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STRITCH PAKELTAS l KARDINOLUS
Nebalsuokit! —Šaukė Lietuvos Partizanai BUVO IŠKILMINGAI
SUKILĖLIU JUDĖJIMAS PLEČIASI; PLIENO DARBININKAI SUGRĮŽTA I DARBA ! PAKELEI Į KATALIKU KARDINOLUS

'PASISKOLINA' SOVIETU GINKLUS
("Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Kada visoj Lietuvoj ant 
sienų kabo milžiniški spal
vuoti plakatai, kviečiantieji 
visus lietuvius aktingai da
lyvauti rinkimuose, lietuviai 
patrijotai irgi nesnaudė.
Jie dirbo opozicijoje ir kvie
tė visus lietuvius, pas ku
riuos dar teka tikras lietu
viškas kraujas, kurie dar 
nėra parsidavę Maskvai, 
boikotuoti rinkimus.

—Nebalsuokit! Neduokit 
savo balso Maskvai!—šau
kė Lietuvos partizanų slap
toji radijo stotis.—Tegul 
pasaulis pamato, kad neno
rime būti Maskvos pavergti.

Ukmergėj Valstiečiai ... x , ,
Primušė Agitatorių, ! Jla mat°’ kad ™“‘ kasdien 

Gyventojai lanko Ritate- vl30.f. ‘‘“Uncijose la mi 
rių susirinkimus, bet ne vi-,,r Pllni jie klau
sada jie jau tyli. Ukmergės; iIa ra
apskrity komunistų agita- ~ ejaugi_ i įėji .me
todai lankėsi -u priešrinki.ikad. "esusirupins mažaisiais, 
minomis kalbomis, raginda- i ka™ dusta P° okuPanto le- 
mi valstiečius balsuoti kuo į '
skaitlingiausiai. Po jų kai-; Pabėgti iš Lietuvos 
bos vienas senukas ūkinin-1 Neįmanoma -
kas, labai gerbiamas apy-Į Dar niekad nebuvo taip 
linkėję, kažko užklausęs. į saugomos Lietuvos sienos

rae kalėjime ar prie tiesia
mos autostrados), bet tas, 
nieko negelbėjo.

Lietuvos vyrai nei vienas 
neišėjo iš miško. Paskui ru
sai pradėjo daryti “valy
mą,’’ bet partizanai pajus
davo ir pereidavo iš vieno 
miško į kitą.

Daugiausiai jų spiečiasi 
prie Gardino, kur jie susei- 
na su Lenkijos partizanais,- 
kurie irgi yra panašioj pa- i 
dėty.

Ar Pasaulis Mus Taip 
Lengvai Užmirš?

Matydami, kaip r usai siun
čia naujus pastiprinimus į 
Vokietiją, Lietuvos žmonės 
galvoja, kad karas ne už1
kalnų ir sis naujas karas Darbininkai Carnegie Illinois, plieno liejykloje Pittsburghe sugrįžta į darbą pirmą 
duotų Lietuvai laisvę, bet kartą nuo sausio 21, po to kai unija ir didžiosios plieno bendrovės susitarė dėl algų 

pakėlimo ir tuo baigė streiką. Apie 20,000 plieno darbininkų tebe3treikuoja, kadangi 
jų liejyklos, negaudamos plieno kainų pakėlimo, atsisako pasirašyti algųi pakėlimo 
sutartis. (Acme Telephoto.)

Armija Reiškia Susirūpinimo Dėl 
Atomą Jėgos Paslapčių Išlaikymo

Rinkimai Belgijoje 
Padėjo Leopoldui

ką agitatoriai negalėjo at
sakyti nesusikempromituo- 
dami susirinkimo akyvaiz- 
doje.

Tada jie griebėsi papras
čiausio metodo ir pradėjo 
pulti aną senuką vadinda
mi tautos priešu. Tačiau čia 
jau susirinkusiųjų kantry
bė trūko ir jie sučiupę agi
tatorius išmetė iš salės.

Įsikišus milicininkams, ki
lo gan smarkios muštynės.

kaip dabar.
Pajūry stovi rusų kariuo

menė ir bandyti pasprukti 
su valtimi nėra ko ir ban
dyti, nes tik tie žvejai turi 
teisę išeiti į jūrą, kurie yra 
kooperatyvo nariai. Tačiau 
ir jie neturi jau tokios dide
lės laisvės, kaip pirma kad 
buvo. y

Į Vokietiją nuvažiuoti ne
leidžia, į) Lenkiją taip pat, 
i broliškas Baltijos tautas

WASHINGTON, vas. 18. 
—Maj. gen. Leslie R. Gro- 
ves, atominės bombos ga
mybos viršininkas, sakė 
Amerika per praeitus ketu
rias savaites neteko dau
giau atomui paslapčių negu 
per visą karo meto vysty
mo periodą.

Kiti armijos viršininkai 
Įspėjo, kad iki šiol slaptos 
informacijos “nuolat išsly
sta,” ir teigia, kad tas su
daro pavojų šio krašto pir
menybei atomų dirvoje.

Kanadoje Tiriama 
Tuo tarpu Kanados vy

riausybė toliau tęsia tyrimą 
slaptų informacijų perdavi
mo svetimai misijai Otta-

kurių pasekmėje nenki ūk’- įvažiavimas suvaržytas. At
rinkai išvežti kaž kur toli... 

Dėkoja už Paskolintus’
Ginklus t 

Nors ir blogose sąlygose
tenka Lietuvos vyrams gy-

rodo, kad visa Lietuva pa- 
verseta į milžinišką kalėji
mą.

Iš užsienio neįleidžiama 
jokios spaudos, filmų ir

venti ir slapstytis miškuose, z laiškų (paskutinieji praeina, 
tačiau jie neužmiršo ir ju- I bet tik po cenzūros peržiū- 
moro, kaip pasijuokti išjrėjimo).
okupantų. , Partizanai Nenusimena

Štai nesenai tarp Siaubu __ ...... - , .o i v • —Nenusiminkit! — saukiair Radviliškio buvo apiplėš-1 .. ... r.. . i i- lie per radiją.—Lietuva netas vienas rusų sunkvezi- ' rkartą buvo pavergta, ne 
kartą ji buvo nukryžiuotamis, kuriame buvo vežami 

ginklai. Partizanai pasiėmė , .
ginklus, o sunkvežimį pali- Jel ne uz metų' jei ne 1,2

1 VATIKANAS, vas. 18. — 
Jo Eminencija Samusl Kar- 

! dinolas Stritch, antras Chi- 
i cagos Kardinolas ir įpėdi- 
i nis žymiojo Bažnyčios va
do, a.a. George Kardinolo 
Mundelein, buvo šiandien 
pakeltas į Kardinolus.

Specialėje konsistorijoje 
J Šv. Mieste, Popiežius Pijus 
XII pakėlė 32 Katalikų Baž
nyčios prelatus, jų tarpe 

j chicagietį ir tris kit us ame
rikiečius, įi kardinolus. Šv. 
Tėvas ir seniorai kardinsią) 
laikė slaptą posėdį 450 me
tų senumo Vatikane Konsi
storijų Salėje, paskelbdamas 
esantiems kardinolams, kad 
32 kiti prisijungė prie tų, 
kurie yra pasiruošę guldyti 

. savo galvas už bažnyčią.
Apaštališkos Kanceliarijos 

100 Dienų Salėje prel. Mar
tin Gillingan, pontifikalinis 
kurjeris, įteikė Biglietto, 
oficialų pranešimą apie pa-

Po pranešimo perskaity
mo, amerikiečiai tuoj pas
veikino naująjį Chicegos 
Kardinolą.

Sirgdamas plaučių užde
gimu, Jose Kardinolas Rod- 
riguez iš Chile buvo nuvež
tas į ligoninę tuoj po for
malaus pakėlimo į kardino
lus.

Šv. Tėvas Sako Dar
Nesimato Tikra Taika
VATIKANAS, vas. 18.— 

Popiežius Pijus XII, kalbė
damas į; dvasiškius, šiandien 
sakė “tikros taikos dar ne
matyti,” nors karas jau 
baigtas. Savo formalioje 
kalboje, Jo Šventenybė sa
kė “Šiandien karas baigtas, 
ners šviesioji taika dar pa
sigendama susirūpinusios ir 
nuvargusios žmonijos.”

Popiežius sakė pakėlimas
vertingiausių prelatų iš 

skyrimą kardinolais Spell-' penkių pasaulio dalių’’ nu- 
maržai, Glenncnui, Stritchui i šviečia bažnyčios vieningu- 

' ir Mooney. mą.

GM Pasitarimas Užkliuvo už Sąlygos
BRIUSELIS, vas. 18.— j DETROIT, vas. 18.—Ne- limą, o apie dvi savaites at- 

Galutini rezultatai vakar susitarimą ° dėl unijos a p- (gal 17 centų pakėlimą, CIO 
saugos sutrukdė General
Motors streiko išaiškinimą, 
nežiūrint bandymų savaitės 
gale kaip nors reikalą iš-

dienos rinkimų davė katali
kų partijai, pasižadėjusiai 
sugrąžintį karalių Leopol
dą, 92 vietas seime.

atmetė abu tuos pasiūlymus.

Bowles Prašo Pratęsti 
Kainu Kontrolės AktąSocialistai gavo 70 vietų,, aiškinti.

w:je, atpažintai kaipo Ru- j komunistai 23, liberalai 16 • Vėl sukviesdamas GM ir 
sijos ambasada. į įr naujoji partija, U.D.B., CIO-UAW atstovus šiandien j WASHINGTON, vas. 18.

OTTAWA vas 18 Į}c„ j vieną. F>remlero Achille van. p; pietų, tarpininke<?, James Chester Bowles, naujas
minijos valdžia šiandien su
stabdė visą gamybą dalykų 
siuntimui Rusijon. Sakyta 
nesusitarta dėl kredito, bet 
visur jaučiama, kad tas pa
daryta dėl rusų šnipų veik
los Kanadoje.

