
BB'T'ugaš"

The LJthoaaliui Daily Frien^^,
PITB1USHED B T THE LITKUANtAN 

CATHOUC PRESS SOCLETT O
2334 s' CSkley Ave„ Chicago, III

Telephoae Canal 8010—8011
Th« moot Influentt&l A 

Uthuantan Daily ln America

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

-Abraham Lincoln

No. 35 Price 3 cents Chieago, Illinois, Antradienis, Vasario (Feb.) 12 d., 1946 m. Kaina 3 centai Voi. XXX

KOLUMBO VYČIAI PASISAKO UŽ LIETUVOS LAISVE
Mano Laivu Vairuotojai Sutiks 

Dirbti Algų Deryboms Vykstant
NEW YORKAS, yas. 11. 

—Sustreikuoti; tugboat ben
drovių ir unijos atstovai 
šiandien susitarė arbitruoti 
New Yorko uosto streiką. 
Abi pusės spėja, kad sutar
tis bus priimta.

Sutartyje numatoma:
—3,500 darbininkų sugrį

žti į darbą tuojaus po pasi
rašymo arbitracijos sutar
ties.

—Algos sutartis pasiekta 
derybose galios nuo sausio 
1 d., kuomet senoji sutartis 
išsibaigė.

—Valdžios perėmimo įsa
kymas bus nukeltas po to, 
kai abi pusės susitars derė- 
tis.

Mayoras, William O’Dwy- 
er sakė kuro trūkumo krizė 
nesibaigs darbininkų grįži
mu, ir jis neskaitys streiką 
baigtu, kol nebus New Yor- 
ke pakankamai aliejaus ku
rui.

Pratęsia Tyrimą 
Harvester Streiko

Darbo sekr. Schwellen- 
bach vakar davė valdžios 
faktų komisijai dar. vieną 
savaitę išstudijuoti Inter
national Harvester Co. strei
ką ir patiekti savo reko
mendaciją. Komisija išklau
sė paskutiniuosius bendro-

Truman Padarys Pakeitimų Valdžioje ApmuSie:Iv?fiIdvL
WASHINGTON, vas. 11. 

—Baltieji Rūmai šiandien 
pirmą kartą oficialiai pasa
kė, kad yra numatoma pa
daryti pakeitimų adminis
tracijos personale, ir davė 
suprasti, kad greitu laiku 
bus paskelbta formulė bai
gimui plieno darbininkų 
streiko.
\ Spaudos sekr. Charles G. 
Ross pasakė laikraštinin
kams, kad gali būti, jog eilė 
įvykių gali būti pranešta 
vienu kart, kas reikštų vie
ną pranešimą apimantį per

Paskelbė 3-jų Didžiųjų Jaltos Sutarti
WASHINGTON, vas. 11. 

—Trijų Didžiųjų sutartis 
dėl Tolimų Rytų, padarytą 
lygiai metus atgal Jaltoje, 
buvo šiandien paskelbta 
Washingtone, Londone ir 
Maskvoje.

Iš teksto paaiškėjo, kad 
Rusija statė kelias sąlygas 
jos įstojimui į I acifiko ka
rą: Kurile salų ir pietinės 
Sakhalin dalies pervedimą 
rusams, Anglijos-Amerikos 
paramą didžiųjų valstybių 
veto teisei jungtinių tautų 
saugumo komisijoje, ir at
skiroms UNO narystėms 
Baltrusijai ir sovietų Uk
rainai.

Paskutinė Paslaptis
Valstybės sekr. Byrnes 

nesenai teigė, kad Kurilių 
pervedimas buvo paskutinis

vės ir CIO unijos argumen
tus.

Dėl Streiko Uoste 
Pasilieka Maistas

BOSTONAS, - vas. 11. — 
Gabenimas tūkstančių tonu 
visokiu reikmenų, tame tar
ne ir daug išsiunčiamo mai
sto, buvo sulaikytas Bosto
no uoste šiandien, kuomet 
700 AFL sandėliui darbinin
kų sustreikavo 21 sandėlyje. 
Tie nuo gruodžio 1 d. reika
lauja 30 nuošimčių algų pa
kėlimo, nuo 90 centų iki 
$1.20 valandai.

Philadelnhia Liko
Be Viešo Transporto

PHILADELPHIA. vas. 11.
.—Streikas 9.655 PhiJadel- 
Ichia Transit Co. darbinin- 
i kų privertė ši-> miesto gy
ventojus vartoti savo auto
mobilius arba eiti pėstiems 
i darbą ir kitur. Automobi
liu susikimšimas buvo toks 
didelis, kad reikėjo iššaukti 
daugiau policijos tvarkyti 
judėjimą gatvėse.

CIO unija šaukė streiką 
kuomet nepavyko derybos 
išgauti 25 centui valandai 
algų pakėlimą ir kitas nuo
laidas. Bendorvė pasiūlė 12 
centų pakėlimą.

sonalo atmainas, plięno 
streiko baigimą ir kainų- 
algų formulę.

Trumanas Nepasakė
Prez. Trumanas šiandien 

kalbėjosi su savo vadais 
kongrese per suvirš valan
dą, bet nė vienu žodžiu ne
priminė pakeitimus vyriau
sybėje.

Šen. Barkley sakė dau
giausiai kalbėtasi su Prezi
dentu apie administracijos 
pasiūlymus, inimant pasko
lą Anglijai ir pratęsimą 
OP Administracijos.

karo meto sutvarkymas, 
kuris buvo nepaskelbtas pa
sauliui.

Tarpe kitko buvo sutikta 
palaikyti dabartinę padėt j 
Mongolijoje, ir sugrąžinti 
Port Arthur Rusijai kaipo 
laivyno bazę it sutarptau- 
tintį Dairen uostą.

KALENDORIUS
Vasario 12 d.: Lincoln

diena; ftv. Benediktas; se
novės: Gintenis ir Deiman
tė.

Vasario 13 d.: 8v. Kotry
na iš Ricei; senovės: Rauda 

j ir Ugnė. t

ORAS
Apsiniaukus. Snieguliuos. 

i Nebus didelės atmainos.

TEISMAS ATSISAKĖ 
IŠGELBĖTI HOMMA

WASHINGTON, vas. 11.
—Vyriausias Teismas šian
dien atsisakė kištis į Mani
la teismą, kuris pasmerkė 
japonų lt. gen. Homma su
šaudymui.

MANILA, vas. 11. — TA. 
gen. Masabaru Homma bu
vo militarinio teismo šian
dien rastas kaltu daromais 
karo kriminalu kaltinimais 
ir nuteistas sušaudymui.

Kramer Pasakė Anie 
Japonu Karo Notę

WASHINGTON. vas. 11. 
—Laivyno kapt. A. D. Kra
mer pareiškė Pearl Harbor 
komitetui, kad iis įteikęs 
adm. Harold R. Starkui nuo
rašus paskutinio janonų. di
plomatinio pranešimo nu
rodančio nutraukimą ryšių 
su U.S., apie penkias valan
das. pirm Pearl Harbor ata
kos.

Komitetas girdėjo, kad 
civilė darbininkė Mrs. Ed- 
gers padarė apytikrį verti
mą japonų šnipo pranešimo 
nustatančio kodeksą rapor- 
tavimui U.S. laivų judėiimo 
Pearl Harbory. Ji anksčiau 
sakė pridavusi tą vertimą 
Krameriui prieš pietus gruo
džio 6 d., bet Kramer sakė 
jis nematęs jo iki gruodžio 
8 d.

Lietuvį Gydytoja
Dr. Peter J. Bartkus, 6942 

S. Maplewood av., pats va
kar tapo pacijentu kuomet 
du negrai užpuolė jį prie 
Union park ties Randolph, 
apdaužė jį ir atėmė $150. 
Policija nuvežė dr. Bartkų į 
North avė. ligoninę.

Policija Šaudė i

Demonstrantų Minias
CAIRO, vas. 11.—Egiptu 

policija šiandien šaudė į 
anti - britus demonstrantus 
Aleksandrijoje, Mansoura ir 
Shebin EI Kom miestuose. 
Raportai sakė keli asmenys 
buvo užmušti.

Policija padarė kratą na
cionalistų laikraščių Al Mir
si ir Al Wafd ei Mišri ir iš
nešė laidas, kuriose buvo at
pasakota studentų demons
tracijos savaitės gale, ku
riose vienas asmuo žuvo ir 
apie 100 sužeisti.

Churchillis Atidėto 
Grįžimą i Florida

WASHINGTON, vas. 11. 
—Winston Čhurchill atidėjo 
savo grįžimą i saulėtą Flo
ridą iki ryt dienos, ir apsi
gyveno Anglijos ambasado
je, kur ilsėsis ir pasišnekės 
su savo senuoju draugu 
Earl of Halifax, pasitrau
kiančiu ambasadorių Ameri
kai.

PAKELYJE I AMŽINĄJĮ MIESTĄ

J. E. Arkivyskupas Edward Mooney (dešinėje) iš 
Detroit, ir Samuel A. Stritch iš Chicago, naujai paskirti 
kardinolai, atsisveikina pirm įlipsiant į lėktuvą Romulus 
aerodrome, Detroite, kelionei į Airiją, Prancūziją ir Ro
mą, kur jie bus įvesdinti kaipo Romos Katalikų Bažnyčios 
kardinolai. (Acme telephoto.)

Kardinolai Stritch ir Mooney iš 
Paryžiaus ŠĮryt Skris Romon

PARYŽIUS, vas. 11.—Di
dysis raudonas ir sidabrinis 
lėktuvas vežąs Samuel Kar
dinolą Stritch į Šv. Sostą 
šiandien nusileido Prancū
zijoje. Kardinolai Stritch ir 
Mooney nakčiai apsistojo 
Grand Hotelyje, Paryžiuje. 
Anksti ryt rytą Jų Eminen
cijos išskris į Romą.

Ryte lėktuvas su kardi
nolais. nusileido Airijoje, 
kur aerodrome prelatus su
tiko ministras pirmininkas

Rinkiminėse Riaušėse
Žuvo 6 Argentiniečiai
BUENOS AIRES. vas. 11. 

—Naujose grumtynėse tar
pe priešingųjų pusių prezi
dento rinkiminėj kampani
joj, šeši asmenys buvo už
mušti ir daug sužeista šiau
rinėse ir vakarinėse provin
cijose.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Senato darbo komisija atidėjo streiko kontrolės svar

stymą kol bus išklausyta pravestas Case bylius.
—Šanghajuje pradėta teisti 18 japonų karių ir civiliui 

kaltinamų nužudymu trijų B-29 lakūnų.
—Skerdyklų unijos nepasisakys dėl faktų komisijos 16 

centų rekomendacijos kol nebus darbininkams pinigais 
mokama rekomenduotasis algų pakėlimas.

—CIO-UAW viršininkai sakė General Motors streikie- 
riai negrįš kol negaus daugiau negu I8V2C pakėlimo.

—J. Stalinas “išrinktas” atstovu į aukščiausiąją S.S.- 
S.R. tarybą iš Maskvos apygardos.

