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Pabalčio Kraštai Įrodė Nenori Komunistu
Taika Pavojuje, Rusai Vėl Grįžta 

Prie Savo Senų* Įprastų Metodų
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Šių a metu pasaulyje vyk
sta didelė “Trijų Didžiųjų” 
kova. Kiekvienas iš jų sten
giasi išlaikyti savo svorį 
svarstyklėse, kiekvienu me
tu jie demonstruoja savo 
galingumą. Ar Maskvoje, ar 
tai Londone, ar Washingto- 
ne, daromi kariuomenės pa
radai.

Tuo tarpu Suvienytų Tau
tų Organizacija, iš kurios 
mažos tautos tiek daug lau
kė ir ji kurią buv?. sudėtu- 
sios nemaža vilčių, pasida
rė tik milžinišku teatru, 
kurio scenoje kas dieną 
‘‘Trys Didieji” vaidina 
“Tortufą.”

“Anglija ir Prancūzija

liau būtų galima kaltę pri
mesti anglams ar amerikie
čiams.
Kominterno Agentai Visose 

šalyse

Rusai grįžta prie senųjų 
kominterno metodų, sukelti 
pasaulinę revoliuciją ir iie 
jau beveik visame pasauly
je pasodino savo agentus į 
“sestus.” Bierrut ir Osubka 
Morovvski viešpatauja su
keldami terorą . Lenkijoje, 
Dimitrov ir Gergoiev Bul- 
gariioie, Tito ir Kadelj Ju- 
goslaviioie. Vlahi Makedo- 
niioie. Gott,wald Gekoslova- 
kiioie, Pieck Vr<kieriioie, 
Kuffiner Suomijoje. Tborez 
ir Martv Prancūziinie ir vi
sokie “kvislimrai ” Lietuvo
je. Latvijoje. Estijoje.

Kada kas bando pajudinti

PROTESTUOJ PRIEŠ ĮKALIN

Pikietininkai prieš federalinius pataisos namus Dan- 
buryje, Con., protestuoja prieš tolimesnį laikymą tų vy
rų, kurie dėl savo įsitikinimų atsisakė stoti kariuomenėn.

(Acme Telephoto),

Prez. Truman Tariasi 
Su Savo Partijos Vadais

WASHINGTON, vas. 14. 
—Prez. Trumanas pasikvie
tė vakarinių valstybių kon- 
gresmonus eilei pasitarimų 
pasėkoje Harold L. Ickes 
smarkaus išėjimo, iš kabi
neto.

Spėjama, kad Prezidentas 
tarsis su jais keliais reika
lais : Ickes įpėdinio pasky
rimo reika’u; nutarimo ar 
toliau reikalauti Pauley no
minacijos užgvrimo; atitai
syti visus skilimus, nartijos 
eilėse, ir neitralizruoti dina- 

Į mitą, kurį Ickes paliko sa
vo pareiškimu, kad jis ne- 

| nori dirbti vyriausybėje, 
kur “dėl partijos gero ti
kimasi, kad aš sakysiu ne
tiesą. ”

Didžiuma Rusams Priešingų Balsų 
Buvo Duota Pabalčio Valstybėse

MASKVA, vas. 14.—So
vietų valdžios paskelbtos 
skaitlinės šiandien parodė, 
kad iš 101,450,946 balotų 
Rusijos rinkimuose praeitą 
sekmadienį, 1,638,654 bal
sai fcuvo prieš komunistų 
kandidatus.

(Rinkimuose į aukščiau
siąją ir atstovų tarybas, 
tik vienas kandidatas, tebu
vo nominuotas kiekvienai 
vietai. Balsuotojai, kurie 
norėjo parodyti savo prie
šingumą, galėjo tai padary
ti vien tik tuštaus baloto

• metimu į| urną.)
Nieko Nežymėjo

Pačių komunistų praneši
mu, didžiausias nuošimtis 
nepažymėtų balotų buvo ras 
tas bolševikų užgrobtuose 
Pabalčio kraštuose—Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje.

(Reikia imti dėmesin tai, 
kad skaitlinės yra pačių 
komunistui valdomos ir pa
skelbiamos. Svetimšaliai laik 
raštininkai ir kitį nekomu- 
nistai turi priimti bolševi
kui patiekiamus davinius 
arba nieko.)

Argentina Ruošia Atsakymą Amerikai

veda pasaulį prie karo,” i rusus. tai visu šalių komu- 
tokg buvo mestas kaltini- j nistai lvg susitarė pradeda 
mas vieną dieną tautų j eiti. Kas panašiai atsitiko'1 
konferencijoje Libijos ir paskutinėm dienom su oran
Sirijos atstovų, reikalaujant 
tuojau pat atitraukti iš šių, 
kraštų anglų-prancūzų, ka
riuomenę.

Kaž kokia skundu “eni- 
demiia” užgriuvo konferen
cija.

Rniriof,, otofovas knrcfarfin i 
(th'A-ip 'V’vSinaViei Vnria <va- 
\jr\ iw«a4-i-i,Vn5ioa 18 Ifcrlnroą 
TnoiSo? r,m«S Ancr.
Ina, S+a? nn HraiUinf !*• Tn_

-iria ISlraHamas PJIs-iincs 
ir Tohnnn klausim*,,a. Keriu., 
tos liko taip pat nepamirš
tas.

Ravinna j?I. rpiValauin 
duot? tnimre, atsak’irma ar 
rnon.i nalaiV-, o^vn kaltini, 
pas. ar atšaukia Raivo mnrv. 
fa pppvpsti tai balsavimu 
Hnf T7-»r8ir,e,l-’<i w,n<-«

*-,,n būdu nra.lpimSc. 
mr«ilralavr, ši Vlaniaima na*

ciizų komunistais, kurie pra
dėjo pulti anglus. Kalini
nas iš savo pusės pradėto 
kaltinti pranciizų socialis
tus. kad jie ardo darbininku 
vienvbe neeidami bendrai 
nu komunistais. Jis, kaltina 
Bbnma kain “netikra soci
alistą.’’ kuris danas kliūčių 
komunistams paimti valdžia 
i savo rankas.
Ibn Seoud Nemvli Stalino 
Arabuos karalius, kurio 

gyvenimas vra tikra pasa
ka, iš “Tūkstantis ir vie
nos nakties.” kuris turi dau 
triau kain 250 žmonų ir mi
nia savo vaiku, nesenai na-
sirašė su Egipto karaliumi_____________________
Fernku sutarti. r i - u . . r v

šios dvi arabu šalvs su- J9KP Nafjai 5USdl(l& 
sitarė bendrai veikti prieš

Popiežius Priėmė Kardinolą Sfritch
4

ROMA. vas. 14.—Samuel i jąjif kardinolą.
Kardinolas Stritch šiandien Audiencija buvo pradžia 
turėio privačia audienciia su kitos užimtos dienos kardi- 
Poniežiu Piki XII. pėvėda- nolui. Skambutis visą dieną
mas pontifikalinius rūbus. 
Chicagos Kardinolas perva
žiavo Romą generolo Mark 
Clark automobily.

Po audiencijos Kardinolas 
Rtritch sakė iis džiaugėsi 
matvdamas Pcoiežiu toki 
sveika, ir nusistebėles šv. 
Tėvo “stebėtinu” žinoūmu 
pasaulio problemų ir i verti
nimu šių dienu įvvkiu.

Daug Lankyto iu 
Nuvvkes i Vatikaną. Kar

dinolas Stritch turėio trum
pai palaukti kol Kardinolas 
Mooney užbaigė savo audi
enciia. Per ta laika Vatika
no valdininkai sveikino nau-

skambėjo St. Mary of the 
Lake name, kardinolams, 
diplomatams Ir kunigams 
ateinant sveikinti ir sudėti 
linkėjimus katdinolui.

Po ivesdiniMo'Kardinolas 
Stritch mano turėti daugiau 
audiencijų su šv. Tėvu,

SPFUmav partija 
PASIEK® ROMA

ROM A, vas. 14.—Kardi
nolai Rmųcis J. SneRman 
John Glennon ir Tbomas 
Tien iš Kinijos, lėktuvu 
šiandien atvvko į Roma, 
kur iie nirmadienv bus įves
dinti kaino Katalikų Bažny
čios Kardinolai.

880 Gwu Juooslavuanglu kišimąsi i vidaus gy
venimą. c, taip pat numatvti 
užkirsti kelia, kad rusai ne

isi,f) npiZonmoh, pao+’a+n^a. i turėtų 'takos siuose kras-1 rovsky patiekė tamtaut.i- 
rw b«.1s«vl»»»iii . tuose. nes Arabiios kara,-I niam militariniam teismui

liūs Ibn Seoud,

NITERNBERGAS. vas. 14. 
—Sovietu prokuroras Pok-

Atleido Juamlavus 
Samių U.S. Zonoie

UNO Svarstys Skundų
Dėl Kareivių Levante

LONDONAS, vas. 14. — 
Jungtinių Tautų apsaugos 
komisija ryt dieną sueis 
svarstyti Sirijos ir Lebano 
skundą dėl britų ir prancū
zų karių užsilikimą jų kraš
tuose.

Paskutinėje sesijoje, ben
drasis susirinkimas vienbal
siai užgyrėWestchester-New 

York sritį permanentiniam 
TINO centrui, ir visos dele
gacijos pasižadėjo daryti ką 
gali palengvinti maisto pa
dėtį.

Paskutinėje sesijoje dele
gatai išklausė Anglijos prem 
iero Attlee kalbos, kurioje 
jis ragino delegatus daryti 
ką tik galima įgyvendinimui 
nutarimų taikos palaikymui.

Pertrauka Olandų- 
Indokiniečių Derybose

BATAVIA, vas. 14. —
FR.ANKETTRTAS. vas. 14. (Nacionalistų perkalbėtojas 

—Sentvni būriai jugoslavu i šiandien sakė, kad olandu-

BUENOS AIRES, vas. 14. 
—Informuoti sįuoksniai sa
kė Argentinos vyriausybė 
paruošia atsakymą į Ame
rikos ‘‘Mėlyną Knygą,” 
kuri įrodo pulk. Juan D. 
Peron, kandidato į prezi
dentus, ir kitų aukštų ar
gentiniečių bendradarbių su 
naciais.

Užsienių ministerijos šal
tiniai sakė min. Juan Cooke 
bent primins tą U.S. knygą 
savo radijo kalboje šį vaka
rą.

Pats Peron dar nėra ko

mentavęs apie “Mėlynąją 
Knygą, ’ ’ nors rinkiminėje 
kalboje antradieny kaltino 
U.S. valstybės pasekr. Bra- 
den “kišimusi” į Argenti- 

; nes reikalus.
| Kiti išvardintieji argen- 
tiniečiai tuoj užginčijo, kad 
jie dalyvavę pronaciškoje 

j veikloje. Gen. Artūro Raw- 
son, kuris trumpą laiką bu- 

; vo militarinės valdžios pre- 
i zidentu, sakė jis norėjęs nu- 
! traukti ryšius su Ašimi, bet 
| buvęs nuverstas pirm nega
lėjęs tai padaryti.

U.S. Kariai Sužeisti Indijos Riaušėse
CALCUTTA, Indija, vas. 

14.—U.S. armijos štabas 
pranešė, kad 19 amerikiečių 
karių buvo sunkiai sužeisti, 
kuomet minia užpuolė ame
rikiečių sunkvežimių kon
vojų vakar vakarą, ri' “’ų 
metu.

