
DRAUGAS
The Uthamlan Daily Frlend*

HITHIJSKED B Y THE ErrHIJANIAN 
CATHOUC PRESS 8OCLETY O

2334 8. Owkley Avė.. Chicago, 11L
Telephope Canal 8010—8011

The moet Influenttal R 
Llthuanlan Daily tn America

" S

4

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, Illinois Trečiadienis, Vasario (Feb.) 20d., 1946

..."and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 42 Price 3 cents Kaina 3 centai Vol. XXX

Tiria ‘Atomų Šnipų’ Veiklą Šiame Krašte
Čekoslovakai Daugiau 
Nebeįleis Amerikiečio
FRANKFURTAS, Vokieti

ja, vas. 19.—Einant nauju 
Pragos vyriausybės įsaky
mu, visiems amerikiečiams 
uždrausta nuo vas. 17 d. į- 
važiuoti j ar važinėti po Če
koslovakiją. Nebuvo jokio 
paaiškinimo netikėtam drau
dimui.

Seimas Užgvrė Naują 
Egipto Vyriausybę

CAIRO, Egiptas, vas. 19. 
—Egipto seimas vakar nak
tį užgyrė premjero Ismail 
Sidky Pasha naująją vyriau 
sybę, studentams betęsiant 
demonstracijas reikalaujan
čias ištraukimą britų ka
riuomenės iš Egipto.

Naujasis premjeras priža
dėjo darbuotis už visuotiną 
Egipto nepriklausomybę ir 
sujungimą Egipto ir Suda
no, kuris bendrai valdomas 
britų ir egiptiečių.

Sovietų Puolimas Prieš Anglus 
UNO Konferencijoje Negasisekė

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

Nedaug kas jau beturi 
vilčių iš Suvienytų Tautų 
Organizacijos konferencijos 
darbų. Buvo norėta įkurti 
geresnį organizmą už Tautų 
Sąjungą Ženevoje, bet su 
tomis pačiomis kliūtimis 
steigėjai susidūrė.

Dabartinė organizacija 
prilygsta milžiniškam kubi
lui apie kurį susirinko vi
sos tautos mazgoti savo ne
švarius baltinius. Jos maz- 
g:ja jau i’gai, nemaža pri
muilino, bet baltiniai vis- 
vien tebėra nešvarūs.

—Ką jūs darote Graikijo
je, Indonezijoje, Indijoje?— 
klausia rusai.—Kaip jūs ga
lite taip elgtis?

—Ką jūs darote Lenkijo-, 
je?—atkerta anglai, — ir Į 
Bulgarijoje, ir Irane, ir Ra-1 
munijoje? Ar gi galima taip 
nesiskaityti su tautų valia?

Tuo tarpu mažos taute
lės klausosi, kaip ir senais 
laikais Ženevoje, kada “Di
dieji’’ ginčydavosi. Jų nuo
monės niekas neklausia. Jos 
yra tik žiūrovais.

Nau ja Rusų Propaganda 
Prieš Skandinavus

Susirado įspūdis, kad ru
sai paskutiniu laiku pradė
jo varyti smarkią propagan
dą, kad Europoj sukėlus 
antibritanišką nuotaiką.

Kada danų at°tovas krei
pėsi į Višinskį, prašydamas, 
kad rusai evakuotų Bomhol- 
mo salą, kurioj randasi dar 
5,000 raudonarmiečių, šis 
atsakė:

—Mes pasitrauksime ta
da, kai anglai apleis Dani
ją-

Mat Danijoje dar randasi 
nedidelis skaičius anglų kr 
reivių, kurie yra reikalingi

)

TRISDEŠIMTS DU PRELATAI PAKELTI 1 KARDINOLUS

Tarpe keturių U.S. Arkivyskupų gavusių Popiežiaus laiškus pranešant jiems apie išrinkimą į Kardin:lų Ko
legiją yra Edward Kardinolas Mooney iš Detroito (kairėje), laikąs laišką ir žiūriu į fotografiją, ir John Kardino- 
nola? Glennon iš St. Louis (viduryje, aukšta figūra, laikąs voką). Apie juos yra būrys sveikintojų. (AcmeRadio)

palaikymui transportui ar 
susisiekimui su šiaurine Vo
kietija. Šios dalys pasiliko 
Danijoje Kopenhagos vy
riausybei prašant, tuo tarpu 
ji neprašo, kad rusai pasi
liktų Bornholmo saloje!