—Tugboat streikierlai New Yorke sutiko grįžti į darbą 
vykstant deryboms. Laukiama bendrovių atsakymo.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Eamon De Valera.
Patinka Skristi 

Skridimas buvo pertrauk
tas aštuonias ir pusę valan
das vakar Detroite, kuomet 
prisėjo pataisyti lėktuvo 
dalį. Skridimas per Atlantą 
prasidėjo iš Gander, New- 
foundland 3:30 vai. ryte.

Belaukdamag lėktuvo pa
taisymo Detroite, Kardino
las Stritch pareiškė, “aš 
niekad nežinojau kaip malo
nu yra lėktuvu skristi.’’

Statybos Medžiaga Eis
Nebrangiems Namams
WASHINGTON, vas. 11.! 

— Namų administratorius 
Wilson W. Wyatt sakė di
džiuma statybos medžiagų 
padėtų jį šalį namų staty
bai, bus nukreipta namams 
kainuojantiems $6,000 ir 

i mažiau.

Katalikų Organizacija Smerkia Rusų 
Okupaciją ir Klastingus 'Rinkimus'

Didžioji Knights of Columbus organizacija savo direk
torių bertaininiam pasėdyje Bostone priėmė rezoliuciją 
pasmerkiančią rusų okupaciją Lietuvoje ir užstojant Lie
tuvos ir lietuvių tautos laisvę ir nepriklausomybę.

Kolumbo Vyčiai yra didžiausioji katalikų vyrų organi
zacija visoje Amerikoje ir jos nariai yra vis,?kių .tauty
bių ir luomų, jų. tarpe ir įtakingose ir valdiškose vietose. 
Tuo būdu rezoliucija įgauna didelės reikšmės. Jos teks
tas čia seka:

WHEREAS, the Baltic States—Lithuania, Latvia and 
Estonia—have been deprived of their political independ- 
ence and have suffered the violation of their territorial 
integrity by the arbitrary and unjust action of the Union 
of Soviet Socialist Republics, and

WHEREAS, the people of the Baltic States have e.n- 
dured, by the hundreds of thousands, death, torture and 
enforced slave labor under the successive Nazį and So
viet occupations, and

WHEREAS, the persecution and spoliation of the weak 
by the strong it at all times repugna.nt to cur American 

į concept of fairness and decency in International as well 
as in personai relations,

BE IT RESOLVED, that the Supreme Board of Direct
ors, meeting in Boston, Mass., January 20-21, 1946, views 
with utmost abhorence the apparent abandonment of the 
Baltic States to the merciless role of the Soviet Union 

! and rejects, as did the Supreme Council in the case of 
Poland, the fiction that the present government of the 
Baltic States, based on terrorism and fraudulent elections, 
are i.n any true sense “democratic” and

BE IT FURTHER RESOLVED, that the Supreme 
Board of Directors considers the situation in the Baltic 
States one which unųuestionably calls for application of 
the principle of American foreign policy stated by Pres- 
ident Truman: “We shall refuse to recognize any govern
ment imposed upon any nation by the force of any for
eign power.”

Ši svarbi ir reikšminga rezoliucija bus atspausdinta 
sekančioje laidoje Kolumbo Vyčių organo “Cclumbia,” 
kurį gauna kiekvienas organizacijos narys, ir į valdybų 
nariams siunčiamą “News,” kuris išeina kas savaitę.

Rezoliuciją Chicagon atsiuntė Knights of Columbus 
vyriausias sekretorius Joseph P. Lamb, drauge su savo 
laišku advokatui Joseph J. Grish, kuris yra senas tos 
draugijos narys.

U. S. Padarys Pasiūlymą Išrišimui 
Britų-Rusų Ginčo Dėl Indonezijos

| LONDONAS, vas. 11. —
Anglijos Ernestui Bevinui 
atmetant rusų reikalavimą 
sudaryti komisiją kuri iš
tirtų britų kariuomenės veik 
lą Javoje, Amerikos delega
cija gavo kitą progą tapti 
tarpininku tarpe Anglijos ir 
Rusijos.

Vyriausias U.S. delegatas
Stettinius paruošia pareiš
kimą, kuris gali sutaikyti 
skirtingas nuomones, pri
menant tai, kad Olandija 
pasiūlė Indonezijai bendruo
menės statusą olandų impe
rijoje. (Indonezijos premje
ras Sjahrir ir jo nepripažin
toji vyriausybė kol kas nėra 
atsakę į olandų pasiūlymą.)

Dabar Nėra Taikos’
Čekoslovakijos delegatas 

Eduard Beneš šiandien pa
sakė kalbą, kurioje jis sakė 
po šio karo pasaulyje nėra 
tikros taikos, ir kad laikas 
po pirmojo pasaulinio karo,

palyginus su šiuo, buvo ra
mus.

Ukrainos Manuilskis pa
lygino padėtį Indonezijoje 
su Ispanijos civiliniu karu, 
sakydamas Tautų Lyga tuo 
reikalu nesirūpino ir po 
dviejų metų iškilo pasauli
nis karas.

U.S. Policija Suėmė 
Lenkus Suokalbininkus

BAD TOELZ, Vokietija, 
vas. 11.—U.S. armijos nau
jai suorganizuotoji policija 
padarė kratas išvietintų as
menų stovyklose prie Nu- 
ernbergo ir Miuncheno šian
dien, tikslu suimti įrody
mus ir sudaužyti lenkų ir 
jugoslavų, bandymus suda
ryti organizacijas priešin
gas dabartinėms Varšuvos 
ir Belgrado valdžioms.
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Iš Vokietijos Lietuviu Gyvenimo NAUJAS ORO VIRŠININKAS

Faktinai, krašte, be ato- j tyje. nes, kad ir griežčiau- 
dairos. šeimininkauja iš šią kontrolę visuomet suge- 
Maskvos atsiųsti partiečiai ba apeiti ir šj-tą susitaupy
tam naudodami visur esan- ti. Taip pat ir su rūbais, bei 
tį policini (NKVD. milicija,' baltiniais.
informatoriai-šnipai ir t.t.) ! Per daugelį metų. fabri- 
aparatą, ir ant pilvų prieš katais išstumtos staklės, bei 
j’joe šliaužiojančius kai ku-; “rateliai-verptu vės”, ir vėl 
riuoa komunistais virtusius Hko išvilktos į pirkią ir pa
lietuvins. leiatos j darb$.

Su pirmuoju boiševikmečiu Pyliavų (duoklių) tokios 
lyginant. Maskvos valdinin- j Pa^ kokios buvo 1941 me- 
kų siautimas pasidarė dari tais. Mokesčiai ir tie patys, 
labiau beatodairinis. Miestuose maistas yra da-

Ankstyvą rudenį Lietuvo-į ljnamas net pagal 5 skir- 
je pasirodė nauji NKVD-N , tingas korteieu: A, B, C, D
KGB daliniai. Šiandien, NK ! į,- į

vyriška eilutė kainuoja 10,- 1 
000 rublių, svaras lašinių 
120 rublių ir t.t.

Iš viso, daugeliui žemes- I 
nėg kategorijos gaunantiems j 
maisto korteles, prekyba 
verstis “laisvajame turgu
je” virto išgelbėjimu ir pa
grindiniu pragyvenimo šal
tiniu.

Spekuliacija verčiasi buvę 
fabrikų darbininkai, Įstaigų 
tarnautojai, mokytojai ir t.t.

Tel. — YARds 3557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

VD baudžiamieji būriai an 
gyvendinti ne tiktai provi.n- Įprastu lietuviams j ūmo-
ojoe miestuose, bet kai ku- j tos kategorijos yra va- 

1 dinamos — aristokratamsriuose valsčiuose, net seniū
nijose. Pav. tekiame Leliūnų 
bažnytkaimyje (netoli Ute
nos) nuolatinai laikomas 
net *60 milicininkų būrys

(A), buržujams (B), civi
liams (C) ir inteligentams 
(I).

Prie aristokratu, savaimi
To nepaisant, Lietuvos I aišku, priklauso komparti- 

paiitizanų veikla nei kiek 
nesumažėjo. Čia-ten toly-

1 jos nariai, įvairaus plauko 
j žurnalistai, rašytojai ir ar- 

džiui įvyksta kruvinų susi- tistai.
rėmimų, ypatingai miškuo-' Ypatingai lepinami “liau
tose, sunkiau prieinamuose ^ies poetai”, kurių Lietu 
rajonuose. | voje priviso itin daug. Tai -

Laisvas susisiekimas kra- | kininkaudami kurti sovietų 
šte yra suvaržytas. Iš vie- į kultūros mifą, jie pasirodė 
te*3 į vietą keltis reikia era- es^ labai naudingi žmonėms 
syti atskiro leidimo. Tas į mulkinti, ypatingai užsieniu: 
pirmiausiai liečia susisieki- j klaidinti...
mą geležinkeliu ir autobu
sais.

Prie “buržujinės” katego
rijos prisikirti profesoriai ir

Už mažiausią įtarimą tu- j šiaip nepamainomi specia- 
rint ryšio su partizanais, vy- iįstai.

Be vertingų maisto kor
telių, šios privilegijuotos 
kategorijes, paprastai, turi 
galimybės maitintis savo 
uždarose valgyklose, bei 
“tvirtomis kainomis'1 nusi-

rai šaudomi, moterys su vai
kais išvežamos, gyvenvietės, 
vienkiemiai lyginami su že 
me. Pakartų partizanų la 
vonai, po kelias dienas, ty
čiomis laikomi pakabintais.

Lietuvos nelaimei, krašte pirkti apavo ir rūbų 
padidėjo banditizmas. Vieto- į “ 
mis, banditų priviso ištisos 
gaujos. Jas sudar; raųdon- 
armiečiai-dezertyrai ir šiaip 
kriminalus elementas. Kas 
yra partizanas-pairi Įot a-i, o 
kas plėšikas-bandicas. sovie
tų administracinis aparatas, 
žinoma, neišskiria. \Sovietij 
propagandiniam iargone jie 
visi yra “banditai’’.

Normali prekyba neegzis
tuoja. Indi vidinė krašto pre
kyba spiečiasei aplink ‘‘juo 
dąjį turgų”, sovietų termi
nologijoje vadinamą “lais
vuoju turgum”. Ten vyrau
ja mainų prekyba.

Maisto požiūriu, viena pa
dėtis kaime, kita — mies
te. Kaimas, kaip visuomet 
yra žymiai geresnėje pade

BIZNLERIAI 

IR NAMŲ SAIVNINKAI 

jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

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

GROSS 
Really & Mortęaęe

Company
2826 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILL

Tol. — ARMitage 2373

Generolas H. H. Arnold (dešinėje) sveikina naują vir
šininką kariuomenės oro jėgų (Army Air Forces) gen. 
Carl Spaatz. (Acme-Draugas telephoto)

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
dūme Calls in Indiana.—

Phone WENtworth 2527

PUYSIO THERAPY 

5526 S. Racine Avė. 
HOURS: Daily •—S P. M.
Saturdays 9 A M. to 8 P. 11.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik vieną, porą a<lų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Uegaamlnuotl <as modernUklauKlu 
metodu, kuris regėjimo mokslas 
gali suteikti

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na m ių {tempimą.

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

OPI I >M ETKISTAJ 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:&0 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Seštad. 9:30 a. m.
Iki 7:90 p. m.