Konvojus vežė 1.00C ame
rikiečių karių į surinkimo 
centrą persiuntimui į Ame

riką, kuomet nacionabstai 
maištininkai netoli Calcutta 
užpuolė sunkvežimius ir 
pradėjo akmenimis mėtyti.

Calcuttoje šiandien buvo 
keli chuliganizmo inciden
tai, bet nebuvo atsinaujini
mo bendrui riaušių, kuriose 
32 asmenys žuvo ir apie 300 
buvo sužeisti.

<5<yviet,ama potinlro 
“aitrio ” taria pali geriau labai tikintis, nemvb Sta.li 
pbnat-vfis. i no. kam šis Maskvoje būda-

„ ; mas kišasi i arabu reikalusfi.OOO.OO'l Ra’o/lnnarnii'R'dn 
Euroooie

Jei rusai reikalauja eH.
frau,Irti iš GraiVitPa Of) OOO 

analų kareiviu ir iš Siriioš 

60 000 ancbi-prancūzi’i karei

vi” tai kodėl iie re<ia»«-» tn 
pntiec iš aavo rvaSa? K^riS, 
ik laiko Trane 200 000 rau- 

Honarrniečin ir Epronde 6 

iriliinmia raudonarmiečiu.

, ir skiria didi ji mufti (ara
bu dvasiški).

Abu karaliai priėio išva
dos kad iįe turi viėns ki
tam padėti politiškai ir eko
nominiai. Ibn Seoud kara
lija vra labai turtinga, bet. 
maža turi inteligentui ir 
trinkiui tad ta. snraca Peru
kas ruošiasi “užvišti.” Pa
gal susitarimą Egintas duos 

Ar tiek daug relkaim«m j tanku, ar-
Vnkietiios ok,mačiai ? j t.Ileriins. įrengs aerodromus.
d«m rusu kareiviai, kuriu I ^eMinkftliuR< “„„.„kalins”

kuris vra juerOgiavijcs valdžios rapor
tą. kuris nupasakoto kaip 
naciai Roten belaisviu ,«to- 
vvkloie Norvegijoje iki juo
smens žemėie užkasė 880 
nuogu jugoslavų belaisviu ir 
tuomet švirkštė vandeni 
ant ju, kol iie pavirto į le
dinius stulpus.

Pokrovskv taipgi sakė 
vokiečiai bandė numesti bė
da už 15 000 lenku nužudy
mą Ka.tvn miškuose ant ru
su. bet rusai turi filmas į- 
rodvti nacių kaltę.

skaičius siekia iki Ano oon 
Anstriioiet Kuriam tiks1”?
stovi milrionas raudonar-į arpbll karil-inuą 
tniočieu Rulfarimie tau ne
kalbant anie milžinišVn iri
su lrar°unii skaičių Vemrri. 
i«ie Rumiiniioift. Tepkiio- 
i*» ir Baltiios kraštuose.

vvriausius štabo karininkusI
’ priims i savo karo mokyk-

Don Lianas Nenori, Kad 
Lietusi K raina s 

Don Lianas. Ispanijos 
sosto įpėdinis, šiuo metu 
randasi Portuvaliioie. kur

ie iam buvo ©aalfilea a.nai- 
gwenti nasiuntinvbėa rū
muose bet nrinens atsisakė 
ir .anaigyveno užmiesty vie
noj privačioj viloje.

Paklaustas žurnalistų ka-

Snria«-<1.| Tik <"5Vo veda nagikalbėiimus su mrt-
Aišlnis dalykas, kad r”- narebistu vadais, ir jau turi 

MTnq mntvt pebnainnri su- naųršęs nauju ministru Į
pwenti su salunrininlrnis ir sarasą.
ieško tik būdu kaip galima, Gen. Franco brolis, kuris 
būtų susikivirčyti, kad vė-1 yra pasiuntiniu Portugalijo-

sargvbiniu. vartotu aaugoti 
vokiečius belaisvius, buvo 
atleisti su isakvmu likvi
duotis. Anksčiau 3-čiosTT.S. 
armiios policininkai padarė 
kratas išvietintu asmenų 
stovyklose, ir rado įrody
mu, kad kiti jugoslavai ka
rininkai organizavo “Jugo
slavijos Karalystės armiją.”

indekiniečių derybose gali 
įvykti kelių dienų pertrau
ka, kol bus išstudijuota vė
liausieji olandų pasiūlymai. 
Jis nurodė, kad premjeras 
Sjahrir veikiausiai važiuos 
į Rytų Javą pasitarti su In
donezijos prezidentu Soe- 
kamo.

Tugboat Streikas Atidėtas Deryboms

, . - .... , Neleidžia Tirti Žvdy
Žemes Drebejnas , pej^a|0 pUSy įonoje

Alzvre Užmušė 276 Berlynas vaa. u. -
ALŽYRAS, vas. 14.—Že- Amerikos-Anglrios komite- 

mės drebėiimag vakar užmu- tas tiriąs padėti1 visoje Vo
žė 276 asmenis Constantine kietijoje išskiriant rusu zo- 
srityje, 80 mylių pietvaka- noie, kadangi rasai aakė 
riuose nuo Bone uosto. “nėra ko” jiems ten mayti.

Vėliausiu Žinių Santrauka
—Pusė mili jono kiniečiu klausė gen. Chiang Ksi-sbek 

kalbos, lmrioie sakė Kiniia vra tikrai laisva ir kiniečiai 
dn iis manai mtrriižti Isna- dabar galės menti kain žmonės, ne darbo gvvnlioi. 
niion iis atsakė- 1 —Pearl Harbor tyrimo komitetas šiandien turi baigti

_T« nriW.n«v. mto tvrln,»- Ne,ilnla ar •"» Pratęsta*.
AX VaR man —Italai sako jugoslavai paruošia apkasus ir kulkosvy-tles Aš nenorui kad man dft,v Venez|e ow||a gr|tles

prrižns lietusi krames. Iana-1 _Neflfip|ttt Kinjios protestu dėl rusu kariuomenės pa
plis, ir tam daug aukų tu- |likImo Mandžuri.|oie, rusai tyli. bet neišeina, 
rėjo per civilini karą. __Kongrese kilo gandas, kad OPA viršininkas Rowles

Vyt. Arūnas I greit bus atleistas iš jo užimamųjų pareigų.

NEW YORKAS, vas. 14. 
—New Yorkui brangiausiai 
kainavęs streikas baigėsi 
šiandien, kuomet 3,500 strei
kuoją uosto traukiamųjų 
laivų vairuotojų grįžo į dar
bą, pavesdami savo neišaiš
kintą algų ginčą arbitraci- 
jai.

Susitarimas baigė 10 die
nų streiką, kuris privedė 
prie visuotino pramonės ir 
prekybos uždarymo per 18 
valandų antradienyje, ir 
trikdė laivų plaukimui 
uostų.

— kad pavilioti pramonę 
baigti savo ginčą su 750,- 
000 streikuojančių darbinin
kų.

iš

Dar Nesutaria Dėl
Plieno Kainu Kėlimo

“"WASHINGTON, vas. 14. 
—Administracijos viršinin
kai darbuojasi, kad išlygin
ti paskutinės minutės ginčą 
dėl plieno kainų kėlimo, 
pirm negu valdžia paskelhs 
savo naująją stabilizacijos 
liniją baigimui darbo ginčų.

Sakoma dabar koncentruo 
jamasi ant plieno kainų kė
limo—-nuo $6 iki $7 tonui

linčija Pramonės
Suokalbi Prieš Unijas
DETROIT, vas. 14 —Gen

eral Motors prez. C. E. Wil- 
son pareiškė NLRB posė
džiui, kad nebuvo jokio, pra
monės vadų susirinkimo 
New Yorke, kuriame būtų 
buvęs paruoštas programas 
kovai prieš unijų algų rei
kalavimus ir valdžios kainų 
kontroliavimą.

KALENDORIUS
Vasario 15 d.: 8v. Faus

tina* ir Šv. Jovita; senovės: 
Kintibutas ir Girdenė.

Vasario 16 d.: Lietuvos 
i Nepriklausomybės šventė, 
Šv. Julija; senovės: Vytis 

! ir Rūtelė.

ŠALTA
Ryte penki žemiau zero. 

Giedra ir šalta.
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OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
Clcvelando Žinutės ★ ★ ★

Po 32 dienų streiko pres- 
monai visų trijų didžiųjų 
dienraacų nusbalsavo grįžti 

Šv. Jurgio parap. salėje, Į j darbų paliekant sąlygas
vasario 17 d. įvyks" iškil- svarstyti komisijai. Miestas 
mingas minėjimas Lietuvos, vgi susilaukė laikraščių.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

žiaurumo dėlei, šiandien rani trijų valandų lietuvių para
das! išblaškyti po svotimua pijos salėje.
kampelius nedaliai ir var- ..................„

kęsti. . Vls? SHję iš Europos ka
ltinto Ue aviai iniciaty. "al /'lečiami dalyva-r

va šešių draugiiu bendro “ ,r vakare ™o3lamam 16 
komiteto, nuošįrdžia,i 
kviečiamį į. bondrą paminė
jimą, kurs įvyks vasario 17 
d., 6 vai. vakaro. St. Agnės

Tel. — YARds 3557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

menesį, šių metų, kiekviena 
moteris jau galės turėti po 
keletą porų nylon kojinių.

Sakoma: kol saulė pate
kės, rasa akis išės. Kol at
eis liepos mėnuo, minios mo
terų ne vienos krautuvės 
langus ir duris išneš. Beje, 
liepos mėnesį galima bus ap- 
seiti ir be kojinių.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vien* po r* aklų gauname gy
venimui. Saugoki;* Jas, leisdami 
tSegaaminuotl Jas moderni&kiaualu 
metodu, kuri* regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

•7 Mk-TAI patyrimo 
primikime akinių, kurie prašali-

ua «ls* aklų Itemplin*.

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

i >HTOMUTRISTAl
180) So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas; OANAL 0523, Cliieago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES "DRAUGE’

j d. vasario paminėjime, pa
sidalinant įgytais įspūdžiais 
karo metu. Kai kurie iš ka
rių yra susitikę ir su išvie- 
tintais lietuviais, todėl jųnepriklausomybės 28 metų: "A* 'A'

sukakties. Bizn. W. Gecevičius, tu- Dundas-Av. Įžanga: laisvos , ^us įdomu
11 valandą ryto bus laiko- rjg krautuvę 1202 E. 79 ,gat.. aukos. Komitetas kviečia ne tik

mos šv. Mišios už kritusius pQ operaęįjog, kurią padarė Programa ruošiama labai, torontiečius, bet ir apylin- 
Lietuvos nepriklausomybės

salele. kamnar Grace ir

dr. A. J. Kazlauskas, jau- įspūdinga. Dainuos "Auš- kių lietuvius, gausiai daly- 
čiasi gerai ir gydosi namie, ros’’ choras ir jo solistai. , va-uti, karių pagerbimo vai- > 

★ ★ 'A' Z. Užemeckienė torontie- sese ir vakare, istorinės die-
Būrys klevelandiečių, su čiams jau žinoma daininin- nos minėjime. O. Indrelienė 

artistais J. Sadausku ir F., kė, ruošiasi sudainuoti nau- -------------------

gynėjus. Visų yra prašoma 
dalyvauti šiose Mišiose.

