manager

Office houre; Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thuradays 9A.M.-7P.M. 
YVednesday 9 A. M. - 12 Noon

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalys©

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

fl
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— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Lietuvą pro pilnai 
patenkinti tais mene iedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyldt 
1 mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO
A k” ■‘•rv

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOWNHALL 2109

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

Mflsą patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finaaalttam stoviui prieinamas!

NARIAI:
O h I o a g o a
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCU
Patam au jam 
dienąir naktį

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

J. LIULEVIČIUS
1318 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Teiephone YARds 1419

ZOLP
Phone YARds 0781

I. J.
1646 WEST 46th St.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 8. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3301 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1908



o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, IUJNOTS

Penki Rusai Atstovaus Lietuvą 
Sovietuose

New York (LAIC) — “Iz- 
viestija” Nr. 40 praneša, 
kad į Tautų Sovietą iš Lie
tuvos ‘‘išrinkti”: J. Ambra
zevičius (Marijampolės rin
kimų apygardai), St. Apyva

(Marijampolės rink. apyga
rda), M. Gedvilas (Telšiai), 
J. Žiugžda (Alytus), M. 
Moteka (Tauragė), VI. Niun
ka (Ukmergė), J. Paleckis 
(Panevėžys), A. Sniečkus

la (Utena), J. Bagačiūnas' (Kaunas), D. Stanelienė (U- 
(Vilnius), Pr. • Vaitekaitis tena), Michail Andrejev Su-
(Mažeikiai), A. Venclova 
(Alytus), Ivan Tichonovič 
Grišin (Klaipėda), Alek- 
sandr Nikitovič Isačenko 
(Zarasai), M. Kareckas (Vil
nius), M. Kaunaitė (Tra
kai), Fedor Gabrilovič Ko- 
valev (Vilnius), J. Kriščiū
nas (Kėdainiai), M. Luka- 
sevičienė (Kaunas), St. Ma
linauskas (Tauragė), J. Mar 
gis (Panevėžys), J. Macevi
čius (Rokiškis), J. Macijaus
kas (Panevėžys), K. Pet
rauskas (Kaunas), B. Pa- 
žemeckas (Biržai), K. Prei
kšas (Telšiai), E. Reišytė 
(Švenčionys), Aleksandr Pe-Į 
trovič Sokolov (Švenčio
nys), A. Staivienė (Šiauliai), 
M. Treigienė (Vilkaviškis).

Į SSSR vyriausi sovietą, 
tas pats laikraštis praneša, 
“išrinkti”: V. Vitkauskas

slov (Vilnius) ir M. Sumaus 
kas (Šiauliai).

Kaip matome, toje Mask
vos organizuotoje komedijo
je (ją Sovietai vadina “rin
kimais”), iš Lietuvos užva* 
ryti net penki atėjūnai ru
sai, o visį kiti kompartijos 
pastumdėliai. Nuosavo balso 
Maskvoje jie visvien netu
rės.

IŠ ANKSTO PRADĖJO RUOŠTIS

Notre Dame universiteto futbolo tymas, kurį sudaro 
81 žaidėjas, pradėjęs ruoštis ateinančiam rudeniui. Vidu
ryje tymo treniruotojas Frank Leahy. (Acme-Draugas)

Pasiryžę surasti 
30 milionu

Miami, Fiz. — Nerami jū
ra trukdo narams surasti 
jūrose kapą, kuriame guli
nuskandintas Santa Rose) H .
laivas su $30,000.000. Einant Hofherr Meaį Cq J9U SUmokėta aitl

Menedžerius galėjo 
pražilti

K

Duona iš papkornu įvairios—Įdomios
”2INIOSViena Chicago duonos ke

pykla, po per mėnesį dary-1 ______________
tų, bandymų, priėjo prie ke- , . , ,v
pimo duonos iš sumaltų pap-i LčiURld flriZtdllf 
kornų. Kadangi šios rūšies |> .
duonos pagaminimas bran-; ftNSlflUS 
giau atseina, tad ir pati duo
na bus truputį brangesnė.

4 saliunai ir 1 taksi 
neteko leidimo

Policijos viršininko reko
mendacija mayoras įsakė at
imti leidimus keturiems sa- 
liūnams, kurie vieni parda
vinėjo svaigalus nepilname
čiams, kiti laikė slapta atda
rus po 2 vai. nakties, o ki
tuose policija rado vogtų 
daiktų.

Martin Yellin, Yellow Cab

Roma. — Trys moterys 
juoduose drabužiuose vaikš- 
čiodamos po miestą pradėjo 
skleisti gandus, kuriems 
daugelis gyventojų įtikėjo, 
kad Didįjį šeštadienį į Romą 
grįšiąs Kristus ir prabilsiąs 
į gyventojus nuo istorinio 
Appian balkono, paskelbsiąs 
naują evangeliją, naują tai
ką ir broliškumą visam pa
saulyje.