SKELBKITES “ DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Duonos darbininkas gau
na 500 gr. į dieną (truputį j 
daugiau 1 svaro). Vidutinio 
valdininko ar darbinirko ui'-, 
lyginimas 30“) rublių į mė
nesį. Oficialiu Gosi auk kur ; 
su tas sudaro $60.90.

Be valstybinėm interv ..nei- 
jos ir tvirtomis kainomis

valstybinėse parduotuvėse 
laikomų produktų, joks dar
bininkas ar tarnautojas iš
gaunamos algos pragyventi 
negalėtų.

Laisvajame turguje, pav.

DR. V. P. SLEPIKAS
Nevartok 'Svaigalų'

Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 
smų , “Rheumatipmo” ir 

“Muskulų Skausmų”.
. . Vartokite . . .

HEALTH KESOK1 M1NEKAL 
BATH DRI SKA

1 niaiSukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prašykite jos vietinSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
South3aldieči,ai kreipkitės i UNION 
DRUG CO.. 3459 S«. Halsted St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
» ♦ ♦

68(3 W. Cermak Road
BEKWfN, ILLINOIS

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
I Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archjer Avenue
j LIGONIUS PRIIMA:

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

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertvyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvįrtad., 

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

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Consfance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tek LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubllc 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.: PROspeet 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150

VALANDOS: 
i 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-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MlDvvay *5880

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 2-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CAUomet 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 
Anksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU IŠMOKfiJIMU 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUD RIKO LEIDŽIAMOS RALIO 
WCFL. 1000 k Nedėlios vak. 9.30 
WHFC 1460 k Ketvergo vak 7:00

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes ,1au pagelbėjome tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS, KRAUJO, liauki;, IR PRIVATI
NIŲ VIGŲ. Gydome ftlapinimo kanalo 
punegalavlmus, nutekėjimus, pertankų 
vertimą, tuštinti pūslę, nuolatinį kėlimą- 
si nakĄfa iš lovos.
FIZINE IR FLCOROSKOPIŠKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MTSŲ SACOIC METODU 

BE OPERACIJOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BE PIOVIMO. BE DEGINIMO. 

IUdžiumoJe atvėjų palengvina nuo 3 
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PAT HN KIXIM A R GA RANTUOJ A MAS 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

k>lHMANCięjŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—šeštame Aukšte
VALANDOS: Nttl 9 ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

NORIU PIRKTI

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Aleūuskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

Iš fabriko į j u s-p irki t tiesiog ir taupykit
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 AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

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

(kampas Marsh(ield) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
frt CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCUA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

an
Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

STASYS LITWINAS SAKO:

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROveUU 0617 
Office TeL HEKlock 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 Nedėliomia susitarus

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

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,506,000. — Atsargos Fondas Virš $1,360.000.

STANDARD FEDERAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. TeL VIRginia 1141
JU8TIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Office hoūrs daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Weduesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdavs 9 A: M. to 8 P. M.

■ 1 . r - —i. —i. .... .,,^.^-✓7*'

’’r^AD AD Tat Geriausias Laikas Pirklį
U/AD/A|\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 

Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Ha rd Mare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos 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.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

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 atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, kaip
nrlrlva be žaboklių.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco A ve.) 

CHICAGO 32, ILL.

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rvddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenud^P 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
šlunn Tol.? PTII.I.MAN R27T

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

West Town Bidg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUoswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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HELP WANTED ’
•— —sąsagaAA : •

!W T
DĮČTiKASytS tkAtręAS, OTTČAGO, ILLINOIS H

S “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S BFl,|P WANTF.n — MOTERYS

•DRAUGAS” HELP WAHTFD 
ADYEJRTIsrNG DEPARTMENT 

137 No. Dearbom Street 
TH. RANdolpb •4S8-»48«

HEI.P WANTF.D — VYRAI

Reikia

BULLARD VERTICAL 
BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET IR ENGINE 
LATHE OPERATORIŲ

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

2823 W. Fulton Street 
(Prie CalICornIa)

S A N D E R S
MALIAVOS DEPARTAMENTE 

ŠLAVĖJŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

50 VAL. Į SAVAITĘ 

DARBAS DIENOMIS

Vandercook 86 Sons
900 N. KILPATRICK
REIKIA PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERS 
MACHINE MOLDERS 

IR COREMAKER
Prie alumino ir bronzo. 

Pastovumas. Gera mokestis.
DELTA-STAR ELECTRIC CO. 

FOVNDiRY DIVISION 
2701 W. FULTON ST.

HELP tt’AN'ITD MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsi! 70c j vai. pradedant. 

75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. j 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 AT,GOS 

★
Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. VVASHINGTON 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

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. BA0KUB 

4204 Archer Avanna, Chtcag*

PASISAUGOKIT
PNEUMONIJOS

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

SKALBYKLOJ DARBININKŲ
Lygaus darbo lankstyto jų ir marg
ainiams proso operatorių. Pasto
ms darbai, aukščiausia mokestis. 
Sredpkatės prie Julia Zajenkaus- 
tas.

HAPPY DAY’ LAUNDRY 
2605 W. Armitage Avė.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 

GERA MOKESTIS 
Marųuette Food Industries 

59 E. Illinois St.

OPERATORIŲ
?rie Preso — riveting ir pinning. 
Patyrimo nereiklia. Pastovūs dar
iai, geros darbo sąlygos.
7HICAGO CURTAIN STRETCHER 

M COMPANY 
112* W. 8*th ST.

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)

REIKIA MOTERŲ 
PRIE SKIRSTYMO

'Jaujų vilnonių ir marškonių at- 
tarpų. Dienos šviesa dirbtuvėje. 
Pastovūs darbai. Atsišaukite:

S. HELFAND & SONS 
615 W. Pershing Rd.

Oro linija U. S.
Švedija

YVashington, D. C. — Ci- 
vil Aeronautic Board auto- 
rizato Swedish Interconti- 
nental Airlines atidaryti oru 
kelią tarp Stockholm, Švedi
joj, ir New York bei Chica
go.

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

Paieškojimai
Jančys, kilęs iš Skapiškio, 

Amerikoje gyvenantis jau 
per 30 metų.

Jankūnas Kazys, Ameri
koje žinomas kaip Charles 
Yunkun, kilęs iš Vindeikių 
km., Ukmergės apskr., gy
venęs Cambridge, Mass.

Janonis Motiejus, kilęs iš 
Lomenių, km,, Kaišedorių v., 
Trakų apskr.

Januškevičius Jurgis, gy
venęs Philadelphia, Pa.

Jasaitis Povilas, kilęs iš 
Degučių km., Naumiesčio v., 
Tauragės apskr.

Jaseiiūnienė - Morkūnalte 
Salomėja, kilusi iš Kurklių 
km., Šeduvos vai., Panevė
žio apskr.

Jeseliūnas, Lietuvoje gy
venęs Klovainio, miestelyj.

Jokantienė Antanina, gy
venusi 3934 So. Rockvvell 
St., Chicago, III.

Juknevičiai, Adolfas it 
Cirilė, kilę iš Šiaulių apskr.

Juozdskis Pranas, kilęs 
iš Šventerėčiaus km., Vy
žuonų vai., Utenos apskr.

TORONTO LIETUVIU GYVENIMAS
ŠOKIŲ VAKARAS į Belgiją per kunigą Danaus-

Siu metu sauaio mėn. 19 ?*•_«“ ‘'“■ino veda s-isira- 
d. Toronto Liet. Moterų tuo klausim,. p„-
“Dainos” grupė buvo suruo- ™ln,nke Jakul.y.iiene.S,un-
Susi ftckius į, užkandžiais t!",a"'a ,suda,7.tl ", ,8S!«S? 
. . , . »_ išrinkta komisija: Margiene,ir kava, kuriuos naruose pa- . T , •
rengimo komisija, nuside- . J rQ . . į
dantį is: V. Samulevicienes, J ‘

Reikia pasidžiaugti, kad

pradėjo plaukti reikalavi
mai, kad vyriausybė nepa
leistų kainų ir namų nuomų 
kontrolės; kad vadinamas 
Price Control Aet da galiotų 
vienus metus.

Tuo tarpu Illinois Manu- 
facturers Assoeiation pradė
jo kampaniją, kad vyriausy
bė nuimtų kainų kontrolę 
nuo gamybos. Peticijoj prez. 
Trumanui, Karo Mobilizaci
jos ir Rekonversijos direkto
riui ir OPA ofisui sakoma, 
jog tik laisva ir konkuren
cinė produkcija gali numušti 
kainas. Vyriausybės kainų 
kontrolė uždeda restrikciją 
ant produkcijos.

na; be to, reikia su spiritu , M Motieianie„g9 ir 0. ja. 
ištrinti kojas ir krūtinę. kubynaitSs. 

suprakaitavusiam3. Ir
daugiausia pasitaiko susi/! staiga atvėsti-atšalti yra pa I . Dėka darbščiajai komisi- 
gimų plaučių uždegimų!* ,ai V1S1 ^eral Pavaišino ir
(pneumonija). Pneumonija' 4. Alkoholizmas yra vie- 
yra labai sunki ir gan pavo- na įg dažniausių pneumoni- 
jinga liga. Seniau pneumo- jO3 priežasčių. Girtuokliai 
nija sergančiųjų tarpe mir- dažniausia gauna plaučių 
tingumas buvo virš 10 nuoš. uždegimą. Girtuokliai gavę 
Dabar jau retai kuris mirs- pneumoniją sunkiausia šer
ta nuo pneumonijos., nes mo- (ga įr didžiuma jų nuo to 

miršta. Taigi žiemos metu 
neapsimoka gerti perdaug 
šnapso.

Vasario ir kovo mėnesyj

derniškoji medicina padarė 
didžiulį progresą tos ligos 
gydyme.

Jei dabar retai kas mirš
ta nuo pneumonijos, tai ne 
reiškia kad nereikia saugo
tis. Po kiekvieno persirgi- 
mo pneumonija, žmogaus 
sveikata jau nebus tokia ko
kia buvo prieš ligą. Be to 
laike ligos, ir po ligos gali 
prisimest! visokios sveikatą 
krikdančios komplikacijos.
Taigi kiek galint reikia pa
sisaugoti, kad pneumoniją 
negavus. Reikia vengti vis
ko kas paruošia palankią 
dirvą pneumonijos ligai.

Priežastys nuo ko gauna 
ma pneumonija:

1. Po slogų, jei žmogus 
nesistengė tinkamai gydytis 
ir sustiprinti savo kraują.
Ypač jei bronchinis kosulys 
tęsiasi per keletą savaičių, 
tai plaučių, uždegimas leng
vai gali įsimesti. Žiemos ir 
pavasario metu kiekvieną, 
slogą ir kiekvieną kosulį 
reikia stropiai gydyti, rei
kia tinkamai sustiprėti, — 
tai pneumoniją galima bus 
lengviau išvengti.

2. Peršalimas, ypač kojų 
sušlapimas ir nušalimas, — 
tai yra pati dažniausioji 
pneumonijos priežastis. To
reikia saugotis. Ir jei kuo- j daktarą.
met pasitaiko peršalti, tai -----------
reikia prie pirmos progos j >7 
išgerti šiltos arbatos pasal
dinta su medum ir su citri-

mūsų “Dainos” grupės skai
čius kaskart vis didėja ir šį 
kartą priimta nauja n a iv 
Bronė BukovsKaitė, vienin
telė Toronte lietuvaitė op- 
tometristė — profesijonalė. 