F. Dewey pastatė apsaugos stabilizacijos direktorius, 
reikalą pirmoje vietoje die- šiandien liudijo prieš Kon- 

fas Henri Carton de Wiart notvarkėje. Dewey mano, Sre°4 ir ragino pratęsti kai- 
bus kviestas sudaryti koali- j kad šį reikalą išaiškinus, nV kontrolės įstatymą, kad 
cinę valdžią. ] algos pakėlimas lengvai iš- išvengti infliacijos sprogi-'

■ it 7” f ll ' siriš’ kadangi bendrovės Įmo- Jis sakė Prez. Truma-
Leoionas Remia Stelle Siūlomas 18U centų valan- no naujoji kainų-algųi linija

ji _ •   ____i.— ~ m  trro rroro "iia dna viaou

Acker vyriausybė atsistaty 
dino. ir katalikų vadas gra

' Veteranu Priežiūrai
INDIANAPOLIS, vas. 18. 

-Amerikos Legiono vadai
CHUNGKING, vas. 18.— , 20 mylių per dieną užimti remia nacionalinį koman- 

Kinijos spauda pradėjo aš- ! svarbųjį Liachung geležin- dierių John Stelle jo kriti- 
triai atakuoti Rusiją, šaky- į kelių miestą, 50 mylių piet- —*-------

Kiniečiai Sako Rusija Sulaužė Sutartį

dama rusų kariuomenės 
veiksmai Mandžurijoje pa
naikino Kinijos-Rusijos su
tarti, pasirašytą praeitais

vakariuose nuo Mukdeno, po 
trumpaus komunistų pasi
priešinimo.

Nacionalistų armijos veik-
metais. i smai, anot raportų, daromi

Spauda, iki šiol tik mur- I tikslu suvienyti nacionalis- 
m ėjusi, pradėjo atakas po tų linijas ir apsaugoti šiau-
to, kai oficialūs nacionalis
tų sluoksniai patvirtino ra
portą, kad pietinėj Kinijoj 
vėl prasidėjo civilinis karas.

įgulos vadas gavo maloni) Į ‘ I Suvienija Linijas
laiškelį, kuriame lietuviai I ‘am ?«*». kad vergau- i Oficialus raportai sake 
partizanai nuoširdžiai dėko-1 tų svetimiesiems! ; amerikiečių aprūpintos na-
ja už “paskolintus” gink- j V-Vt- Arūnas, cionalistų armijos pasivarė
lūs, tikėdamies, kad kada 
nors kulipkas jie grąžins!

Visai panašiai lyg Bliu-, ... ,
dos laikais kada ii« nriver- TAnglijos Bevinas vakar užginei 10, kad lenkai kariai

, s i Italijoje sudaro pavojų Jugoslavijai.. Reikalas atidėtassdavo ponus šokti pneš sa-1 J. * ... „
1 , iki apsaugos komisijos suėjimo Nevv Yorke.

V° VyM M ton D —Edward R. Stettini ’s Jr. ir 34 kiti nariai U.S. dek-
Miškai Reti, Bet gacijos i UNO susirinkimą vakar išskrido iš Angli jos. Jie
Pasislėpti Lengva sustos Airijoje paimti Mrs. Eleanor Roosevelt.

Nežiūrint kokių_ priemo-, —Raportuota, kad Kanados policija suareštavo kitus į aPsa'u?M*
nių okupantai ėmėsi, parti-1 šešis asmenis ryšium su atomų paslapties išdavimu. 1 Marš. Tito 
zanų jie negali išnaikinti. o——i a_i----- —jsu _

ko ant kelio.
Kitą dieną Šiaulių rasų

dviejų, tai už dešimts metų, 
mes *visvien pasidarysime 
laisva tauta, nes lietuvis ne

Vėliausiu 2iniu Santrauka

rėš Kinijos susisiekimo li
nijas nuo komunistų užpuo
liku.

dai yra tik centas mažiau 
negu unijos reikalaujamas 
19’/2c.

Rekomenduoja Pravesl 
Telefonisčių Streiką

yra gera, ir jis dės visas 
pastangas, kad ji pasisektų.

Bowles tvirtino, kad da
bar aišku, jog pergreit pa
siskubinta nuimti karo me
to kontroles.

kavime veteranų priežiūros.
Vykdomasis komitetas va- i 
kar nutarė atsiklausti ,cavo I MEMPHIS, vas. 18.—Na- 
13,400 legiono postų dėl tional Federation of Tele- 
faktu liečiančių veteranų phone Workers vykdomoji 
administraciją. taryba šiandien rekomenda-

• th i/ vo pravesti streiką savo
Argentina Dar Karta 260,000 nariu parėmimui

3 I _ . . »I I g I - I reikalavimų išlyginimui al-
Atsake J.A. Valstybėm gų ir darbo valandų. Streiko 

BUENOS AIRES. vas. 18. gręsmė patikta kaip stovi.

Šen. Canper Atakavo 
Komunistus Unijose

WASHINGTON, vas. 18. 
—Šen, Capper (Rep., Kas. ) 
šiandien sakė darbininkų 
vadovybėje yra elementas, 
iškilęs į svarbias pozicijas 
kai kuriose pramonėse, ku
ris atredo kurstąs streikus 
ne tiek išgavimui geresnių 
darbo sąlygų ir aukštesnių 
algų. kiek galutiniam tiks-

Philadelphijoi darbininkai 
šiandien be jokio paaiškini
mo išėjo streikan.

— Argentinos komunikatas
—antras atsakymui U.S. 
mėlynos knvgos kaltinimu 
dėl bendradarbiavimo su 
naciais—užginčijo, kad vy-
^8Ašie,"uiURi ižva‘ Pakėlimą Harvesler’iui

Sakyta U.S. ir Anglija Informuoti sluoksniai Wa- 
Rusijoje, Belgrade nesenai sausio 14 d. pridavė sąrašą shingtone vakar sakė bus 
įvyko kelių šimtų darbiniu- 100 asmenų pavadintų “pa- i rekomenduota International 
kų streikas protestui prie" 'tingiausių Ašies agentu ” i Harvester bendrovei pakelti 
žemas algas, nepakankamą Iš euminėtųjų agentu vie-130,000 streikuojančiu CIO 
maistą ir drabuži, ir stoką na s buvęs išdenortuotar 1 darbininku algas 48 centų 

1944 m. liepos mėnesy, o i valandai, kas reiškia trupu- 
kitas buvęs navestas teis- t i daugiau negu 15 nuošim- 
mui. Iš kitų 98. pranešimas 1 čių, palvtrinus su unijos 30 

Sava upę, ir darbas dabar sakė, 38 buvo išdeportunti nuošimčičų reikalavimu.

Streikavo Prieš 
Tito Jugoslavijoje

BELGRADAS, vas. 18.—
Nors streikai draudžiami 
Jugoslavijoje taip pat kaip

įsakė jiems
—Prancūzijos atstovai Saigone pradėti derėtis su ne- : sugrįžti statyti tiltą ekers

Jie kvietė ir gražiuoju, Sa- ( pripažintos Indokinijo.s valstybės valdžia, 
dėdami viską dovanoti, duo- j —Valdžia vakar paskelbė earbon ir alloy plieno kainų 
ti darbo (turbūt sunkiąją-( pakėlimą $5.00 už toną.

vyksta po Tito karių šau- į šeštadieny, ir 40 buvo pri- 
tuvaia. | statyti teisman.

Rekomenduos 18 centu lui perdirbti mūsų krašto
santvarką ant Maskvos kur- 
paliaus.

KALENDORIUS
Vasario 19 d.: Šv. Kon

radas; senovės: Šarūnas ir 
Sauge.

Vasario 20 d.: šv. Mildrė
dąs; senovės: Auksuolė ir 
Mintigeidė.

ORAS
Praeita rudenį Harvester Apsiniaukus ir nešalta. 

Co. pasiūlė 10 centų pake- Į Eus lietaus.
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ĮDOMIOS žinios is phila., pa,
Labai "Skaitlinga’

GALAS STREIKUI

n sario 3 d. straipsny apie
moteris antgalviu ‘‘Moteris 
Varšuvoje nuo 1939 iki su- 

j kilimo”, minima tarp dau- 
Spau°dintų anglų kalba j geiį0 kitų ir autorė garsaus 

užkvietimų su parašais Wra. veįkal?.: “Dievaitis”, Marija 
Paschallo ir Peter J. Satin- Radzevičiūtė ir tūla moky- 
skio, pastaruoju laiku buvo tuja Vanda Baltuti®..

Lietuviu Sueiga

išsiuntinėti vietiniams vien
genčiams, kviečiant juos, 
sausio 3 d. politikos reika
lais sueiti ji svetainę antra- 
šu718 Callowhill St. Dar bu
vo kviečiami ir per radiją.

Tame pačiame laikraštyj 
“Peržvalgoje amerikoniškos 
spaudos ", minimas taipogi ( 
vardas ir Lietuvos tarp ki
tų valstybių, kurias anglo
saksai mano paaukoti nepa-

O kada atėjo t:ji “laimin- sotįntai šiaurės meškai, kai- 
goji” diena, j kviečiamąją ' p0 •‘appeasemento”— tūp- 
svetainę tiek “daug” cugar- j čiojimo priešais grobuoniš- 
mėjo dalyvių, kad net visus kus bolševikus.
nustebino ir kvieslius labai ★ ★ ★
“pradžiugino”. Vietos lenkų savaitrašty

Skverbias mintin du klau- j “Gwiazda”, vas. 7 d., tilpo 
simai, būtent, kažin kiek bū- j žinutė apie mirtį a. a. kun. 
tų žmonių atėję, jei pakvie- Juozo Židanavičiaus, o vie
tinio lakštukai-plaktukai bū- į tos dienrašty “Philadelphia 
tų buvę spausdinti lietuvių , ReCord” vas. 7 d. tilps pra
kalba? Ir ar tai vietiniai nešimas apie tūlų vietinių 
lietuviai pamiršo jau lietu- klubų susifederavimą. Val- 
viškai skaityti, kad šie pla-įdyboje tų klubų federacijos, 
katukai privalėjo būti iš- ; kaįp pasirodo, yra ir vienas 
spausdinti vien tik anglų mūsų tautiečių, būtent Pet-

Kasyklos irgi dirba gerai, t Tel. — YARds 3557.
bet stoka angliakasių. Mat, 
seniai kasėjai baigia išnyk
ti, o jauni neina į kasyklas. 
Tokiu būdu neiškasama an
glies tiek, kiek reikia.

