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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shail not periah 

from the earth.“

—Abraham Lincoln

\ oi. XXX

Britai Ginčijasi su Rusais Dėl Indonezijos
Komunistai Vakar Varė Visus 

Lietuvius Prie Rinkimo Urnų
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

jaunimo agitatorius Anta
nas Knicas buvo sušaukęs 
jaunuolių susirinkimą išda
lindamas jiems plakatus, 
programų ir kitokios pro
pagandinės medžiagos, kad 
jie aplankytų kiekvieną 
miestiečio namą.

Odos fabrike “Strumb- 
ras,” Stasys Stankevičius, 
kuriame pasisekė iš pap
rastų darbininkų prasimuš
ti į meisterius vien dėlto, 
kad jis esąs “didelis vei
kėjas,” buvo sušaukęs dar-

Pagaliau taip laukti “lais
vi” rinkimai prisiartino ir 
vasario 1 dieną visoje Lie
tuvoje įvyko balsavimas.
Rezultatų paskelbimas lau
kiamas artimiausiomis die
nomis, bet nėra ko stebė
tis, jei nekuriose apygar
dose bus surinkta daugiau 
kaip šimtas nuošimčių bal
sų.

Tas būtų keista demok
ratiškose Vakarų Europos bininkų mitingą, siūlydamas 
šalyse, bet tas visai pap- balsuoti už Sumauską ir
rasta “demokratiškoje” 
Rusijoje, kur panašios ur
nos, kaip rinkimų salėse, 
būna paruoštos su įdėtais 
balsavimo lapeliais.

Tebevarė Agitaciją 
Rinkimu Išvakarėse

Reišytę.
. Rygoje Vyksta Pabalčio 

Nacių Teismas
Šiuo metu Rygoje teisia

mi nacių vadai, kurie daly
vavo Baltijos valstybių pi
liečių kankinime ir trėmi-

LAIDOJAMOS DARBO RIAUŠIŲ AUKOS

Santiago mieste, Chile respublikoj, Pietų Amerikoj, šiomis dienomis įvyks riaušės, 
kaį norėta streikuojančius unijos darbininkus prašalinti nuo dviejų fabriku,. Riaušėse ' 
dešimts asmenų žuvo ir virš šimto sužeista. (Acme-Draugas telephoto)

Bevin Almete Rusų Reikalavimą 
Siųsti Specialią UNO Komisiją

Paskutinę dieną visi mc. Per posėdį paaiškėjo, 
stambesnieji komunistų šu- kad Lietuvoje buvo nužu- 
lai pasileido į savo apy- dyta 15,000 žydų, daug 
gardas su agitacinėm kai- j žmonių buvo išvežta prie 
bom, pasirodyti žmonėms, j darbų į Vokietiją, kur ne
pažadėti jiems visokias ge- , maža taip pat pateko į na
ry bes.

Jie laikosi senoviško' lie
tuvių priežodžio: “Pažadė
si — patiešysi, neišpildysi 
— nesugriešysi...” Tad jei 
po rinkimų valstiečiai nusi
vils ir pražiūrės akis be

cių, koncentracijos stovyk
las. Paaiškėjo taip pat, kad 
nacių vadai tiek Lietuvoje, 
tiek Latvijoje papildė ne
mažai nusikaltimų, asme
niškais, tikslais, kad galė
ti) pasipelnyti.

laukdami pažadėto rojaus, J Viso kaltinamųjų suole 
nieko, pripras ir prie kito sėdi 17 vokiečių ir keletas 
gyvenimo.

Komunistų partijos gen. 
sekr. Sniečkus buvo apsi
lankęs Garliavoje, kur jį 
pasitiko seniausias to vals
čiaus gyventojas Baltruko- 
nis, 70 metų amžiaus, pa
reikšdamas, kad valstiečiai 
esą “patenkinti” laisvais 
rinkimais, nes prie Smeto
nos valdžios atstovais ga
lėjo būti “tik tautininkai.”
Eet senukas užmiršo pažy
mėti, kad dabar atstovais 
gali būti tik komunistai.

Mokytojas Ramanauskas 
pristatydamas susirinkimui 
Sniečkų, ragino valstiečius 
už jį balsuoti, nes tai būk 
esąs geriausias atstovas. 

Ragina Inteligentus 
Dalyvauti

Zarasuose buvo sušauk
tas didelis mitingas, kurį 
atidarė Milinis, siūlydamas 
visiems balsuoti už Stane- 
lienę ir Osienko. Vėliau 
kalbėjo mokytojas Paliulis, 
pabrėždamas, kad inteligen
tai turi aktyviai dalyvauti 
rinkimuose ir bendrauti su 
valstiečiais.

Reikia pažymėti, kad 
prieš karą man teko klau
sytis to paties Paliulio žo
džių viename subuvime, tar
dą jis atstovavo tautinin
kus ir panašiai kalbėjo. 
Metai prabėgo ir iš kalbos 
žodį “tautininkai” išmetė 
pakeisdamas “komunistai.” 
Prabėgs gal dar metai ir 
tas pats Paliulis žodis “ko-
munistai” pakeis “respufc- į Rusiją.

pabaltijiečių. Teismo nuo
sprendis bus paskelbtas ar
timiausiu laiku.
Danijoje Uždaromi Bėglių 

Komitetai
Kaip ir kiekvienoje ša

lyje, taip pat ir Danijoje, 
Baltijos valstybių pabėgė
liai: lietuviai, latviai ir es
tai Varėj o savo komitetus 
pabėgėlių reikalais rūpin
tis, tačiau dabar patirta, 
kad nuo vas. 1 d. visi šie 
komitetai uždaromi, tuo bū- 

Į du paliekant lietuvius be 
jokio susiorganizavimo. kas 
galėtų tarpininkauti ar juos 
atstovauti.

Iš Vokietijos Lietuviai 
Nebus Grąžinami

Anglų kontrolės komisi
ja Vokietijoje išsiuntinėjo 
visoms įstaigoms ir stovyk
loms šio turinio raštą ang
lų, lietuvių, latvių ir estų 
kalbomis:

“Persons from Lithuania, 
Latvia and Estonia who 
wish to return home will 
be enabled to do so.

“Persons from these 
countries who do not wish 
to return home will not be 
compelled to do so and the 
British authorities will pro- 
vide for the maintenance 
of all such persons in the 
British Zone.”

Teks anglų valdžios pa
reiškimas kiek nuramino 
lietuvius, nes anksčiau jie 
nemiegodavo, vis bijodami, 
kad juos nesugrąžintų atgal

likonai,” “demokratai” ar 
kitu.

Šiauliuose komunistinio

G. M. Elektros Streikas Baigtas; 
Philadelphia Neturės Transporto

PHILADELPHIA, vas. 10. 
Mayoras Bernard Samuel 
vakar asmeniškai atsišau
kė į CIO transporto darbi
ninkų unijos vadus, prašy
damas jų atšaukti gatvė- 
karių ir autobusų vairuo- 
tcijų streiką, nustatytą sek
madienio vidurnakčiui.

Anksčiau direktoriai Phi- 
ladelphijos transporto ben
drovės atmetė dvi CIO pas
tatytas sąlygas deryboms. 
Unija reikalauja $2 dienai 
algų pakėlimo.

W. U. Darbininkai 
Baigė Savo Streiką

MINI TERORĄ RUSU 
VALDOMOJ KINIJOJ

CHUNGKING, vas. 9. — 
Laikraštis World Daily 
News rašė, kad Kinijos val- 
džies pareigūnai einą į 
Mandžuriia perimti sritis 
iš rusų “pildo užduotis bi
jodami nužudymo.” Anks
čiau penki Chungking laik
raščiai pranešė, kad penki 
valdininkai buvo 300 “gin- 

, kluotų banditų” nudurtiN. Yorkiecių Sveikatai I ^o ie d , rytuose nuo

LONDONAS, vas. 10. — 
Rusijcs UNO delegacijo 
viršininkas Višinskis reika 
lavo, kad apsaugos taryb? 
sudarytų specialią penkir 
tautų komisiją, inimant ir 
Rusiją, kuri nuvyktų i 
olandų Rytų Indijos salas 
ir ištirtų ten esančią pa
dėtį. Rusija teigia, kad bri
tų karių buvimas Indone
zijoje yra “kibirkštėlis, ku-, 
ris gali pradėti trečiąjį pa
saulinį karą.”

Anglijos užsienių sekr. 
Bevin ir Olandijos užsienių 
min. Eelco Van Kleffens 
abu priešinasi tam pasiūly
mui, sakydami taryba ne
turi jokios teisės kištis į 
Olandijos vidaus reikalus. 
Bevin ta proga pranešė, 
kad rusai atmetė jo pasiū
lymą sudaryti komisiją iš
tirti padėtį Bulgarijoje ir 
Rumunijoje, kur yra rusų 
kariuomenė.

Delegatai deda visas pas- 
tangas užbaigti UNO susi-

’inkimą antradieny ar tre- 
’adieny, bet dar lieka daug 
įeišaiškintų problemų, jų 
arpe ginčas dėl Indonezi
jos, ir Sirijos-Lebano rei
kalavimas ištraukti britų 
r prancūzų kariuomenes 
š jų kraštų.

(Olandijos vyriausybė 
pranešė, kad ji pasiūlė In
donezijai , dominijos statu
są, bet dar negavo indoki- 
niečių atsakymo.)

Neįleis Ispanijos 
Bendrasis UNO susirinki

mas vakar užgyrė Panamos 
rezoliuciją nepriimti Ispa
niją pasaulinėje organiza
cijoje. Franco vyriausybė 
niekuomet neprašė įsileidi
mo.

Balsavimas dėl New Yor- 
ko — C?innecticut paskyri
mo organizacijos centru 
išėjo lygiomis, 19 prieš 19, 
todėl pasiūlymas atmestas. 
Atmestas ir prancūzų pa
siūlymas atidėti vietovės 
parinkimą iki rudens.

—Mes norėtume sugrįžti 
į Lietuvą, tai mūsų visų 
didžiausia svajonė, bet kol

DETROIT vas. 9. — Ge
neral Motors pasirašė su
tartį su savo elektros fab
rikų darbininkų, unija, duo
dant darbininkams 18’ 2 cen
tų valandai pakėlimą.

Streikas Pavojingas
Mukdeno.

Pusiau oficialus raportas 
iš Changchun sakė rusu 

įsakė kariuc,menė. kuri turėjo iki

NEW YORKAS, vas. 9.~
Tugbsat vairuotojams bes- 
treikuojant, miesto sveika
tas departamentas ____ _ . .
užimti by kurį pastatą rei- i vasaido 1 d- pasitraukti is 
kalingą vartojimui kaipo Ii- ! Mandžurijos, dabar planrjo-
goninę. Kuro ištekliams > P3"1111?“ Raudon°-
mažėjant, gyventojai aku- 1Armijos dieną vasario
bėjo j policijos stotis pra- 3 dienį-________
šyti aliejaus, kuris griež-NEW YORKAS, vas. 9.- 

Streikuoją 7,000 Westernjtaį racijcnuojamas.
Union telegrafų darbininkų j -------------- ....... v.

irmadie- Murray Mano Streikai Apšaudė Indokiniečius

Naciai Norėjo Visai Pavergti Lenkus
NUERNBERGAS. vas. 