Pasibaigus susirinkimui,

linksmai pašoko.
Be to, buvo leista į lote

riją vatinė antklodė, kurią 
pasiuvo pačios narės iš įvai- pasivaišinta su kava ir sand- 
rių gabaliukų, įdedamos vičiais. Pasidalinusios įspū- 
daug darbo, būtent: Jurcie- džiais pilnos energijos ir pa- 
nė, Dervinienė, Batkienė, Ku siryžimo dirbti Lietuvos nau 
niutienė, Stankienė, Kava- dai išsiskirstė namo. 
liūnienė, Cadarienė ir Jaku- Sekantis susirinkimas bus 
bynienė. vasario mėn. 22 d. Lietuvių

Daugiau žinių apie pneu-1 žmoni4 buvę gana daug. parapijos svetainėje, ruošia- 
moniją parašysiu sekantį ^e^no gauta $100, iš kurių mas. V. Samulevicienes. Vi 
sykį. 1 a“SA
Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas B. Y. — Lie
tuviškas sūris, varškė ir pa
sukos (maslicnkos, butter- 
milk) netukina; o šveicariš
kas sūris ir visoks riebusis 
sūris, ir nenugriebtas pie
nas, rūgščioji bei saldžioji 
grietinė, sviestas, — tuki
na. Taigi pienišką maistą 
pasirenkant tinkamai, savo 
svorį galima kontroliuoti. 
Bet vien tik to neužtenka.

Atsakymas J. T. — Ran
kų tirtėjimas jauniems daž
niausia yra nuo goiterio li
gos, bet gali būti ir kitos 
priežastys. Senyvo amžiaus 
žmogui rankos ritmiškai dre 
ba nuo taip vadinamo “pa- 
ralysis agitans”, arba nuo 
bet kurios ligos ar tumoro 
nugarkaulyje. O nuo ner- 
vuotumo rankos gali tirtėti 
lygiai jauniems kaip ir se
niems. Tamstos rankų tir- 
tėjimą, man regis, galima 
pagydyti. Patariu nueiti pas

$50 nutarta pasiųsti išvie- sos narės ir prijaučiančios 
tintiems lietuviams studen-ltam darbui, prašomos atsi- 
tams į Belgiją per vietos lie- lankyti. Korespondentė 
tuvių kunigą Danauską.

Reikalauja kainuNAUJA VALDYBA
Sausio 25 d. “Dainos” gru kontrolės 

pė turėjo mėnesinį susirin- ,
kimą Narušių namuose. I Washmgton. D. C. Pasta-

Susirinkimas buvo gana ruoju laiku iš viso krašto
skaitlingas ir praėjo labai-------------------------------------
gyvai.

Išrinkta naujiems metani3 
valdyba: pirmininkė M. Ja- 
kūbynienė, 1-oji vice pirm.
S. Dervinienė, 2-oji vice pir
mininkė Frenselienė, sekre
torė Indrelienė ir iždininkė 
Z. Užumeckienė. Revizijos 
komisija: Motiejūnienė, Ja- 
kūbynaitė ir Narušienė. Pa
rengimo komisiją nutarta 
rinkti vienkartinę. Kores
pondentės dvi: Jakūbynienė 
į Naujienas ir Nepriklauso
mą Lietuvą, o kadangi daug 
narių yra skaitančių “Drau
gą” ir “Ameriką”, tai Na
rušienė apsiėmė parašyti į 
pastaruosius.

Nutarta siųsti siuntinius 
išvietintiems lietuviams į

PLATINKITE “DRAUGĄ*

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIA N A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ

Šlitiniui Mostėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingų valytų.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojase, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinga, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sclatl- 
ca. Neuralgijos 1S priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, , Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų, Vočių, Degančių 
ir • pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintu ir žaizdų.

Slxtinna Mestis parsiduoda po t2.ŪO 
įž didsl) pilnų stiklini puodukų. Siųskit 
Jūsų pinigus tiestos 1 —
SIXTIANA OINTMENT CO. 

2319 W. Charleston Street 
Chicago 47, Iii.

SIXTIANA MOSTIS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Karveliai, Vincas ir Ka
zys.

Kasperavičius Kazys, ki
lęs nuo Simno ir gyvenęs 
Boston, Mass. ar apylinkėje.

Katkus - Katkevičius En
rikas, gimęs 1920 m. Bab
tuose, Kauno apskr., 1937 
m. išvykęs pas motiną į J. 
A. Valstybes.

Kazlauskas Stasys, Ame

Specialus Pranešimas

rikoje žinomas dar kaip
Jurgaiti, Antanas,"sūnus Stanky Kazl°- 

Kazio, kilęs iš šikstonių, Jo- Ieškomieji ar apie juos ži- 
niškėlio vai., gyvenęs Čika- nantieji maloniai prašomi 
£°Je- atsiliepti;

Jurgienė - Papeliuckaitė ! Consulate General of 
Stasė, gimusi ir gyvenanti į Lithuania
Brooklyn, N. Y.

Juška Leonardas, sūnus 
Vinco, apie 25 m. amžiaus, 
manoma, kad tarnauja J. A. 
V. kariuomenėje.

Juškaitė Natalija, duktė 
Vinco, apie 30 m., kilusi iš 
Mažiškės km., Griškabūdžio 
vai., Sakių apskr.

Juškevičius Tadas, kilęs 
iš Girkalnio vai., Raseinių 
apskr.

Kačergis Jonas ir jo žmo
na prieš ištekant Jakubaus
kaitė.

Kačinskas Kazimieras.
Kainauskaitė Ona, kilusi 

iŠ VokiškSlių km., Vilkaviš
kio apskr.

Karazija Justinas, sūnus 
Kajetono, kilęs iš Margeliš- 
kių km., Kupiškio vai., Pa
nevėžio apskr.

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

Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 
jums sekančius patarnavimus:

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

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

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

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

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmad. ir Pcnktad., 9 iki 5 

Anlratl. ir Ketvirtad., 9 iki 8 
Trečiad. ir šeštad., 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Prea.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kainas 1

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
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS
dr

Pirk Victory 
Bonus!

Ym____ _
Matyliai, Remontavfnrai. RetfiuuMavtiiMri — 
ANT LENGVŲ MfUTESINTŲ UMOKftjnCŲ! 
PMinaodoklte ženoms Nnoftmčiti Kainoms. 
TAPKITE FTKAKBINIAI NEPRIKIŠA CNOM1!
TAUPYKITE mflstj (stalgofe. JAnu Indėliai 
rflpeetlngai globojami Ir Ilgi SS.000.00 ap- 
dnuintt per Fedėral Rsvlngn and loan In- 
tuirance Corporation.. Jflnų pinigai bu* grei
tai Išmokami )nn» ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FTNANSIKft IŠTAIGA.

— 41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTU10 SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.

fe

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimu
INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON, D. C. -Hi

UNIVERSAL
Savings and Loan Assoeiation

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC 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.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 1 Antradienis, vds. *L2, 1946

Metams ................... ................................................................... $7.00
Pusei metų .......................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. , 1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................... 75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo* 
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasil,aiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galimą, 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, Ui. 
Under the Act of March 3, 1879. .

Hitleriški Rinkimai Lietuvoje
RUSŲ BUDELIAI RYTE RYJA LIETUVA

Iš pavergtos Lietuvos ateinančios žinios sako, kad 
rusiški okupantai nieku neatsilieka nuo buvusių vokiš
kų okupantų: vogimai, plėšimai, areštavimai, deporta
vimai ir žudymai eina visa pilnuma. Skaitlinga rusiš
koji kariuomenė su gestapininkais (NKVD) ir viso
kiais kitais importuotais budeliais ryte ryja Lietuvą; 
rekvizuoja maistą ir viską kitą, kas tik jiems reika
linga. O jiems reikalinga labai daug, nes jų Lietuvoje 
yra daugiau, negu lietuvių darbininkų, kurie dar yra 
pasilikę gyvi ir neištremti. Sakoma, kad Rusijon iš
tremtų. lietuvių jau yra virš dviejų šimtų tūkstančių. 
Sistematinis trėmimas einąs be perstojimo. Kas mė
nesį dingsta po 3-4 tūkstančius lietuvių. Jau ir komu
nistų pataikūnai esą pradėti gaudyti ir likviduoti. Lik
vidavimo tempas ypatingai didėjo, artėjant rinkimams 
į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąjį Sovietą. Spėjama, kad 
bent šimtas tūkstančių lietuvių išvežta į Sibirą iki šių 
metų vasario 10 d. Tą dieną, mat, įjvyko rinkimai aukš
čiausios bolševikinės dūmos (Sovieto). Tas Sovietas 
yra brukamas ir lietuviams. Lietuviai turėjo neva rink
ti “savo atstovus” Maskvos seiman (Sovietan).
TAI NE RINKIMAI, BET BIAURUS SMURTAS

Tai begėdiškas ir žulikiškas žygis. Jis atsiduoda tik
ru hitleriškumu ir gangsterizmu. Kaip gangsteris įsi
veržęs į svetimą namą terorizuoja gyventojus ir plė
šia jų turtus, taip ir rusas-bolševikas įsiveržęs Lietu
von, privaręs ją kariuomenės ir čekistų, terorizuoja ir 
plėšia žmones, laužo jų pagrindines (inalienable) tei
ses, bruka jiems rusiškus valdovus ir rusizmą.

Rusijos elgėsis Lietuvoje ir kitose Pabalčio valsty
bėse yra ne tik begėdiškas ir neteisėtas, bet ir pavo
jingas taikai ir saugumui. Jis yra hitleriškas ir japo
niškas, ir, kaipo toks, iššaukia protestą ir pasmerki
mą, ne tik iš skriaudžiamųjų žmonių, bet ir iš viso pa
doriojo pasaulio. Nusistebėjimo ir pasibiaurėjimo bal
sai eina iš visur. Jie visi smerkia Rusijos hitleriškus 
žygius — agresiją, silpnųjų tautų smaugimą ir jų tei
sių uzurpavimą. Tai blogi ir pavojingi žygiai. Jie pri
vedė pasaulį prie antrojo pasaulinio karo, jie, jeigu 
nebus laiku pažaboti, prives pasaulį prie trečiojo pa
saulinio karo. Prieš juos visiems reikia kovoti. Juk tai 
yra tarptautinis gangsterizmas. O gangsterizmo pado
rusis pasaulis visuomet kovojo ir visuomet kovos. Mes 
esame ir visuomet būsime tos kovos šalininkais ir da
lininkais. Šalin gangsterizmas ir visokis hitlerizmas, 
kaip rudas, taip ir raudonas! Jokių rusiškų rinkimų 
nepripažįstame Lietuvoje. Jie yra ne rinkimai, t(et 
smurto žygiai. Tokie pat žygiai, kokius Hitleris vykdė 
Austrijoje ją okupavęs.