* y *
Kareiviai jau baigia su

grįžti iš visu pasaulio kraš
tų ir vėl įsivelti į civilinį 
gyvenimą. Vieni jau dirba,

; o kiti ima “compensation”.
* * *

Mūsų mieste yra daug sa- 
J liūnų, bet girtų žmonių ne
simato. Atrodo gražiau, ne
gu kad “blaivybės” laikais 
buvo. • A. P.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
d ome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THEKAPY 

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik Viena pora a<Ia Kauname gy 
venlmul. Saugokite Jas. leisdami 
lšegsamlnuotl Jas modernlSklauslu 
metodu, kurlg regėjimo mokslas 
gali nuteikti

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- 

ua visu aklų įtempimą-

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

. .»• > OMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toi
Telefonas i GAN AL 0523, Clikago 

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

Trečlad. ir Seštad, 9:80 a. m. 
iki 7:90 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

J. M. Larkin (kairėje), vice prezidentas

■ ■

Bethlehem
Steel C:rp., sveikinasi su Phillip Murray, CIO prezidentu, 
po to, kaip prieita prie susitarimo darbininkų streike. 
Kaip žinome, streikas jau baigės. (Acme-Draugas tele- 
photo)

kalba? Žingeiduolis rag Satinskis. XX

Spring Valley, 
Illinois Žinios

Vasario 1 d. St. Marga-

parapija švęs 50 metų jubi
liejų. Klebono kun. Wm 
Kwinn pranešimu, kad at
rodytų gražiai jubiliejaus 
metu mūsų bažnyčia, ji bus

Iš Nelietuvių 
Spaudos

Argentinos Lietuviai 
sveikina

Lenku savaitrašty “Cbvia- 
zda Polarna”, vasario 2 d. 
tilpo pranešimas apie mirtį 
kun. Juozo Židanavičiaus,

kilęs iš Panevėžio ap°kr. rc- 
Lietuvai Išlaisvinti Cen- įr parapijos. Mirė ap-

tras Argentinoje (Pampa rūpintas šv. sakramentais, 
4174, Buenos Aires) pa-į bet palaidotas jam gyvam 
siuntė sekančio turinio te- prašant, jo mauzulėjuj, ant

ret ligoninėje mirė senas šio išgražinta iš vidaus. Visas 
miesto gyventojas Antanas dekoravimas kailiuos apie 
Masiokas, 65 m.’ amžiaus, Į 54.000. Tam reikalui bus į-

steigtas fondas. Jubiliejaus 
apeigose bus prisiminta pa
rapijos steigėjai, kurių ma
žai likę; visi kiti išmirė.

Darbai visur: Spring Val-Amsterdam, N. Y. O savait- Į legramą UNO Visuotinų Su- bendrų kapinių. Buvo neva 
rašty ■•Ameryko-Echo”, va-| «>M , Pirminlnkul į dęs. Likusį turtą paliko pus- -De ' i Šalie Pero

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Qlcero, Jll.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisonj Visų ISdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom

I’ARDl ’OIIAM NAUJUS KABIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:
ROCKWELL "757 

CICERO 4118
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI

BIZNIERIAI 

IR NAMŲ SAVININKAI

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

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

GROSS 

Realty & Mortgage
Company

2320 MILVVAUKEE AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

Paul Henry Spaak: broliui Juozui
“Pietų Amerikoj gyve- Į Detroit, Mich.

nančių šimto tūkstančių lie
tuvių vardu turime garbės 
pasveikinti Jūsų Ekscelenci
jos asmenyje Jungtinių Tau
tų Organizaciją (UNO) ir 
palinkėti geriausio pasiseki
mo įgyvendinant teisingą , 
patvarią taiką pasaulyje 
stop Humaniškumo vardan 
maldaujame UNO imtis vi-Į 
sų galimų žygių kad sus- • 
tabdžius lietuvių Tautos 
naikinimą, sudraudus Lietu-į 
voje siaučiantį terorą ir su-! 
stabdžius nežmoniškas lie-1 
tuvių deportacijas Rusijos! 
gilumon Stop Teisingumo 
vardu prašome UNO padėti 
lietuvių Tautai atgaivinti1 
laisvą nepriklausomą demo
kratinę Lietuvą pagal At
lanto čarterio pažadus, nes 
jokia tikra taika neįmano-

Mikniui, iš

ma pasaulyje iki bus paverg
tos ir naikinamos ištisos 
tautos.”

1947 m. mūsų Šv. Onos

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH KESOKT M1NEKAL 

BATH DRISKA
1 maišu kas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chirago, III.
Southsatdlečlai kreipkitės 1 UNION 
DRIG CO., 3158 S., Halsted St.

eina pilnu tempu ir darbi
ninkų reikalauja, tik, žino
ma, jaunų.

DR. J. W. KADZEWIČK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su “Draugu”

Ofiso Tel...........VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayett© 3210 
Rez. Tel. REPublic 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. V/inskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicagd 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. .
(2-troe lubos)

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

OFISO VALANDOS:
I 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 SEEIey 0431

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS: nuo 2-4 tr 7-9 kasdien 

Išskiriant trečlad. Ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Jr

Income Taksų Patarnavimas
Mes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Cermak Road

Chicago 8, Illinois

%

DR: V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

68(3 VV. Cermak Road
BEKWYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama —
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirtnad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200

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

TeL CANal 8122

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.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Res. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehlU 0617 
Office Tel. HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE
3241 So. Ilalsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALnmet 7237

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

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

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
\VCFL. 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k Ketverge vak. 7:00

38

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

Al. C. AILEN
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

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 VVEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

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

st > <
i

. r *

3S

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 vaL vakare. «

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
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.

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930
Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenueg 
arti 47th Street M

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

STASYS LITVVINAS SAKO:

•’R A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
M/AD/AIn — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS: |

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardnare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
80311 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1212

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

3B

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rv'ddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ^ 

4157 Archer AvenueGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lOfiso vai.; nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 Ofiiso val . x_3 ir 6_g;3o p. M.

756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
nrlrlvs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

| Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ4-® 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Narna Tsl.s PITI.I.MAN

I
■ ■ -SIS! ■■ ■■

Dr. A. Montvid, M.D.
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

VVest Tovvn Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tek: SEEIey 7330
Res. Tek: BRUnsuick 0597 

VALANDOS:U2SISAKYKIT "DRAUGĄ" 1Nu0 t lu , p„plet. „ į, 8 „kare



AniražHenlfi. vas. TU, IM& DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS H

HELP WANTED

8 “D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTF.II — MOTERYS

“DRAUGAS" HFLP W A IT T I'T) 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb «188-»48B

HELP WAXTEP — _

WOOD FINISHF.RS 
FILLERS 

PATCHERS
RUBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virš- 
laiko. Atsišaukite.

1147 W. OHIO ST. .

CABINET MAKER 
REIKIA

ALONZI 1'1'RNITUHE <‘O 
1832 W. HERBARO ST.

POLISHERS IR BUFFERS 
prie: breso k

Patyrusių prie job shop arba prie 
aukštos ruošies plumbing darbų.

SLOAN VALVE CIO.
4350 West Lake St.

REIKIA
KRIAUCIAUS

Vyrams drabužių krautuvėje. 
Pastovus darbas, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

1169 N. MILWAUKEE AVĖ.

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 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 ALGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET 11.00 K 

309 W. WASHINGTON ST.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

PASISAUGOK
PNEUMONIJOS

(Pabaiga)
5. Po operacijos gan daž

nai pasitaiko, kad ligonis 
gauna plaučių uždegimą. Už 
tai ligoninėje visuomet de
dama pastangos, kad ap
saugojus ligonį nuo pneu
monijos. Ir išėjus iš ligoni
nės, kiekvienas privalo ži
noti, jog lengvai pneumo
niją galima gauti, jai nesi- 
saugos.

6. Po susižeidimo, po kri-

Bale D R. BAflIUI 
4*04 Archer Aveniia, Chimgc

bijok, užsikrėsti vėžiu nuo 
kito ligonio negalima. Nuo 
vėžio vaistų nėra.

Atsakymas K. J. — Par
ties pirtyje tiems, kurie tu
rį aukštą kraujo spaudimą 
ar širdies ligą, — yra gan 
pavojinga. Tekiems galima 
maudytis tik patogiai šilta
me (ne karštame) vandeny
je.

Atsakymas P. P. — žino
ma, kad cigarų rūkymas la
biau kenkia sveikatai nei 
pypkės, rūkymas.

Atsakymas V. A. — Tams
timo ir susitrenkimo, ypač įa pra^aį kad pareikščiau

FREIGHT HANDLERS
78c Į Valandą, 

Laikas ir puse virš 8 vai. 

ROOM 206

PENN. R. R.
323 W. POLK ST.

DRAFTSMEN
Pripratusių prie juodo ir 
layout darbo dėl radio ir 
mobiliams rodyklų.

balto
auto-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVOS VYČIŲ 

CHORISTAMS
Šiandie antradienį vasario 

19 d. Lietuvos Vyčių Chica- 
gos Apskrities Choro repeti
cija įvyks GAGE PARK sa
loje, 55th ir S. Western Av„ 
vieton West Side hall. Vieta 
permainyta dėl patogumo 
daugumos narių transporta- 
cijos atžvilgiu. Repeticijos 
dabar įvyks nuolat Gage 
Park salėje. Repeticijos pra 
sideda lygiai 8:00 v. vak.

L. Vyčių Choro Komisija

GLASS PRODUCTS CO.
Mr. Leyh. DEA. 2663.

HELP VFANTED — MOTERYS

Merginų - Moterų
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

Pakuoti kremus, skysčius, mau
dymuisi gaminius ir kologną. 

PATYRIMO NEREIKIA
LANCHERE, INC.

1036 W. Van Buren St.

jei krūtinė tampa sutrenk 
ta, — tai pnemonija leng
vai kimba.

7. Nedamiegojimas, nuo
vargis, išgąstis, susikrimti
mas bei rūpesniai, netikęs 
maitinimasis, visi veiksmai 
ir sąlygos kurios silpnina 
kūną paruošia žmogaus sis- 

I temoje palankią dirvą pneu
monijai.