Programa prasidės 3:30 v. 
popiet. Bus kalbėtojų iš ki
tur, taipgi pamargmimų, ■ įortniku bei šeimomis jų dainų. Sutiko dalyvauti Rilg ,jb niiraminfį 
kaip tai. kvartetų, duetų..| ruošįas vykti | Akron Ohio, programoje ir Pociūtės, ku- ** UF<I
?.V’ J?r^° mokyklos vaiku‘ j j Lietuvos nepriklausomybės rios panašiais atsitikimais, Hashington D. C. — Is 
ciai išpildys dali programos, ! * . vasario 28 d visad suteikia muzikos me- vyriausybes šaltinių paskelb-
Kat Mot. choras irgi dalį. £kroniečiams bus atvaidin-, no pagalbą. Yra kviečiami ta žinia. kad. girdi, liepos 
Į minėjimą žada atsilankyti ta komedija “Viens iš mūs ir svetimtaučiai paįvairinti
miesto mayoras ir kai ku- , apsįVesti”. Kai kurie programą. Mūsų jaunuoliai 

dainininkai taip pat rengia- rengiasi gyvuoju paveikslu 
si važiuoti. Taigi, Akron lie- atvaizduoti dabartinę Lietu- 
tuviai turės gerą programą. vą ir tautos skaudžią būklę.

Bus ir tai dienai pritai-

INCOME TAKSUS
PILDO

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4118 Archer Avė
Tek; — VIRginia 2114

J. RIMDZUS. D. C. !
LICENSED CHIROPRACTOR i 

IN STATE OF INDIANA
Home Calls In Indiana—

Pilone WENtwortI| 2527I
PHYSIO THERAPY .

5526 S. Racine Avė.
HOURS: Daily 8—8 P. M. 
Saturdaya 9 A.. M. to 8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

rie kongresmanai bei sena
toriai. Įžanga dykai.

Brangūs broliai ir sesu
tės! Kurių širdyse dar teka 
lietuviškas kraujas, nepatin- Gražu, kad tos dvi lietu-
gėkite atsilankyti, nes mūs | vių kolonijos eina viena ki- 
tėvynei yra ant kaklo už-! tai į talką. Taip ir reikia, 
nerta kilpa. ■ M. D.

TORONTO LIETUVIŲ GYVENIMAS

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
/ ROOM 5

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

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 1, iki 8 vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį.
ir

DR. V. P. SLEPIKAS

Tel. — IIEMIoek 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE i

2408 VVest 63rd Street
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, j 

Dienomis tik pagal sutartį.
kintų kalbų:. Rezoliucijų ko
misija rūpestiniai ruošiasi 
patiekti reikšmingas rezo
liucijas. Garbės svečiais į 
paminėjimą kviečiami — lie
tuvių gener. konsulas Grant- 
Suttie ir vietiniai kunigai:

užtarymo ir užuojautos, ;liet. par. klebonas J. McGiv- 
kaip iš Jungt. Valstybių lie- i ney, kunigai — Baronas ir 
tuvių. Ir ji neapsirinka. Čia Ražaitis.

, , _ lietuviai daro’viską, kad tik Be to, komitetas primena
met privalo būti daug 1SPU* Lietuva būtų iajSVa! Nepai- visuomenei, kad yra nrutar- 
dingiau atžymėta, negu ka-, gant, kad randagį ken_ ta SUrengtį vaišes,, pagerbi-
da nors pirmiau, nes taip; ir darbo ardytojŲ, bet mui iš karinių pareigų grį- 
sknaudziama Lietuvajr tau- į .ų maža dalelė todėl ..g ng_ žu3iems kariams-lietuviams 

nie a nera U j reikšmingi bendrų darbų ga- Pagerbimo vaišės įvyks 17 
lybėje.

Po visas lietuvių koloni
jas — dideles ar mažas, vi
sur ruošiamasi minėti šią 
tautinę šventę. Ruošiamasi, 
pareikšti dar kartą pasiprie
šinimą svetimų atėjūnų žiau 
riems sauvaliavimams mū
sų kraštę ir su mūsų žmo
nėmis. Ruošiamasi prašyti 

į užtarymo ir pripažinimo grą 
žinti išniekintas teises ir 
laisvos galimybės grįžti į:

BENDRAS 16 D.
VASARIO MINĖJIMAS

Ši mūsų tautos šventė, šį-

vusi.
Iš niekur kitur Lietuva 

nesitiki ir nelaukia paramos.

d. vasario dienos metu, nuo

Jūsų Radio Sugedęs!
DR. VAITUSH, OPT.

, LIETUVIS

Kreipkitės Ekspertyvo 
Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
• DVIEJOSE VIETOSE.

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Ta įsom Visu ISdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAUJUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
ROCK1VELL 7757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

22 metų praktika vintas 
jūsų garantavimas

Palengvina aktų įtempimą, kurie
_ti priežastimi galvos skaudėjimo, savas sodybas visiems tiems, svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

kurie negailestingo atėjūno tumo- skaudamą akių karštį, ati- 
taiao trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi- 
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: aso 1» ryto Iki I v. 

rak. Sekmad. pagal ■uta.rtį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mo* be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1373

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * *

68(3 W. Cermak Road 
BKItWYX, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertyyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
j Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia —
Šaukite: BERWYN 6200

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Arch,er Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublle 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.

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH RESOKT MINĖK AL 

BATH DRISKA
1 uiai.tukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite Jos vlettnSj vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siuskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Uhirago, III.
Southaaidlečlai kreipkitės l VN1ON 
DM G CO.. 3459 Halbteri Kt.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami i 

karo aviacijos skyrius ii priežas- 
tias spalvų neregejimo — (color 
biiatdness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

3$

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051 iii

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlocb 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-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. plo, 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 

r t tiakiriant trečiad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL OANal 6122 \

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IK 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. REPublle 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.

Res. 6968 So. Talman Ava.
Ree. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HElflook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

JOS. F. BUDRIK
RAKANDU IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

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 Feikalingų reikmenų.

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

LENGVU IŠMOKĖJIMU
PROOHAMŲ VALANDOS:

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCUL, 1000 k NedėliOH vuk 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,500.000. — Atsargos Fondas Virt $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER O. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. aml Mgr.

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

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
VISI NAUJOS MADOŠ IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIU IR PRITAIKYMAS AKINIŲ 

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

(kampas Marshfteld) (kampas North)
YARDS 4490 HUMBOLDT 9368

on ar
" i! : s

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 0:30-8:30 *

Šventadieniais—11-12.

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

L-S'-
STASYS LITWINAS SAKO:

11 H AR AP Geriausias Laikas Pirkti
U ŽADAMA — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVTNAS, Vedėjas

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

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

BE
■fl-S

Tel. YARds 6921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo, kaip
aelrlvs be žaboklių.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 AKCHEK AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.Intose
(J2SISAKYKIT “DRAUGĄ"

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG US 

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 
VALYNDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tel. r PTH I U tV

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ree. Tel.: BRUnswick 0507 

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

S “DRAUGO” M 
DARBŲ SKYRIUS $

“DRAUGAS” HKT P WAK i K.U 
APVERTISINO BFPARTMFNT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb #488-#489

HEIiP \VANTFI» — MOTERYS

HELP WANTF.l) — VYRAI

WOOD FINISIIF.RS 
FILLERS 

patchkrs 
RUBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virš- 
laiko. Atsišaukite.

1147 W. OHIO ST.

CABINKT MAKKR 
KEIKIA

4IX>\ZI EI KSITI BE ( O 
1832 W. HrHUAKl) ST.

POLISHERS IR BUFFERS
PRIE BERSO

Patyrusių prie job shop arba prie 
aukštos ruošies plumbing darbų.

SLOAN VALVE CO.

REIKIA
KRIAUCI AUS

Vyrams drabužių krautuvėje.
Pastovus darbas, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

1169 N. MILVVAUKEE AVĖ. 
HEIjP AVANTED — MOTERYS

MOT ERŲ
LENGVŲ DIRBTUVĖS 

DARBŲ
GERA MOKESTIS

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

tuojaus į —

Molded Products Corp
4533 W. HARRISON

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
Uždirbsit 70c į 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 ALGOS 
★

Atsišaukite
Illinois Bell 

Telephone Co.
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. WASHINGTON ST.

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
ŽINELĖS sistojus San Francisco, kur

Ona Varnagaitienė ir O- sutiko savo brolį Ccast 
na Danevičienė praeitą sa- Guard Edvvin Liutker, su 
vaitę sugrįžo iš Detroit, kur kuriuo nesimatė per ilgą lai-
buvo nuvykusios dalyvauti ką. Edvvin viešėjo su sese 
jų sesers ir giminės Magda- rim 3 dienas ir džiaugėsi, 
Ienos Klimavičienės laidotu- nes jautėsi taip kaip namie, 
vėse. Velionės sūnus Jurgis šiuo laiku, Aida su šeima, 
tuomet turėjo pasiduoti o- turėdama laiko, lankosi pas
peracijai.

★ ★ ★
Marijona Turuta, duktė

gimines ir važiuoja vis. ar
čiau namų. Domisi įdomio
mis vietomis. Tėvai Liutke-

Uršulės Turutienės, viešėjo vičiai mano, kad pabaigoj

Marijonu misijos
Norwood, Mass., Šv. Jur

gio bažnyčioje. Kovo 4-10, 
kun. Adomas Morkūnas,
MIC.

Binghamton, N. Y., Šv.
Juozapo bažnyčioje, Kovo 
10-17, kun. Antanas Mažuk- 
na, MIC.

Chicago, III., Dievo Ap- j

K^Una mo^Po svietų pasidairius
nas, MIC.

Cambridge, Mass., Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Ko

SKALBYKLOJ DARBININKŲ
Lygaus darbo lankstytoji! Ir marš
kiniams proso operatorių. Pasto
vūs darbai, aukščiausia mokestis. 
Kreipkitės prie: Julia Zajenkaus- 
kas.

HAPPY DAY LAUNDRY
2605 W. Armitage Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

AMŽIAUS 20 IKI 30 
Lengvas švarus darbas.

Gera mokestis.
INDESTRUCTO AWNING CO.

54 W. GranI Avė.

CONDENSER WINDERS 
SOLDERERS 

ASSEMBLERS

TELECON CONDENSER CO. 
3757 W. NORTH AVĖ.

REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuves Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupė9 
apdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 

4200 W. 42nd Place

OPERATORIŲ
Prie preso — riveting ir pinning. 
Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, geros darbo sąlygos.
CHICAGO CURTAIN STRF.TCnF.R

COMPANY 
1127 W. 371h ST.

FOR SAUK — FOR KENT

APSIGYVENKITE TUOJAUS 
4 KAMBARIAI TUŠTI

$200.00 jnešus nupirks 2 aukščių 
namą. adnesu 182 3 Canalport Avė. 
Balaneą išmokėsit mokant $30.00 j 
mėnesi. Bend-os atneša $48.00. Kai
na tiktai $2.300.00.

GYVENIMUI TUOJAUS 
ŠEŠI KAMBARIAI

Tiktai $500.00 jnešus nuperka 2 auk 
ščių mūro namą. adresu 1840 VVest 
17th St. ir 6 kambarių modernišką, 
nuiro eott.age užpakalyje. Rcndos 
atneša $80.oo j menesį. Kaina $4.- 
700.00. Balansą. $50.00 j mSncsj.

GYVENIMUI TUOJAUS 
KETURI KAMBARIAI

$500 eash jnešus balansą mokant 
$25.00 j mėnesi nuperka 2 aukščių 
namą aidresu 1136 W. 18th St. At
neša gerą rendą. Kaina $3,200.00.

Kreipkitės prie

F R A N K J. PERTU 
1443 W. 18th Street 
Tel. — CANal 0806

Skaitykite
Lithuania’s F i g h t For 

Freedom, by E. J. Harrison.
kaina $0.50.