9. — Iki šiol slaptį Marti
no Bcrmanno užrašai, rusų 
prokurorų patiekti tarp
tautiniam karo kriminalų 
teismui, nurodė, kad Hit
leris 1940 metais metė pla
nus išnaikinti Lenkijos 
žmones, tikslu padaryti juos 
amžinais vergais.

Aprašydamas savo pasi
kalbėjimą su Hitleriu 1940 
m. spalių 2 d., Bormann 
rašė, kad Hitleris sakė: 
“Turi būti vienas ponas 
lenkams — vokietis. Todėl

visi lenkai inteligentai turi 
būti išnaikinti,” ir Lenkija 
turi būti traktuojama kaip 
didelė darbo stovykla.

Nuleido Parašiutistus 
Prieš Karą

Rusai prokurorai taipgi 
sakė jauni hitlerininkai bu
vo parašiutais nuleisti Len
kijon kelias savaites pirm 
karo pradžios 1939 m. rug
sėjo 1 d., ir kad tie jau
nuoliai šnipinėjo ir atliko 
sabotažą, paveikimui Len
kijos apsigynimų, pirm vo
kiečių puolimo.

B,ritai j“, f j'į'? v. Egiptiečiai Demonstruoja Prieš Britus
darbą 12:01 vai. pirmadie-i 
nio ryte. Jie priėmė Natio
nal War Labor Board pa
siūlytą algų pakėlimą. i WASHINGTON, vas. 9.-, -Javoje

Bendrzvė pasižadėjo ne- CIO prez. Murray pareiškė “vyko
bausti CIO narių, streiką- senatoriams, kad jis ma-1 IvyKO
vusių ir nestreikavusių

, BATAVIA, vas. 9.
Greitu L3IKU Bdigsis BritVi artilerija šiandien 

apšaudė dvi indekiniečių

Skerdyklų Unija 
Svarsto Pasiūlymą

CIO skerdyklų darbinin- ,5 d- Paklaustas ar tai reiS- 
kų unija sakė 200 lokalų, k,a’ kad plieno streikai 
vadų šiandien susirinks i ba^s'8 d- Myny
Chicagoje svarstyti priėmi-j ,®' Pat5s 18 to spręsk i- 
mą valdžios komisijos re- ,
komenduC'tino 16 centų va- j « B t
landai pakėlimo. Gydytojai Ruoinasi

Skerdyklos dabar veikia
po valdžios priežiūra, o 
darbininkai sugrįžo į dar
bą su ta sąlyga, kad jie 
gali priimti ar atmesti val
džios komisijos, rekomen
daciją.

valdys ją rusai, mes nega
lime ten kojos įkelti, nes 
ant savo nugaros mums 
teko pajusti rusų pirmosies 
okupacijčs sunkumus ir 
kančias, — pareiškia ne 
vienas sutiktas Vokietijoj 

I lietuvis. Vyt. Arūnas.

netoli
nąa, jog didžiuma dabartį- Soraba>aus *r, ?!"’?’’? "H 
nių darb;, ginčų bus greit 'ty,e' kur '"'Joklnlec'al 3au’; 
užbaigti, ir kad by kokia |dS ’ britų patruiį.

X‘ik:u19Tm.prvZri: Kardinolo Lėktuvas 
Priverstas Nusileisti

COLUMBUS, O., vas. 9.- 
keleivinis lėktuvas 

vežąs Arkivyskupą John J. 
Glennon ir jo šešių asme
nų partiją į New Yorką 
buvo dėl prasto oro pri- i 

I verstas čia nusileisti. Ark. 
Glennon vyksta }i Romą, 
kur bus įvesdintas Katali
kų Bažnyčios kardinolu.

Šv. Tėvo Sveikata
VATIKANAS, vas. 10.— 

Pasiruošiant eilei konsisto
rijų pradedant vas. 18 d. 
įvesdinimui 32 naujų kar
dinolų, gydytojai tikrina ir 
saugci Popiežiaus Pijaus 
XII sveikatą, ir patarė at
šaukti visas audiencijas, 
kurios reikalauja, kad Šv. 
Tėvas apleistų savo priva
tų knygyną arba viešai 
kalbėtų.

Skubiai
ateinančioms ceremonijoms.

KALENDORIUS
Vasario 11 d.: Švč. Pane

lės Liurdo; senovės: Algir
das ir Šviesutis.

Vasario 12 d.: šv. Bene
diktas; .senovės: Gintenis 
ir Deimantė; Lincolno die
na.

pasi ruošiama ORAS
Dalinai ūkanota. Šalta.

CAIRO, Egiptas, vas. 10. 
— Egiptiečiai studentai 
šiandien vėl demonstravo 
prieš britus. Vakar polici
ja turėjo lazdomis gintis 
nuo studentų ir 90 jų su
žeidė.

Demonstracijos prasidėjo 
kuomet tūkstančiai univer
sitetui studentų klausėsi 
kalbėtojų, kurie sakė “na
cionalizmas turi bū*i atsie
ktas derybomis, bet, jei i 
reikia, ir kraujo pralieji- j 
mu. ”

Policija Nepraleido
Studentai Aleksandrijoje i 

šaukė. “Šalin su Anglija. ! 
Šalin su britų nota.” Mi
nima nota yra Anglijos

-Egipto 1936 metų sutar
tis, kurią abi šalys sutiko 
persvarstyti ir pertvarkyti.

Policijos raportas sakė 
10,000 minia artinosi prie 
Abbas tilto ir prašė poli
ciją pasitraukti. Policijai 
atsisakius, studentai puolė 
juos akmenimis, knygomis 
ir pintinėmis. Policija gy
nėsi, bet nevartojo šautu
vų.

MANILA, vas. 10. —Pro- 
fcurcrai ir gynėjai vakar 
baigė savo argumentus lt. 
gen. Homma teisime, ir mi- 
litarinė komisija tuoj pra
dėjo svarstyti savo nuos- 
nuosprendį pirmadieny, 
prendį. Komisija paskelbs

Vėliausių Žinių Santrauka
—Lėktuvas vežąs Kardinolą Stritch Romon dėl me

chaniškų kliūčių turėjo ilgiau sustoti Detroite.
—VVinston ChuTChill vakar lėktuvu nuvyko j VVashing- 

toną, kur vakare matėsi su Prez. Trumanu.
—Pranešta, kad Rusija savo laiku prašė U. S. $6 bi

lijonų paskolos, bet dabar kalbama apie $1 bilijoną.
—Rusijoje j vyko halsavinias, bet ne labai kam rūpi, 

nes komunistų sąrašas negali pralaimėti.
—Laivas Queen Mary vakar atplaukė New Yorkan su 

^,000 U. S. karių žmonų ir vaikučių.
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS
n l«-J N»Ur»»ienei, Abukauskienei.C level and Zinutės s Ig vuockiui, p. žemaičiui.

Šv. Jurgio parapijoj ergą- j M. Lučkui, Halaburdienei, j 

uįzuojamas Karių Veteranų Markelionienei, Sankalienei. į 
poąt’aa. Visi lietuviai jau- Virėjoms: O. Vildienei, M. Į 
uuoliai kviečiami, tėmyti Pųkeltenei, K Ročkuvieneį, | 
pranešimus bei iškabas prie šepuraitienei, O. Machutie- : 
Įnokyklos durų. Juose bus nei. Duraševičienei, Kava- , 
nurodymai ir laikas susirin- liauskienei, Kundrotienei, B. 
kimui. Visi grįžę iš tarny- Yatskienei, M. Škarnulienei. 
bos kareiviai, vienikytės. Į A. Akelienei, M. Misienei, 5 
Nes, kur vienybė, ten galy- B. Drosutienei, Debesienei. |
be. *

Namų savininkų sus-mas 
įvyks vasario 13 d., 7:30 vai.

ir dukrelėms, L. Magiliųtei, 
Minutytei, A. Gribauskiutei, 
Povįlonienei. Žukienei, A. 
Navickienei, V. Konstantau-

Lietuvių Salėje. Daugybė rei čiui, A. Stepšienei. S. Nama- 
kąlų yra aptarimui. Atsi- • niui, M. Drosučiui. Tai tiek 
lankykite visi. * kuriuos galėjome atsiminti.

* O kurių neatsimename, at-
Vasario 17 d., minėsim! sįprašome, jei praleidome.

Tel. — YARds 5557.J Gulbinas Domininkas, ki
lęs iš Meironekigi km., Kra
kių vai., Kėdainių apskr.

(iudačjt.įskas George, gy-
j venęs Beacon ( ?) Street,
Scranton. Pa. (?)

Ivanauskienė, Adolfą ar 
Adolfina, gyvenusi Grass 
St., Philadelphia, Pa.

| Jablonskienė Stefanija, gy 
j venusi 1431 So. Norrįs St.,
; Philadelphia, Pa.

Jančiuvienė - Serbentaitė 
Magdalena, duktė Simo ir 
Marijonos, kilusi iš Petke- 
liškių km., Veiverių vai., Ma 
rijampolės apskr.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

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

IDR. J. W. KADZEV71CK DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vieną, porą o*lų gauname gy
venimui. Saugokite jaa, leisdami 
liegaamlnuotl modernlSklauslu
metodu, kurtą regėjimo mokslą, 
gali sutelkti ___

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiutų, kurie prašali

na visą ak tų (tempimą.

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

OKI < »M BTRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toe
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir šeStad. 9:30 a. m.
Iki 7:90 p. m.

GINKLAI GELEŽINKELIO STREIKE
i ■ ' “  - '"'všlife'

* '

McLean Genuty šerifas ir valstybės policininkas rodo 
ginklus, kurie geležinkelio sargybinių buvo panaudoti prieš 
streikuęjaneius darbininkus, pikietavusius Toledo, Peo-

DR. FRANK C. KWINN
(..veein skus,

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana—

Phone VVENtvvorth 2527 

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—» P M. 
Saturdays 8 A. M. to 8 P. M.

SKELBKITES “DRAUGE’

Lietuvos nepriklausomybės Tai visąi be blogo noro. Vi- ria and Western geležinkeljj. Du pikietininkai buvo nu 
sukaktį. Mokytoja Adelaidė siems ačiū. šauti, o trys sužeisti. (Acme-Drąugas telephoto)
Miliauskutė. mylimai mamy- Pelno, jubiliatui įteikta per________________ .________________________________
tei mirus, da negali jokiame banketą $300. rųjų, pasitrauktų iš veiklos, 
parengime būti su Kat/. Mot. Laikytoje darbininkų va-; nuostolis mums būtų labai 
Choru. Nors visas choras karienėj, sausio 27, da įteik-1 didelis! Living-stonictis
apvaikščiojime negalės da- ta $200. Taigi, viso $500. j _____________
lyvauti, vienok, gal, kai ku
rios galės prisidėti, prie pro
gramos. Be Kat. Mot Choro, 
jau yra prisižadėjusios pri
sidėti šios žvaigždės: sesu
tes B. ir O. Urbšaitės (Mą- 
chutienė), S. Kvasne, (Malo-

M. D.

Philadelphia, Pa.
40-METINC SUKAKTIS

Teko sužinoti, kad vieti
nis realestatininkas, visuo-

Vadžgirio par., Kalupio km., I 
Šimkaičių vai.