Simptomai. Pneumoniją 
nesunku pažinti jei paste
bėsi sekančius ženklus. Stai
ga krečia šiurpulys, galvą 
gelia, krūtinę varsto dieg
liai, sunku alsuoti ir alsuo
jama lekuojančiu tempu, 
kosulys labaį dažnas ir bai
siai skaudus bei varginan
tis, vėliau skrepliai atkosė- 
jama su kraujo žymėmis, 
lūpos nubertos, veidai iš- 
raudę, temperatūra aukšta. 
Užteks tiek žinoti, o kitus 
simptomus daktaras žino.

Gydymas. Nei nemėgink 
gydyti ligonį visokiomis na
minėmis srutomis ar kokiais 
humbukiškais “vaistais”. Li 
ga yra sunki, labai rimta ir 
didžiai pavojinga. Tuojau

Nuteisė Japonus už 
U.S. Lakūnui Nužudymą

MANILA, vas. 18.—U.S. 
karo kriminalų komisija 
šiandien nuteisė japonų lt.
Makato Yoshioka pakarti į reįkįa žauktį daktarą ir klau

savo nuomonę apie taip va
dinamus “Hinkle Pilis” vi
durių liuosinimui. Taigi ver
ta žinoti, kad tie pilsai il
gainiui susilpnina bei suga
dina žarnų normalų veikimą, 
nuo jų vartotojas įgauna į- 
protį (habit forming), gali 
net labai sveikatai pakenk
ti. Jų vartoti dažnai niekam 
nepatariu.

Atsakymas A. S. — Taigi 
taip, ne tik moterys, bet ir 
vyrai turi pergyventi klima
kterinę gyvenimo atmainą. 
Daugelis tame laikotarpy 
patampa labai nervuoti ir 
pikti; o kiti tai tiesiog pa
siunta, kad visai šeimynai 
nėra vietos namie... Tokiems 
atitinkami vaistai pagelbsti 
lengviau klimakterinį krizį 
pergyventi, ir paskui būna 
viskas gerai.

Atsakymas F. U. — Asth- 
mos (dusulio) yra keletas 
rūšių. Stropiai gydantis, po 
daktaro priežiūra, vienos rū
šies asthma galima pagydy
ti o kitos negalima.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Asevičius Mikas, kilęs iš 
Sasnavos vals., Marijampo
lės ap., gyv. New Yorke.

Avižėms Martynas, kilęs 
iš Alytaus apskr., gyv. Mt. 
Carmel, Pa.

Bagdonai, Jonas, Kazys ir 
Petras, Lietuvoje gyvenę Ta 
latiškių km., Musnikų vai., 
Ukmergės ap., dabar gyve
nę Su v. Valstybėse.

Balkus Vincas, sūnus Mo
tiejaus, išvykęs Amerikon a- 
pie 1905 m., Lietuvoje gyve
nęs Dusmenėlių km., Onuš
kio vai., Trakų apskr.

Balvočius ar Bulvočius Va 
leri jonas.

Bolovierfė . Sabalūt”.skai- 
tė Salomėja, gyv. Brooklyn, 
N. Y.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti;

Consulate General of . 
Lithuania

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

□

B . H
n

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimų
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

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

HAPPY DAY LAUNDRY 
2605 W. Armitage Avė.

MOTERŲ — MERGINU
Lengviems dirbtuvės darbams. Gera 
mokestis Ir Ivinai. Pasirinkimas šil
tu, viršlaikis. Neaprlhoto amžinus.. 

3«(M» W. POTOMAC.

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

COMPANY 
1127 W. 37th ST.

DŽENITORIŲ
6 DIENOS I SAV.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Pastovūs darbai, Malonios darbo 
sąlygos.

CARROLL & CO.
ISO N. Helis St.

BINDERY MERGINŲ
Kurios gali dirbti prie automatic 
stiteher. Pastovūs darbai. $33 j 
sav.

PAŠAUKITE: 
CENTRAL 4940

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

ir lt. Fukumori Okuda su
šaudyti už nudūrimą ir nu
galabijimą trijų amerikie
čių lakūnų. Lt. Rikio, Kai 
buvo nuteistas 40 metų sun
kaus darbo kalėjimo, o ser
žantai Takeji Wada ir Shi- 
chiro Inoeu po 30 metų, ka
lėti.

syti visų jo įsakymų, jei no
ri išgelbėti ligonį nuo bai
sių kančių bei mirties.

Bet geriau nesirgti ir da
ryti viską kaip patariau, 
kad negauti plaučių uždegi
mo.
Daktaro atsakymai į 
klausimus

B m. simfonijos 
orkestroj

Salt Lake City, Utah. —
Leon Burnett, 13 metų am
žiaus, priimtas nariu* vals
tybės simfonijos orkestran. 
Vaikas groja oboe įrankiu.

Hari Tvirtina Nematė 
Japoną 'Vėjų' Raporto

Atsakymas V. E. — Ko
jas mazgoti su smaliniu mui 
lu (tar soap), kad tarpirš-

, čiai mažiau šustų, yra ge- , ____
WASHINGTON; vas. 18. (raį Kartais pasitaiko tokių, A T 
Šen. Thomas C. Hart kad nuo deguto ar smalos 

(Rep., Conn.), buvęs Azijos gauna alergiją, bet taį yra 
laivyno komandierius, už- reįa išimtis.
ginčija liudijimą, kad jis Atsakymas R. C. — Vė

žys nėra limpanti liga; nevienu laiku matęs japonų
“vėjų” pranešimą laivyno 
departamento bylose.

Buvęs admirolas pareiškė 
Pear Harbor komitetui, kad 
nematė ir negalėjo matyti 
tokio japonų įspėjimo, kaip 
anksčiau liudijo kapt. L. F. 
Safford. Jis priminė, kad 
jis tik nurodęs Saffcrd’ui, 
kad jo liūdymas apie tokį 
pranešimą ir jo pradingimą 
yra rimtas kaltinimas ir tu
rėtų būti pagrįstas.

1946 "boom” metai
Cbjampaign, III. — Illinois 

Universiteto ekonomijos ir 
biznio tyrimo biuras prama
to, kad šie metai bus di
džiausio “prosperity” tai
kos laikų metai Amerikos 
istorijoj.

‘Draugas” skaitytojus veda 
tiesiu keliu

1?

INCOME TAKSUS 
PILDO

I. P. VARKALA
REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer, Avė.
Tel..- — VIRginia 2114

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 UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
CIONAIS.

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

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public Diability 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

REAI, ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Pirmad. Jr Penktad.. 9 Iki 5 

Antrad. ir Ketvirtad., 9 iki 8
Trečlad. ir Šeštad.. 9 Iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Prea.

Mano Uždarbo Čekis

SCHUTTER CANDY 
DIRBTUVĖJE

Siekia $56 Į Savaitę!

MISS MlIDltKI) POLAK 
833 Nortli Kostner 
Chicago, Illinois

Miss Polsk. suolą 8 metai Ttugp. mėn. kaip 
dirba Schutter dirbtuvėje. JI mėgsta šokti 
ir yra narė Schutter Bowling tymo. Jos 
bowling sieką apie 112. Jos savaitinė mo
kestis siekia $56.

★ ★ ★

ŠTAI SEKANČIOS

PROGOS 
DIRBANT DĖL 

SCHUTTER
1 . Gatvekaris iki mūsų durių.
2 . Pasirinkimas dieną, ar naktj šif-

to. su ekstra mokesčiu dirbant 
naktimis (4:00 pp. iki 12:30 ryto).

3 . švarios, lengvos, moderniškos,
linksmos aplinkybės.

4 . Muzika laike darbo.
5 . Uniformos duodamos.

G . Ekonomiška darbininkėms cafe-
terija dirbtuvėje.♦

7 Apmokamos atostogos.
8 . Ekonomiška grupės apdrauda.
9 . tvaikas ir pusė už šeštadienius. 
10. Poilsio laikotarpai.
11 . Uužtikrinta mokestis $28.50 j 

savaitę dirbant dieninj šiltą —
$30.40; j savaitę dirbant naktinį 
šilta.

12. Jokio patyrimo nereikia.

JUS IRGI GALITE UŽDIRBTI

nuo $30 iki $5O į sav.
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

Jai esate moteris amžiaus tarp 18 iki 35 jūs galite 
turėti "vieną iš saldžiausių darbų mieste” — pap
rastą, lengvą darbą kuris reikalauja nėj-okio paty
rimo bet moka gerus pinigus. Tokis darbas laukia 
jūsų Schutter Saldainių Dirbtuvėje vyniojant plačiai 
žinomas Old Niek ir Bit-O-Honey saldaines.

Patikrinkite naudas — prilyginkite jas su savo da
bartiniu darbu arba, jeigu esate šeimininkė ir no- 
rėtute dirbti — pamislykit ką galėtute daryti su šią 
ekstra jeiga.

Tiktai atsišaukite bei kurią darbo dieną, nuo Pir
mad., ištisai Penktad., j mūsų SAMDYMO OFISĄ, 
tarp valandų 8:30 ryto iki 4:00 pp.

,, *
ATSIŠAUKITE Į

SCHUTTER CANDY
DIVISION OF’ UNIVERSAL MATCH CORP.

1030 N. Cicero Avenue
Paklauskite "David Harding COUNTERSPY" programo kas sekmadienį.

4:30 iki G: :00 pp. CST

leidžiama ištisai šalį 
radio tinklu.

ABC SCHUTTER CANDY Išdirbėtų Old Niek ir Bit-O- 
Hobey saldainių.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Ato. Paskolos Yra Daromoa __
Statybai, Remontavfnral, rteffnaneaTlmnl _
ANT LENGVU MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI 
Pasinaudokite Zenome Nuošimčiu Kainoms. 
TAPKITE FIMAMBINIAl NKPRJKLAI7SOMI!
TAUFYKITK mllsų jatatgnje. Jftwų IndAllal 
rūpestingai globojami Ir Ilgi 08.000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an In- 
rarance Corporation.. Jflsų pinigai bus grei
tai Išmokami Jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVRI 
FINANHIKft IŠTAIGA.

— <7 Metai Sėkmingo Patarnavimo! _

KEISTUTO SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y 3236 S. Halsted St.
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, exccptį Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Preas Association 

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

Advertising in “Draugas” bringa best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................ i........................ $7.00
Pusei mcių .................................................  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 
pasilaiko sau tpisę 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, DL 
Under the Act of March 3, 1879.