★
Linkolno Diena

Šiandien Abrakam Linkolno gimtadienis. Visas kraš
tas gerbia jo brangią atmintį, kaipo vieno didžiausio 
ir demokratiškiausio Jungtinių Valstybių prezidento. 
Jei kas vedė kovą už teisybę, už visų žmonių, nepai
sant kokios rasės jie bebūtų, teises, laisvę ir lygybę, 
tai Linkolnas tikrai kovojo. Jis buvo visų žmonių lais
vės, lygybės ir gerovės čempijonas pilna ta žodžio 
prasme.

Linkolnas sakydavo geras, išmintingas kalbas. Jis 
kalbėdavo ne tuščiai, bet ką pasakė, ką suplanavo, vis
ką vykdė į gyvenimą.

Šiandien, kuomet mėginama atstatyti sugriautą pa
saulį, statytojai-arkitektai turėtų įsigilinti į Linkolno 
kalbas, į jo nuveiktus darbus. Ypač turėtų įsidėmėti į 
šituos jo žodžius, kuriais jis gerai ir teisingai apibu
dino demokratinę valdžią: ...“žmonių, iš žmonių, žmo
nėms valdžia”...

Ir anais laikais buvo demokratijai pavojų, todėl Lin
kolnas ir savo gyvybę paklojo bedirbdamas ir bekovo
damas, kad apsaugoti ir išlaikyti demokratinę santvar
ką.

Šiais laikais demokratijai yra dar didesnių ir rim
tesnių pavojų. Todėl mūsų vadams yra reikalinga Lin
kolno išminties, jo energijos ir pasišventimo, kad ap
ginti nuo visokių raudonųjų fašistų-komunistų ir kitų 
tai, ką mes branginame: laisvę tikėti, laisvę rašyti, 
laisvę veikti, laisvę kalbėti.

★
Stalinas Kalima Demokratijas

KAS PRADĖJO KARUS?
Diktatorius Stalinas pasakė pagrindinę kalbą prieš 

“rinkimus” Sovietų Rusijoj. Jisai savo kalboj pasakė, 
kad ir pirmąjį pasaulio karą ir antrąjį iššaukė kapi
talistinės valstybės. Vadinas, jis apkaltino Didžiąją 
Britaniją ir Ameriką, savo sąjungininkes kare prieš 
Hitlerį ir Japoniją, už paskutinįjį karą. Bet tai yra 
dar vienas komunistinės propagandos “šedevras”.

Visam civilizuotam pasauliui yra puikiai žinoma, kad 
karą pradėjo naciškoji Vokietija, su kuria “darbinin
kiškoji” Sovietų, Rusija tais laikais palaikė artimiau
sius bičiulystės ryšius ir naciškąją tvarką vadino “dar
bininkiška” ir panašia sovietų tvarkai.

Karą pradėjo Hitleris su Stalino paskatinimu, nes 
netrukus po Lenkijos užpuolimo ir Stalinas paėmė gink
lą į ranką ir smogė Lenkijai j nugarą. Tai buvo visai 
neseniai. Stalinas turėtų atsiminti.

Vienu žodžiu, raudonasis ir kruvinasis Maskvos dik
tatorius “jau pamiršo”, kad antrąjį pasaulio karą pra
dėjo ne demokratijos, kurias raudonojo fašizmo galva 
vadina kapitalistinėmis, bet “du broliukai” — dikta
toriai Hitleris ir Stalinas.

Ta proga ne pro šalį bus priminti ir tai, kad dabar
tiniai diktatoriaus Stalino agresoriai, totalitariniai, hit
leriški planai, jei jų vykdymui laiku nebus pastotas 
kelias, gali privesti pasaulį ir prie trečiojo baisaus 
karo. Vargu Stalinui pavyks paslėpti savo piktus pla
nus kitų apkaltinimais.
KVAILA IR ŠLYKŠTI KOMEDIJA

Kas liečia sekmadienį įvykusius “rinkimus” tenka 
pasakyti, kad pasaulio politikos istorijoj dar. nėra buvę 
tokių apgavysčių, kokias Stalinas daro savo vadina
mais rinkimais.

Rusijoj jau nuo 1917 m. tėra tik viena politinė par
tija — komunistų partija. Visos kitos partijos yra 
likviduotos, jų vadai į kalėjimus sukimšti ar išžudyti. 
Ten nėra kitokios spaudos, kaip tik diktatoriaus kon
troliuojama komunistų spauda. Todėl, nors Maskva ir 
giriasi, kad “balsavo” virš šimtas milijonų žmonių, 
bet kam toji kvaila komedija buvo reikalinga. Juk 
komunistų partijos kandidatų sąrašui jokios opozici
jos nebuvo. Kam gi buvo reikalinga tiek agitacijos, 
tiek grąsinimų ir net policijos priemones naudoti, kad 
žmones lyg galvijus varu varyti prie urnų “balsuoti”. 
Pagaliau, “išrinktas” “parlamentas” visvien neturi jo
kių teisių, jokios galios, jokio balso, nes Sovietų Ru
sija buvo, yra ir bus valdoma diktatoriaus ukazais, 
dekretais.

Kolumbo Vyčiai Stoja Už Lietuvos Laisvę
1946 m. sausio 20 ir 21 dienomis Kolumbo Vyčių 

(Knights of Columbus) vyriausioji direktorių taryba 
laikė Susirinkimą, kuriame priėmė šaunią rezoliuciją, 
užstojančią už Baltijos tautų, teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Rezoliucija stipriai ir teisingai 
motyvuota. Jos turinį matysite pirmame mūsų dienraš
čio puslapyje.

Vyriausias Kolumbo Vyčių sekretorius Joseph F. 
Lamb praneša adv. J. Grišiui (kurio prašymu ši rezo
liucija buvo priimta), kad rezoliucija bus paskelbta 
tos organizacijos žurnaluose ir laikraščiuose ir išsiun
tinėta visiems Knights of Columbus skyriams,

Kolumbo Vyčių organizacija yra pati stipriausia k- 
merikos katalikų vyrų organizacija. Ji turi šimtus tūks
tančių narių. Todėl jos balsas, pakeltas už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, yra labai ir labai reikšmin
gas.

Adv. J. Grišius, tos organizacijos narys, patriotingą 
darbą atliko, paragindamas vyriausią K. C. direktorių 
tarybą pasisakyti Baltijos valstybių ateities klausimu. 
Ypač besiartinant Lietuvos Nepriklausomybės dienai, 
tokie pareiškimai yra svarbūs.

Neužmirškime, kad Ghicagos lietuviai Lietuvos Ne
priklausomybės šventę minės vasario 17 (L, 2 vai. po
piet, Amaigamated salėj.

y} aLaiuvisJiš. -Raitai t y hi~

it, Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

=£3
(Tęsinys)

Lietuva turi būti vėL Nepriklausoma Valstybė!

— Tikrų tikriausias šni
pas lietuviuose, — kuštelė
jo V. Dūmos atstovas juris
tui, saugodamasis ir Onos, 
su kuria anksčiau taip mie
lai flirtavo.

— Kaip reikia būti atsar
giems, priimant į būrį ne
pažįstamą žmogų, — paste
bėjo agronomas: — Ar mes 
čia nieko slapto nekalbė
jom?

— Kur čia sugaudysi, kas 
ką kalbasi savųjų tarpe! Ne 
atėjo nė įi galvą, kad pas 
mus, dargi lietuvis, būtų ru
sų valdžios šnipas, ochran- 
kos tarnautojas! — tarė
plekštelėjęs rankomis Vy
tautas.

Visi nurimo, susimąstė.
— Spjauti į jį; rytoj jo 

nė dvasios čia nebus. Jis 
bėgs dabar nuo mūsų,, — 
ramino juristas: — Sudai
nuosim. Nėr čia ko nosis 
pakabinti. Gavo į snukį — 
taip ir reikėjo.

“Bijūnėlio žali lapai” — 
pritarė visi choru. Tačiau, 
nors ir visi stengėsi sugrą
žinti gerą nuotaiką, nieko 
iš to neišėjo. Susirinkę iš
mėtytus daiktus, nuėjo į lai
velius.

Vytautas pačiupo mažes
nį luotelį, įsisodino Marytę, 
ir nelaukdamas, kol susi
rinks likusieji, nustūmė jį 
nuo kranto. Darė tai tyčio
mis, iš anksto apgalvotu 
planu; dabar ar, gal būt. 
niekuomet — reikia išsiaiš
kinti.

Pasuko nuo būrio. Kiti ir
gi nesiskubino namo. Nak
tis tokia žavėtina, šilta. To
kios progos retos, visi no
rėjo pasiplaukioti, pakvėpuo 
ti grynu oru, ilgiau užsimir
šti sunkaus karo priespau
dą...

Vytautas su Maryte susė
do ant vieno suolelio, pasi
ėmė abu po irklą ir sutar
dami žėrė vandenį į užpaka
lį. Tolumoj Trakų miestelio 
žiburiai.

Kituose laiveliuose grįžo 
tą pati, jei ne geresnė, nuo
taika, kaip kad saloje.

— Cha, cha, cha, cha, — 
skambėjo Zosės garsus, gal 
net įkyrus, juokas.

— Ti, ti, ti, ti, — akom
panavo jai V. Dūmos atsto
vas, visuomet juokęsis nuo 
“ti”, lyg ir sulaikydamas iš
siveržiantį iš jo storo kūno 
pilnos burnos juoką.

— Che, che, che, che, — 
pritarė biznierius Grigas vi
sai nenatūraliu, dirbtinu juo 
ku.

Sako, iš juokimesi būdo, 
galima pažinti patį žmogaus 
būdą. Manau, kad ta nuo
monė ne visai teisinga. V. 
Dūmos atstovo ir p. Zosės 
būdų daug bendro: vienas 
ir kitas linkę būti turtin
gais, tiesa, kiek skirtingais 
motyvais. Zosei turtas rei
kalingas, kad prabangoj gy
ventų, niekur nevaržytų sa
vo užgaidų, nieko nedirbtų. 
Dar svarbiau — už turtin
ga ar šiaip įtakingo vyro 
pečių, būti visur pirmutine, 
gražiai pasipuošti, iš aukš
to pasižiūrėti į apačią į sa
vo buvusias drauges ir duo
ti joms suprasti, kad štai 
— aš, o ten tik — tu. Rim

tesniu klausimu nemėgo var
ginti savo gražią galvytę.

V. Dūmos atstovui turtai 
reikalingi dėl pačių turtų. 
Ne kaip Moljero ar Puški
no šykštuoliams, kad tik 
juos turėtų ir retkarčiais 
jais pasidžiaugtų, bet kad 
jais impenuotų, kad privers
tų visus lenkti galvas.

— Aš tai padariau, aš 
pasiunčiau, aš įsakiau, — 
labai mėgdavo ponas Dūmos 
atstovas.

Daug bendro tųdviejų po
nų būduose, bet juokas la
bai skirtingas. Būdo bend
rumas neleido jiems suartė
ti: ponui atstovui reikalin
ga buvo žmona, kuri padė
tų, susidaryti jam karjerą, 
arba pralobintų jį, savo krai
čiu. Panelė Zosytė jam to 
negalėjo duoti. Prieš kelis 
mėnesius ponas atstovas iš
kritikavo Zosę dar vienu: 
tuštumu, vidujinio dvasinio 
turinio trūkumu. Bet dabar, 
šiose apystovose, nei pase
ga nei dvasios turtai nerei
kalingi, ir Zose jis buvo tiek 
užimtas, kad šiuo bent mo

mentu galėtų susipykti dėl 
jos su geriausiu savo drau
gu, net susimušti, jeigu ją 
kas norėtų tuo momentu iš 
jo ištraukti.