Grigaliūnaitė Magdalena, 
kurios ištekėjusios pavardė Į 
nežinoma, kilusi iš Sidab-! 
riškių km., Vabalninku vai.. 
Biržų apskr., iki šio karo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6254 S. Ashland Avė.,

ROOM B.

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

VALANDOS:

LIETUVIAI DAKTARAI

menės veikėjas, kartu ir gyveno Čikagcje. 
plunksnagrauža, Zigmas Jan j Gupth J(WS gyvenęs S. 
kauskas kovo mėnesį minės Halsted St., Chicago, III.
40-metinę sukaktį darbuotės Į_______ ________________
plunksna labui mūsų spau- i_______
dos — laikraščių išeivijoje 

Sveikiname!

Nuo 2 iki 4 popiet; 7 iki 8 vuk. 
TrečiadieniuiM pagal sutartį.

PASIGENDAME UOLAUS
niutė), vyrų kvartetas. Joms i VEIKĖJO KAZIO
akomp. Aldona Vilkelienė.! ŽADEJKOS
Šv. Jurgio parap. vaikučiai, j Pastaruoju laiku čia įvv- j
Atrodo, kad susidarys įvai-, ko rinkimai valdybų įvairių
rį prpgrama. ■ lietuviškų bendruomenių. Ta

Į čiaų kaip tai nesigirdi, ne- Į
Mrs. Bartis, kun. B. Bar-1 simato vardo pavardės čia :

tįs mamytė, nors netaip pa- į iki šiol buvusio ypatingai
vojingai, bet tapo užgauta! uolaus veikėjo Kazio Žadei-
gatvėje automobiliaus. Ve- kos. Todėl daugelis klausia.
liname greit pasveikt. ’ I kas atsitiko su juo?*

Linksmą prisimnius ban-i Sakau’ tikrai liežinau. bet _ 
keta kųn K. Petreikiui pa-iman rašančiam dabar šiuos l lęs iš Skruzdžių km., Bety- 
gerbti. Garbė priklauso kle- .džius, kur kas jau anks- galos vai., Raseinių apskr. , 
bonui kun. V. J. Vilkutaičiui/iau -iis skundėsi, kad vi- Garbaliauskas Aleksand- | 
ui <5v<»tainp asiqtpntam<5 kun ‘ suomeninis veikimas jo biz-'ras, sūnus Aleksandro, kilęs S’CS irkunl B sudaro jan, didelį pi-|iš Biškių km., Tryškių vai.,
nauskui į niginį nuostolį (ką aš ne-i Telšių apskr., gyvenęs New

—rį irTnii'ife..
DR. VAITUSH, OPT.

. LIETUVIS

K. Vidikauskas

Gabaliauskas Stasys, ki
lęs iš Letenių km., Mažeikių 
vai., gyvenęs Čikagoje.

Gaižauskas Talesvaras, ki

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

Yorke.
Gilįenė, ar Gylienė Ona,

Sumanytojai Agotai Na- abejodamas tikiu); jau nįe- 
vickienei, už didelį pasišven-1 ko bekalbant apie jo rie
timą ir darbuotę. Visiems J šykštėjimą gausių aukų. Tai Į gyvenusi Mąnchester, Nau-Į 
prisidėjusiems: J. Būdams, j v^e,na- ' j°j°j Anglijoj.
J. Skužinskams, dr. J. A. Kita- lahai erzina tas, Girdzijauskai, Jonas ir 
Kazlauskui, D. Jakubs. Bille kad mūsų pirmaeiliniaį vei- 
ir jos sūneliui, A. Vįlkelie- kėjai-vadai savo ambicijas, 
nei, P. Prokopienei, Vaiva- t&i yra savo “aš’ , stato 
dienei. J. Aleknienei, P. Kun- kur kas aukščiau, negu rei- 
drotienei, Stepolionienei, Mu- j kaltis vadavimo Lietuvos; 
sinskienei, Palubinskienei, M. iveikia paskirai, vengdami 
Gurbui, V Valiui, J. Valiui, sueiti i vienybę ląbui tė-1 
J. Bendokui. F. Gaižučiui, A. ’vynės Lietuvos. Tai jam są- 
Chapui, P. Kubiliui, Kazake- žinė, girdi, patai ią pasitrau- 
vičiui, B. Urbšaitei, J. Jan- kti visiškai iš visuomeninės 
kauskui, Mrs. Yukman. K. 1 veiklos, ne tiek, mat, dėl 
Magilienei, Wiiimaitienei, [piniginių nuostolių, kiek dėl
_______________________ to, kad savo sveikatai ne-

! kenkus. Nes susierzinimas 
labai pavojingas sveikatai, o 
ypač gi žmogui jau nepir-

Povilas, sūnūs Petro, kilę iš

DR. V. P. SLEPIKAS

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVU!

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALnmet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
iVCFL 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHKC 1 450 k Ketvergo vttk. 7:00

mosios jaunystės.
Jei Kazys žadeika, ištik-

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

HEALTH REriOKT M1NERAL 
BATH DRISKA

1 maiSukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinėj vaistinėj, 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog | —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Routlisaidiočlai kreipkitės J UNION 
ORLCi CO., 3459 HalMed St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * *

68(3 W. Cermak Road
BEKW¥Ji, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Hmm 2t metų praktikavimą* 
jftaų puAntavisoaa

J Palengvina akių įtempimą, kurta 
eeti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atkaišomos.
V1LANDOS: nuo 1» ryto iki S 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.WKR9«ie8s«M8anBa

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 3-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad., 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

reL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPubUe 7868

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Offloe TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Conslance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit

Tel. CANal 0257

Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

DR. STRIKOL IS
PHYSIC1AN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

'-•? -- 'W-— •-

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ
BE KOMISINO

4%

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN' 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
IU8TIN MAOKIEUnCH. Pres. and Mgr.

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

VISI NAUJOS MADOS IR 
GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIU IR PRITAIKYMAS AKINTU 

TOWER OPTICAJL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MIL4VAUKEE AVENUE

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

• L,

E 1S

STASYS LITVVINAS 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 
Hardnare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Hali boa rd — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
303!) S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

-j ■ ■" f „'j/rr-z2S

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. 6ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
nrlrlv.n be žaboklių

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rvrtdencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULI.MAN 1193 
Namn T*I.j PVTI.I.MAN am

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ren. Tel.: BRUnswlck 0597 

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

S “D RAUGO** BĮ
DARBŲ SKYRIUS £

“DRAUGAS” HTTP WAWTFD 
ADVFRTT8ING DEPARTMENT 

127 No. Dearhom Street 
Tel. RANdolpb B488-B48B

HFIiP WANTF.D — MOTERYS

HFJjP WAW» VYRAI

Reikia
BULLARD VERTICAL 

B0R1NG MILL OPERATORIŲ 
TURRET IR ENGINE 

LATHE OPERATORIŲ

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

2823 W. Fulton Street 
(Prie Cnllfnrnia)

Mūrininkų
ALGOT B. LARSON 

1150 W. 39th St.
TEL.—VAROS 1919.

S A N D E R S
MALIAVOS DEPARTAMENTE 

ŠLAVĖJŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

50 VAL. Į SAVAITĘ 

DARBAS DIENOMIS

Vandercook & Sons
900 N. KILPATRICK
REIKIA PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERS 
MACHINE MOLDERS 

IR COREMAKER
Prie alumino ir bronzo. 

Pastovumas. Gera mokestis.
DELTA-STAR ELECTRIC CO. 

FOUNIMKY DIVISION 
2701 W. FULTON ST.

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant.

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

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.★ ★
Valgykloj Tarnaičių 

Cafeterijoj Virėjų
Taipgi Reikia

★
NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 

★
Atsišaukite

Illinois Bell
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 
REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuves Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place

Iškilminga Novena 
Prie Sv. Judo

HELP IVANTED MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Siūti paduškoms užvalkalus.
PATYRUSIŲ 

NORTHERN FEATHER 
WORKS

1523 N. Kingsbury
i (Arti TOackhawk)

—MIChIgnn 7120.

MERGINU—nepatyrusių, prie pri
pildymo paduAkų. — NOiRTHERN 
FEATHER tVORKR, 152» N. Klng- 
sbury (arti Blaekhnuk), TEL. — 
MKTUgan 7120. ________________

PRIE

MOTERŲ
LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
GERA MOKESTIS 

Vai. — nuo 8:30 ryto iki 4:30 pp. 
Atsišaukite 

tuoj aus į —

Molded Products Corp.
4533 W. HARRISON

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, Iii.
Vasario 2 d. buvo šaunus 

bankietas parapijos salėj, 
pagerbimas Pijušo ir Veros 
Patašių, žmonių atsilankė 
daug. Atatinkamas kalbas 
pasakė: A. Šimonis, J. Bace
vičius, O. Sinkeutienė, ir kiti. 
Vakaro vedėjum buvo P. Pe-- 
čiulienė. Daug prie šio pa
rengimo pasisekimo prisidė
jo S. Misevičienė, N. Misevi
čienė ir kitos.

Jaunasis Patašis kariuo
menėj tarnavo keturis me
tus, dalyvavo visuose karo 
frontuose. Dabar tėvai Pata
šiai ir Rogalskiai džiaugias, 
kad jų vaikus lietuviai pa
gerbia ir dovanų sunešė. Vi
siems: rengėjoms ir kas tik 
kuo prisidėjo nuoširdžiai dė
kojama.

Patašių puotos metu visus 
linksmino “Draugo” skai
tytojas Antanas Dainora sa
vo modernišku muzikos įran
kiu — griežė trimis-įrankiais 
taip, kad net seną vertė šok
ti.

*
Vasario 3 d. Lietuvių Pi

liečių Klubas turėjo susirin

buvo nuvykę į Chicago da
lyvauti pagerbtuvėse Ben ir 
Emilės Survilų 23 metų ve
dybinio gyvenimo proga, 
taipgi sulauktuvėse jų sū
naus Mykolo. Survilai gyve
na Chicago priemiestyje Oak 
Lawn. Grįžę pasakoja, kad 
Chicago žmonės labai meilūs 
ir vaišingi

*
Rockforde nelaimingas gė

rimas išdavė slaptybę. Du se-' 
noliai pateko į bėdą,* būtent 
Oscar Leifheit, 58 m., ir Nei 
lie Marsh, 60 m. Jie nevedę 
išgyveno 29 metus ir augina 
keturis vaikus. Teisme tei
sėjas pareiškė jiems: arba 
eikite šliubą paimti, arba ei 
site į kalėjimą.