Vasario Šešioliktai Praėjus
Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo 28-toji 

metinė sukaktis visuose ir didesniuose ir mažesniuose 
centruose minėta gražiai, įspūdingai. Pažymėtina, kad 
visur į parengimus rinkosi gausingos lietuvių mini:s. 
Anglų spauda nesigailėjo duoti publikacijos. Taip pat 
visuose parengimuose lietuviai buvo duosnūs tautos 
kovai išlaisvinti Lietuvą iš žiauraus okupanto.

Buvę parengimai (kai kuriose vietose jie dar įvyks 
busimąjį sekmadienį) duota stipri ir m c ratinė ir me
džiaginė parama Amerikos Lietuvių Tarybos didiesiems 
ir svarbiesiems Lietuvai laisvinti darbams.

Pažymėtina ir tai, kad kelių valstybių gubernatoriai 
— Pennsylvanijos, Marylando, Illinois ir, rodos, kitų, 
paskelbė oficialiai ir viešai vasario 16 dieną, kaipo 
Lietuvos Respublikos Dieną. Tai yra nepaprastai di
delė moralinė parama darbuose ir kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Kaip didysis Amerikos Lietuvių Kongresas, taip Lie
tuvos Nepriklausomybės minėjimas labai aiškiai de
monstravo Amerikos lietuvių griežtą, neatlaidų ir ryž
tingą stovėjimą už Lietuvos žmonių teises į laisvą, ne; 
priklausomą ir demokratinį gyvenimą.

★
Duoda Lietuvos Padėties Vaizdą

“Lithuania can only dream" — tokia antrašte kun. 
Petras Cinikas, MIC., buvęs mūsų dienraščiu adminis
tratorius, parašė gražų straipsnį kuris buvo įdėtas 
į populiarųjį katalikų žurnalą “America” Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties minėjimo proga.

Straipsnio autorius, pasinaudodamas mūsų korespon
dento Vyt. Arūno Europoje žiniomis, duoda gerą vaiz
dą Lietuvos žmonių kovos prieš rusų bolševikų oku
paciją. Rašo ir apie išvietintųjų lietuvių vargingą pa
dėtį ir jų, troškimą grįžti ne į sovietinę (bolševikų oku
puotą), bet į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Paci
tuoja ir Lietuvos metropolito, arkivyskupo J. Skvirec
ko žodžius, kuriais jis pabrėžia, kad tauta kovos dėl 
savo laisvės iš paskutinių savo jėgų, iki laimėjimo.

Pagarba visiems, kurie savo plunksna garsina pa
vergtosios Lietuvos vardą ir tuo konkrečiu būdu pri
sideda prie jos laisvinimo darbų.

★
Žymūs Žmonės Pereina Katalikybėn

Pernykščiai metai buvo atžymėti visos eilės žymių 
asmenybių perėjimu į katalikų tikėjimą. Jų tarpe, kaip 
visi gerai atsimename, buvo ir ilgametis komunistui 
dienraščio “Daily Worker” redaktorius.

Su šių metų pradžia jau turime keletą žymių politi
kų atsivertimų. Prieš pora savaičių perėjo katalikybėn 
Jungtinių Valstybių senatorius Wagner, o šiomis die
nomis paskelbta, kad garsioji rašytoja ir U. S. kon
greso narė (iš Connecticut) Ciane Boottie Lu.ce priėmė 
katalikų tikėjimą. Jos vyras yra žurnalų “Time”, 
“Life” ir “Fortune“ leidėjas.

Ponia Luce, būdama U. S. kongreso nare, pasižy
mėjo kaipo gera, drąsi kalbėtoja. Ji yra gynusi ir Lie
tuvos nepriklausomybės reikalus. Be to, ir raštu yra 

* įteikusi vyriausybei reikalavimų, kad būtų dedama 
pastangų sustabdyti okupantų vedamą terorą Lietu
voje ir kad greičiau ji būtų išlaisvinta, 

žymių asmenybių atsivertimo katalikybėn skaičiaus
didėjimas yra džiugus reiškinys.

Moderniškojo Profesoriaus Baisas i Mintas
Socialinė krikščionybė. — Apie progreso garbintojus.
— Ar prirakintasai prie kolektivizmo mašinos gali 
turėti valios ir minties laisvę? — Ar žmones pasidarė 
geresni užmiršę tėvų tikėjimą. — Apie gimimų kon
trolę.

(Tęsinys)
KAS GI KALTAS

— Reikia prisiimti dalį kaltės krikščionims, bet čia 
nekalta krikščionybė. Peikti krikščionybę dėl dabarti
nės katastrofos yra tas pats, ką peikti matematikos 
(skaičiavimo) dėsnius dėl blogai pastatyto gelžkelio 
tilto.

Priešingai, krikščionybė turi didelių nuopelnų:
— Vyriausios įstaigos, kurios iš Romos imperijos 

griūvėsiu išugdė, išvystė naująją civilizaciją, buvo Po- 
piežija ir benediktinų vienuolynai. Popiežiai, kurie šian
dien dirba dėl visuomeninių (socialinių reformų) yra 
ne pirmieji savo eilėje, kurie susirūpino žemiškais žmo
nių gerovės reikalais. Krikščionybė, per visus savo 
istorijos šimtmečius, nors pirmuoju savo uždaviniu lai
kė sielų išganymą, savo, įtaka spinduliavo visame pa
sauliniame gyvenime. Menas, mokslas, filosofija, lite
ratūra, ūkinis, politinis ir socialinis gyvenimas — koks 
gi žmonių veikimo laukas nebūtų paveiktas krikščio
nybės per tuos du tūkstančiu metui.

— Krikščionybės dėsniai, tiesiog ar netiesiog, įkvėpė 
kiekvieną reformų sąjūdį, lcirį tik dabarties žmogus 
atmena, — tvirtina prof McMahcn.

— Nėra nė mažiausio šešėlio abejonių, kad visos to
talitarizmo formos (ar nacizmas, fašizmas, ar komu
nizmas), yra iš pagrindų priešingi krikščionybės moks
lui. Katalikai ir protestantai savo krauju tą įrodė. 
SOCIALINE KRIKŠČIONYBĖ

Kalbėdamas apie socialinius bažnyčios nuopelnus, pro
fesorius pabrėžia:

— USA vyskupai rėmė, kėlė balsą už įstatymą, kurs 
nustatytų atlyginimą, mažiau kurio nevalia mokėti, — 
už apdraudimą nedarbo, ligos ir senatvės atvejais, — 
už įvedimą, kad tik 16 metų sulaukę vaikai galėtų 
dirbti, — už garantavimą įstatymu teisės darbininkams 
organizuotis, — už steigimą, butų darbo žmonėms, — 
už apkarpymą perdidelių pasipelnymų, — už monopo
lių kontrolę, — už nuosavybės praplėtimą biednuome- 
nės tarpe, — už kooperatyvinių krautuvių steigimą. 
Dabar daugumas iš tų dalykų pravesti įstatymu.

Išvardinęs visą eilę katalikų vadų pasiektų laimėji
mų darbo žmonių padėties pagerinime, profesorius pa
brėžia, kad kaip katalikai, taip ir protestantai vis dėl 
to per mažai tais dalykais sielojasi norsj kaip katali
kams, netrūksta labai aiškių popiežijog paskatinimų.

— Aš esu kietas kalbėdamas apie savo bendros tiky
bos — katalikų žmonių apsileidimus, nes jų klaidų 
laipsnį aš matuoju pagal tą aukštą pašaukimą, kurįi 
istorija jiems skyrė, — rašo prof. McMahon, ir jis sa
ko, kad tos mūsų pareigos turi būti primenamos:

— Kol krikščionys, ar tai būtų katalikai, ar pro
testantai, manys, kad jie nenusipelno jokio papeikimo, 
jokia pastovi pažanga nėra įmanoma.
ŽODIS LIBERALAMS

— Totalitarizmas neatsirado iš nieko. Jis iškilo iš 
mūsų gyvenimo supuvimo. Ir jeigu taip įvyko, ir libe
ralai (vadinamų laisvų pažiūrų žmonės) turi prisiimti 
dalį atsakomybės.

Tie liberalai dievino mokslą ir progresą. Tačiau pa
žanga fiziniame gamtos apvaldyme nesusilaukė to pa
ties progreso doroviniame gyvenime. Buvo tikėta, kad 
mokslas, apšvieta ilgainiui panaikins blogį, bet labiau
siai optimistiškieji liberalai turėtų didelių sunkumų 
praeities šimtmečiuose surasti ką nors panašaus į nacių 
ir japonų bestiališkumus šiame antrame pasauliniame 
kare.

— Aš girdėjau, — rašo prof. McMahon, — libe
ralus bepateisinant išžudymą dviejų milijonų Ukrainos 
kaimiečių, nes tai esanti kaina, kuri turinti būti sumo
kėta už naujos visuomenės sukūrimą Rusijoje. Aš ma
čiau liberalus numojant ranka į užsipuolimus ant Baž
nyčios Meksikoje, Rusijoje, Ispanijoje, nes religija esan
ti nesvarbu ar net kliūtis progresui; jie net gi' davė 
suprasti, kad, nors esąs apgailėtinas nekaltų vienuolių 
niekinimas ir kunigų kryžiavimas, bet tie maži daly
kai neturi sukliudyti to vystymosi j Auksinį Amžių...

— Daugiausia ačiū moderniojo liberalizmo įtakai, 
kad mes šiandieną sulaukėme amžiaus, kurs intelek
tualiniu (protiniu) ir religiniu atžvilgiu — tikras bank
rotas.

■i— Ar žmonės pasidarė geresniais žmonėmis, kad jie 
prarado tikėjimą į jų tėvų Dievą?