Zosė taį jautė. Ji buvo 
laiminga, kaip laimingas bū
tų kiekvienas žmogus, ma
tydamas prisirišimą prie sa
vęs žmogaus, kuris brangus 
jo sielai ar kitais kuriais 
sumetimais ir garsusis “cha 
-cha-cha”, nuolat pritaria
mas suspausto “ti-ti-ti”, ai
dėjo ežero krantuose.

Grigas, įpratęs prie ban
kinių operacijų, mėgo ir 
kiekvieną elgesį apsvarstyti. 
Zosę jis matė kelis-kart tik 
iš tolo ir žinojo apie ją tik 
tiek, kad ji linksma pane
lė, garsiai ir dažnai juokė
si. Jam nesvetimos idealiz
mo sąvokos, už tai laisvas 
Zosės elgesys ir taikyma
sis tik prie turtingesniųjų, 
kartais gal labai nemanda
giai užsisukus nuo kuklaus 
jauno bernužėlio, nebuvo 
jam simpatingas. Tai, buvo 
vienas balsas jo sielos. Ki
tas balsas — kūniškas pa
traukimas prie Zosės — bu
vo jau nuo pirmo susitiki
mo. Ligi šių laisvesnių su 
išgėrimais gegužinių antras 
jausmas buvo lyg ir nesą
moningas ar užslėptas. Da
bar, gražią vasaros naktį, 
jos ir kitų artumas davė 
tam antram jausmui dau
giau pasireikšti.

---- ----------------------------
1902 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagel besima 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. 47th STREET TEL. YARDS 6163—1231 

VALANDOS: nuo 9:30 ryto iki 9 vakare
- - ■ - ............ —f1

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlęs- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Jlūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

!1l

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

į IHARGUTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

■ i RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938

WHFC-1«0 kilocydes •
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare. 1 klausytis ■
EXTRA PROGRAMAS — Penkta- Į J

,, dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. I p1u5bmmu |
MARGUČIO Ofiso Adresas: JfagMmmMNfcr

6755 So. Western Avė., Chicago, I1L
( Telefonas — GROvehiU 2242

B............. .■ -n ■ —



| Antradienis, vas. 12, 1946 DUERRAim DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS

Karo Sūkurio Auka CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS Pranešimai
"LAISVĖS RAGAVĘ VERGAIS NEBŪSIM,
VERČIAU KOVOSIM GARBINGAI ŽŪSIM"

Federacijos Chicago aps-

Liuosybės svetainėj. Visų 
klūbiečių pareiga atsilanky
ti į šį svarbų susirinkimą. 
Visi Cicero lietuviai taip pat

Kun. Alfonsas Lipnickas- 
Lipniūnas

Vasario 14 d. 7 vai. už jo i 
sielą bus pamaldos Šv. Jur
gio bažnyčioje. Pamaldas už 
prašė giminaitė Ona Lipnic- 
kienė.

Gabus, veiklus jaunimo or 
ganizacijų vadas kun. Alf. 
Lipniūnas už patrijotinį vei
kimą buvo nacių uždarytas 
į baisiąją Sutthofo stovyklą. 
Artėjant rusams naciai ke
lis šimtus kalinių išsivarė j 
vakarus. Pamario žvejų uos
te Pucke kun. Lipnickuį pa
vyko pabėgti su kun. Yla 
ir kitais prieteliaiš. Jį pri
glaudė viena vokiečių šeima. 
Mirtinai išvargęs, išbadėjęs 
jis susirgo šiltine ir plaučių 
uždegimu. Nugabentas į li
goninę mirė, sulaukęs 40 
metų amžiaus. Palaidotas 
Pucko kapinėse.

Jau šešį metai laiko, kaip 
lietuvis savo žemėje velka 
svetimos vergijos jungą. 
Mums, laisvėje gyvenan
tiems, tie metai prabėgo giri 
tai. Tačiau mūsų tėvams, 
broliams, sesėms baimėje, 
laukime ir kančiose, tie me
tai gal šimtmečiais virto. O 
ir dabar jie lyg kokio me
sijo, išgelbėtojo tebelaukia. 
Jie laukia tėvynėje, laukia 

į ištrėmime ir kur tik nebūtų.
Lietuvis ne tam skirtas, 

j kad vergauti. Lietuvis arba 
laisvas gyvens, arba kovos, * 
ką parodo ir istorija. Lie
tuviui verčiau su kardu ran
koje garbingai žūti kad jo 
ainiai laisvai gyventų, negu 
lenkti sprandą pavergėjui.

Šįmet turės išsispręsti Lie 
tuvos likimas vienon ar ki
ton kryptin. Kad jis išsi

rinksis į sales, siųs prašy
mus, reikalavimus šios ša
lies administracijai kad ji 
darytų žygius, kad Lietu
vai būtų pritaikinti Atlanto 
Čartery įrašyti principai.

Mes, čikagiečiai lietuviai, 
kuo skaitlingiausiai suplau
kime įi Amalgameitų salę, 
prie Ashland ir Var Buren 
kampo. Dalyvaus Chicagos 
majoras E. J. Kelly ir Illi
nois senatorius Richard J. 
Daley. Dainuos neseniai iš 
kariuomenės grįžęs Algirdas 
Brazis, G. Giedraitienė, A- 
lice Stephens choras. Kal
bės konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir A. L. T. centro 
nariai.

Pradžia 1:30 vai. popiet. 
Įžanga 50c. Laisvutė

Salem, III. Šiomis die-

krities susirinkimas įvyks kviečiami atsilankyti ir įsi- 
trečiadienį, vasario 13 d., rašyti. Valdyba
8 vai. vakare. Aušros Vartų 1 _______
parapijos salėj. Susirinki-1 Cicero. — šv. Antano Pa-
mas svarbus. Kovo 17 d. į- rapijos Namų Savininkų Klū 
vyksta Chicagos ir apylin-! bo susirinkimas šaukiamas 
kės katalikiškų draugijų sei- savaite anksčiau, nes yra 
mėlis. Tad randasi reikalų, į daug pranešimų iš mūsų 
kuriuos reikia svarstyti. Vi- miesto valdžios. Bus atsto
si draugijų, organizacijų ir 
apskričių atstovai prašomi 
dalyvauti šiame Susirinki
me.

Cicero. — Lietuvių Im- 
provement Pol. Klubo susi
rinkimas bus šįi vakarą, va
sario 12 d., 8 vai. vakare.

vai iš kitų Cicerui Namų Sa
vininkų klubų. Valdžios at
stovai padarys pranešimą a- 

Valdyba. pįe nuėsto biudžetą. Taigi 
susirinkimas bus vasario 13
d., 7:30 vai., parapijos sve
tainėj. Visi klubo nariai bū
tinai dalyvaukite.

A. Valančius

JONAS NORKEVIČIUS
Gyveno 3007 S. Enterald avė.

Mirė Vasario 8 dieną, 'l946 
m., 10:35 vai. vakare, su
laukęs pusės amžiaus.

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

Amerikoje išgyveno 25 m. 
l’aliko dideliame nuliūdime 

žmonų, Onų (po tėvais Mic- 
kiūte>, tris pusbrolius Ulins- 
kus, penkias švogerkas; Mar- 
garet Justiee, Marijonų Jan
kauskas, Onų Barauskas, Ag
nės Stasiūnas, Marijonų Ma
karienę ir jų šeimas, 3 švo- 
gerius William, Jonų, Juoza
pų Jankauskus ir jų šeimas, 
ir daug kitų giminių, drau
gų 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 į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: žmona, pusbroliai, 
švogerkos, švoger.ai ir kitos 
giminės.

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

x. , . nomis kilęs gaisras sunaiki-
spręs ų_ eisingai, i™ no vįSą miestelio centrą. Tai
somis jėgomis pasi ar uo i jįjįjaygįag buvęs gaisras
mę, nes pašau iš ' su gy mįeste|io istorijoj. Nuosto- 
vonus, dirbančiomis ir ko- sįekia 
vejančiomis uz savo teises
tautomis bent kiek skaitosi 
ir jų teises gina. Snaudžiau- ~~ “ ~ '
čias tautas ir nesusipratu- HltlCMS SUplanSVO 
sias, palieka merdėti. _ _ u ■ ■ v f

štai vasario 16 jau čia SUOKclIbį PllCS MYC 
pat. Tą dieną prieš 28 me
tus, Lietuva pasiskelbė Ne- NUERNBERG, vas. 11. 
priklausoma Respubiika. Tą Vokietis mokslininkas dr. 
dieną visi padorieji lietuviai Lothar Rohde sakė Adolfas 

Hitleris pats liepė padėti 
bombą Miuncheno alinėje 
1939 metais — atydžiai nu
statytą sprogti tik pusę va
landos po to kai jis baigė j 
savo metinę kalbą ten—kad 
jo propagandistai galėtų 
kaltinti Angliją ir teigti, 
jog Dievas išgelbėjęs Hitle
rį Vokietijos žmonėms.

Anot liudininko, George 
Elser buvo žmogus paskir
tas padaryti ir užstatyti 
bombą. Po ta jis buvo įka
lintas ir nepriieidžiamas 
prie nieko, ir galų gale su
šaudytas 1945 m. balandžio 
mėnesyje.

A. A.
JUOZAPAS KOVERA

Gyveno 3730 Elnį St., India
na Harbor, Ind.

Mirė Vasario 9 d., 1946 m.. 
6:15 vai., vak., sulaukęs 64 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Šiaulių apskričio. Kuršėnų 
parapijos, Akmenaičių kaimo,

Amerikoje išgyveno 40 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus Juozapų ir marčių Ro
zalija ir Albertų; anūkę Bar
borą; 2 brolius A.eksandrų ir 
brolienę Antilijų, Kazimierų ir 
brolienę Magdaleną ir jų šei
mas; 2 seseris Stanislavų ir 
švogerj Vincentų. Juzefinų ir 
švogerįj Teodorų ir jų šeimas 
Ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 3 
seseris ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Juliaus 
Prusieckt koplyčioje — 3831 S. 
Main St. -Indiana Harbor Ind.

Laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Vasario 13 d.. 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bu3 at
lydėtas į Šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčių, Indiana Harbor, 
Ind.. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
. .NirlMadę: Nūnai, Marti, Anū
kė. Broliai. Seserys ir Visos Ki
tos Gimines.

baidot.. direkt., J. Prusiecki. 
Tel. Ind. Harb. 288.

Katalikų duosnumas
Groom, Texas. — šv. Ma

rijos parapija, kurią sudaro 
tiktai 50 šeimų, buvusiame 
kenuoto maisto vajuje suau
kojo 2,507 kenus maisto.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Moterų Są-gos 55 kp. su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
vasario 12 d. Visų narių pra
šome būtinai susirinkti. Tu
rėsime būtinai aptarti ren
giamos pramogos — bingo 
reikalus. Po sus-mo lošime 
“bingo”.

Nepamirškime, kad dabar 
mūsų organizacijos vajus, 
pakalbinkime naujų narių į- 
sirašyti į kuopą.