•P
Rockfordo lietuviški jau

nikaičiai pradėjo skirstytis. 
Palieka lietuvių centrą ir 
keliasi į No. Side, tarp tur
tingųjų: Jokūbas Jezikevi- 
čius, Vladas Gedgaudas, Pra
nas Krisčiunas, Alex Stan
kus, o Petras Matas išvažia
vo į Los Angeles, Calif. An
tanas Kairys sako, kad, tur-

Jcimą. kuriame prisirašė prie: būt, jie pabūgo piršlių ir del- 
klūbo net 14-ka naujų na-1 to išsikraustė 
rių. Klubas nutarė sutvarkv

Iškilminga |Novcna, vedama 
Tėvu Klaretonij prie garbingo 
apaštalo Šv. Judo Tbeddeus, 
Mūsų Viešpaties draugo ir kan
kinio ir “Patrono Beviltingų,” 
prasidės National Shrinc of St. 1 
Jude bažnyčioje, 3208 East 91st 
St., Chicagoje, su Šv. Mišiomis 
ir maldomis, kad gavus pagelbą 
išrišime daugumos mūsų asmeni
nių ir pokarinių problemų.

Novena prasidės šeštad., Va
sario 23 d. ir baigsis sekmad., 
Kovo 3 d. Pamaldos bus laiko
mos 3:15 vai. pp. ir 8 vai. va
karais, ir pamokslininkas bus 
žymus kalbėtojas, knn. Thomas 
M. Kennedy, O. S. M. Iškilmin
gos Šv. Mišios bus laikomos 6:30; 
7/X) ir 8:00 vai. rytais.

Laike šios Iškilmingos Nove- 
nos mes dėkosime Šv. Judui kad 
išklausė musų prašymų ir įteik- 
sim jam savo maldas ir intenci
jas. Pabaigoje kiekvienos Nove- 
nos bus suteikta Šv. Judo pa
laiminimas ligoniams namie ir 
užsienyje.

Tėvai Klaretonai duos didelį 
Šv. Judo paveikslą paruoštą ke

ti pomirtine ir pradėti di
desnį veikimą.

*
Antanas Kairis gavo laiš

ką iš Lietuvos nuo brolio 
Mykolo dukters Brazdžiovi- 
čios Laiškas rašytas rug
pjūčio 26 d., 1945 m. Sveiki
na, klausia kokia sveikata, 
praneša, kad vasara buvo 
šlapia ir kviečia dėdę parva
žiuoti apsilankyti. Nieko ne
rašo apie savo vyrą.

♦
Povilas Shimaitis džiau

gės, kad sūnus Vytautas grį
žo iš kariuomenės. Sakė, da
bar jam padės dirbti ta Ver
ne. Pasirodo, kad sūnus nė
ra linkęs prie to biznio. Jis 
žada įsteigti vaistinės biznį, 
arba nusipirkęs lėktuvą 
žmones vežioti.

*
Pranas ir Petronėlė Rim

kai linksmi, kad jų sūnus 
Edvardas garbingai paliuo- 
suotas iš kariuomenės.

*
Sausio 27 d. rokfordiečiai: 

Juozas ir Amelija Uzball, S. 
Varakojienė, N. Misevičienė,

vieni į kitą 
miesto dalį. o kitas net į ki
tą miestą.

Koresp.

KONTRASTAS VEIDUOSE

George E. Allen, prez. Truman paskirtas į direktorius 
Reconstruction Finance Corp., Senato Bankinio Komi
teto posėdyje. (Acme-Draugas teiephoto)

Rusijoje buvo įvesta prohi- 
bicija, geriausiais naminės 
vartotojais buvo rusų ka
riškiai. Iš tų laikų Lietuvos 
kaimo žargonas pasipildė 
nauju žodžiu “samogonas” 
(suprask savom priemonėm 
varyta). Naujiems vargams 
Lietuvą užplūdus, naminės 
pramonė ir vėl išsibujojo.

Vokiškosios okupaci jos 
metu ji buvo vadinama 
“Mondschein” — kito oku
panto atneštu žodžiu (Mon
dschein reiškia mėnasiena). 
Šis žodis gali reikšti, kad 
naminės produkcija yra at
liekama slapčiomis, nelega
liai, nakties metu. Taip pat, 
gali reikšti, kad jos para
gavus, akyse pasirodo mė-! 
nesiena. Trečiai iš eilės oku-i 
pacijai užėjus, Mondschein, i 
greičiausiai, ir vėl netrukus 
virs samogonu.

Gaunami iš Lietuvos pra
nešimai rodo, kad rusiškas l 
okupantas itin sunkiai susi
valdo nepamėginęs samogo- 
no. • *

Pačiam vidurmiesly
Negras banditas padarė 

“hold up” Telenews teatro 
157 N. State tikietų parda
vėjai. Pagrobė $125.

Dažnai garbę galima nu
sipirkti gudrumu, bet ger
bimą niekados.

SKAITYKITE “DRAUGĄ 1

Maloniam palengvini
mui bandyk sį šva
rų, naujų, patikrintų 
laidų HtliuoHUot pap
rastų NtrAnų K'lų 
Tik uždėk vienų 
Jnlmflon’s B A <’ l< 
l'LAHTER'l ant pat 

skauda mos v i et os. Jo
IvelnTis vaistai palengva ŠILAM) nuga
rų, sujudina kraujo apytakų, sklųldo Jo 
piltvinimų, lengvinų skausmų, šilta mul
tino priedanga laiko šilimų viduj, o šaltį 
ninių, lengvina skausmų, šilta multino 
priedanga laiko šilimų viduj. šaltį 
lauko-—duoda nuolatinę atramų—jn'i- 
llesi puikiai! Reikalauk TIKROJO 
Jotinson A JoIiihoii pagaminto. Ar
čiausioj vaistinėj.

BACK PIASTER

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DftL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Siitlnna Montėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistu.

Naminė Produkcija 
Lietuvoje

New York (LAIC) — Yra 
žinoma, kad karų ir įvairių 
socialių sukrėtimų metu, pa- 
kryksta ne tiktai adminis
tracinis aparatas, bet ir žmo 
nių moralė.

Alkio, šalčio, teroro, ne
tikro rytojaus ir desperaci
jos veikiami, žmonės me
tasi j juodąjį turgų, į spe
kuliaciją, į vagišiavimą, į 
plėšikavimą ir šiaip į įvai
rius nelegalius užsiėmimus.

Ypatingai pelninga pasi
rodo naminių svaigalų ga
myba, kuri dažnai okupan
tą apkvaišina, jį padaro 
mažiau pavojingu. Nuo pir
mojo karo laikų, kai rusų-
vokiečių frontas kurį laiką REMKITE IR PLATINKITE 
stabilizavosi Lietuvoje, o KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Teorfast’as.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokiij skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinės, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sciatl- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchiai Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų ir žaizdų.

Siitlnna Montls parsiduoda po 12.00 
if. dideli pilnų stiklini puoduku. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesinu 1 —

SDCTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
SDCTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS

GERA MOKESTIS 
Marąnette Food Industries

59 E. Illinois St.

REIKIA
Saldainių Pakuofoju

AMŽIAUS 18 IKI 40
PATYRIMO NEREIKIA

6 DIENOS f SAVAITĘ 
VAL.; NUO 8 IKI 4:80 
Laikas ir pusė virš 40 

valandų. Atsišaukite.
JOS. H. RIGGI 

CANDY COMPANY 
3720 West North Avė.
OPERATORIŲ

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

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

(Kampas Oakley)

BŪK “DRAUGO” DRAUGU 
PATARK SAVO KAIMY
NUI UŽSIPRENUMERUO
TI “DRAUGĄ”

JONAS NORKEVIČIUS
Gyveno 3007 S. Emerald avė.

Mirė Vasario 8 dieną, 1946 
m., 10:'35 vai. vakare, su
laukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš ša
kių apskr., Griškabūdžio pa- 
rap., Barzdų kaimo.

Amerikoje išgyveno 23 m.
Paliko dideliame nuliūdime, 

žmonų Onų (po tėvais Mie- 
kiūtė), tris pusbrolius Utins- 
kus, penkias švogerkas; Mar- 
garet Justiee, Marijonų Jan
kauskas, Onų Burauskas, Ag
nės Stasiūnas, Marijonų Ma
karienę ir jų šeimas, 3 švo- 
gerius Willlam, Jonų, Juoza
pų Jankauskus ir jų šeimas, 
ir daug kitų giminių, drau
gai ir pažįstamų.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 12 d. Iš kopi. 9 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: žmona, pusbroliai, 
švogerkos, švogerial ir kitos 
giminė*.

Laidotuvių Direktorius A. 
M. Phillips, Tel. YARds 4908

turiose spalvose tinkamą įdėti į 
rėmus, kiekvienam, kuris prisius 
savo prašymus su auka, ir tiems, 
kurie prisirašys prie Šv. Judo 
sąjungos (duoklė $1.00) arba 
tiems, kurie užsiprenumeruos sau 
“Voice of St. Jude” oficiali or
ganą šios šventovės.

Šv. Judas tikrai malonus iš
pildyme maldavimų ir dėlto ra
ginant jus visus prisidėti prie 
šios Novenos ir parodyti savo 
dėkingumą šiam dideliam patro
nui.

Malonėkite prisiųsti savo No- 
venai peticijas taip greitai, kaip 
galima, kad būtų padėtos ant 
altoriaus.

Knn. Joseph M. Puiffvi, C.M.F.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

1 r įvairius kitus Į 
auksinius ir Bi-1 
dabrinius daiktus 
už Joms Prieina
mas Kainas i

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

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEVVELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

to
Join in Prayer

ST. JUDE Thaddeus
Pafron Sainl of Hopeleu Case*

SOLEMN NOVENA FEB. 23 TO MARCH 3 
Services 7:00 A.M., 3:15 and 8:00 P.M.
Whatever your trouble, however deep your 
despair, appeal to St. Jude, the Saint of the 
Impossible, with assurance of help. Join this 
great annual Novena—

0 By Mndlng In your WISH wltti sn Offnrlng, or,
By •nrolllng In ST. JUDĖ S LEAGUE (Fm $1), or.

A By subserlblng to the Cathollc Monthly, "The 
Y VOICE 0F ST. JUDE” (1 yr. $J; 2 yrs. $5)___

Free
GIFT

A LAROE ST. JUDE 
PICTUItE if you »«nd — 
□ Your WBH t OfUrlng, or, 
Q Join ». or,
ri Subrcribe lo, "Tho VOICE 
LJ OF ST. JUDE."

Chock your cholco (•)

(Tomo.

If You Do Any (or all) of the Abovo
I. You wlll rocoivo a 4-Color pieturo of ST. JUDE, 12'x 17'for framing.
J. You raHicIpirto In tfio INDULOENCES grantod by Popo Plūs XII.
3. You (baro in the prayer* of the CLARETIAN FATHERS.

Afy A<fdrou_

My Sp»ci»l Petition9_

ST. .TI DF, NATIONAL SHRINF-, 3208 East Dlst Street, See. 21, 
4'liieago 80, Illinois

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS
rF

Pirk Victory 
Bonus!

flkM Faakolon Yra Daromoa — 
Statybai, Remontavtmnl, Reflnanflavlinal — 
ANT LENGVU MMTESINTŲ UMOKAJIMŲ! 
Paalnaudokite temom* NnoMmJ^ą Kainom*. 
TAFKITE FIMAUSINIAI NEPRIEIiAUSOMI!