Paieškojimai
Nainys Juozas, kilęs iš 

Gruzdžių, 1935 m. Šiauliuo
se baigęs amatų mokyklą, 
Amerikon išvykęs 1936 me
tais.

Nanonis Zofija, gyvenusi 
Cleveland, Ohio.

Nava.rdauskienė - Jasaity- 
tė Emilija, kilusi iš Degučių 
km., Naumiesčio vai., Tau
ragės apskr.

Neibaueris Julius, gyve
nęs Paterson, N. J., turėjęs 
keturis sūnus ir tris dukte
ris, kurių vyriausias jau e- 
sąs gydytojas.

Nemonienė - Nemonis Zo
fija, gyvenusi Cleveland, O.

Noreikienė - Girdzijauskai 
tė Ona, po antru vyru Zie- 
nienė, kilusi iš Kalupio km., 
Vadžgirio parap.

Norkūnai, Petras ir An
tanas, sūnūs Marijos Nor- 
kūnienės.

Norkūnas Domininkas.
Norkūnienė - Gaižutytė 

Marija, gyvenusi Brooklyn, 
N. Y.

Obelienius Kazys, Ameri
koje žinomas kaip Charles 
Obelienius, gyvenęs Collins- 
ville.

Orinaitė Marija, kilusi iš 
Žirniškių km., Igliškėlių v., 
Marijampolės apskr.

Padvarskis Ignas, kilęs iš

Norės visų laiką sirgti

pora savaičių pas gimines 
Chicagoje, kur buvo nuvy
kus dalyvauti giminaitės 
Frances Teličeniukės vestu
vėse.

★ ★ ★
Aida. Strotheide, duktė 

Vinco ir Sofijos Liutkevičių, 
su savo mažu sūneliu Phil- 
lip, jau kelintas mėnuo, kaip 
išvykus į California pas sa
vo vyrą, Leopold, kuris pas
taruoju laiku paliuosuotas iš 
laivyno tarnybos. Buvo ap-

Titonių km., Linkuvos vai., 
Šiaulių apskr., gyvenęs Či
kagoje.

Pakšys Antanas, kilęs iš 
Einiškių km., Alizavos par.

Paškauskai, Antanas ir O» 
na Klevinskaitė. Pastaroji 
kilusi iš Lauckaimio km., 
Kybartų vai.

Paškauskienė - Liškevičiū- 
tė Uršulė, kilusi iš Pažeriu 
km., Alvito vai., Vilkaviškio 
apskr.

Paulauskas Petras, išvy
kęs iš Klaipėdos apie 1922 
metus ir gyvenęs Washing- 
ton, D. C.

Pečiulionyte Stasė, kilusi 
iš Šerkšnių ir gyvenusi Doč- 
čių km., Kairių vai., Šiau 
lių apskr., o atvykusi Ame
rikon Čikagoje pas dėdę 
Šerkšnį. Jos ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

šio mėnesio sulauks duktė-. Vo 11-24, kun. Jonas J Ja-• V j_ •_ _“I r *rį, žentą ir anūką
★ ★ ★

Amerikos Lietuvių Tary
ba, susidedanti iš atstovų 
visų parapijos dr-jų, turėjo 
pirmą susirinkimą gruodžio 
30 d. Buvo renkama valdy
ba: pirm. — Walter Morris; 
v. pirm. — Petras Medelins- 
kas; rast. — Albina Driza;

kaitis, MIC.
Chicago, III., Aušros Var

tų bažnyčioje, Kovo 18-31, 
kun. Adomas Markūnas 
MIC.

Worcester. Mass., šv. Ka
zimiero bažnyčioje, Kovu “ 
25-31, kun. Jonas J. Jakai
tis, MIC.

Chicago, III., šv. Jurgio

nas Slavickas, Rozalija. Čiu- 
plienė ir Stephanie Kryger; 
koresp. — Petras Medelins- 
kas. Susrinkimai bus laiko- S7*.

Tuo metu reicho ministrai 
laukia jo posėdyje. Pagaliau 

Vienas prancūzų dienraš- Geringas pats atvažiuoja į 
tis įdėjo anekdotą apie Hit- ligoninę, liepia atidaryti 
lerį, kada šis 1941 metais kambarį ir šaukia: 
sumanęs aplankyti beprotna- — Adolfai!
mį ir pasižiūrėti kaip slau- į Trylika nuogų vyrų atsi- 
gomi ligoniai. Ligoninės di- suka ir eina prie jo. Gi vie- 
rektorius jį norėjo greitai narae kampe ant žemės guli 
pravesti pro vieną kambarį, numesti Hitlerio rūbai, 
ypatingai saugojama, ant Kieno šie rūbai
kurio duru buvo parašyta 1 Mano, - atsako trylika
pavojingieji”. Tačiau Hit- halsų.

ir pareiškia j Tada Geringas mano pa- 
šį kambarį. I naudoti gudrumą.

leris sustoja 
norą pamatyti

pasiskubink,— Adolfai
bažnyčioje, Kovo 24-31, kun. žiūrėti, tačiau Hitleris prisi- anglų pasiuntiniai atvažiavo 

. įnoris sužinoti kas prašyti taikos.
Pittston, Pa., šv. Kaži-1 ten yra. . -trylika vyrų džiaugs-

miero bažnyčioje, Bal. 1-7. | — Tai bepročiai, nelai- Į mingai puola prie rūbų. Ge_
kun. Adomas Morkūnas, mingieji, kurie sakosi esą ringas nusiminęs, pasakė li

Direktorius jo maldauja ne

Hitleriais. gonines direktoriui.
mi kas pirmą trečiadienį ChicaS°> III., Šv. Kryžiaus Ach! tai įdomu. Lere- _ Tegu Man reįkalingas
kiekvieno mėnesio. Dabartį- bažnyči°je> BaL kun. j kit mane vieną sui jais ir tik vienas.Suriškit bet kurį
niu laiku ALT ruošiasi na- Jonės J- Jakaitis, MIC. ir ateikit manęs ieškoti, kada i ir paso<3inkit į mano auto- 
minėti Vas. 16 d. Negavus!kun- Antanas Mažukna, as paskambinsiu. * mobilį.
kalbėtojo tai dienai, progra- MIC-.... Nežiūrint į daktaro prašy-1 Ką tuo sugretinimu norė-
ma ruošiama savaitę vėliau,’ Chicago, III., šv. Juozapo ma, Hitleris įeina į kambarį, j ta pasakyti, paliekama pa-
manoma, vas. 24 d.

★ ★ ★
Ekstra! Ekstra! 

A. Barto Postas. C

Petraškas Juozas, kilęs iš i 
Alytaus apskr. ir gyvenęs 
Boston, Mass. apylinkėje.

Petrikienė Emilija, kilusi 
iš Gindvilių km., Kupiškio 
vai., Panevėžio apskr.

Polekauskai (Poulakovvs- 
ki) Boleslovas, Antanas ir 
Juozas, kilę iš Suvalkų apy
linkės.

Pranckevičius Jurgis, A- 
merikoje žinomas kaip Geo
rge Frankus, prieš 1939 m. 
gyvenęs Čikagoje.

Račys Juozas, gyvenęs 
New Yorko valstybėje, spė
jama Amsterdam, N. Y.

Ramančauskas Juozas, ar 
jo šeimos nariai.

Raupeliai-Ripp, Aleksand
ras ir Kazimiera, gyvenusi 
Brooklyn, N. Y,

Rokuizienė Stefanija, gy
venusi Čikagoje.

,Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Šv. Onos ligoninės po šir
dies atakos guli Ray Dobski, 
operuotojas Devon-Western 
Currency Exchange. Išėjus 
iš ligoninės jis bus perduo
tas glrandžiūrei už sukčiavi-

Llthnanla In A Tuln Ten- ; mua Sakoma jig yra išrašę8 
tonic cluteh, a collectivc netilcrų “mOney ordera” viso

Ghillebert De Lnr.noy in 
Medteval Lithuania, by P. 
Klimas, kaina $1.00.

work, kaina $1.00.
Užsisakykite: Lithuaniar 

American Information Cen-

$10,000 sumai. žmonėms 
pradėjus skųstis, policija jį 
suėmė. .

bažnyčioįe, Bal. 8-14, kun. kur pamato dvylika visai čiam skaitytojui spręsti. Pa- 
MAdomas Morkūnas, MIC. nuogų vyrų, labai panašių į šaulyje nėra nieko negali-

j Detroit, Mich., šv. Jurgio jį. Jis užsidaro su jais. Pra- ma. 
Gerald bažnyčioje, Bal. 15-21, kun. eina valanda, kita, tačiau
W. V., Antanas Mažukna, MIC. Hitleris neskambina, kad ji ----

ir vienetas rengia balių su Chicago, III., šv. Petro ir išleistų.
šiokiais, šv. Jurgio dr-jos Povilo bažnyčioje, Geg. 6-12, 
svetainėje, tikslu sukelti fon kun. Jonas J. Jakaitis MIC.
dą įsigyjimui vėliavų (co- 
lors). Rengiamoji komisija 
susideda iš posto narių: 
John Rock, Frank Uzas ir 
John Kriščiūnas; iš mote
rų vieneto — Ver. Kamsic- 
kienė, Stephaflie Gelwich, 
Anna Kriščiūnas ir Uršulė 
Sakalauskienė.

★ ★ ★

Šv. Onos dr-ja vas. 10 d. 
mokyklos svetanėje turėjo 
pramogėlę, kazyravimo va
karą. V. M. K.

Chicago, III., Visų šventų 
bažnyčioje, Geg 19-26, kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Išprašymui V. Dievo pa
laimos misijų darbui, sielų 
ganytojai ir jų parapijiečiai 
malonės, savaitę prieš misi
jas, kasdien kalbėti, po 1 Tė- 

Į ve musų, 3 Sveika Marija, 
ir misijų intenciją šv. Mišių 
aukoje priminti.

Marian Missionaries, 
Marianapolis, College, 
Thompson, Conn.

Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:

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

2) RENDUOT1 JUMS SAFETY DEPOSIT BAKSĄ, ap
saugota A. D. T. sistemos, padėjimui jūsų brangenybėms.

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

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

RGAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmad. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvirtad., 9 iki 8
Trečlad. ir šeStad., 9 iki 12 pietų 

KreipkltPs prie ANTANO VOSYKA, Pres.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS
Jr

Vyt. Arūnas.

Pirk Victory 
Bonus!

Yni Dapomoa —- 
Statybai, RemontaTlnnil, ReflnanMiTlmai — 
ANT IjENOVŲ MftNKSINTU IAMOKftJIMUt 
PaatnaodokMe Zenaoms Naottmėla Kalnam. 
TARKITE FINANSINIAI NEFRIKLA17SOMI1
TAUPI KITĘ manu (stalROle. indAUal
rflpestbical globojami Ir Ilgi 8».000.00 *p- 
dranatl per Fe<leral Rarlngn and Uoaa In- 
mirance Corporation.. JOny pinigai bna grei
tai Iftmoknnnl jiimn ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UIETITOV 
FINANSINE IŠTAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

BIZNIERIAI 
IR NAMŲ SAIVNINKAI 

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

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

GROSS
Realfy & Mortgage

Company
2320 MILVVAUKEE AVĖ.

Didžiausia Lietuviu 
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 Kalnas I

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

CHICAGO, ILL.