Kp. valdyba

.valandą, Vincento ir Agotos 
Balsių name, 4355 S. Arte- 
sian Avenue, Brighton Par
ke. Malonėkite kuo skaitlin
giausiai dalyvauti iš visų ko 
Icnijų, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Valdyba

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildos susirinkimas įvyks 
šį vakarą, vasario 12 d., 7-tą

B. A. L ACH A WICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

ELENA ŽUKAUSKIENE (po tėvais Gudlauskaitė)

Gyveno 3800 S. Emerald Avė., Tel. — YARds 4306.
Mirė Vasario 11 d., 1946 m., 6:30 vai., ryte sulaukus se

natvės. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio. Radviliš
kiu miestelyje.

Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukteris Eleną Sherpe- 
tosky ir žentą Antaną; Prancišką Baranauskis ir žentą Juo
zapą: sūnų Joną; žentą Pranciškų Niprikas; 11 anūkų ir 7 
proanukus ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje — 3319 S. Litua
nica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. — Vasario 14 d., 1946 m.
Iš koplyčios 8:00 vai., ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 

pa,rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, Žentai, Anūkai, Proanukai ir 
Visos Kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Evanauskas Telefonas 
YARds 1138-1139.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugtlit butonų yra pilnm 
pottnkinti tau tuno iadovrau, 
kuriuo* padirbamo jumt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: 8EELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

k
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KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE; 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.
PETKŲ

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

jūsų finansiškam stoviai prieinamas!

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

A. A.

JONAS PETRAUSKAS
Gyveno 1750 S. Union Avė., Tel. — CANal 0630.
Mirė Vasario 9 d.. 1946 m., 7:57 vai., ryte, sulaukęs 58 m. 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Trakų apskričio. Žiežmarių 
parapijos. 1

Paliko dideliame nuliūdime: žmona Oną (po pirmu vyrų 
Bagdonienė): dukterį Silviją ir žentą Herbert Yocker (U. S. 
Navy); 2 pusbrolius Andriejų ir Zigmantą Kozlevičius ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Ur
šulę ir 2 brolius Pranciškų ir Antaną.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos ir prie Lietu
vių Brolių ir Seserų draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 1750 S. Union Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtad. — Vasario 14 d., 1946 m. Iš 

namo. 8:30 vai., ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parap., 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 1 raugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
Giminės.

Laidotuvių direktorius P. .1. Ridikas. Tel. YARds 1419.

KenčiantleJi nuo senų. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžiu žaladų.
Jo atgaivinan
čio* ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties polis) Ir 
pagalbūs išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žals-

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnau jam 
dienąirnaktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

___  Vartokite Jį Irgi ekaudlems
nudegimams, šųšų ir sutrūklmų 
prašaltnimui, Ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimų. AtvSdlna va
dinamų Athlete's Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo lšbSrlmams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.15, ir S.OO.

Siųskite Jūsų lfoney Orderi tie
siog J:—

LEGULO
IMI No. Fulaski Ril. 

Dept D. Chicago 39, III.

.1

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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 YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9684

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

i
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Kas tik buvo. visi sakė ~WITH mauce TQWAHD NONt" Senatorius siūlo

Tokio "Draugo" koncerto da nebuvo
REKORDINE MINIA ŽMONIŲ. VAIDINTOJAI, SOLIS

TAI. AKADEMIKIŲ ORKESTRAS, UKRAINIEČIŲ 
CHORAS — VISI ŽAVĖJĘ! PUBLIKĄ.

dale, Kenosha, net, Milwau- 
kee ir kitur. Visi pripažino, 
kad “Draugas” yra čempio
nas minioms sutraukti į sa
vo parengimus — koncertus, 
piknikus ir k.
PROGRAMA

“Draugo” ’ metiniai kon
certai pasižymi gražiomis 
programomis, į kurias visuo
met esti sutraukta žymiau
sios Chicago lietuvių dai
nos, muzikos ir vaidybos 
pažibos. Tokios pažibos bu
vo praeitą sekmadienį kon
certo programoj. Tikrai, tai 
buvo rinktinė eilė artistų.

Laikraščio raporteris yra 
tiktai žinių, faktų skaityto
jams perduotojas, o ne ar
tistų, dainininkų, orkestro, 
choro kritikas. Dėlto labai 
pageidautina, kad mūs muzi
kai, režisoriai dienraščio 
skiltyse atskirai įvertintų 
kiekvieną programos dalį ir 
jos išpildytojus. Raporteris 
tegali čia tik pakartoti mi

mus dvasiškija, i nios išsireiškimą: puikiai, 
inteligentija, biz-, “fain”, “ekselent” ir tam 

panašiai; taippat rašant da 
sykį stipriai paploti, kaip 
buvo plojama scenos uždan
gai nusileidžiant, arba ar
tistus nuo scenos palydint. 
Bet pasakymas gražiai, ge
rai, fain artistą da neįver
tina. Dienraščio skiltys atda
ros kritikams išsitarti. 
Kviečiame.

NEI KIEK NEPERDESIU

Korespondentai, rašydami 
apie bet kokį įvykį dažnai 
mėgsta perdėti, dalyką, taip 
sakant, persūdyti. Bet ra
šant apie metinį 1946 metų 
“Draugo” koncertą nei kiek 
nebus perdėta pasakius, kad 
St. Agnės Auditorium da ne
buvo mačiusi tokios minios, 
kokią sudarė lietuviai su
plaukę į mūs dienraščio kon
certą praeitą sekmadienį. Ti
krai gaila buvo vėliau atvy
kusių, nes jiems teko visą 
laiką pasieniais stovėti — 
auditorija buvo pritrukus 
kėdžių, nors šimtai jų ankš
čiau atgabenta iš kitur ir 
sunešti iš apačios — salės 
valgyklos. Tas rodo, kad 
mūs dienraščio įtaka visuo£ 
menėj diena iš dienos didėja 
ir kad ateityje koncerto ren
gėjams teks dairytis jau di
desnių salių.

Į koncertą buvo suvažia
vę veik visa mūs dvasiškija, 
veik visa
visa mūs
nierija ir profesionalai. To
je margoje minioje buvo ne
mažai ir svečių iš Ind Har- 
bor, Gary, Waukegan, Rock-

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visi; ISdirbysčiij 

Visokius Modelius

DYKAI A PKAIN AVIMAS 
Painiam iš namu ir pristatom

PARnronAM NATTJrs RATUOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
ROCK\VEI,L 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

PROGRAMA BUVO 
SEKANTI

Pirmoj dalyje atvaidinta 
vieno veiksmo muzikalė ko
medija “Sveikam ligos ne
įkalbėsi” (muzika J. Offen- 
bach vertimas V. Brazulevi- 
čiaus). Operetės turinys 
toks:

Jauna graži, našlaitukė, 
Agutė, tėvui mirus, paveldi 
malūną. Testamente tėvo 
surėdyta, kad tas galėsiąs 
vesti jo dukterį kurs nupirk- 
siąs malūną; o Agutės ne
laimė, kad ji myli malūni- 
ninkutį Jonuką, kuris yra

r?

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

lx

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’0

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KAVTF.K“Eti'tiivISkMŽydukas”

Tu* LOW> 
Mt>sr rovė 1KC 
COMMON P&P Lt 
ThATŠ WHY HE
MAPRSOMAN/ 

OF THEM

"T Atremontuoti Fordo teatrą
TEATRAS TURI ATRODYTI TOKS, KOKS JIS BUVO 
PASIKĖSINIMO ANT IJNCOLN’O METU.

E.

-c

.Courtesy Appzeciate Amerlce, Ina,

neturtingas ir negali malūno 
įsigyti.

Agutės globėju paskirtas 
senis ūkininkas Simas, ku-1 
riam varvėte varva seilės 
dėl malūno. Dėl to jis kaip 
galėdamas taiko Agutei į- 
piršti savo sūnų Jokūbą.

Bet ir vėl bėda — Jokū
bas myli Magdutę. Jis ne
nori ištižusios Agutės. Jį 
traukia Magdutė, kurios 
“pečiai kaip daržinės du
rys”. Va, tai jau moteris.

Senis Simas, matydamas 
kad geruoju nepritrauks Jo
kūbo meilės Agutei — imasi 
gudrumo. Pcrsirėdo neva 
Agutės drabužiais ir mėgina 
atbaidyti Jonuką. Tačiau 
Jonukas, užuodęs kilpas, ty
čia įsimyli Agutę. (t. y. per
sirengusį Simą), taip kad Si
mas gauna visą savo planą 
pamiršti. Berengdamas įsi
mylėjusiems kilpas, pats 
josna pakliūna. Galų gale, 
Jonukas gauna sau Agutę, 
Jokūbas savo Magdutę ir 
viskas laimingai užsibaigia. 
VAIDINTOJAI:

Agutė, malūno savininkė 
— Genovaitė Giedraitienė.

Jonukas, jos mylimas ma
lūnininkas Antanas Kamins
kas.

Simas, ūkininkas iš greti
mo kaimo Kazys Ve šota.

Jokūbas, jo sūnus — Bru
no Bruknis-Brooks.

Režisorė — Genovaitė 
Giedraitienė.

Akompanistas — Jonas 
Byanskas.

ANTRAS DALIS
I

1) Amparito Roca (Texi- 
dor), 2) Lithuanian Rhapso- 
dy (Sesuo M. Bernarda, C. 
S. C.), 3) “New Moon” Se- 
lections (Romberg), Šv. Ka
zimiero Akadem. Mergaičių 
Orkestrą, Diriguoja Guy 
Callow.

n
1) Ne Margi Sakalėliai 

(Tallat-Kelpša), 2) Kur Ba
kūžė Samanota (Šimkus), 
3) O Kvailas Jaunas Aš 
Buvau (Giedraitis), Solo: 
Antanas Giedraitis, Akom
panuoja: Genovaitė Aleksiū- 
nas.

III
1) Rondino (Beethoven- 

Kreisler), 2) Scherzo (Van 
Goens), smuikos solo — 
Marijona Balanda, Akompa
nuoja: Genovaitė Aleksiū- 
nas.

IV
1) Mamytė (Vanagaitis), 

2) širdį Atverk (Bizet), so
lo: Genovaitė Giedraitienė. 
Akompanuoja: Jonas Byans
kas.

V
1) Westminster (Coates),

2) American Patrol (Mea- 
cham), 3) Mission Overture 
(Johnson), šv. Kazimiero 
Akadem. Mergaičių Orkes
trą, Diriguoja: Guy Callow.

VI
1) Kai Aš Buvau Mažas 

(Liaudies), 2) Juozo Bėdos 
(Giedraičio), duetas: Anta
nas ir Edvardas Giedraičiai. 
Akompanuo j a: Genovaitė
Aleksiūnas.

VII
1) O Heavenly King (O 

Dangaus Karaliau) (Gies
mė), 2) Come Forth Thy 
Servant, O Lord (Viešpa
tie, Tavo Tarnas Ateina) 
(Giesmė). Ukrainiečių Cho
ras. Diriguoja James Ewan- 
koe. 3) Ukrainiečių šokis. 
Šokikės: Helen Ziganowski, 
Bernice Zegar, Alice Rund. 
Rosemary Rund, 4) Fires 
Are Burning (Ugnies Lieps
noja), (Liaudies Daina), 5) 
Minstrel Song (Vaidylų 
Daina), Liaudies Daina), 
Ukrainiečių Choras. Diri
guoja: James Ewankoe.