JAra indAUal
SK.000.00 ap-

TAUPYKITE mflnų įstaigoje, 
rflpnntlngal globojami Ir ligi Sft.l 
dranstl per Pedėral Rnvlngn and fx>an In- 
Miran<ie Corporation.. Jfls) pinigai bnn grei
tai Išmokami Jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJK7TUYIU 
FINANHIMIt IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.



g

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1834 Sooth Oakley Avė. Chicago, IUlnois
Published Daily, except Sundays, 

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.

Advertising in “Draugas” brings best results. t

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:
Metama .................................................................... $6.00
Pusei metų ................................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ........................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ........................................................................75

Užsieniuose:
Metama ............................................................................................ $8.00
Pusei metų ............................................... .  •...................... 4.50
Trims mėnesiams ........................................................................ 2.50
Pmigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Vasario 16 d. Belaukiant
I

Jau šią savaitę švęsime Vasario šešioliktąją — Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo sukaktį. Pa
sirūpinkime, kad į paminėjimo parengimus sukviesti 
daug žmonių, kad vasario 36 d. reikšmę anglų spau
doje išgarsinti, kad kalbėtojais gauti žymių valdžios 
pareigūnų. Visi šie dalykai yra svarbūs, nes lietuvių 
tauta kovoja, kad ir vėl nusikratyti rusų vergijos jun
gą ir atgauti teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius Chicagoje Lie
tuvos Nepriklausomybės sukakties paminėjimą rengia 
sekmadienį vasario 17 d. po pietų Amalgamated salėj. 
Rengiama graži programa, pakviesti žymūs kalbėto
jai, kurių tarpe bus ir meras Edward J. Kelly.

Kiekvienas lietuvis patrijotas turi laikyti svarbia 
pareiga ir pats dalyvauti tose iškilmėse ir kitus pa
raginti atvykti.

★

Pagalba Badaujantiems
Šiemet apie 140,000,000 žmonių Europoje gyvens 

pusbadžiai. Daug bus ir visai badaujančių. Iš tos prie
žasties plis ligos, epidemijos. Taip raportuoja ekono
minių reikalų Europoje komitetas.

Šia liūdna Europos būkle yra susirūpinęs mūsų pre
zidentas Truman, kuris daro planus ir atitinkamas 
rekomendacijas. Jis mana, kad amerikiečiams ir vėl 
reikės diržus suvaržyti, mažiau valgyti mėsos, ma
žiau alaus ir kitokių alkoholinių gėrimų, kad taupyti 
maistą gelbėjimui Europos žmonių nuo bado. Reikia 
manyti, kad Prezidento balsas nebus balsu šaukian
čiu tyruose. Ne tik krikščioniškoji 'artimo meilė, bet 
ir paprasčiausias žmoniškumas reikalauja eiti į pa
galbą badaujantiems.

Bet ar tik Europoje yra maisto stoka? Azijos žmo
nių būklė tuo žvilgsniu yra dar sunkesnė ir skaudesnė. 
Ir tiems žmonėms reikia ištiesti gailestingą ranką.

Tad, atrodo, kad ir vėl susilauksime racionąvimo kai 
kurių maisto dalykų. Ir nepyksime.

★

Vadina Tikruoju Vardu
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministras Er- 

nest Bevin diktatoriaus Stalino komisarus pradėjo va
dinti tikru vardu — melagiais. Jis pavadino Stalino 
delegacijos Londone pirmininką Višinskį melagium, kai 
jis įtarė anglų laikomą Graikijoj armiją remiant fa
šistus ir kenkiant taikai; jis ir kitam sovietų atstovui 
Dimitrui Manuilskiui melagiaus vardą davė, kai tas 
įtarė, jog britai vartoja savo karo jėgas prieš Indo
nezijos norinčius išsilaisvinti žmones. •

Jei visi politikai ir diplomatai išdrįstų vadinti bol
ševikų komsarus tikruoju vardu, nėra abejonės apie 
tai, jog Maskva pasidarytų žymiai sukalbesnė.

★

Organizuos Vyriausybę Korėjoj
Tarp amerikiečių ir sovietų įvyko pasitarimas, kad 

sudaryti dešimties vyrų komisiją, kurios pareiga bus
pradėti organizuoti Korėjos laikiną vyriausybę. Bus 
pakviesti į talką ir vietiniai gyventojai. Nebus lengva 
sudaryti tikrai demokratinę Korėjos vyriausybę, nes 
komsijoj lygia dalimi dalyvauja Maskvos diktatūros 
atstovai. Jei amerikiečiai norėjo sudaryti demokratinę 
vyriausybę Korėjoj, į, tą kraštą visai neturėjo įsileisti 
bolševikų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, vas. 11, 1946

Ar Pasiseks Stalinui Pralenkti Amerikiečius 
Jūroje? * V.Į

(“Draugo” specialaus korespondento pranešimas) 
šis karas davė pasauliui du milžinus: Ameriką ir 

Rusiją. Tarp jų jaučiamas draugiškumas, tačiau kiek
vienas stengiasi sustiprinti savo karines jėgas ir bazes.

Rusija dabar yra lyg milžiniška stovykla, kuri api
ma ne tik visą Aziją, bet įlenda ir vidurin Europos. 
Amerika savo kontinentą transformavo į milžinišką 
jūrinę ir orinę bazę, išstatydama savo ‘ ‘sargybiniu^” 
įvairiucse pasaulio kampuose.

Šis karas parodė, kad jūrinis ir orinis pajėgumas 
žymiai pralenkia žemės kariškas jėgas, tačiau dabar 
išradus atominę bombą, jūrinės ir orinės jėgos dar 
labiau triumfuos. \
STALINAS KEIČIA SAVO “TAKTIKĄ”

Stalinas yra gudrus ir jis suprato amerikiečių pla
nus dėl orinių bazių, tad nieko stebėtina, kad per karo 
laivyno šventę jis pasakė:

— Sovietų tauta nori matyti raudonąjį laivyną dar 
stipresniu ir galingesniu.

Ir dabar visoj Rusijoj vien tik ir kalbama apie karo 
laivyną. Rašytojai yra raginami rašyti knygas apie 
jūrininkų gyvenimą, kad liaudį paruošus idėjai, jog 
Rusijai reikalingas didelis laivynas.

štai tokiu būdu sovietai staiga pakeitė savo taktiką 
ir metėsi į laivyno atstatymą.

Bet kol jiems pasiseks, kelias yra ilgas!
RUSŲ LAIVYNAS NETURI IŠĖJIMO

Jau nuo 1905 metų Rusijos laivynas gulėjo vande
nyno dugne. Per rusų-japonų karą tolimame vandeny
ne jis, buvo visai sunaikintas. Baltijos jūroj buvęs lai
vynas turėjo eiti į pagalbą, bet jau tada geografija 
buvo prieš rusus.

Iš Kronštato išėję laivai turėjo praplaukti Skagera
ko ir Pas-de-Calais sąsiaurius, apiplaukti Afriką, Ma
dagaskarą, pro Singapūrą ir Tšušimo sąsiaurį, kur 
admirolas Togo juos visus nuskandino...

Bet jau nuo 1938 metų Stalinas pradėjo galvoti įgy
vendinti Petro Didžiojo planus: sukurti sovietišką lai
vyną. Tačiau kaip ir Petras Didysis, taip pat ir Sta
linas, ištiesęs ant stalo žemėlapį, pamatė busimojo 
laivyno likimą.

Šiaurėje ledynuotas vandenynas su savo ledais ne
leido pajudėti laivams, Baltijos jūroje Skagerako są
siaurį saugojo vokiečiai, išėjimas iš Juodosios jūros 
neįmanomas dėl Dardanelių sąsiaurio kontrolės. Net 
jei jiems pasisektų praplaukti Dardanelius, Vidurže
mio jūra skaitėsi anglų baseinu. Liko vienas išėjimas 
į vandenynus tai Vladivastokas, bet per šiuos vartus 
horizonte matėsi skaitlingų amerikiečių laivų dūmai...

Ir Stalinas, taip pat kaip ir Petras Didysis, pasijuto 
uždarytas savo prūde. Nuo tada jo politika buvo išsi
veržti į jūrą.
IR DABAR, KIEK TOLI RUSAI NUĖJO?

Prabėgo metai ir, štai, dabar rusai Ledynuotame 
vandenyne iš suomių išsikovojo Murmanską, Baltijos 
jūroj jie laiko savo rankose visus vokiečių uostus, bet 
Skagerakas, Dardaneli&i ir Gibraltaras vis tebėra ru
sams uždaryti. Tolimajame vandenyne jie atsiėmė iš 
japonų Port-Artūrą ir keletą uostų Kurilo salose. Vi
duržemio jūroje, gal būt, jie galės kontroliuoti ners 
ir netiesioginiai Triesto uostą. Ir... kas žino?... gal 
jiems pasiseks išlysti į Indijos vandenyną, per Iraną. 
Bet to jiems neužtenka. Rusai reikalauja Tripolį, Eri
trėją ir Tanžero kontrolę, o taip pat bazes Siame, In
dijoje, Nicobaroj ir Bengalijoj...

Rusų inžinieriai turi sukti galvą* kaip sukurti lai
vus, kurie turėtų tokį pat greitį ir šarvus, kaip ame
rikiečių ar anglų ir galėtų daryti tolimus plaukiojimus.
ANGLAI IR AMERIKIEČIAI DAVĖ RUSAMS PO 
KREISERĮ *

Prasidėjus karui rusų laivų statyba sustojo ir Ame
rika jiems davė patrulinius laivus, kurie pasižymėjo 
prie Leningrado ir Sebastopolio ginimo.

Dabar po karo rusai gavo iš vokiečių 3 kreiserius, 1 
lėktuvnešį, 2 lengvus kreiserius, keletą torpedininkų ir 
povandeninių laivų. Anglai jiems atidavė savo seną 
kreiserį “Royal Sovereign”, kuris buvo pavadintas 
“Archangelsk”, o amerikiečiai padovanojo didelį krei
serį “Milvvaukee“, kuris dabar nešioja “Murmanak” 
vardą.

Tačiau nežiūrint į tas “dovanas” rusų laivynas yra 
silpnas ir, kad galėtų užimti “padorią” vietą pasaulio 
jūrų jėgose, jam reikalinga dar Ledynuotame vande
nyne 10 kreiserių, Baltijos jūroje 6 kreiserių, gi Toli 
majame vandenyne jiems nėra ko lenktyniauti su ame
rikiečiais, nes niekad nepasivys.

Gal būt, vieną dieną “maršalas“ Stalinas pasivadins 
“admirolu”, bet jam niekad nepriseis komanduoti laivy
nui ir šis titulas jam gali priseiti ilgai nešioti vien tik 
kaip vardą...

Kaip sako anglai: “It’s a long, long way to go...”
Vyt. Arūnas

aLčiuv Lznz-č) uitaitjte?

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ Jį

....... ...... .....

(Tęsinys) 
O išdykėlis! grasi

no panelė Magdutė: — Rei
kėjo: įspėti — būtume pasi
ruošę.

— Taip įdomiau — atsa
kė, kaip visuomet, nušvitu
siu veidu agronomas.

— Dabar turite nufoto
grafuoti dar kartą! — suri
ko keletas balsų.