Vagia muilą, rank
šluosčius

Miesto žinioje esamos vie
šos maudynės, prie 4645
McDowell Avė., užvaizdą D. I Jis vežiojęs paleistuvę ir ją bareena t "v 'nukirDsTP r.;*.. —i:-j __, oargeną, t. y. numrps

Pavyzdys čikagiečiams
Scranton, Pa. — Louis Vi

tali paskelbė, kad dešimčiai
~ v , . x savo kostiumerių, kuriemsCo. šoferis, neteko leidimo., reikia plaukai *ukirpti pa.

E. Smith, New City polici- piršęs kostiumeriams. Yellin
jai raportavo, kad įsilaužę ir jo 
asmenys išnešė 4,000 gabalų 
muilo ir 550 rankšluoščių.

pasažerė” sulaikyti.

padavimu, šis Jaivas su tur
tu nuskandintas 1520 me
tais.
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NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

Al. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

“8“

Ketvirtad , baland 18, 1946

I

/ mus

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10 METAMS 
$500.00 GYD™°

POLISAS
$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00

Trims metama 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shnlmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

f

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

'ii

Ifi Mūsų Dirbtuves

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausias Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkžjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Clark St., išgirdęs federalio 
teisėjo Walter La Buy pas
kelbtą jam bausmę, tikrai 
galėjo pražilti. Jis nubaustas 
$10,000 už melagingus steit- 
mentus WFA (War Food Ad- 
ministration). Steitmentuose 
jis pažymėdavo, kad maistą 
parduodąs Navy, gi vėliau iš
ėjo į aikštę, jog Navy gau
davęs prasčiausią mėsą, o ge
riausia mėsa buvo parduo
dama civiliams.

Mirė begesindamas

8
Miesto iždininkas praneša, 

kad iki balandžio 16 d', pir
mos dalies real estate taksų 
už 1945 metus, gauta $7,- 
607,556.73. Gegužės 1 diena 
yra paskutinė diena real 
estate taksų pirmai daliai at
mokėti.

Mrs. Crosbv - "Ideali 
Hollydood Motina"

Žinomo kino artisto ir ra- 
dio krunerio Bing Crosby 
žmona, motina keturių vai
kų, kurių vyriausias 12, o 
jauniausias 8 metų amžiaus, 
čikagiškės organizacijos ‘‘Ad 
visory Committee of the 
United Home Finding Ser
vice”, išrinkta, kaipo “Ideali 
Hollywood Motina”.

už seną kainą.
Scranton’e iki šiol buvo

imama 65c už plaukų nukir- 
pimą. Dabar bus 75c.

r rCobra moteris" - . 
vyras

Keturiomis eilutėmis buvo 
pranešta, kad Miami, Fla., 
nuo barškuolės gyvatės įkan
dimo mirė gyvačių rodytoja 
vardu “Cobra women”. Tik 
mirus sužinota, kad ji buvo 
vyras,. ne moteris. Kadangi 
per 18 metų išlaikė tą pas-

Mrs. Crosby yra čikagie- iaptį, jis ir palaidotas mo
tė (Dixie Lee), ir, prieš pa- teriškuose rūbuose, 
tekdama į kino artistes, lan-----------------------

Konservai pakils

George Beale, vienas Chi
cago ugnegesių, mirė šv.
Antano ligoninėj. Begesin- pusantro iki dviejų

Konservuoto maisto (jam, 
ielly ir k.) gamintojai gavo kė Senn High School.
OK nuo OPA pakelti kainą ------------------
— pusę cento ant svaro vai- u .. q . ..
šių konservų. Tas reiškia, ulOMlS z’lį SYK, 
kad suvartotojai mokės nuo ĮjgĮjjJįjaffig

centų I
damas gaisrą apalpo ir nu- daugiau, negu iki šiol mokė- 
vežtas į ligoninę mirė. i jo.

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951
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STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Be

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Darų — Tvoroms Materialo — Maliavos — 
VarnMIo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pielsterio — Cemento —- Šratų — Visokios 

Rūšies Insaiiaeijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-to. ral. ryto Iki 5:30 vai. popiet.

lei Waukegane 
šventom

Jei Waukegane gyventum, 
mokėtum 25 nuoš. brangiau 
už maistą, negu Chicago j, 
sako James F. Riley, OPA 
Chicago regiono direktorius. 
Rezignavus Lake apskrities 
kainų kontrolės bordui, mai-

Mrs Julia Bork, 2767 Cly- 
bourn Avė., motina devynių 
vaikų, devintą sykį nubaus
ta į kalėjimą už vagystes.
Vogti ji pradėjus 1925 me- , me
tais ir aštuoni kalėjimo te r- Į stas Pakll° 25 nuos. 
mirai jos nepataisę.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDU IR JEVVELRY 

KRAUTUV®

8241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

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

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

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BHDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. #:80 
WHFC 1450 k. Ketverto rak. 7:00

1 kiaušinio užtenka 
14 žmonių

Johannesburg, Afrika — 
Esant stokai vištų kiauši
nių, pradėta vartoti strausų 
kiaušiniai, kurie, sakoma, 
juo toliau, tuc darosi popu- 
leresni. Vieno strauso kiauši
nio iškepus omeletą užtenka 
12-14-kai žmonių.