Kiekvienas artistas ar en- 
samblis griausmingais mi
nios plojimais buvo iššaukti 
da ir da padaniuoti.

Programos menedžerium 
buąe, Ahtanas Giedraitis, o 
programos vedėju salėje 
pats “Draugo” administra
torius kun. A. Miciūnas, 
MIC.

Programa pradėta Ameri
kos, o baigta Lietuvos him
nais.

Raporteris.

YVaskington, D. C. — čia 
da tebstovi Ford vardo teat
ras, kur 1865 metais, balan
džio 14 (Didįjį Penktadienį) 
buvo mirtinai pašautas Ame
rikos Jungtinių Valstybių 
prez. Abraham Lincoln, kuo
met sėdėjo ložoj ir žiūrėjo 
vaidinimo “Our American 
Cousin“. Prezidentas ant ry
tojaus mirė. Pasikesintojas 
ant A. Lincoln buvo artistas 
John Wilkes Booth, kuris 
tapo sušaudytas balandžio 
26 d., tų pačių metų. Keturi 
asmenys, dalyvavę suokalby
je A. Lincolnui nužudyti, 
būtent: Mrs. Mary E Surrat, 
David E. Harold, George A. 
Atzcrodt ir Lewis Payne 
(Povvell) vėliau po teismo 
pakarti.

Po to įvykio Ford teatras 
tapo istoriniu ir šiandien jis 
yražinomas, kaip Lincoln 
Muzejus.

TURI ATRODYTI, KAIP 
ANAIS LAIKAIS

Kart kaltėmis teatras bu
vo perdirbtas ir pasidarė vi
sai nepanašus į buvusį teat
rą. Pavyzdžiui, dabar nėra 
scenos; grindyse tiktai pa
žymėta, kad toje vietoje bu
vo scena; nėra nei ložos, kur 
A. Lincoln sėdėjo ir žiūrėjo 
vaidinimo, toje vietoje pa
kabintas paveikslas rodo, 
kaip čia buvo pašautas tų 
metų Am. Jungt. Valstybių 
prezidentas.

Senatorius Young (repub- 
likonas iš N. Dakota) sako. 
kad jaunieji amerikiečiai, at
silankę į Washington ir nu
ėję į Ford teatrą neįgauna

Grąžina miestui 
skriaudą

A. E. Rose, Chicago Wel- 
fare Administration virši
ninkas paskelbė, kad iki šiol 
grąžinta miestui $600,000, 
kuriuos netikrais perstaty
mais savo padėties buvo iš
gavę asmenys pašalpai de
presijos metais.

Daugelis grąžindami pi
nigus tik pasako už ką grą
žina, bet nuslepia savo var
dą, pavardę ir adresą.

Vienas buvęs šalpos “kos- 
tiumeris” atsiminęs, kad net 
1936 m. buvo neteisingai iš
gavęs pašelpos ir dabar grą
žino miestui $55.

gyvos
Vinetkoj prie vieno kryž- 

kelio Northwestern trauki
nys užlėkė ant automobilio, 
kuriuo važiavo dvi moterys. 
Automobilio inžinas išmuš
tas iš vietos nukrito net už 
50 pėdų, tuo tarpu abi mo
terys tik lengvai sužeistos. 
Suteikus pirmąją pagelbą 
parvažiavo namo.

/ mus.
X “Draugo” koncerto dar 

bininkai, dėmesio! Visi, kas 
tik praeitą sekmadienį dar
bą votės “Draugo” koncerte, 
šiuo nuoširdžiai kviečiami 
šiandie, vasario 12 d., 7:3fl 
vai. atsilankyti į Aušros 
Vartų parapijos salę vai
šėms. Prašome visų nesu- 
vilti administracijos. Visi 
atvažiuokite anksti. Palan
gos orkestrą gros maršą ir 
šokiams. Ateikite ir tikietų 
platintojai ir policmonai.

X Zaurienę ir Petraitienę, 
žinomas vestsaidietes, gyve
nančias W. 23rd Place, pra
eitą sekmadienį ištiko nelai
mė: Archer gatvėje suvaži-

teatro įspūdžio ir jis nevaiz- "X automobilius. Petraitie
duoja įvykio istorijos.

Ford teatras turi būti pcr-
remontuotas taip, kaip jis 
originaliai atrodė. Tas turė
tų būt atlikta vyriausybės 
lėšomis

Serlok Holms
atgijo

Pradedant vasario 13 d. 
Chicago Universiteto Kolegi
joj biznio teisių profesoriaus 
padėjėjas Jay Finley Christ 
duos eilę diskusinių paskai
tų iš Šerlok Holms (Sherlock 
Holmes) gyvenimo ir laiku. 
Christ sakosi esąs nariu Chi
cago Baker Street Irregulars, 
organizacijos entuziastų fik- 
tyvinių detektyvų veikimo.

Šerlck Holms, kaip žino
me, yra fiktyvis (pramany
tas) anglų Scotland Yard 
detektyvas.

Jaunimas pokariniam 
pasauly

Tokia tema ateinantį tre
čiadienį, Lawn Manor Com- 
munity Center, 6641 S. Troy 
St., kalbės Boys Court tei
sėjas J. M. Braude. Prakal
bų pradžia 8:30 vai. vak.

Visi kviečiami pasiklau
syti.

5,100 aklųjų
Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

Negrų Istorinė 
Savaitė

Ši savaitė yra Chicago 
negrų istorinė savaitė. Baig
sis vas. 17 d. Mokyklose, 
maldnamiuose, įstaigų salėse 
ruošiama visa eilė istorinių 
programų. Chicago Histori- 
cal Society Rūmuose ir Chi
cago Viešojo Knygyno So. 
Chicago skyriuje visą savai
tę bus negrų meno ir liau
dies parodas.

Reikia saugotis šunų
Dr. H. N. Bundesen, pre

zidentas Chicago Board of 
Health, įspėja Chicago gy
ventojus saugotis paklydu
sių šunų. Policijai įsakyta 
tokius šunis šaudyti. Iš 49 
pastaromis dienomis nušau- 

• tų šunų, 25 rasti užsikrėtę 
Dasiutimu.

Šiurpi scena
Prie Bloomington Avė. 

Pulaski gatvekaris užvažia
vo ant automobilio, kuriuo 
važiavo Peter Popiel, 205 
W. Chicago Avė., ir da du 
asmenys. Pusvalandį ėmė 
ugnegesiams iki visus tris 
ištraukė iš automobilio 
griuvėsių. Vežant į ligoninę 
P. Popiel mirė. Kiti du sun
kiai sužeisti.

Raymond M. Hillard, di
rektorius Illinois Public Aid 
Commission, praneša, kad 
per sausio mėnesį 5,100 as
menų gavo skiriamą aklie
siems pagalbą, kurią sudaro 
$180,689. Sausio mėnesį iš
mokėta $1,553 daugiau, ne
gu gruodžio, praeitų metų.

Pašautas konduktorius
1 Prie 93 ir Baltimore Avė. 
pašautas Windsor Park gat- 
vekario konduktorius, kurį 
jaunas plėšikas norėjo api
plėšti. Visą įvykį matė va
žiavusi gatvekariu Agnės 
Baranski, 8817 Muekegan 

i Avė. Piktadarys pabėgo 
! nieko nelaimėjęs.

Žydai - veteranai 
pagerbė Lincoln

Jewish War Veterans 
skaitlingos delegacijos iš 
18-kos postų visam Illinojuj 
praeitą sekmadienį buvo su
važiavusios į Springfield, 
kur suruošta patriotinė pro
grama Abraham Lincoln pa
gerbti.

$100 už išmatas
Max Holberg, savininkas 

28 apartmentų namo, teismo 
nubaustas $100 už nesilai
kymą miesto ordinanso, kad 
išmatos būtų tvarkoje.

Arthritis vajus
National Arthitis Research

Fundation paskelbė vajų, 
kuriuo norima sukelti $2,- 
500,000 kovai su tąją liga.

Patark ir padėk kaimynai 
užsiprenumeruoti 

“Draugą”

nė lengviau sužeista; sutei
kus pirmąją pagalbą parvež
ta namo, bet Zaurienė labai 
sunkiai. Ambulansu nuvežta 
į Cook County ligoninę.

X Liet. Vyčių Chicagos 
apskritis praeitą sekmadie
nį susirinkime išrinko at
stovus į Federacijos Chica
go apskr. šaukiamą draugi
jų atstovų konferenciją, ko
vo 17 d., ir TT. Marijonų 
Bendradarbių seimą, kovo 
10 d. Abiems seimams aps
kritis paaukojo po $5.

X Paul ir Stella Rudis, 
gyvenantieji Muskegon, Mi- 
chigan, džiaugias susilaukę 
dukrelės. Nemažiau džiau
giasi ir jų tėvai — Rudžiai 
ir Vasiliauskai susilaukę a- 
nūkės, taipgi teta Anna Lau 
rins. Visi yra “Draugo” 
skaitytojai.

X L. Vyčių choro repeti
cija įvyksta šį vakarą 8 va
landą West Side Hali, 2244 
W. 23rd Place. Choro valdy
ba kviečia visus choristus 
atvykti. Bus priimami ir 
nauji nariai.

X Bankieto St. Picžai pa
gerbti, Dariusi-Girėnas salė
je, padaryta visa eilė era- 
žių nuotraukų. Kas nori įsi
gyti tų nuotraukų, lai krei
pias į fotografą Ed. Mauku 
2230 W. Cermak Rd. (TeL 
Canal 3144).

X Tarnas Podliaskas ir M. 
žebrys. kurie gyvena ar gy
veno Bellwood, III., prašomi 
kreiptis į K. Sriubienę, 1315 
So. 50 Avė.. Cicero, III. Ji

■'iems žinių iš Europos. -
X Juozaitiene, gvv. adre- 

«*u 5306 N. W cnt r och, žvmi 
No. Side veikėja, pasirvžo 
sušildyti 12-ka Lietuves 
tremtinių vaikučių, tai vra 
numegzti 12-ka svederukų. 
Keturis svederukus ji iau 
numezgė ir pridavė BALF 
Chicago apskričiai. Jei daug 
atsirastų tokių moterų, ku
rios taip atjaustų tremtinių 
vaikučius, jie nekentėtų šal
čio. nei bado.

X Ant. Budris, ilsrug me
tus gyvenęs West Side. da
bar nuo kai kurio laiko gy
vena Dievo Apvaizdos para
pijoj kur prisirašė prie lie
tuvių pašalpinių draugijų. 
Jis yra muzikantas, turi su
organizavęs lietuvišką orkeg 
trą, kuri patarnauja ne tik 
vestuvėse, draugijų baliuo
se, bet taipgi ir “Draugo” 
parengimuose, ypač pikni
kuose ir valgyklose p*r va
karus. Norintieji turėti ge
rą lietuvišką muziką savo 
parengimuose, gali kreiptis 
šiuo adresu: A. Budris, 1744 
S. Union Avė., HAYmarker 
5639.