— Prašau, prašau, — kaip 
visuomet, šypsojosi agrono
mas. Visi pradėjo taisytis 
plaukus, pozas. Marytė ra
do progos prieiti prie Zo
sės, lyg pataisyti jos plau
kus.

— Zosė, ką tu sau galvo
ji! Žiūrėk, kokioj laisvoj po
zoj tave nufotografavo. Tu, 
tur būt, per savo išsiblaš
kymą nepastebi, kaip tai ne
gražu ir kaip bjauriai atro
do žiūrinčiam iš šono.

— Cha, cha, cha, cha, — 
garsiai nusikvatojo Zosė; — 
Tu durna, Maryte, — kal
bėjo pakuštom: — Tik to
kiu būdu paimsi, kurį nori, 
vyrą, jei nenori tenkintis 
studenčiukais, kaip judvi su 
Danute.

— Tuomet turi neužmirš
ti, kad esi padorioj draugi
joj. Kad mumiem nepatogu. 
Žiūrėk, net šie vedusieji vy
rai, su kuriais atvažiavo iš 
Vilniaus Julytė, blogai jau
čiasi...

— Tai kalba tavo pavy
das. Gali pasiimti savo Vy
tautą. Aš, žinai, studentais 
nesidomimi. Ir, lyg niekur 
nieko, Zosė sugrįžo į savo, 
Marytė į savo pusę.

Susiruošė fotografuotis; 
padarė gražias minas, dar 
gražesnes pozas. Daug kar
tų sėdosi — klaupėsi — sto
josi.

— Fotografuoju! — Jau.
— Kada galėsim pamaty

ti ? — daugiausia panelės.
— Niekuomet, — atsakė 

šypsodamas fotografas.
— Kodėl?
— Dėl to, kad traukiau 

tuščiu aparatu: neturėjau 
plokštelių.

— Už tokį darbą tik nu
nešti į ežerą ir išmaudyti!
— agitavo Magdutė: — ši
tiek pasirengimo! Mergai
tės! pagauti jį ir į ežerą. 
Neilgai vaikęsi, mergaitės 
pagavo.

— Pasigailėkit, pasigailė
kit! — maldavo agronomas:
— Viena pilna. Kai paleisit, 
pasakysiu — kuri.

Mergaitės atsitraukė.
— Pirmutinė! — riktelė

jo agronomas.
Visiems vėl susirinkus, ne

beliko Zosės, studentės O- 
nutės, Dūmos atstovo ir 
Slavėno. Pasklidus linksmai 
kompanijai, drūčiai įkaušęs 
karininkas Juozanavičius ė- 
mė lysti prie Marytės, kuri 
jau seniai viliojo jo akį. Be 
ilgų ceremonijų iš užpaka
lio griebė ją į glėbį ir puo
lė bučiuoti. Marytė susku
bo užsikniaubti, ir jis plekš
telėjo tik į ausį. Netoli sė
dėjęs Vytautas užsidegė: 
kirto jam į ausį ir partren
kė į žemę. Juozanavičius 
griebėsi revolverio, kurį tik 
jis ir teturėjo, ir atstatė Vy
tautui į krūtinę. Marytė žai
bo greitumu pašoko ir pri
dengė jį savimi. Tuomet ki

ti. vyrai atėmė iš Juozana- 
vičia-us revolverį ir pareika
lavo, kad tuojaus paliktų jų 
draugiją, į kurią jis šian
dien pakliuvo, ' kaip Onos 
garbintojas.

Juozanavičius ranka susi- 
glostė plaukus, užsidėjo ke
purę ir, su niekuo neatsi
sveikinęs, apsisuko eiti. Ke
lis žingsnius žengęs, atsigrį
žo į Vytautą, pagrasino 
kumščiu ir, žaibu žvilgtelė
jęs, sušuko:

— Mes dar susitiksim!
Nuo tų žodžių visiems pa

sidarė šiurpu. Marytė išba
lo. Visi sumišo.

— Kas jis toks? Kas jį 
pakvietė į mūsų tarpą? — 
klausinėjo kits kito.

Ona, jį pasikvietusi, ne
galėjo nieko tikro apie jį 

* pasakyti, žinojo tik, kad 
Petrapilyje jis atvažiuoda
vo pas ją automobiliu, va
dindamas jį savu, ir vežda
vosi ją pavažinėti. Apkrau
davo saldainiais. Tai visa, 
ką ji galėjo apie jį pasaky
ti. Kartais jis ateidavo stu-

KEISTOS VEDYBOS

Eleanor Mager, iš Fitch- 
burgr, Mass., kuri balandžio 
mėnesį susituoks su SzSgt. 
V. Tobias iš Bunjer Hill, 
Kas. Vedybos keistos dėlto, 
kad jiedu nėra viens kito 
matę. (Acme-Draugas tele- 
photo)

dento uniformoj ir būdavo 
tarp lietuvių studentų. Au
tomobiliu atvažiuodavo daž
niausiai rusų karininko uni
formoj.

Į Oną visi gana keistai 
pasižiūrėjo. Visi tylėjo.

(Bus daugiau)

J
1902 - 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

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

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 471 h STREET TEL. YARDS 6765—1381

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

z?

1

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZ ĮKAITIS
„------ ------------------------- ------  ■ JT

dfc*5*i---------------------------- ----JL-------^4. ....... i

iAPGiTI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC -1150 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaL vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242 
~ ' 8 i "'■* -I.",",...... -
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
BALF Sandėlyje Sausio 
Mėnesy Gauta 
50,000 Svaru

(Dedąme tik Chicago ir 
apylinkės skyrių pasiųstas 
aukas — Red.)

BALF skyriai, parapijos, 
draugijos ir pavieniai asme
nys j BALF sandėlį; įvairius 
daiktus tebesiunčia. Per sau
sio mėn. daugiausiai gauta 
maisto. Gaila, kad kai ku
rie popierinėse dėžėse siųsti 
maisto produktai išbirę, o 
stikliniai indai sumušti. Siun 
čiant prašome gerai surišti, 
nes gauname pairusių, dėžių, 
išbarstytų miltų, kavos, ma
karonų, cukraus ir t.t. Vie-

Piliečiai Veikia

Aleksūnas. Valgius prirengė 
mūs narė Kazimiera sloge- 
rlenė, gi patarnavo mote
rys: Helen Cherry. Bernice 
Liakas ir Adele Cherry. Tar- vadais
pe pagerbtų grabnešių bu- Draugijos susirinkimuose 
vo. Benešiūnas, Jenkevičius, esįį daug pranešimų iš ki- 
Strelkauskas, Jesev ieiU3, Ra. j organizacijų ir politikos 
dzevičius, Molis, Kazlauskas,; veįkįmo
Shemežis, Mažeika, Budo, 
Brazauskas ir Rapšys. Kar
tu buvo pagerbtas laid. dii. 
S. D. Lachavvicz.

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos Klubo naujų 
narių vajus eina pilnu smar 
kurnu. Pirmas kareivis pa
sinaudojęs nemokamu įsto
jimu, buvo: Juozapas R. Cher 
ry iš Brighton Parko, gi 
pirma moteris pasįnaųdojus
už pusę įstojimo buvo Ądele Serga 
Cherry, žmona nario Anta
no. Prie klubo priklaus j J.
R. Cherry ir jo žmona Ele
na. Iš jaunų porų priklauso: 
Antanas ir Brunė Liakai, sa 
vininkai Mid-West Jevvelry 
ir Music krautuvės, 2049 W.
35 St.; Petras ir Kazimiera 
Šlogeriai; Cicero duonos pri
statytojas Jonas Balnis ir

Koresp.

Iš Šv. Aniano Dr-jos 
Veiklos

Cicero. — šv. Antano Dr- 
jos mėnesinis susirinkimas 
buvo vas. 3 d. Tai buvo la- 

jo'žmo’nrM"arijo"na.-29ro W. jįai gausingas susirinkimas.
nu atveju siųstas stiklinta- 40 st-i Antanas ir Darata k”d“ t^-adeda^usiprasi"

Macėnai; Juozas ir Ona Ok-lfanLs.’ Kaa Pracleaa susipras 
sai; Vladislovas ir MarijonaI f1; Clcer° vyral Pamate- 
Ivanauskai, sav. vyrų dra- kltaIP ma3ų d™uSW ve*‘-

me inde medus ne tik išsi- 
liejo, kas jau yra nuostolis, 

j bet didesnis nuostolis — su 
j juo siųstieji rūbai buvo su- 
’ teršti, sulipę net ir išvalyti 

sunku.
S Nežiūrint ką siunčiate, ge

riausias būdas viską siųsti 
gerai su pakavus Tnedinėse 
dėžėse. Praktiška siųsti sunk 
vežimiais-trokais tenka tik 
vietoje užkrauti, o prie san
dėlio nukrauti; mažiau pavo 
jaus siunčiamiems daiktams 
pabirti.

Per sausio mėn. į BALF 
sandėlį gauta iš šių vietų 
rūbui, maisto, knygų sva
rais: 1 ;

Chicago, Ilk, Melrose Pk„ 
BALF skyrius — 500 sv.

E. Chicago, Ind., Šv. Pran
ciškaus parapija — 28 sv.

Gary, Ind., kun. J. S. Mar- 
tis — 637 sv.

Grand Rapids, Mich., Pe- 
ter Medlin — 11 sv.

Indiana Harbor, Ind., Mrs. 
P. Danusas ir Mrs. J. Jo- 
cis — 23 sv; J. Jurgutis — 
14 sv.; Mrs. Paulauskas — 
86 sv.

Kenosha, Wis., BALF 103 
skyrius — 2,100 sv.

Kevvanee, Ilk, Mrs. Ursula 
Zalumski — 38 sv.

bužių krautuvės, 2252 West 
Cermak Rd , ir kiti.

Klubas laiko susirinkimus 
kiekvieną 4-tą nedėldienį mė 
nėšio, J. Budos Węst Side 
salėj. Kitas sus-mas įvyks 
vasario 24 d., 12:30 vai. po
piet. Aplikacijas ar daugiau 
žinučių gali suteikti rašt. 
James R. Cherry, 4534 So.
California Avė., Chicago 32, 1 
Ilk parašykite jam. 
Pagerbtu.vės

Grabnešių pagerbtuvės į- i 
vyko tuojau po metinio sus-' 
mo. Programai vadovavo 
pirm. V. Duoba. Komisijoj, 
kuri viską prirengė, buvo 
fin. rašt. Petras šlogeris, 
vioe pirm. Jonas Simanavi
čius, teisėjas S. žičkus ir K.

Melrose Park, III., 
Brosmsk — 21 sv.

Mr.

Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., Warehouse, 
101 Grand Street, Brooklvn 
11, N. Y.

Vyrą nušovus
išteisinta

Lovina Warren, 22 metų, 
kuri gruodžio 9 d., iškilus 
ginčui su savo vyru, tarna
vusiu kariuomenėj, ir besi
grumiant už revolverį, nu
šovė vyrą, kriminalio teismo 
džiūrė išteisino. Džiūrėj bu
vo vienuolika moterų ir vie
nas vyras.