Netekus tikėjimo į Amžinąjį, nustojama tikėjimo ir 
amžinais prigimtojo įstatymo ar teisės dėsniais. Gera 
darosi tas, kas man patinka, kas man naudinga. Libe
ralai tariasi esą žmogaus laisvės gynėjai. Ar jie pa
kėlė balsą prieš kruvinus žmogaus teisių mindžioji
mus Meksikoje? Profesorius perspėja ir tuos, kurie 
priimdami demokratinių laisvių vertę, siūlo marksistinį

socializmą, kolektivizmą ir privačios nuosavybės panai
kinimą :

— Visiškai valstybės kontroliuojamas ūkis yra. mir
tis laisvei. Atimki iš žmogaus ūkinę laisvę, ir politinė 
laisvė bus tik pasityčiojimas, žmogus negalės savo 
sielos vadinti sava, jeigu savo kūno reikaluose jis vi
siškai priklausys nuo valstybės. Jūs perdaug reikalau
jate iš žmogaus prigimties, jeigu ją prirakinę prie ko
lektyvinės mašinos reikalausite iniciatyvos ir nepri
klausomumo (laisvumo) jo valioje ir galvosenoje.

Tikrai, ar gali būti, pavyzdžiui, spaudos laisvė, jei 
visi laikraščiai, visos knygų leidyklos bus valstybės 
nuosavybė. Tas veda į neišvengiamas cenzūros reples, 
kaip tas yra Rusijoje. Dr. J. Prunskis.

(Daugiau bus) ,
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Gerai, Elzyte, gerai, 

balandėle, — ir taip apsi
džiaugiau, kad žinotumei, tai 
vos ant šventoriaus į glėbi 
nesusitvėriau.

— O kaip vedei? — dvi
prasmiai šypsodamas neaiš
kų klausimą paklausė An
tanas.

— Kaip vedžiau, broleli? 
tai nė darbas darbu nebu
vo. Ką veikiu, ką dirbu, vis 
toji viena mintis: kad tik 
greičiau pas ją, pas žmone
lę... O dabar tas pragaras 
vis verda ir verda, ir kada 
sugrįšiu, kada pamatysiu... 
— apsiniaukė ir surūstėjo 
pasakotojo veidas: — Kad 
tik kas kitas dabar ten ne
apsisuktų, nesuviliotų, — ir 
atsikėlė nuo vietos, lyg kad 
tuo greičiau namo pas my
limą suskubtų.

Antano veidas irgį surim
tėjo. Mintys jo buvo toli nuo 
apkasų. Jis gyvai prisiminė 
žiemos vakarus Zieniuose: 
tašydavo klumpes, šeiminin
kas dažniausia vijo ant va
gio virvę. Šeimininkė šuka
vo linus. Ant stalo pūpsojo 
krūva neplėšytų plunksnų, o 
aplink mažesnės krūvutės — 
jau suplėšytų. Ona ir kitos 
mergos verpė linus.

Prisiminė nepatogią sceną 
klojime, ir jam neramu pa
sidarė. Užėjo noras pasida
lyti su kuom; išlieti kartu
mą, susirinkusį sieloje, ir 
Antanas, kiek patylėjęs, at
sisukęs į draugą, tarė:

— Ar atsimeni Savickų 
Oną?

— Kaip gi neatsiminsi., 
kartu gi dirbome. Gera mer
gaitė. Tavo vietoj seniai bū
čiau ją stvėręs. Ar patinka, 
ką?

— Kaip čia tau pasakius. 
Mat, žinai durnas buvau. 
Man visos buvo geros. Vi
sos buvo vienodos. Ot, išro
dė merga, kaip merga: ir 
toji gera, kita irgi labai gra
ži, meili pasibovyti..., o dau
giau — kam ji man reika
linga. Vesti maniau kokią 
gaspadinaitę: jų daug prie 
manęs lipo. Matai — reik 
mokėt su merginom! — ži
novo tonu, primerkęs akį, 
nutęsė Antanas.

★ ★ ★
— Na, o apie Oną dėl ko 

klausi, kad visos lygios: to
ji gi ne ūkininkaitė? — su- 
sidomino kareivis.

Antanas nuleido akis į že
mę. Jam buvo lyg ir nejau
ku sakyti, išreikšti garsiai 
tokį negražų dalyką, seniai 
jį jau slegiantį.

— Na, jeigu tau visos mer 
gos lygios, tai kam gi apie 
Oną užvedei šneką? — pri-

Buch tra, tra, tra, tra!.. 
sugriovė kaip baisiausias 
perkūnas netoli jų apkasų 
didžiausias kūgis žemių su 
visu, kas tik buvo pakeliui, 
iškilo į viršų. Sviediniai ė- 
mė sproginėti visai netoli 
apkasų.

Antanui iškrito iš rankų 
popieris. Visi sujudo. Su
skamba telefonas. Duotas į- 
sakymas trauktis, bet tuo 
tarpu sviediniai pradėjo kri
sti abipus apkasų ir į pa
čius apkasus, sumaišydami 
žmonių kūno dalis su že
mėmis. Kurie bandė bėgti, 
tuos paguldė* tankų kulko
svydžių kulkos. Antanas su 
draugu ir kiti liko prisi
glaudę apkasuose, prisispau- 
s,damį prie žemės, išgirdę 
lekiančio sviedinio kaukimą.

Rodėsi, žemė susimaišė su 
dangum, ūū-ūū — buch! 
trenkė prie pat Antano, ir 
žemė užgriuvo jų urvą. Ten, 
kur sėdėjo Antanas, apkasų 
lubas sudarė plačios durys, 
— ir neužpylė jų žemė, tik 
durys ėmė spausti kareivius. 
Visi, kiek tik buvo, atrėmė 
galvomis ir rankomis ir vi
sas savo jėgas įtempė, kad 
išlaikytų spaudimą ir nebū
tų užspausti.

(Bus daugiau)

sispyrė draugas.
— Oną aš labai nukrivi- 

dijau, — prašnabždėjo nedrą 
šiai: — Velnias mane stū
mė prie jos visus metus, kai 
tik apsigyvenome pas Zie- 
nius. Kuo ji mažiau su ma
nim užsiėmė, tuo labiau ma
ne prie jos traukė. Paga
liau, koks užsispyrimas ar 
kerštas apėmė mane...

— Gyvulys! va, ką aš tau 
pasakysiu, drigantas, — a- 
pibarė Antaną draugas ir 
nusisuko nuo jo į sieną.

— Kaltas aš esu. žinau 
tą dabar ir pats — o ir ku
nigas išrišimo nenorėjo duo
ti. Dabar, pabuvęs, štai, ap
kasuose, žiūrėdamas mirčiai 
įi akis, pasidariau visai ki
tas. Ir Onutė man dažnai, 
kasdien, kas valanda ypa
tingai, jei tik gyvybei pavo
jus, stovi prieš akis. Stovi 
liūdna, ašarota, išbalusi. 
Vargšė ji tokią sunkią da
lią pas tėvus turėjo. Dabar 
vėl aš jai akis užrišau, jei
gu kas atsitiktų... Ir taip 
man jos gaila, kad, rodos, 
nė vienos daugiau nenorė
čiau, tik Onutę... Kad tik 
Dievas mane . gyvą išneštų, 
skubinčiau ją nuraminti, jei
gu tik ji mane galėtų my
lėti, nepyktų...

— Taigi, kad tik grei
čiau namo... — neužbaigda
mas liūdnai nutęsė vedęs 
bernas: — O dabar sėsk, 
tu kiaule, ir parašyk jai 

•laišką. Te, štai, popierio.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEŪERAL
SAVIHGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J, KAZANAUSKAS, Rast.

1922 1946

ELMER KOLB and ASSOCIATES
Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax , Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

Mes pagelbesime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Fartneriams, Tru3tams

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

VALANDOS: nuo 9;30 ryto iki 9 vakare

3E3

IBARGUTir
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 13, 1933

WHFC - USD kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehlU 2242

J

9

r



Antradienis, vas. 19, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
KEISTUTO TAUPYMO BENDROVE PASIEK! 
$3,000,000.00

Baigiant keturiasdešimt 
devintus metus tarnavimo 
lietuvių visuomenei, Keistu
čio Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės valdybai ir direk
toriams džiugu pranešti, kad 
bendrovės turtas su sausio. 
31, 1946, siekia $3,032,253.62.

★
Keistuto Taupymo ir Sko

linimo Bendrovė yra seniau
sia lietuvių taupymo įstaiga 
Chicagoje. Ji pradėjo veik
ti kovo mėn., 1897 metais. 
Direktoriai jau dabar ruo
šiasi ateinančiais metais tin
kamai paminėti auksinį ju
biliejų.

su nuošimčiais ant jų pini
gu.

Direktoriai turi viltį, kad 
Suvienytų Valstijų ekonomi
nė padėtis šįmet pagerės 
per taiką tarp industrialis- 
tų ir darbininkų, kas atida
rys duris į palaimos gady
nę ilgiems metams.

★
Keistuto Taupymo ir Sko

linimo Bendrovė yra pasi
ruošus patarnauti visiems 
reikalaujant mcrgičių ant 
mažiausių nuošimčių be ko- 
mišino, ypač sugrįžusiems 
veteranams.

★
Dabartinis štabas Keistu

to Taupymo ir Skolinimo narių gavimui: Jonas Meš- 
Bendrovės susideda iš sekan kys, Milutarenes, St. Kerną-

Directors of Keistuto Sav- 
ings and Loan. Sitting from 
left to right: John W. Za- 
charewieh, Joseph M. M:že
ria, Thomas S. Janulis, Fr. i

Juozas Mozeris
Paskutiniam šėrininkų su

sirinkime buvo nutarta pa
keisti šios įstaigcs vardą,

čių: Thomas S. Janulis, pre- 
sdent; Frank Dikšas, vice- 

Ipres.; Joseph M. Mozeris, 
sec’y; Stanley Stanevich, 
treasurer; direktoriai: John 
W. Zacharewicz, pirmutinis 
direktorius nuo jisteiginm, 
John Mazeliauskis, Bruno 
Budrick, Kazimir Demerec
kis, Izidor A. Pupauskas ir 
Irene Kuchinskas, advoka
tas, kuri dabar dar tarnau
ja laivyne. Ofiso štabas yra: 
Mary Daunis, Lucille S. Da- 
gis ir Stella Vendzelis.