Tel. — ARMitage 2373
SKAITYKITE ‘DRAUGĄ’

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimu
UŽ INDĖLIUS 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

fe

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 UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published 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 Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .................................................................................. $7.00
Pusei metų ........................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ..................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ..................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................ 75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlsiunčiama 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. *

Dar Vienas Rusų Pralaimėjimas
ILGŲ GINČŲ PASEKMĖS *•
Per keletą savaičių ėjo ginčai Jungtinių Tautų Orga

nizacijoj dėl rusų paduotų skundų prieš Didžiosios Bri
tanijos armijų elgesį' Graikijoj ir Indonezijoj. Tuo rei
kalu stiprių susirėmimų buvo tarp Anglijos užsienių 
reikalų ministro Bevi.no ir Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų vice komisaro. Višinskio. Keliais atvejais Be- 
vinas Višinskį melagium pavadino.

Pirmasis rusų skundas prieš anglus, būk laikymas 
Graikijoj kariuomenės yra pavojingas taikai ir kad 
tuo yra remiama “fašistinis” graikų elementas, kaip 
žinome, nepasiekė savo tikslo. Višinskis tą skundą bu
vo priverstas ištraukti iš UNO. Ta proga p. Bevin pa
sakė komunistams stiprų, bet teisingą žodį, kuris Mask
vai labai nepatiko. Jis priminė jungtinių tautų atsto
vams, kad komunistų lindimas į kitus kraštus ir kiši- 
mąsis į įvairių valstybių vidaus reikalus, tikrai rimtą 
pavojų pasaulio taikai sudaro.
IR KIT£ RUSŲ PASIŪLYMU ATMETĖ

Ilgai ginčytasi ir Indonezijos klausimu. Rusai ir čia 
buvo pasiūlę sudaryti UNO komisiją ir pasiųsti ją 
Indonezijon, kad jos vidaus padėtis būtų ištirta. Bet 
ir iš to nieko neišėjo. Už rusui 'pasiūlymą jungtinių 
tautų taryboje balsavo tik du — rusas ir lenkas. Bet 
galima sakyti, kad tai buvo tik vienas balsas, nes Len
kija yra rusų kontroliuojama ir dominuojama valsty
bė ir dėl to jos atstovų balsas, tai Maskvos balsas.

Prieš pora dienų rusai statė reikalavimus, kad iš- 
vietintųjų žmonių (tremtinių) Europoje padėtį ir vei
kimą apsunkinti ir priversti juos grįžti į savo kraš
tus. Rusai, mat, norėjo, kad lietuviai, latviai, estai, len
kai, Ukrainai, čekai, jugoslavai ir kiti būtų atiduoti 
rusams išvežti juos į Sovietų Rusiją ir daugumą jų 
nužudyti, nes jie visi stovi už savo tėvų žemės laisvę 
ir nepriklausomybę ir priešinasi kruvinai rusų bolše
vikų vergijai. Bet šis biaurus rusų pasiūlymas buvo 
atmestas. Net ir p. Rooseveltienė, kaipo Jungtinių Val
stybių atstovė UNO suvažiavime, tremtinių reikalus 
gerai ir energingai gynė.
DIDELIS STALINUI SMŪGIS

Taigi, Maskva praląimėjo trijuose svarbiuose daly
kuose. Nėra abejonės, kad tie pralaimėjimai yra didelis 
Stalinui smūgis. Diktatoriai, mat, nepratę daryti jo
kių nuolaidų, nepratę prie demokratinių balsavimų ir 
nepratę girdėti, kad bet kas pasisakytų prieš jų su
manymus. Sovietų Rusijoj nieks neišdrįsta Stalinui pa
sipriešinti. Milijonai žmonių nelaiku į aną pasaulį nu
keliavo tik vien dėl to, kad su Stalino diktatūra ne
sutiko, kad jai mažiau ar daugiau pasipriešino.

Stalinas, aišku, ir užsienių politikoj norėtų turėti 
tokią galią ir tokias diktatoriškas teises, kokias jis 
turi Sovietų Rusijoj.

★
Sekr. Ickes Atsistatydinus

Prieš pora savaičių šioje vietoje mūsų buvo pasa
kyta, kad netrukus galima laukti U. S. vidaus reika
lų sekretoriaus Harold Ickes atsistatydinimo. Taip ir 
įvyko.

Harold Ickes. kuris aštriai kritikavo Prezidento Tru
mano paskirtą laivyno pasekretorių Edwin Pauley, į- 
teikė atsistatydinimo raštą ir atsistatydinimas rekor

diniai greitai buvo priimtas. Šis įyykis demokratų par
tijai daro nesmagumų ir tai gali prisidėti prie jos su- 
slpninimo.

Šiais sunkiais ir komplikuotais, kiek užsienių tiek 
vidaus politikos, laikais kraštą valdančiai partijai yra 
reikalingas ypatingai glaudus susiklausymas ir tamp
rus vieningumas. Bet kokie kivirčai vyriausybės ir 
partijos viduje gerokai sunkina Prezidento Trumano 
poziciją.

Harold Ickes vidaus reikalų sekretorium išbuvo nuo 
1933 metų. Jo vietą laikinai užima pasekretorius Oscai 
L. Chapman.
* "T

Jaltos Sutartis Reiktų Ištirti
‘‘Trijų didžiųjų” konferencijoj Jaltoje Prez. Roose- 

veltas ir premieras Churchill padarė visą eilę neleis
tinų nuolaidų Sovietų Rusijos diktatoriui Stalinui. Kas 
blogiausia — padaryta ir slaptų sutarčių, apie kurias 
tik dabar neseniai tesužinota. Vadinas, vesta slapta 
diplomatija, kuri visu griežtumu prieštarauja demo
kratiniams dėsniams.

Jaltoje padarytos slaptos sutartys tiesioginiai lie
čia ir Jungtines Valstybes. Slapta buvo sutarta Kuriles 
salas atiduoti Sovietų Rusijai. Tos salos strateginiu 
atžvilgiu yra nepaprastai svarbios. Jos, reikalingos A- 
merikai. Prez. Rooseveltas, neatsiklausęs U. S. kon
greso, jas padovanojo rusams.

Tokių nuolaidų) ir dovanų rusams ir daugiau buvo 
padaryta. Todėl, pranešama, kad rimtųjų U. S. sena- 
torų ir kongresmanų tarpe pradedamas sąjūdis ištirti 
Jaltos konferencijos sutartis. Tokį žygį daryti reika
laujanti Amerikos garbė/ Ir teisingai. ,Toks žingsnis 
daryti reikalinga ir tam, kad užtikrinti Amerikos sau
gumą ir kad statyti pasaulio taiką, ne ant smilčių, bet 
ant rimtų, stiprių pagrindų.

★
Busimąjį sekmadienį, vasario 17 d. 2 vai. po pietų 

visi keliai iš CAicagos ir apylinkių teveda į Amalga
ma t ed salę, kur įvyks iškilmingas Lietuvos Nepriklau
somybės Akto paskelbimo paminėjimas. Visi dalyvau
kime.

★
Vasario 16 d. sueis lygiai dvidešimts metų, kai mirė 

dr. Jonas Basanavičius, lietuvių tautos patriarchas. Mi
nėdami Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną, 
neužmirškime pagerbti ir mūsų didžiojo tautos vyro 
brangią atmintį.

APŽVALGA
Baltijos Kraštai Jėga Prijungti Prie Rusijos

Didelis prancūzų savaitraštis “Paris” viename savo 
paskutiniųjų numerių nagrinėja Baltijos valstybių li
kimą, pastebėdamas, kad Lietuva turinti garbingiau
sią praeitį iš visų Baltijos tautų.

Lietuviai ilgus metus kovojo su kryžiuočių ordenu ir 
jiems pasisekė šimtmečius išlaikyti nepriklausomybę, 
sutriuškinant ordeną prie Tannenbergo. Karingų vadų 
vadovaujama lietuvių tauta, kartais išplėšdavo savo 
sienas toli į rytus, pasiekdama Ukrainą, Biela-Rusiją 
ir R/uteniją. Vėliau susibičiuliavus su lenkais, jaučiama 
jų įtaka pas lietuvius didikus. Lietuviai visi yra kata
likai, tuo tarpu rusai yra stačiatikiai, pastebi laikraš
tis. ,

Po Lenkijos padalinimo, lietuviai tenka nsams, ta
čiau tas jiems nei kiek nenumuša vilties atgauti ne
priklausomybę, ir 1918 metais Lietuva pasiskelbia res
publika.
STALINAS SU HITLERIU PASIDALINO LIETUVĄ

Tačiau, rašo toliau laikraštis, rusai niekaip negalė
jo lietuviams dovanoti už tai, kad jie išspruko iš jų 
glėbio, ir visą laiką laukė burną atidarę. Tokia proga 
jiems atėjo, pasirašius 1939 metais sutartį su Vokie
tija. Tada draugai Stalinas ir Hitleris pasidalino Len
kiją ir Baltijcs kraštus.

Po karo paskelbimo, be mažiausios priežasties, ru
sai užpuola tas tris nedideles tautas, kurios. 20 metų 
kovojo už savo nepriklausomybės išlaikymą. Po rusų 
kariška priežiūra buvo padarytas plebiscitas. Kadangi 
rusai nesitikėjo laimėti plebiscito, tai leido jame daly
vauti raudonarmiečiams kareiviams, kurie buvo užėmę 
Lietuvą.

Vėliau Molotovas paskelbė, kad Baltijos kraštai su 
“džiaugsmu grįžo prie motinos tėvynės”. Ar tai ne 
ironija? Užėmusi Baltijos kraštus, Rusiją pasijuto vėl 
patogiai atsisėdusi prie Baltijos ir visai neįtikėtina, 
kad Rusija iš ten pasitrauktų. Žaidimas jau sužeis
tas! ‘ Vyt. Arūnas

' ★ •
Kazys Čibiras-Verax, gyvendamas Pietų Amerikoje 

kaipo tremtinis, šauniai garsina Lietuvos vardą. Jis 
parašė ir išleido ispanų kalba keletą stambių knygų 
apie Lietuvą.

Taduiniukai
Rašo Nolėčių Vidikas

Rusijoje darbininkams ne
valia streikuoti. Jei kas ten 
buntavotūs streikuoti, tai 
tuojau komisarai tam “pa
dovanoja” kulką kakton, — 
ir "streikas” baigtas.

O Amerikoje darbininkai 
turi teisę streikuoti. Niekam 
už tai proletariškų galvų 
kulkomis “vaišinti“ neva
lia. Taigi sulyg sovietiškos 
tvarkos, čia Amerikoje jau 
yra ‘‘neporiadok’’... Sulyg 
bolševikiškos galvosenos, A- 
merikoje turėtų būti taip 
kaip Rusijoje, — streikai 
turėtų būti uždrausti.

Prie tokios rusiškos ‘tvar
kos’ Amerika jau eina. Jau 
kongrese nori pravesti įsta
tymą prieš streikus. Tai y- 
ra žingsnis prie staliniško 
“poriadko”. Rodos, iš to, tu
rėtų visi komunistai džiaug
tis. Bet kur tau! visi komu
nistai, net ir lietuviški rau- 
donbirbiai, apsiputoję pies
tu stoja ir “karau!” šaukia,
kam toks bolševikiškas bi-
liūs yra kongresan įneša-
mas. Ir suprask tu man
juos.

★ ★ ★
O mūsų įsitikinimas apie 

viršminėtą dalyką yra ši
toks: Uždrausti skriaudas, 
žalingus visuomenei veiks
mus ir pažaboti betvarkę, 
reikia. Bet mes nepritaria
me ir nepritarsime tekiems 
“įstatymams”, kurie atimtų 
liaisvę teisėtai kovoti už 
duonos kąsnį, ir kurie atim
tų darbininkams teisę strei
kuoti.