MARIJONA
SABOCKIENĖ

(po tėvais Stravinskaitė)
Gyveno 32 41 So. Green St.
Mirė Vasario 8 dieną, 1946, 

4:30 vai. po pietų.
Gimusi Lietuvoje.
Kilo iš Tauragės apskričio, 

Gaurės parapijos, Rudžių kai
mo,

Amerikoje išgyveno 46 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Aldoną., du brolius: 
Antanu ir Petrą ir jų šeimas 
ir daug kitų giminių, draugų 
Ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanicą Avė.

Laidotuvės’ įvyks antradienį, 
vasario 12 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio (Sarapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sieUi. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Duktfi, broliai ir kitos gi

minės.

Laidotuvių Direktorius A. 
M. Phillips, Tel. YARds 4908.

biznierių ir profesijoualų.Į mas bus didžiausias iš visų gegužės 5 d. bus net keli Skautai darbuojas 
Draugijos nariai didžiumoj|buvusių. Iw *
yra parapijos komiteto na- j po visų pranešimų A. Ber-
riais ir kitų organizacijų | nadišius atėjo su dovana 

draugijos nariams, t. y. su

Šiame susirinkime svar
biausiu reikalu buvo ruo
šiamas vakaras gegužės 26 
d., parapijos svetainėj. Ko
misijoj yra: M. Jokubąus- 
kis, A. Papalius, A. Zaka-

$5, kurie buvo leisti laimė
jimui (po dolerį). Laimėto
jai buvo: J. Kavaliauskis, 
S. Paseckis, J. Kasulaitis, 
J. Zaura, J. Spranaitis.

A.. Bernadišiui išreikšta 
padėka už dovaną. Vėliau 
bus daugiau parašyta apie 
A. Bernadišių.

Visus susirinkimus dabar

biznieriai vienu kartu. 
Sekantis susirinkimas bus

Antano B. Petkaus, laidotu
vių direktoriaus, vardu.

Po susirinkimo valdyba ir 
keletas veikiančios komisi
jos narių pasitarė apie dnr. 
r'Draugo” koncertą, kad, 
mūsų draugijos nariai daly
vautų koncerte. Nutarta pa
kviesti draugijos narius per 
“Draugą”, kad jie skaitlin
gai dalyvautų koncerte.

A. Valančius

Chicago skautai paskelbė 
vajų sukėlimui $164,000 fon
do. Pranešama, kad jau su
rinkta $100,000.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ras. Sakė, kad šis parengi-1 turėsim vardan biznierių, c

mo negalima išjudinti. Tik 
tada draugija nenustos vei
kusi, kada visi pradėsim 
lankytis į susirinkimus bei 
parengimus.

Daug yra naujų sumany
mų ir patarimų. Pavyzdžiui, 
mūsų draugija per du šių 
metų susirinkimus įeigų tu
rėjo septynis šimtus dolerių. 
Tas parodo, kad draugijos ■ 
turtas auga. -I

Kitas naujas dalykas, tai 
kad mūsų draugija turi daug

ONA URBELIENE 
(po tėvais Tautkiūtė)

Gyveno 1221 N. 32nd Avė., Melrose Park, 111.
Mirė Vasario 9 d., 1946 m., 3:30 vai. ryte, sulaukus 49 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Krekenavos pa* 

rap., Petriškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Augustą, sūnų Adolfą 

tir marčią Harriet, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paiko brolį Mykolą, brolienę ir jų šeimą, 
3 seseris Genovaitę Pazikevičienę, Anastaziją Markauskie
nę ir Salomiją Bobįnienę ir jų šeimas.

Priklausė prie Šv. Onos draugijos ir Moterų Sąjungos 60ltos 
kuopos.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 115 Broadvvay, 
Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks antradienį, Vasario 12 d., iš koplyčios 
10:00 vai. ryto bus atlydėta į Mt. Carmel parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nulūdę: Vyras, Sūnus, Marti ir Giminės.
Laidotuvių Direkt. Bormann, Tel. Melrose Pk. 714.

PLATINKITE “DRAUGĄ

B. A. LACBAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi {Mūsų Įstaigą!

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

D augt Iii Lietuvių yra pilnai 
patenkinti toii mena iedevrait, 
kuriuot mei padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
#27 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEV 6103 

(Įstaiga randabi netoli Grand Avenue)

lt

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

Cicero, Iii. Mirė Vasario S d., 
1946 m., 11:10 vai. ryte, sulau
kęs pusės amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje. Kilo iš Panevėžio aps
kričio. Panevėžio parap., Kleip- 
šių kaimo. Amerikoje išgyveno 
38 metus.

Paliko dideliam© nuliūdime: 
Žmoną Anastaziją (po tėvais 
Ugenčius; 3 dukteris Stelle, He
len ir Albertą: 3 pusbrolius ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoj^ seserį Bar
borą Zostutienę ir jos šeimą.

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

Laidotuvės įvyks antrad. —■ 
Vasario 12 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus at
lydėtas į šv. Antano parapijos, 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmoną., Dukterys.
Pusbroliai ir Visos Kitos Gimi
nės.
..Laidot. Direkt. Antanas P. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

—
SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

IKUMKR

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

PETKUS
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 finansiškam stoviai prieinamas 1

NORIU PIRKTI 

U$ CĄSĘ:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN1

(Alesauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Kenčlantlejl nuo senu, atdarų 
ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias talz-
das. Vartokite JĮ Irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų Ir sutrūkimu 
prašalinlmui, Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po fl.UO, 1.75, ir 3.00.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog p—

LEGULO
1641 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radi o Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 
Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 
dicnąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

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

Telephone YARds 1419

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

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

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
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

i
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Pilkas ir vienodas

Lietuvių gyvenimas Belgijoje
DŽIAUGIAS, KAD AMERIKOS LIETUVIAI VISOKE

RIOPAIS BCDAIS PADEDA VARGSTANTIEMS 
PABĖGĖLIAMS. LICDNO KCČIOS. LIETUVIŠKAS 
LAIKRAŠTIS KAIP DUONA.

Detroit, Mich., lietuvių vei
kėjas ir “Draugo” skaity
tojas Ūsorius šiomis dieno
mis gavo laišką nuo vieno 
savo giminių iš Belgijos, kur 
pabėgo iš Lietuvos kuomet 
artinosi komunistų antplū
dis. Žemiau paduodame 
svarbesnes ištraukas:

“Pirmiausia labai dėkoju 
už laiškus, pinigus, laikraš
čius ir dokumentus kuriuos 
jau gavau, beveik vienu kar
tu. Viską gavau pilnoj tvar
koj, nieko nežuvo ir nesu
gedo. Tie popieriai polciijai 
yra labai geri. Nežinau, 
brangieji, kaip reikės jums 
ir atsidėkoti tokiu jūsų geru
mu.

“Dabar Belgijoje Šurnas 
lyg praėjo ir gabenami tik 
rusai ir ukrainiečiai. Bet ką 
gali žinoti ar nepasakys kad 
rytoj išvažiuokite visi, kur 
norite.

“Už pinigus, kuriuos at
siuntėt, ir kurių turiu jau 
10 dolerių, tai yra 450 fr„ 
noriu pirkti tuflius-batelius. 
Už 450 frankų jau bus ne
blogi tufliai su odos padais. 
Popieriniai arba ciratiniai 
kainuoja nebrangiai, bet kai 
sušlampa — baigta, šiaip

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd. 
Chieago, III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKATNAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom

PARDIODAM NAI'Jl'S RAD1OS

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
7757

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Ave.,(j Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

dar Belgijoj krautuvėse la
bai brangu.

“Buvau jau sutaupęs 
2,000 frankų. Siuvausi kos
tiumą, o kiti išėjo per šv. 
Kalėdas ir Naujus Metus. 
Buvom susirinkę Bruselyje 
apie 15 lietuvių prie bendro 
stalo.

“Namie, kur aš dabar 
dirbu, tai buvo liūdnos Kū
čios. Padėjo ant stalo bulbų 
lėkštę su daržovėm, pora 
biskytų, pusę stiklinės vyno 
ir viskas, šios Kūčios buvo 
liūdniausios mano gyvenime. 
Nebuvo šieno ant stalo, nei 
Dievo pyrago-plotkelių.

“Bendrai čia Belgijoje mū
sų visų lietuvių gyvenimas 
pilkas ir vienodas. Visą lai
ką gyvenome daugiausia 
gandais, ką kiti pasako. 
Prancūzų laikraščiuosiu apie 
mus lietuvius nieko niekada 
nerašo.

“Dabar mums akys atsivė
rė. Pamatėm, kaip pasaulis 
rūpinasi" lietuviais ir kiek 
Amerikos lietuviai padeda 
vargstantiems lietuviams.

“Laikraščius padalinau ir 
kitiems, kai tie perskaitys 
dar kitiems ir t. t.

“Mes jau 2 metai kaip ne
sam skaitę lietuviškai, tai 
dabar mums kaip duona, ne
žinai net iš kur pradėti skai
tyti. Visos žinios įdomios 
visos naujos.

“Aš ir kiti lietuviai jums 
labai dėkojame už spaudą ir 
prašom Dievo, kad jums 
duotų laimės ir ilgo gyveni
mo”.

Pašte dirbs veteranai
Washington. — Iš patiki

mų šaltinių pranešama, kad 
visuose U. S. paštuose reika
lingos tarnautojų vietos bus 
užpildomas pastarojo karo 
veteranais.

Apskaitoma, kad Amer. 
Jungt. Valstybėse yra 400, 
000 narių Mokyklų Tarybose 
(Board of Education).

“GOOFIEST“ SKRYBĖLĖ

Rosa Rausch, iš Chieago, “gosfiest” skrybėlių kontes- 
te, Hollywood, Calif., laimėjusi $1,000 pirmą dovaną.
(Acme-Draugas telephoto)

VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Rossini pianas
pardavimui

Stockholm, Švedija. — 
Pianas, kuriuo Rossini para
šė muziką operoms “Barber 
of Seville”, William Tell” ir 
daugelį kitų veikalų, dabar 
parduodamas iš varžytinių. 
Šis pianas Rossiniui buvo pa
dirbtas 1849 metais. Asmuo, 
kuriam buvo paliktas pianas, 
mirė.

Pavogė kareivio 
koją

Philadelphia, Pa. — Igna- 
tius Miedzviecki, pastorojo 
karo veteranas, iškėlė bylą 
J. Galzarano, namų savinin
kui, kuris už nuomą parda
vęs Miedzvieckio rakandus, 
sykiu ir dirbtiną kareivio ko
ją Nedzvieckis kojos neteko 
kare, Pacifike.

Rado Hitlerio 
vėliavą

Berlynas. — Plon mieste
lyje, Schlesvvig-Holstein apie- 
linkėje, rasta asmenines vė
liavos Hitlerio ir Kari Do- 
nitz, laivyno viršininko. Vė
liavose svastikos ženklai ir 
vokiškai arai išsiūti auksu. 
Hitlerio vėliava būdavo iške
liama tik ten, kur jis apsis
todavo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PRANEŠIMAS
ANTHONY WALON 

(Valūnas)
U. S. DEPUTY COLLECTOR

— P i 1 d y s —
TAKSŲ BLANKAS

DIENRAŠČIO 'DRAUGO' OFISE
— N U O —

Vasario 18 d., 1946 metais
— I K I —

Kovo 1 d., 1946 metais
KASDIEN nuo 9-tos vai. ryto Iki 5-tos vai. vakaro, 

išskyrus šeštadienius.