Roselando Žinios
Pastaruoju laiku čia mi- 

kad prisitaikyti prie dabar- rg ^u žymūs asmenys: bu
tinių aplinkybių ir tuo pačiu Vęg parapįjOg vargonininkas 
pasiekti svetimtaučius ir juozas Karečka ir buvęs pa- 
jiems patarnauti. rapijos komiteto narys, taip

f pat narys Šv. Vardo Drau-
„ . , . _ . „. gijos ir Apaštalystės Mal-Keistuto Taupymo .r Sko- M Aleksandrag

tinimo Bendrove pergyveno jucįus
daug sunkenybių ir perga- * .
Įėjo jas visas be nuostoliui1 "
nei vienam dalininkui. Vasario 10 d. Šv. Vardo

Dabartinis jos vada? yra Draugija bendrai ėjo prie 
jaunas ir energingas sekre-išv. Komunijos, o po visam
torius, Juozas M. Mozeris, 
kuris užėmė darbą šioje į- 
staigoje vasario mėnesį, 
1939 metais. Jis rado bend
rovėj virš šešių šimtų tūks
tančių. Buvo ant rankų daug 
nuosavybių ir sunkiai mo
kančių morgičių. Bet per jo 
sumanų planą, visi namai 
buvo išleisti ir bendrovė pra
dėjo įsigyti geresnį pasiti
kėjimą tarp žmonių. Dabar 
išaugo į antrą didžiausią lie
tuvių: taupymo įstaigą Chi
cagoje.

Dabartinė jos padėtis yra 
taip gera, kad bendrovė ga
lėtų visiems dalininkams iš
mokėti pareikalavus sumas

gis; Ed. Šnaizeris sporto ir 
pramogų rengimo; M. Pavi- 
lonis sergančių narių prižiū
rėjimo.

Koresp.

parapijos salėj turėjo pus
ryčius ir susirinkimą.

Draugijon įsirašė varg. K. 
Sabonis, o grįžo paliuosuoti 
iš kariuomenės L. Meškys ir 
Edm. Kancevičius. Pastara
sis yra buvęs pirmas sekre
torius Šv. Vardo Draugijos, ’ 
ir buvęs sekr. LRKSA kuo
pos. Jo asmenyje mūs kolo
nija susilaukė gero veikėjo.

Nutarta šįmet padvigubin 
ti narių skaičių.

Valdyba susideda iš se
kančių narių: Dvasios vadas 
kun. Grinis, pirm. J. Sm įls- 
kis, vice pirm. J. Kučans- 
kas, rast. J. Noreikis, iždin. 
E. Fišeris; komisija naujų

PRANEŠIMAS
ANTHONY WALON 

(Valūnas)
V. S. DEPUTY COLLECTOR

— P i 1 d y s —

TAKSŲ BLANKAS
DIENRAŠČIO 'DRAUGO' OFISE

— NUO-—
Vasario 18 d., 1946 metais

-IK I-

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

išskyrus šeštadienius. ,

Pasinaudokite Jojo Patarnavimu!

Pranešimai
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių Dr-jos Chicago apskri
ties mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 20 
d., Aušros Vartų parapijos 
salėje, 8 vai. vakare. Šis. su
sirinkimas bus paskutinis 
prieš seimą, kuris įvyks sek
madienį, kovo 3 d. Yra daug 
svarbių reikalų aptarti. To- 

! dėl visų skyrių atstovai nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

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

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

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Dikšas, Stanley Stanevich; 
standing from left to right: 
John Mazeliauskis, Bruno 
Budrick, Izidor A. Fipaus- 
kas, Kazimer Demereckis.

Jei Maironio dvasia pakel
tų mūsų dvasią, tai nei šim
tai dolerių nebūtų perdaug 
dėl tėvynės. J. K. E.

Didžiausia Lietuvių
Jevvelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
rodšlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnar

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktuB
už Jums Prieina
mas Kalnas!

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

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4213 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 861*1

Kodel Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALUS
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes Jau pagelbėjome tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome Slaplnlmo kanale 
HuneRalavlmus. nutekėjimus. pertenku 
vertima tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia IS lovos.
FIZINE IR 1’LCOROSKOPIšKA 

MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 
ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidai)

IŠGYDOMA MUSŲ SAUGIU METODU 
BB OPERACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BE SKAUSMO

BE PIOVIMO, BE DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengrvina nuo 3 

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAI8

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampan Adams—šeštame Aukšto 
VALANDOS: Nui 9 ryto iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

A. t
ANTANINA

SZYMKIEWICZ
Gyveno Benton Harbor, Mich.
(Mirė Vasario 18 d., 1946 m., 

sulaukus 50 m., amžiaus. Gi
mus Lietuvoj Kilo iš Kauno ap
skričio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris, Helen Eahy žen
tą Itlchard, Sophie Yankus žen
tą VValter — Portland Oregon, 
motiną Marijoną Jesevlcz — 
Sodus Mich., seserį Josephine 
Pruczka, švogerj James — 
Bloomingdale, UI. ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje 10756 S. Michigan, 
Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį Vasario 21 d., iš koplyčios 
9:00 vai., ryto bus atlydėta į 
Visų šventų parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
sim lero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Dukterys, Žertai, Mo

tina, Sesuo, Švogcris ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidot., direkt., Lachawlcz 
ir Sūnai. Tel. PULlman 1270 — 
CANal 2515.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mūsų Įstaigą!

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

£>a«p«Iw yra pilnai
patenkinti toū mene iedevrait, 
kuriuo» me< padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
621 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELET 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

- YU
NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B. ■

—

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

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

senas, atda
ras Ir skau
džias /atz-

das Vartokite JĮ Irgi skaudlems 
nudegimams, Sąšų ir sutrūkinu) 
prašai I niinut, Ir kad palengvinti 
Psorlasls .niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirštu; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po ąi.OO, 1.75, <r Ž.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog |t—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSlAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

-I 4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.
Telefonas — CICERO 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 
dienąirnaktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
____________Telephone YARds 1419___________

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

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

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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Lietuvos šventę

Chicago lietuvija šauniai minėjo
2,000 MINIA UŽTVINDĖ AUDITORIJĄ. AUKŲ TREM

TINIŲ ŠELPIMUI IR KOVAI UŽ LIETUVOS IŠ
LAISVINIMĄ SUDĖTA ARTI $1,200.

Vasario 16-ji, Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis, 
kaip kitais metais, taip ir 
šįmet, Amalgamated Center, 
buvo paminėta, kaip dera 
tikriesiems lietuviams. Di
džiulė salė buvo užpildyta 
darbininkija ir įvairaus luo
mo bei profesijos žmonėmis. 
Išklausyta kalbų, kuriose la
bai daug buvo žinių iš lietu
vių tremtinių gyvenimo, vei
kimo Lietuvos išlaisvinimui 
ir žinių iš pačios Lietuvos 
apie bolševikų' terorą, ma
sinius areštus, trėmimus į 
Sibirą ir kitas šiaurėj vietas 
ir Lietuvos partiząnų vei
kimą. Tas žinias yra gavus 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Kalbas pasakė kongresmo- 
nas Daley. L. Šimutis, P. 
Grigaitis, P. Daužvardis, ką 
tik grįžęs iš Europos karei
vis J. Jurgelis. Vėliavų iš
kėlimo iškilmes atliko Da-

rius-Girėnas postas, invoka- 
ciją atkalbėjo kun. A. Briš- 
ka, o tarpe kalbų meninę 
programą išpildė dain. G. 
Giedraiitenė, A. Brazis ir 
Alice Stephens merginų 
choras. Programai vadovavo 
adv K. Gugis.

KALBĖTOJAI IR 
KALBOS

Pastarame Chicago Lietu
vių Tarybos posėdyje Vasa
rio 16-tos minėjimui ruošti 
buvo pageidauta, kad komi
sija pasirūpintų gauti steno- 
grafę kalboms visų kalbėto
jų suimti, kad jas galima bū- 

! tų spaudoje paskelbti. Kal
bose, pranešimuose apie Lie
tuvos partizanų veikimą 
priešui naikinti, daug buvo 
tokių žinių, kurių Amerikos 
lietuvija, gal, da nežino. Pa
vyzdžiui. kokį žiaurų terorą,, 
žudynes, plėšimus komunis-

DINGUSI
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Rochelle Gluskoter, 6 me
tų amžiaus, iš Los Angeles. 
Calif., dingusi iš namų.. Po
licija yra nuomonės, kad ją 
pagrobęs koks nors išsigi- 
mėlis-degeneratas. (Acme- 
Draugas telephoto)

L\-

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION

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

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

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų DirbtuvSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARIJUI SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

INCOME TAX REIKALAIS

Kas Girdėt*^ 
Chicaqoje<>

Policijos krata 
Calumefe

Apskrities vieškelių poli
ciją padarė kratą Calumet 
City, kur svarbiausioje gat
vėje kelių blokų ilgumo ran
dasi net apie 30 saliūnų. Vie
nuose rado slaptas gembler- 

ines, kitur slot mašinas; dau
gely vietų jaunimą girtau
jant. Paskutinė pastaba pa
daryta ir visoms “artis
tėms”, kad scenoje pado
riau elgtųsi. Kitaip bus nu
baustos.

tai atlieka visoje Lietuvoje 
ir kaip jiems daugelyje vie
tų atsilygina lietuviai parti
zanai; arba kad ir apie tą 
tarką druską ir pipirus, ku
riuos partizanai naudoja, 
kaip “vaistą” komunistuo
jantiems ir išdavikams lie
tuviams, ir t. t. Tokios žinios 
da labiau pažadintų Ameri
kos lietuvius ne tik daugiau 
dirbti atgavimui Lietuvos 
laisvės, bet ir medžiaginiai 
remti lietuvius ištremime.

Aukų šelpimui lietuvių iš
tremime ir kovai už Lietu
vos išlaisvimimą susirinku
sieji sudėjo arti dvyliką 
šimtų dol.

Apie šį Vasario 16-tos pa
minėjimą ir Chicago didieji 

į anglų laikraščiai įdėjo vieni 
| trumpesnius, kiti ilgesnius 
| aprašymus, o Chicago Tri- 
į hune prie aprašymo ir at
vaizdą Lietuvos konsulo dr. 
P. Daužvardžio ir jo žmonos
tautimiuose rūbuose.•

Bendrai, paminėjimas Va
sario 16-tos praėio gražiai, 
patriotiniai, nuotaikingai.