Laisvė daryti gerą ir lais
vė kovoti už laisvę, yra bran 
giausia šiame gyvenime pri
vilegija. Tik žmogžudžiai ir 
diktatoriai kitaip mano. Jie 
tik sau laisvės nori, o ki
tus pavergtais regėti gei
džia.

★ ★ ★
Vienas bolševikas per mas 

kolbernių laikraštį stato ka
talikams tokį “mundrą“ 
klausimą: “Kodėl parapijo- 
nai neturi legalės teisės prie 
nejudamo turto, kurį jie pa
tys savo kruvinu prakaitu 
įsigyja? Sakysime, esame iš- 
sibudavoję mokyklų, ligoni
nių, svetainių, turime įsi
giję kapinių, — ir visos tos 
nuosavybės užrašytos ant 
vyskupo”.

Mano atsakymas tam bol
ševikiškam literadurniui y- 
ra toks: O tai todėl, kad 
katalikų įstaigos tarnautų 
tik tiems tikslams, kuriems 
buvo pastatytos, o ne tam 
kad tūli “parapijonys” pa
virtę į raudonus vabalus 
replinėtų katalikams ant 
sprando, kandžiotų ir savo 
bezfcožninkišką “perfumą“ 
ten skleistų... “Kruvinu pra
kaitu“ dvokiančių judošiškų 
“parapijonų” katalikai ne
pageidauja. Tokius “tutti 
rotti frutti” mes išmetame 
lauk.

★ ★
O kas su Hitleriu sėbra- 

vosi ir pasirašė eutartis 
1939 metais, jei ne Stalinas? 
Ir ar ne su Hitlerio žinia 
Stalinas pavergė Lietuvą?

Kas užpuolė Lenkiją ir 
kas pasidalino parblokštos 
Lenkijos teritoriją, jei ne 
Hitleris su Stalinu?

Ir kas paskelbė pasauliui,
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Gražus gegužės vakaras. 
Lygiai plaukia ramiu Atlan
to vandenėliu milžinas “Lu- 
zitanija”, ant kurio plevė
suoja anglų vėliava! Viduj 
daugybė ramių Amerikos 
Jungtinių Valstybių ir kitij 
kraštų piliečių. Vieni gar
džiai tebevakarieniauja, ma
žesniuose salonuose dispu
tuoja. Gamtos mėgėjai gė
risi ant dangčio gamtos gro
žiu, gražia vandenio ir dan
gaus kombinacija. Mėnulis 
tik išlindo iš po plunksnuo
to debesėlio ir rengiasi vėl 
į kitą. Didžiojoj salėj šo
kiai. flirtas — laivo kelei
viai dar nebuvo susidūrę su 
karu: nematė karo baiseny
bių.

Ant palubės prie šachma
tų staliuko susikaupę du 
džentelmenai. Toliau — bū
rys stambios išvaizdos po
nų. Ant jų stalo buteliai 
vyno. Ponai patogiai įsisėdę 
atsilošiamose kelionės kėdė
se. Kojas apsidangstę. Jiė 
rūko sigarus ir politikuoja. 
Vienas išdžiūvęs skustas a- 
merikietis kalba:

— Jau ir pasibaigė 1914 
metai. Ąbi kariaujančios pu
sės su baime suprato, kad 
baigti karą taip greit, kaip 
jos tikėjosi — tai tik jų sva
jonė. Tik dabar suprato vi
sos valstybės, kad be rei
kalo taip įtempė savo jėgas, 
be reikalo tiek daug pralie
ta kraujo drąsiausių krašto

kad “dabar jokios jėgos ne
įstengs suardyti Sovietų ir 
Nacių vienybės, kuri yra 
krauju sucementuota”? Kas 
gėrė toastą už kruvinojo Hi
tlerio sveikatą, ar ne kru
vinasis Stalinas? Jei kas 
glaudžiai kolaboravo su kri
minalistais naciais, — tai 
Stalinas! To demokratiškas 
pasaulis niekad neužmirš...

Ir dar tas raudonfašistųi 
vadas, diktatorius Stalinas, 
išdrįsta pravardžiuoti Popie
žių ir Kardinolus!

vyrų. Su baime apsižiūrėjo 
abi pusės, kad žuvo beveik 
pusė karininkų, šoviniai bai
giasi. Visiems paaiškėjo, 
kad laimėjimas galimas ne 
ginklais, o kitu būdu, bū
tent: nualinimu. Kuri val
stybė pasirodys moraliai ir 
ekonomiškai silpnesnė ir po 
ilgi} moterų ir vaikų kan
čių grius, toji ir bus užka
riauta. Tam tikslui visur 
paskelbta pramonės mobili
zacija, pristeigta vadų mo
kyklų, šaukiami naujokai. 
Kariaujančios valstybės da
ro visa, kas apsunkintų eko
nominę priešininko būklę.

— Nežmoniškų priemonių 
imasi Vokietija, — karštai 
įsikišo anglas.

(Bus daugiau)

Labai didelė eibė yra kal
bėti apie kitų ydas ir už
miršti savąsias.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

•

MUTUAL
FEŪERAL
SAV1NGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

1902 . 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagelbėsim-c 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. VARDS 6765—1281 

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare

ruARGtiTir
VianiNTKUS AMERIKOS LlKiUViŲ ----------

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC -1150 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

Bevi.no
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš "Draugo" Bičiuliu 
Vakarienės

“Draugo” bičiulių, darbi
ninkų praeito koncerto va
karienė, vasario 12 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj, 
tikrai buvo nuotaikinga ir 
patenkino kiekvieną dalyva
vusį. Vakarienėn maknėjo 
atvykti: biznierius J. Kass, 
J. Paulius, A. Pakeltis, S. 
Venžindis, K. Šarkauskas, I. 
Benešiūnas, A. Rabačaus- 
kas, J. Puikis, P. Pikturna, 
J. Cherry. Iz. Stankus, A. 
Saliukas, V. Radzevičius, V. 
Yuknis, A. Trakšelis, E. Pau 
lienė, M. Pakeltienė, E. Ven
žindis, O. Rudakienė, Ona 
Kukenienė, J. Simanavičie- 
nė, M. Stankiūtė, O. Kaz
lauskaitė, E. Aleknienėj E. 
Markūnienė ir P. Leonardas.

“Draugo” redaktoriai: L. 
Šimutis, L. Labanauskas su 
žmonomis, Ig. Sakalas, “Lai
vo” red. kun. V. Parulis, M. 
I.C.

Iš “Draugo”, administra
cijos: kun. A. Miciūnas, M. 
I.C., kun. A. Naudžiūnas, M. 
I.C., A. Daugirdas, V. Ed. 
Pavis su žmona, taipgi pa
rapijos vikaras kun. P. Bu- 
lovos, MIC., ir “Draugo” 
ekspedit. su pagelbininkais.

Iš pažįstamųjų L. Vyčių 
chore vakarienėn buvo at
silankę: vedėjas L. Šimutis, 
Jr., J. Juozaitis, S. Šimulis, 
R. Baliauskas, P. Cibulskis, 
Z. Janavičius', M. Gestautas, 
E. Kazlauskas, Ernestas, Su
tkus su žmona, R. Maseliū- 
nas, O. Misienė, F. Plančiū- 
nas, dain. E. Kandrataitė, 
Emily Kass, F. Urnežiūtė, 
Stella Brozas, P. Zakaraitė, 
Z. Valteraitė, T. Cibulskai- 
tė, Rūta Šimutytė, K. Masi- 
liūnaitė ir kiti bei kitos, ku
rių rapsrteris nepažino ir

vardų nespėjo sužinoti.
L. Vyčių choras žadėjo 

“Draugui” meninę talką pir 
mam piknike, kuris įvyks 
liepos 14 dieną, Bergmane 
Grove, gi visi dalyvavę kon
certo darbininkai taipgi pa
reiškė, kad mielu noru. su
tiks ir piknike pasidarbuoti, 
jei tiktai bus pakviesti.

Po vakarienės ir kaitau, 
kurioms vadovavo einąs ad
ministratoriaus pareigas ku
nigas A. Naudžiūnas, MIC., 
vaišintasi ir linksmintasi.

Koncerte rengėjai ir dar
bininkų sukvietėjas šiuo nuo 
širdžiai dėkoja visiems už 
nuoširdžią talką mūs dien
raščiui, kurs šįtmet švenčia 
30 metų gyvavimo sukaktį.

Raport.

Šiandien Sofijos 
Barčus Gimtadienis

Pagarsėjusi radio valan
dos vedėja Sophie Barčus 
šiandien, vasario 15-tą, mi
ni savo gimimo dieną.

Ji gali didžiuotis tuo, kad 
jos gimimo diena supuola 
su Lietuvos nepriklausomy- 

• bės dienos išvakarėmis.
Sophie, kai dar buvo ne

vedusi ir gyveno su tėvais 
Town of Lake kolonijoj, sa
vo meno karjerą pradėjo 
vystyti Lietuvių Jaunimo 
Rately, kurio tikslas buvo 
išimtinai ugdyti lietuviuose 
vaidybos meną. Vaidinant 
tuomet veikalus Sophie Bar
čus buvo pirmaeilėse parti
jose nepavaduojama artistė.

Sophie ir jos vyras Au
gustas Barčus, 3515 West 
59 Place, yra išauginę ir iš
mokslinę vienturtę dukterį 
Aldoną, kuri yra taip pat 
žymi muzikos, dainos ir vai
dybos meno mėgėja. Frentas

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Jr

Dr-jos Lietuvos 
ūkininko vakaras

Vaidins “Mirtis žiauraus 
karaliaus“.

Lietuvių visuomenė, o y- 
patingai lietuvių draugijų 
nariai, nuoširdžiai kviečiami 
rengtis prie vakaro, kurį 
Draugija Lietuvos Ūkinin
kas rengia kovo 2 d., West 
Side Svetainėje, 2242 West 
23 Place.

Bus suvaidinta “Mirtis 
žiauraus karaliaus”. Vaidins 
Suvalkiečių Mišrus Choras, 
vadovaujant Muz. Ona Met- 
rick. Taipgi bus daug dainų 
kurias išpildys tas pats cho
ras. Didžiulis Keistučio Cho
ras irgi rengiasi išpildyti 
meninę programos dalį.

Po programo bus šokiai 
prie šaunios orkestros.

Programa prasidės lygiai 
7 vai. vakare. Įžanga kon
certui ir šokiams tiktai 60 
centų.

L.

Už jautį $21,000
Mercer, Calif — Naciona- 

lėj Pacifiko Pakraščių gy
vulių parodoj laimėjęs pirmą 
prizą jautis buvo parduotas 
iš varžytinių už $21,000. Įsi
vaizduokit. kiek kainuos to 
jaučio svaras steiko.

INCOME TAX REIKALAIS
eikite prie

J. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

JONAS RAPOLAVICIUS . 
(Rappold)

Gyveno 918 \Vest. 35th. Piure. Mirė 12 d.. 1946 m.. 9:2# vai., 
vakare. Gimęs Lieturvoje. Kito iš Tauragės apskričio, Naumiesčio 
parapijos. Hymžinčių kaimo. Amerikoje išgy veno 42 metus.