Pasinaudokite lojo Patarnavimu!

Barzda ir plaukais
sukrovė turtą

St. Louis, Mo. — šiomis 
dienomis čia mirė barberys 
Edvin Wilkinson, biznyje iš
buvo 60 metų. Probate teis
mas rado, kad jo turtas sie
kia $207,584.

50 miliony yard šilko
Tokyo. — Amerikos oku

pacinė kariuomenė neužilgo 
galės pirkti Japonijoj 50 
milionų yard’ų šilko einant 
sąjungininkų autorizavimu 
paliuosuoti iš užšaldymo šil
ko siūlus, kad fabrikai pa
gamintų šilkinio audeklo.

20 miliony į savaitę
Washington, D. C. — Ve- 

terans Administration pra
neša, kad savaitėj pasibai- 
gusioj sausio 25 d. bedar
biams kareiviams pasiųsta 
839,894 čekiai, kurių bendra 
suma siekia $20,825,767.

Kelias įgriuvo i jūr?
Cannon Beach, Ore. — 50 

pėdų ilgumo kelio — US 101 
įgriuvo į jūrą. Laimei nepa
sitaikė tuo metu važiuoti jo
kiam automobiliui.

Pirmas aliejaus šulinys A- 
merikoj buvo iškastas 1892 
metais šalę Los Angeles, 
Calif.

Civiliai atomo 
energija kontroliuoti

Vasario 25 d., Orchestra 
Hali šaukiamas mitingas, 
kuris reikalaus, kad atomo 
energija būtų pervesta civi
lių kontrolei.

Kalbėtojais bus: senato
rius Charles W Tobey (R., 
New Hampshire); kongr. 
Helen Gahagan Douglas. (D., 
California); dr. Harlow Sha- 
pley, direktorius Harvard 
Observatorijos; Norman Cor 
vin, rašytojas; dr. Reuben 

/G. Gustavson, vice preziden
tas Chieago Unviersiteto; ir 
dr. C. Urey, prof. Chieago 
Universiteto ir laureatas No- 

i belio premijos fizikoj.

228 nelegalių 
saliūnų

John H. Lyle, buvęs mies
to teisėjas, kalbėdamas En- 
glewood gyventojų mitinge, 
pareiškė, kad toje apielinkė- 
je 228 saliūnai nelegaliai da
ro biznį. Buvęs teisėjas sako, 
kad pagal 1889 m., išleisto 
ordinanso, apielinkė nuo Gar- 
field Blvd. iki 79 ir nuo Hal- 
sted iki State, turi būti sau
sa.

Jis taipgi pažymėjo, kad 
daugelis saliūnų nesilaiko 
nustatytos saliūnams užda
ryti valandos.

Atkeitė savo pavardę
Prieš aštuonis metus At- 

hanasios V. Stamatopoulos, 
grekų kilmės, buvo pakeitęs 
savo pavardę į Thomas V. 
Adams.

Šiomis dienomis jis krei
pės į Apygardos Teismą pra- 
švdamas atkeisti pavardę. 
Priežastį padavė tokią: jis 
su broliu įsteigęs valgyklą 
ir nori, kad iškaboj skambė
tų Stamatopuolos Brothers, 
o ne Stamatopuolos and 
Adams.

Daugelis lietuvių vietoj iš
taisyti savo pavardes į gry
nai tautines, arba jas atkel
tus, mėgsta jas sudarkyti 
arba visai pakeisti į kaž ko
kias: airiškas ir kitokias.

'Chieago Tomorrow'
Tokiu vardu suorganizuo

tas komitetas mayoro Kelly 
vadovystėj suruošimui dide
lio festivalo ateinantį rude
nį. Į komitetą įeina daugiau
siai tie, kurie dėjo pastangų, 
kad suvyliojus UNO (United 
Nations Organization) savo 
sostinę steigti Chicagoj.

Festivalo vyriausiu tikslu 
bus padarymas galo sąvokai, 

i kad Chieago yra žaismavietė 
gengsterių ir kriminalistų.

kas nors negera
Apskrities teisėjas Ed- 

mund K. Jerecki davė Mrs. 
Cora A Graham, našlei, lai
ko iki gegužės 1 dienos pa
sisamdyti advokatą ir ban
dyti užsimokėti pasilikusius 
taksus savo šešių flatų a- 
partmentinio namo adresu 
4033 Ellis Avė. Našlė teisi
mos teismui, kad nuo 1933 
metų*, ji negalinti išnomuoti 
penkių flatų. šeštame ji pa
ti gyvena.

Taksai nemokėti nuo 1938 
metų.

Vysk. Sheil sugrįžo
Praleidęs šešias savaites ke
lionėje po Vokietiją, Italiją 
ir Prancūziją, vyskupas B. 
Sheil praeitą šeštadienį grį
žo Chicagon. Važiuoti į Eu
ropą jis buvo pakviestas 
psez. Truman, kad studijuo
ti jaunimo problemas.

Motinai išėjus jos 
vaikai vos nesudegė

Mrs. Mary Zbyinski, gyv. 
6507 S. Emerald Avė., išėju
si trumpam laikui į krautu
vę namie paliko tris vaikus 
1, 2 ir 3 metų amžiaus. Greit 
kaimynai pastebėjo namuose 
gaisrą. Nubėgę rado užrakin 
tas duris. Kol išlaušta du
rys, vienas vaikas mirtinai, 
o du lengviau apdegė.

Pasirodė, vaikai buvo pa
likti kaimynės 14-kos metų 
mergaitės globoje. Motina 
telefonu iš krautuvės mer
gaitę atleido, tik išeinant 
liepė duris užrakinti, nes sa
kė greit grįšianti namo.

Jos vyras yra karo tar
nyboje.

Mayoras švaros 
klausimu

Per radijo mayoras krei
pės į gyventojus, kad padėtų 
miesto vyriausybei palaikyti 
švariai gatves ir alleys. Jei 
kiekvienas namų savininkas 
žiūrėtų, kad išmatos nebūtų 
bet kur metamos, kad aplink 
namus nebūtų popierų, ma
žiau būtų žiurkių. Mayoras 
sako, kad išmatų išvežimui ir 
švaros palaikymui šįmet bus 
išleista pusdevinto milijono 
dol.

Paminklas karo 
veteranams

Lake Forest, Chieago prie
miesčio, valdyba nutarė pas
tatyti Bendruomenės Rūmus 
(Community House) — pa
minklą žuvusiems pastarame 
kare.

Rūmai kainuos $400,000.

Ugniagesiai tik 
žiūrėjo

Gatvekarių barnės aikštė
je, prie 79 ir Harvard gatvių, 
suvažiavę ugnegesiai tik žiū
rėjo, kaip degė penki medi- 

1 niai gatvekariai. Visi tie gat- 
vekariai jau buvo' netinkami 
vartojimui, dėlto sudeginti.

Skymas nepavyko
Policija suėmė tris vyrus 

ir dvi moteris, kurie buvo 
sudarę skymą pinigų mainy
mo kontorose iškeisti netik
rų čekių $20,000 sumai. Na- 
than J. Warren gyv. Stevens 
Hotel, sakoma, buvęs “sme
genys” to skymo.

Raitas pikietininkas
P. J. Moreley, Gary, Ind., 

gyventojas, vienas Camegie- 
Ulinois Steel Corooration 
streikuojančių darbininkų, 
raitas ant arklio atjojo pi- 
kietuoti. Iškaba buvo paka
binta ant arklio snukio.

Kas bus toliau..
Patrick Kerrigan, 41 m., 

Felonv teismo nubaustas 60 
dienų j kalėjimą už užpuoli
mą ant žmonos su peiliu. Vos 
mėnuo kai vedę.

/ mus
X Jonas Gaigalas ir Vy

tautas Repšys, jaunuoliai, 
šiuo metu gyvena Švedijoj 
(adresas: Jonas Gaigalas, 
Falun Garfvaregatan 16, 
Sweden) nori susirašinėti 
su Amerikos lietuviais, ypa
tingai su lietuvaitėmis, kad 
užmezgus draugingumo ry
šius. Abiejų jaunuolių tė
vai yra prieš karą gyvenę 
Chieago ir buvę “Draugo” 
skaitytojai. Ir Lietuvon 
jiems grižus “Draugas” bu
vo siunčiamas.

X Pranciška Šliogerienė, 
iš West Side, yra viena pir
mųjų Aušros Vartų parapi- 
jonkų, užauginus pavyzdin
gas dvi dukteris, Adelę ir 
Bronislavą ir sūnų Petrą, 
šįmet balandžio 7 d. minės 
25 metų našlystės. Ji yra 
garbės narė Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Dr-jos ir Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Dr-jos. Be to, yra ne
nuilstanti darbininkė drau
gijose ir parapijoj bei rė
mėja kilnių darbų.

X Antanas Brencius, sū
nus Antano, iš Skaudužių 
km., Navarėnų vai., Telšių 
apskr., tarnavęs Kaune, e- 
vakuotas iš Lietuvos dabar 
gyvenąs Vokietijoj, ieško 
savo krikšto tėvo ir dėdės 
Domininko Brenciaus, gyve
nančio Chicagoj. Adresas 

i Ant. Brencius 33(131) D 
Camp, Blomberg (Lippe), 
Bruch Str., 7 Nr. 1. Germa
ny.

X Leo Budaitis, sūnus 
vestsaidiečių Stanley ir O- 
nos Budaičių, 2316 S. Hoyno 
Avė., vienas tarpe 46 karo 
veteranų, pirmiausiai išlai
kęs kvotimus į specialius 
Chieago patrolmenus. Ka
riuomenėj jis tarnavo liuos- 
noriu ir buvo ni1? ariu poli
cininku. ,

X Dain. K. Sabonis, Visų 
Šventųjų parapijos vargoni
ninkas, su būriu savo cho
ristų vasario 17 d. vvksta 
į Ind. Harbor, Ind., iŠDildvti 
programą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties pa
minėjime, kurį) rengia Lake 
Ccunty Amer. Lietuvių Ta
rybos skyrius. Paminėjimas 
bus Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos salėj, 3903 Fir St.

X ALRK Federacijos Chi
eago apskrities šaukiamas 
seimelis įvyks kovo 17 d., 
sekmadienį, šv. Jurgio para
pijos salėj. Visos draugijos, 
klubai ir organizacijų sky
riai prašomi iš anksto rink
ti atstovus.

X Kazimieras Šatas, se
niau ilgus metus turėjęs 
krautuvę prieš lietuvių baž
nyčią Brighton Park, šiomis 
dienomis pirko apartmenti- 
nį namą adresu 4701 West 
12 St. Jis yra narys-rėmė- 
jas lietuvių draugijų ir jau 
ketvirtas metas kaip dirba 
Loretto ligoninėj

X Mykolas Vaznis, žino
mas Town of Lake darbuo
tojas, ilsisi ir sveiksta šv. 
Kryžiaus ligoninėj po ope
racijos. Tikimės, neužilgo 
parvažiuos namo.

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

“Draugą”