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
#24.10 META»S 

S500.00 gtdymo 
POLISAS

#4.00 metams

y/

eikite prie

J. W. ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

903 West 33rd Street Tel. Yards 5423
(Priešai šv. Jurgio parapijos bažnyčią)
REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA

Kaip yra su iš kitus 
atvykusiomis

Rose Rogers, iš Danville, 
III., praeitą sekmadienį užėjo 
į vieną policijos stotį prašy
ti pagelbos. Neturėjusi drau
gų nei pažįstamų atvykus į 
Chicago ne tik negalinti gau
ti darbo, bet nei kambario.

Vienai merginai vykti į 
didmiestį neturint jame pa
žįstamų visuomet yra pavo
jinga.

Lėktuvas užmušė 
redaktorių

Harry Jacobson, čikagie- 
tis, redaktoruis "Hegewisch 
Weekly News” žuvo pagau
tas besisukančio lėktuvo 
propelerio Lansing aerodro
me Jis buvo ką tik išlipęs iš 
privačio lėktuvo, kuriuo 
skraidė.

20,000 liuosiiorių

500 veteranų

Pradėjo kelionę j Washington
DAUGELIS DRAIVERIŲ PASIĖMĖ IR SAVO ŽMONAS.

VAIKAMS TAČIAU NEDUOTA LEIDIMAS VAŽIUOTI
» t

Armija pastarojo karo ve-,teranams apsistoti. Gen. O. 
teranų, daugelis su savo! Bradley, veteranų adminis

tratorius, pranešė, kad, rei
kalui esant, atvykusieji gaus 
nakvynes kariuomenės sto- 

priklauso American Cab Dri- į vykioje.
vers Ass’n for Diacharged MASSILI0N 0 PIKMOJI 
Veterans. Šis karavanas va-

žmonomis, vakar nuo Sol- 
diers Field pradėjo kelionę 
į Washington, D. C. Visi jie

žiuoja į Washington protes
tui prieš miesto tarybą, ku
ri neduoda jiems leidimo 
operuoti taksi Chicago gat
vėse. Jie tikisi, kad Wash- 
ington’e tikslą atsieks. Tą 
atsiekus, būtų sudaužytas 
¥ellow-Checker taksi kom
panijų Chicago gatvių mo
nopolis.
WASHINGTONE LAU
KIAMA ATVYKSTANČIŲ

Washington’e to veteranų 
karavano jau laukiama. 
Arthur Dickholtz, organiza
cijos vice-prezidentas, pra
neša, kad jau turi parūpinęs

STOTIS

Pirmoji stotis nakvynei 
bus Massilion, Ohio, mieste
lyje. Pranešta, kad dvi to 
miestelio taksi kompanijos, 
kurias operuoja karo vetera
nai, yra parūpinusios vietas 
nakvynei.

Taksi karavanui pasiekus 
Pittsburgh, Pa., jį pasitiks 
policija ir praves per miestą 
be jokio sustojimo prie tra- 
fikos šviesų.

šis veteranų taksi paradas 
į sostinę visu keliu garsins 
Chicago, deja, tas garsini
mas per gyventojus skam
bės negarbingai, su gėda

50 vietų atvažiavusiems ve-Į mūs miestui.

Pašautas kai bandė 
apiplėšti

G. Dohner, gyv. 1104 W. 
105 St., vedęs ir tėvas sep
tynių mėnesių dukters, poli- Į 
cininko pašautas kai bandė i 
įsilaušti į restoraną 11058 
S. Western Avė., kad jį api
plėšus. Su juo suimtas ir ki
tas plėšikas.

Įkrito į verdantį 
vandenį

Namuose adresu 6340 So.
Racine, 19 mėnesių mergaitė 
įkrito į katilą su verdančiu! 
vandeniu. Nuvesta į ligoni
nę mirė. »| Raud. Kryžius, pradėjęs 

’ fondo vajų, nori gauti 20,- 
'000 liuosnorių darbuotojų. ~ , , ,
Norintieji padėti tai gailės- KdlIOII 3lQ9rSI3l 
tingumo motinai prašomi at
sišaukti adresu: Red Cross 
Campaign Headąuarters, 33 
W. Washington St. Tel. Ran- 
dolph 0570.

A. Shulmistras

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POl,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

['• Federalis teisėjas M. L.
Igoe paleido metams išban-' 
tfvmui George R. Urbancik,

; 4317 S. Fairfield Avė., pas 
1 kurį mėsos racionąvimo lai
kotarpiu buvo rasta 6,000 
netikrų kuponų.

įvairios Įdomios

ŽINIOS
Toks tokį pažino ir 
arbatai pavadino

Frankfurt, Vokietija. — 
Fritz Sperting. vokiečių ko
munistų partijos sekreto
rius, paskelbė, kad “decent 
Nazis” (“padorus nazis”), 
norįs kooperuoti atstatyme 
demokratinės Vokietijos, ga
li būti priimtas į komunistų 
partiją.

Toks tokį pažino. Kur ir 
kas pasauly yra matęs, kad 
komunistai būtų demokra
tai. Komunistų diktatūra y- 
ra žiauresnė nei nazių.

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Tarnavo ir vogė
Policija suėmė Anitą 

Johnson, tarnaitę dr. C. 
Berkowitz, gyvenančią Paik- 

, side Hotel. Jos kambary 
i rasta $6.500 vertės daiktų, 
! pavogtų iš daktaro namų.

Nesunaikinkit No. 4
OPA Chicago regiono di

rektorius įspėja kiekvieną 
kad nesunaikintų maisto 
racion,avimo kuponų knygu
tės No. 4, bus išplėštas pas
kutinis kuponas cukrui gau
ti. Vyriausybė paskelbs ku
rie kuponai toje knygutėj 
geri cukrui gauti ateityje.

Atvyko iš Anglijos 
ir dingo

Springfield, III —-Policija 
pradėjo ieškoti Joan Powers, 
britų kilmės, žmonos karei
vio iš Jerseyville, III., kuri 
šiomis dienomis atvyko iš 
Anglijos. Vyras sako gavęs 
telegramą, kad ji kelyje, bet 
iki šiol nesulaukęs keli as
menys liudija matę ją išli
pant iš traukinio Springfiel’ 
d’e.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

“Draugą’

Banko darbininkai 
grįžo

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Po devyniolikos dienų strei
ko, pagalios, banko darbi
ninkai sutiko grįšt į darbą, 
gavę laikiną algų pakėlimą 
300 cruzeiros (apie $15) į 

; mėnesį.

Albania nusikratė
Tirana, Albanija. — šio

mis dienomis išpildyta mir
ties bausmė trims valstybės 
išdavikams — kvislingams.
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NATHAN 
KANTER 

“I.trtuvUkM 
Žydukas”

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer PlVG», (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

X Antanas Valūnas, In- 
ternal Revenue atstovas, va
kar “Draugo” ofise pradė
jo teikti patarnavimą išpil- 

! dyme income taksų blankų. 
Išbus dvi savaites.

X Dr. P. Daužvardžio, 
Lietuvos konsulo ir jo žmo
nos tautiniam kostiume nuo
trauka, Vasario 16rtos pro
ga, buvo įdėtas į Chicago 
Tribūne prie gražaus apra
šymo apie Chicago lietuvių 
paminėjimą Lietuvos nepri
klausomybės sukakties.

X Rex čiplis, iš Detroit, 
Mich., garbingai paliuosuo- 
tas iš kariuomenės, su savo 

I žmona Francis (Stankiūte, 
dain. Stankienės dukterim), 
pakeliui į Los Angeles, Cal., 
poilsiui, buvo sustoję Chi- 
cagoj, Brighton Parke, pas 
Paurazus. Ona Paurazienė y- 
ra Frances teta.

X Jonas Mazeliauskas, po 
operacijos Šv. Krvžiaus li
goninėj, iau parvežtas na
mo ir baigia atgauti pilną 
sveikatą. Jis yra vienas se
niausių: Bridgeport lietuviu, 
ilgametis Keistuto Taupymo 
ir Paskolos Bendrovės di
rektorius.

X Domicėlė Preidienė, 
nuolatinė “Draugo” skaity
toja, šiuo metu sunkiai ser
ga. Guli namuose 661 In- 
graham Avė., Calumet City, 
III. Ji turi dėdę ir daugiau 
giminių ir pažįstamu Ryti
nėse valstybėse: Baltimore, 
Curtis Bav, Md.. ir Nevvarh, 
N. J. Pažįstamieji prašomi 
Hgonę atlankyti.

X West Side sąjungietės 
praeito sekmadienio vakarą 
turėio smagų pobūvį savo 
bičiulių Jasnausku salėj. Tai 
buvo savybės Vasario 16- 
tos paminėjimas. Dalyvavo 
ir svečių iš kitų kolonijų. 
Šiuo parengimu vpatingai 
rūpinos kuopos vice pirm. 
J. Klikūnienė. pirm. S. Sa- 
kalienė ir kitos.

X Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Draugijos 
Chicago apskritis nutarė 
gavėnioje, balandžio 7 d., 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj suruošti religinio turinio 
vakarą. Svarbiausia progra
mos dalim bus judomieji pa
veikslai iš Kristaus gyveni
mo ir kančios.

X “Sunday Soiree’’ — tai 
vardas naujo merginų klu
bo, Brighton Parke. Klubo 
tikslas — vystyti narių pa
linkimus ir talentus, ypatin
gai scenos mene. Klubo pir
mininkė yra žymi scenos mė 
gėja Lillian Renecke (Kli
mas).

X Matt Kass, žinomų 
Brighton Park biznierių sū
nus, garbingai paliuosuotas 
iš kariuomenės, pradėjo pra
ktikuoti savo profesiją, tai 
*ra akinių pritaikymą. Jis 
ra baigęs optikos mokyk- 
1 ir kariuomenėj visą lai- 
ą tarnavo optikos skyriu- 

e. Profesiją pradėjo Budri- 
’o krautuvėje, Bridgeporte. 
3e to, žada atidaryti moder
nišką ofisą ir savo tėvo 
iewelry krautuvėj, 4216 Ar
cher Avė. Kass-Kazakauskai 
yra ne tik veiklūs mūs drau
gijose, bet ir paremia kiek
vieną tautiniai-religinį dar
bą.