Paliko dideliame nuliūdime; žmoną Oną (po tėvais Macaltė); 
3 dukteris Marijoną ir žentą Stanislovą Pužauskus. £>ną ir žentą 
Antanų Žambis, Helen ir žentą James Flaseh; 2 Arnus. Joną ir 
marčią Annette. Petrą ir marčią Marcelę; » anukus: brolį Juoza
pą Ir brolienę Barborą (Grand Kapids, Mlch.) ir jų šeimą; švo- 
gerką Marijoną Mockienę Ir jos šeimą; pussesserę Oną Gučaitę; 
pusbrolį Joną Gečą: giminaičius Mykolą l»oogias. Budrlck šeimą, 
Anelę ir Joną Bertulius. Helen Havage Marijoną Ir Adomą Žilius 
ir kitas gimines, draugus Ir pažįstamus. Lietuvoje 3 seseris Oną, 
Jievą ir Rozaliją; brolį Antaną jo šeimą Ir kitos gimines.

Priklausė prie Teisybės Mylėtojų, Jaunų Lietuvių kliūbo. gar
bės narys T. T. Marijonų bendradarbių ir Seselių Prancišk Iečių.

Kūnas pašurvotas Antanas M. Phillips koplyčioje — 8307 Ko. 
Lltuunlca Avė.

Igiidotuvės įvyks šeštad. — Vasario 1 6 <1.. 1946 m. Iš koply
čios 8:80 vai., lyto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvy ks gi didingos pamaldos už velionio sielą, po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kt ląStame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. x

Nuliūdę: Žmoną, Dukterys, Kiliuli, Zz-utai, .Malėjos, Aliukai, ir 
\ įsos Kitos Giminės.

leidot., direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YAKds 4908.

Cirdinna Darlalra Thecla Račiūnas, pabroliams
J UIIHjO rOu“Ka Adolph Kaulakis ir Edward

Sugrįžę iš Floridos narnoj palonisI Francis Boris ir 
radome iškarpų iš lietuviš- Pro^- A- Pociui už atliki- 
kų laikraščių su gražiais ap į muzikalės dalies ir vi- 
rašymais mudviejų vestuvių.' siems vestuvių puotos daly-

Pirmučiausiai tariame pa
dėką mamytei Gertrūdai Be- 
nešiūnienei už surengimą 
šaunių vestuvių, taipgi šliū- 
b,o apeigų dalyviams: Bram- 
bergų šeimai. (Bramberg bu 
vo Matron of Honor, o jos 
dukrelė Judy Flovver Giri), 
pamergėms Lucille Dagis ir

viams.
Ona ir Alph. D. Kaulakis

STABDYK VERIAMI SKAUSMU

STRĖNŲ GĖLOS
štRi švarus būdas lluosuot 

paprastų strėnų gėlų. JoIiosou’m 
mą, sustingimų, j veržimų. Juu- 
hlesl puikiai! Visose vaisti
nėse. Reikalaukite tiktai — 
Johnson A Johnson kokybės.

Jr
Pilnas INCOME TAX Patarnavimas

Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

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

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

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

Pas Mua Sutaupysite Agentų Komisą,

įspėjami namu
nuomininkai

John J. Ryan, OPA Chi- 
cago regiono direktorius, į- 
spėja nuomotojus gerai iš
studijuoti sutartį (lease) 
prieš pasirašant po ja.

Nuomos OPA užšaldytos 
kovo mėnesį, 1942, ir taip da 
tebėra. Kiekvienas namo sa
vininkas. norėdamas pakelti 
nuomą, turi gauti leidimą iš 
OPA. Kitaip namo savinin
kui gręsią bausmė ir grąži
nimas nuomininkui permo
kėtų pinigų.

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo senu, atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
lKOULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybėa suteiks 
Jum* tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žaiz

das. Vartokite jį Irgi skaudleras 
nudegimams, šąšų ir sutrūkimų 
prašallnimul, Ir kad palengvinti 
Psortasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Atblete's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms lš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po tl.OO, 1.76, Ir S.OO.

Siųskite Jūsų lioney Orderi tie
siog >!—

LEGULO
1941 No. Pulaskl Rd. 

Dept. D. Chlcagn 39. III.

CHARLES RUDELIS
Mirė Vasario 13 d., 1946 m.. 

2:20 vai., ryte, sulaukęs 45 m.. 
amžiaus. Gimęs Glucagojė.

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną, Sophie (po tėvais Va
lentinas); 2 brolius Joną ir jo 
žmoną Christine. Edvardą ir j« 
žmoną Marie ir ją šeimas; uoš
vius Povilą ir Oną Valentinus 
2 švogerkas Marie Bruno ir jos 
vyrą Joną, Stellą Sudeikis ir jos 
vyrą Albert ir jų šeimas; švoge- 
rj Charles Valentiną jo žmoną 
Bernice ir jų šeimą ir daug ki
tų giminių draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 S 
oOth Avė., Cicero. III.

Laidotuves įvyks šeštad. 
Vasario 16 d., 1946 m. Iš ko
plyčios S;30 vai., ryto bus at
lydėtas j šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų OUs nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę žmoną, Broliai, Voš- 
viai, švogerkos, švogeriai ir Vi
sos Kitos Giminės.

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

MARIJONA ZABELIENfi 
(po tėvais Dapkevičaitė)
Gyveno Kouts, Indiana.

Mirė Vasario 13 d., 1946 m„ 
11 vai., vak. sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Ki
lo iš lltėnos apskričio Anykš
čių parapijos, Bičionių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Juozapą; sūnų Juozapą ir 
niarčią Oną; dukterį Moniką ir 
žentą Joną Nagaičius; anūkus 
Etenorą Maul ir šeimą, Sylvla. 
Nagaitis, Leonard ir Kenneth 
Zabella; 2 brolius Petrą ir 
Jurgį Dapkevičius ir jų šeimas 
ir pusbrolį Povilą Adams 
(Sioux City, Iowa), ,r daug 
kitų giminių draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Kosanke 
koplyčioje — Kouts, Ind.

Laidotuivės įvyks pirmad. — 
Vasario 18 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus at
lydėta J St. Mary's parapijos 
bažnyčią, Kouts, Ind. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duk
tė. Marti, Žentas, Anūkai ir 
Visos Kitos Gimines.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Daugėto Liėtumif yra p*7na* 
patenkinti tais taan« iedevrais. 
kuriuo f mee padirbome jiems

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randabi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO
rv

VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PETKUS
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 1

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 
d i e n4ir nak tį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

J. LIULE VIČIUS
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 YARds 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

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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Atsisakė miliono DŽIAUGSMAS VIRTO LIŪDESIU

Kad palikus seserim - vienuole
SINGER TURTE JAI PRIKLAUSĖ MILIONAS PALIKI

MO. KURIO TAČIAU NESIGAILI.

Mg

5,000 nuomininkų

Susidurs su namų krize nuo geg. 1-mos
VISIEMS ĮTEIKTI PRANEŠIMAI IEŠKOTIS NAUJU 

KAMBARIŲ.
Pakraštyje ramaus Maza- 

met miesto. Prancūzijoj, sto
vi šv. Claros vienuolynas, 
kur, tarpe daugelio jame už
sidariusių vienuolių yra ir

j imą, pajuto savyje pašauki
mą į vienuolinį gyvenimą ii 
tą šeimoje išpažino, tėvas 
labai supyko. Darydamas 
testamentą pareiškė, jog vi-

" -1

sesuo Marija, dabar jau 40 , są savo aštuonių milionų do
mėtų amžiaus. Ji yra įdomi lerių turtą paskiriąs tarpe

žmonos ir šešių vaikų, visiš
kai išskirdamas Izabelę, ne
bent ji pasiliktų pasaulyje ir 
apsivestų. Tada ir jai tektų 
•milionas dolerių.
ĮSTOJA Į VIENUOLYNĄ

Nepaisydama tėvo masini-

tuo, kad įstodama į klariščhj 
kongregaciją, atsisakė milio
no dolerių, kuris randasi 
Singer siuvamųjų mašinų 
turto paveldėjuose.

Vienuolė Marija, prieš įs
todama į vienuolyną, buvo I
žinoma Izabelė Maud Singer, Jm0 Urtu pasilikti pasauly- 
duktė Prancūzijos-AmerikosIzabeįė Sįnger įstojo į 
milionieriaus Franklin Morse
Singer. kurio firma tęsia ga
minimą plačiai visam pasau
lyje žinomų Singer siuvamų
jų mašinų. Į vienuolyną ji 
įstojo prieš aštuonis metus.
ATSKIRTA NUO TURTO

Jos tėvas, vienas iš trijų 
vaikų Isaac Merritt Singer,

vienuolyną 1938 m. Už metų 
mirė jos tėvas.

Izabelės — sesers Marijos 
pamotė, trečioji F. M. Singer 
žmona, šiuo metu gyvena la
bai luksusiniuose rūmuose 
Casa Mia, Monte Carlo’je. 
Izabelės sesuo, baroniene 
Pastoboni, gyvena Fiesole,

Mrs. Kathleen Ramsey, britui kilmės, su dviem vai
kais važiavo į Ameriką pas savp vyrą, buvusį kareivį, 
kupina džiaugsmo. Pasiekus namus, Wilmette, III., suži
nojo, kad jai išvykus iš Anglijos čia mirė jos vyras. Nuo
traukoj kareivio tėvas žaidžia su anūku. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

siuvamųjų mašinų firmos Italijoj. Gi pusbrolis Frede- 
įsteigėjas, buvo protestonas riek Singer, mano, gyvena i 
ir labai veiklus savo sekto- kur nors Amerikoj, 
je. Izabelė buvo jo duktė su • Tyliam, ramiam vienuoly- 
antra žmona, prancūzų kil- ne sesuo Marija yra šimtą 
mes ir katalike. kartų laimingesnė, negu kad

Kai Izabelė, sekdama mo- būtų pasilikus pasaulyje ir 
tiną, perėjo į katalikų tikė-; paveldėjus didelius turtus.

Įvairios... Įdomios
j”: žinios

Suirimas Sov. Rusijoj

PRANEŠIMAS
ANTHONY WALON 

(Valūnas)
U. S. DEPUTY COLLECTOR

— Pildys —

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 Jojo Patarnavimu!

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 — VIRglnia 0769 NOTARY PUBLIC

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

KATHAN
RANTER“lArtiivtAkMŽydukas”

Komunistų partijos orga
nas “Pravda” (Nr. 302, pusi. 
2), rašydamas apie padėtį 
Tūlos apylinkėje, pastebi, 
kad čia kaikurie darbininkai 
turi eiti į darbą po 7-8 kilo
metrus (po 4-5 mylias) pės
ti, o tuom tarpu dešimtys 
gatvekarių tūno stotyje ne- 
atrementuoti ir nežinia kada 
jie bus sutvarkyti. Miesto 
komiteto protokoluose yra ke 
lėtas “tvirtų” nutarimų, bet 
nei vienas jų nėra įvykdytas

Skaičius šaukiamųjų 
mažėja

VVashington, D. C. — Ka
ro Departmentas skelbia, 
kad skaičius šaukiamų ka
riuomenėn naujokų kas me
nuo mažėja. Pavyzdžiui, pra
eitų metų lapkričio mėnesį 
buvo pašaukta viso 130,894 
naujokai, o gruodžio mėnesį 
jau tik 113,000. Šių metų 
sausio mėnesio skaičius da 
pilnai nesuvestas.

Nuo gegužės 1-mos dienos, 
kada, paprastai, pasibaigia 
namo savininkų su nuomi
ninkais sutartis (lease), 
5,000 nuomininkų susidurs 
su gyvenamųjų namų kri
ze, kaip praneša John J. 
Ryan, direktorius OPA nuo
mų ofiso.