X šv. Jurgio bažnyčioje 
per Velykas parapijos cho
ras pirmą kartą giedos kom
pozitoriaus A. Pociaus su- 
orkestruotas Gruberio “Ju- 
bilee’’ mišias. Per Prisikė
limą choras taipgi giedos 
naują komp. A. Pociaus pa
rašytą giesmę “Per Tavo 
Šventą Prisikėlimą”.

X Enčeriy, iš Brighton 
Park, šeima mūsų fraterna- 
linės organizacijos — LRK 
SA atžvilgiu pavyzdingiau
sia. Šiomis dienomis į LRK 
SA įsirašė jų sūnus Kristu
pas ir iš kariuomenės grįžęs 
Juozas. Visa Enčerių šeima 
priklauso tai organizacijai.

X Lt. Ann Shukis, augin
tinė “Bulvaruose” gyvenan
čių Shukių, šiomis dienomis 
parvyko iš Tokyo. Žada iš 
važiuoti poilsio į Floridą ir 
atvykti į draugės vestuves. 
Po to, vėl grįš į ligoninę pa
reigoms ir tolimesniam moks 
lui.

X Dievo Apvaizdos para
pijos salėj bus “gaisras”, o 
po to “laidotuvės” ant pa
rapijos nuosavybės. Bus de
ginama parapijos morgičiai, 
o jų pelenai palaidoti. Kle
bonas kun. A. Martinkus, 
parapijos komitetas ir visa 
parapija ruošias prie tų is
torinių iškilmių.

X Paulina Kavarskienė, 
seniau gyvenusi West Side, 
o pastaruoju laiku Mar- 
ąuette Park, išvyko atosto
gų į Hot Springs, Ark. West 
Side savo namą, kuriame se
niau ilgus metus turėjo ta- 
verno biznį, pardavė.

X Motery Sąjungos 21-ji 
kuopa, Town of Lake, vie
natinė Chicago tos organi
zacijos kuopa, kuri turi iš 
savo narių sudarius chorą. 
O. Metrikienės vedamas cho
ras visur gražiai pasirodo. 
Choras turi ir solistę N. 
Šatūnienės asmenyje. Ir A. 
Poškienei pagerbti vakare 
šis sąjungiečių choras šau
niai pasirodė.

X West PulĮmanė susior
ganizavo BALF skyrius. Vai 
dybą sudaro sekantieji veik
lūs asmenys: Nikodemas Ur
bonas — pirm., LeonardasGersim bulvinį siu Mažeika — vice pirm., Pau-

Vyriausybei suvaržius var 
toj imą grudų alui daryti, 
bravarnės pavedė savo che
mikams bandyti bulves a- 
laus darymui. Ir, tikėsit, ar 
ne, alus padarytas iš bulvių 
nei kiek nesiskiria nuo da
bartinio putojančio alaus. 
Sakoma, net alaus ekspertai 
gerdami negali pasakyti, ar 
tas alus padarytas iš miežių, 
ar iš bulvių.

Bulvių vartojimas alkoho
liui gaminti nėra naujas 
daiktas, ypatingai Europoje. 
Prieš karą net Lietuvoj iš 
bulvių buvo gaminamas spi
ritas.

..............
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Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern Ray
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

RROIT.ED STEAKS IR CHOPS MCSŲ SPECTALYRft 
Ravioli — Spaghetti — Vlfttlena Ir žuvies Valgiai 
E. J. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

J

liną Gudžiūnienė — rast., 
Veronika Lapienė — iždin. 
Narių įsirašė virš dvide
šimts. Kalbas pasakė kun. 
K. Barauskas ir žurnalistas 
St. Pieža. Vadovavo kleb. 
kun. M. Švarlis. Tikimasi, 
kad skyrius veiks šauniai.

X J. Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo žmona, kal
bėdama Chicago sąjungiečių 
suruoštame bankiete Albinai 
Poškienei pagerbti, iškėlė la
bai įdomų klausimą. Ji sako, 
jog dail. Rimša yra sukūręs 
Lietuvos moterį. Ar neatsi
ras Amerikoj dailininkas, 
kurs sukurtų Amerikos mo
terį. Lietuvos moteris savo 
darbams tautoje sėmus įkvė
pimo iš mėlyno dangaus, rū
tų darželio ir smutkelių pa
kelėse. Iš ko semia įkvėpi
mo Amerikos lietuvė mote
ris savo darbams, kurių tiek 
daug yra nuveikus? Kas jas 
įkvepia dideliems pasišven
timams? Tikrai, buvo įdomi 
kalba.
PLATINKITE “DRAUGĄ”