John J. Ryan sako, kad 
pranešimai tokiam skaičiui 
nuomininkų išsikraustyti, 
arba bus šerifo prievarta 
iškraustyti, žinoma, ant gat
vės, pradės galioti nuo ge
gužės 1-mos dienos. Tas at
sitiko dėl pirkimo-pardavi
mo namų. Pirkusieji namus, 
patys narės tuojau juose ap
sigyventi. Taigi, daugelis 
šeimų gyventojų pasikeis 
rolėmis: pirkusieji namus 
turės pastpgę, o turėję pas
togę — nuomininkai atsidurs 
gatvėj. Tačiau daugelyje at
sitikimų, kaip J. J. Ryan 
spėja, nuominnikai susitars 
su naujais namų savinin-

kais, padarys naujas sutar
tis, nes ne vien gi benamiai 
yra namų pirkėjais.

J. J. Ryan praneša, kad 
daugelis nuomininkų skun
džias namų savininkais, ku
rie nenori padaryti sutarčių 
(lease) ilgesniam laikui. 
Daugelis namų savininkų da
ro mėnesines sutartis, tokiu 
būdu kiekvieno mėnesio pa
baigoje nuomininkui yra 
baimės, kad namo savinin
kas gali duoti notą išsi
kraustyti.

Generalė nuomininkui iš
kraustyti taisyklė yra ši: ka
ro veteranas, pirkęs namą, 
turi teisę gyvenantį nuomi
ninką iškraustyti po 90 die
nų, o ne veteranas — laukti 
šešių mėnesių. Paliuosuoti 
karo veteranai, grįžę į savo 
namus, kuriuose gyveno iki 
spalių mėnseio, 1942, turi tei
sę nuomininką iškraustyti 
po 30 dieną paduoto praneši
mo.

/ mus

8 miiionai Olandijai
American Relief for Hol- 

land praneša, kad 1945 me
tais iš Amerikos Olandijon 

Tramvajų (gatvekarių) sto-' Pas^s^^ v^s0 ® miiionai sva-
rų pašalpos, daugiausiai 
maisto ir drabužių. Olandija 
yra mažesnė už Lietuvą.

ties direktorius Sališevas su 
savo valdiniais girtuokliauja 
ir už tai jam išneštas papei
kimas.

Toliau “Pravda” praneša, 
itad Tūloje nėra tvarkos ir 
su apšildymu. Anglių kasy
klos tėra nuo miesto tik už 
dviejų mylių, o džiovininkų 
ambulatorija, vaikų polikli
nika ir bibliotekos — šaltos, 
nekūrentos.

Tūlos įmonės buvo numa
tyta elektrifikuoti. Viskas 
buvo sutvarkyta, beliko tik 
elektros laidams stulpus iš- 
vešti. Per keturius kartus 
buvo nutarta tuos stulpus 

j pristatyti, bet neivienas iš 
j tų nutarimų nebuvo įvykdy- 
; tas ir iš visos elektrifikaci
jos gavosi mistifikacija. damas iš namų vaikas pali- 

- Mieste neišpasakytas su-, ko raštelį: “I’ll want to 
Į sigrūdimas. Krautuvės tuš- lead my own life. I’ll not do

Dr. Ruzk kreipias 
į policija

Dr. Joseph F. Ruzic, dan
tistas, 6437 S. California 
Avė., kreipės į policiją, kad 
surastų jo sūnų Neil, o sy
kiu ir $10,000 šimtinėmis, 
taippat $200 paties vaiko. 
Neil buvo sophmore St. Rita 
aukštesnėj mokykloj. Pabėg-

čios, ir t. t. anything foolish”.

Sr

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
H Mflsą Dirbtuvė

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas I

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

TOkAtanėlal Pilnai Patenkintų PlrMjų Išgarsina Mna. — 
Prie Progos Paklauskite Jų! ,

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SIUTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Sniego pūga pareikalavo aukų, 
padarė nuostolių

Netikėtai užėjusi ant Chi- 
cago ir apielinkės sniego pū
ga, vasario 13-tą, gerokai 
suparalyžavo susisiekimą 
taip mieste, taip užmiestyje. 
Daugelyje vietų reikėjo pa
likti į sniegą įklimpusius au
tomobilius, net busus. Dau
gelyje vietų dėl nupuolusios 
temperatūros ištiko gaisrai.
Bėgiu 18-kos valandų dėl 
pūgos žuvo 7 asmenys ir 22 
sužeistų. Nuostolių padaryta
už virš ketvertį miliono.

*
Frank Stanko, iš Gary,

Ind., su žmona, grįždamas 
iš Rensselaer, Ind., netoli 
Crown Point, sniego pūgos 
apakintas susidūrę su troku 
apvirto į grabę ir žuvo.

Ant Illinois Central kryž- 
kelio, netoli Poetone, trauki
nys užvažiavo ant automo
bilio. Del pūgos vairuotojas I gaisrų

nematė ateinant traukinio ir 
žuvo vietoj.

Ties 5510 Sheridan Road 
keleivinis busas užvažiavęs 
ant slidaus kelio buvo vėjo 
užmestas ant medžio prie 
šalygatvio. Daugiau kai 20 
keleivių — vieni lengviau, 
kiti sunkiau sužeista.

♦

Prie Rush ir Deleware 
gatvių policijos automobi
lius susidūrė su taksi. Su
žeisti du detektyvai. Vienam
sulaužyta koja.

*
Pačios pūgos metu Jonės 

Transfer Co., prie S. Ash
land ir 24 gatvių kilo gais
ras, kuris nuostolių padarė 
už ketvertį miliono. Be to, 
buvo visa eilė mažesnių

Visa šeima sudegė
Zion, III. — čia dviejų f du vaikai. Ugnegesiams greit

aukštų name kilusiam gaiš-1 , r- • • • . , . •- • v ,.6 atvykti i gaisro vietą labaire sudege visa virsutiman. .
aukšte gyvenanti šeima: trukdė tuo metu siautusi
John Kurunka, jo žmona ir sniego pūga.

Atėmė pinigus, 
numovė žiedą

i Prie 3951 So. Parkway 
! negras užpuolė automobi- 
I liuje B. Nudelman, 1550 So. 
1 Kolin Avė. Atėmęs $160, nu-

Kas bosas: vyriausybė 
ar unija?

Federalio distrikto teis
mui teks išspręsti, kas A- 
merikos Jung. Valstybėse 
yra bosas: vyriausybė, ar

movęs nuo piršto deimantinį ■ uniia? gis kiauaimag atsi- 
žiedą, plėšikas sėdo į savo <}urė į teismą iš Ogden kino 
automobilių ir pabėgo. teatro.

Vyriausybės patvarkvmu, 
Ed. J. Cooney, garbingai 
paliuosuotas iš karinės tar
nybos, turis grįšti atgal ori e 
savo darbo, kuriame išbuvo 
vienuoliką metų prieš pa
šaukiant jį į tarnybą, bū
tent kino operatorium Ogden

Chicagoj dabar plėšikauja 
daugiausiai negrai.

Pašautas taksi šoferis
Chris Lindbom, 1320 Pu- 

laski Avė., taksi dreiveris, 
pašautas, kuomet bandė pa- 
bėgti nuo dviejų plėšikų, ku-į teatre u Mo^ng
ne. atvežus juos j tam tik- ,

atidim. Plcturc Operatore unija vy-rą vietą, pareikalavo atiduo 
ti pinigus. Pašovę šoferį 
plėšikai pabėgo.

Vizitorius apiplėštas
Alvin Wolfe, iš Trumbull, 

Nebr., atvykęs į Chicago bu
vo trijų negrų apiplėštas. 
Atėmę $825 plėšikai pabėgo.

riausvbei pareiškė, kad bu
vęs operatorius darbui gau
ti turįs laukti eilės.

Draugas man parodo, ką 
aš ištesiu daryti. Priešai gi 
pamoko, ką aš privalau da
ryti. — Scbiller.

X B. R. Pietklevvicz, Wni.
Sebastian, Wm. Popeli, dr. 
T. Dundulis ir dr. L. P. Sla- 
kis iš Selective Service Bor
do 97, ir dr. P. Zalatoris iš 
Selective Service Bordo 98, 
tarpe kitų apdovanoti Con- 
gressional Medai of Merit. 
Medalius visiems įteikė pats 
valstybės gubernatorius 
Green. šis ordinas kongreso 
įsteigtas praeitų metų lie
pos mėnesį pasižymėjusiems 
asmenims karo metu ei vile j 
tarnyboj.

X Andrius Survila, Cice
ro siuvėjas, 4830 W. 15 St., 
šįmet mini 25 metų sukaktį 
to amato. Jis yra kilęs iš 
Varnaičių km., Batakių pa
rapijos. Vasario 10 d. jam 
taip patikęs “Draugo” kon
certas, kad po visam užsi
prenumeravo “Draugą”. Be
je, Survila su savim į kon
certą buvo atsivežęs ir sve
timtautį, kuris stebėjosi, 
kad lietuviai turi tiek daug 
žymių meno pajėgų.

X Gėda bus tam lietuviui, 
lietuvei, kurie galėdami ne
dalyvaus Vasario 16-tos pa
minėjime, sekmadienį, vasa
rio 17 d., Amalgamated Cen- 
ter, prie Van Buren ir Ash
land Blvd. Parodykime, kad 
mūsų širdys dar gyvai pla
ka dėl tėvų krašto, kuris 
šiuo metu vėl yra patekęs į 
rusų vergiją.

X Federacijos Chicago 
apskritis praeitą susirinki
mą išrinko atstovus į TT. 
Marijonų Bendradarbių sei
mą ir paskyrė auką. Ryšium 
su vysk. M. Valančiaus 75 
metų mirties sukaktim, nu
tarta suruošti skrajojančias 
paskaitas ir lietuviškų kny
gų bei bendros lituanistikos 
parodą.

X Alfonsas Vaičiūnas, švo 
gėris kun. J. Vyšniausko, 
Šv. Kryžiaus parapijos vi
karo, grįžo iš užjūrio gar
bingai paliuosuotas iš ka
riuomenės. Džiaugias pirmą 
syk pamatęs savo dukterį 
Paulą. Karo tarnyboj A. 
Vaičiūnas išbuvo virš 30 
mėnesių.

X Akademijos Rėmėjų 
Draugija niošias prie dide
lio vajaus vienuolynui ir a- 

į kademijai paremti. Bažny- 
! čiose bus tam tikslui kolek- 
I tos, be to, skyriai parapijo
se ruošia įvairias metines 
pramogas. Visuomenė prašo
ma parodyti duosnumą.

X Amerikos Lietuvių Da- 
j ktarų Draugijos naują val- 
( dybą sudaro sekantieji: dr. 
Walter Eisin, vice preziden
tas ; dr. J. Paukštys, prezi
dentas; dr. E. Vezelis, iždi- 

i ninkas ir dr. K. Drangelis, 
į sekretorius.
j x šv. Kryžiaus parapija 
ruošias prie didelio Užgavė
nių vakaro, kuris bus visais 
atžvilgiais nepaprastas. Tuo 
vakazui bus pradėtas fondas 
naujam seserų namui sta
tyti.

X Adolfas ir Ona Saliu-
! kai, iš Cicero, netenka vy- 
I riausios dukters Melanijos. 
Gegužės 11 d. ji mainys sa
vo pavardę. Vestuvių var
pai jai suskambės su buvu
siu kareiviu Jonu Rasteiniu 
iš Brighton Park.