Londone nemažai susirū
pinta dar tuo, kad paskuti
niu laiku visi sovietų laik
raščiai ir radijas pradėjo 
vesti smarkią propagandą 
prieš Švediją, kad ši orga
nizuojanti skandinavų vals
tybių bloką, kuris nukreip
tas prieš Rusiją.

Įdomu būtų matyti ką 
mažutė Švedija gali pada
ryti milijoninei Rusijai. Ar 
galima vaiką skaityti savo 
priešu?

Iš Didelės Audros Maža 
Lietaus

Palengva dangus virš Lon 
dono prasiblaivė ir audra 
praūžė. Bevino su Višinskiu 
dvikova pasibaigė. Jie vie
nas kitam paspaudė rankas 
ir nutarė nekelti daugiau 
konferencijoje nei Graikijos, 
nei Irano reikalų. Kam ? 
Juk tai šeimyniški dalykai.

Ukrainos atstovas Manu- 
ilski, matydamas nepasise
kusį Višinskio manevrą, ir
gi atsisakė nuo to reikala
vimo, kad iš Indonezijos 
būtųi atitraukta anglų ka
riuomenė.

Tuo tarpu Bevino popu
liarumas Anglijoje didėja. 
Jo atvirumas daug kam pa
tiko. Vyt. Arūnas.

KALENDORIUS
Vasario 20 d.: šv. Mildre- 

das; senovės: Auksuolė ir 
Mintigeidė.

Vasario 21 d.: šv. Felik
sas; senovės: Keistutis ir 
Titonė.

ORAS
Apsiniaukus ir šalčiau.

Popiežius šiandien Telefonų Unijos Įgaliojo Streiką;
Kalbės Per Radiją

Popiežius Pijus XII šian-
dien sakys kalbą, kurioje 
palies pasaulyje esantį ne
rimą. Kalba bus pasakyta 
ryšium su uždėjimu biretų 
ant naujųjų kardinolų gal
vų.

Šv. Tėvo kalba bus trans
liuojama per WCFL nuo 
11:30 vai. ryte iki pietų.

Vyskupas Bučys, MIC
Atvyksta į Ameriką
CHICAGO, vas. 19 d.-, 

Gauta žinia, jog Tėvų Ma
rijonų Kongregacijos Vy
riausias Generolas J. E. 
Vyskupas P. Bučys, MIC 

J jau yra kelionėje į Ame
riką. Jis yra lydimas Kun. 
dr. J. Vaitkevičiaus MIC 
ir tikisi Amerikoj būti 
maždaug už dviejų savai
čių.

Havajus Nesitikėjo 
Žinių Suvaržymo

WASHINGTON, vas. 19. 
—Pulk. Walter C. Phillips 
šiandien pareiškė Pearl Har- 
bor komitetui, kad armijos 
viršininkai Havajuje pirm 
karo nemanė, kad Washing- 
tonas sulaikys svarbias ži
nias nuo jų.

Phillips parėmė gen. Short 
teigimą, kad Washingtonas 
nepasiuntė jam informaciji) 
nurodančių ataką ant Ha- 
vajaus, ir kad Washingto- 
nas nieko nedarė atitaisyti 
klaidą, kuomet Short prane
šė, kad jis 1941 m. lapkri
čio mėn. įsakė savo koman
dai saugotis vien sabotažo.

Pulk. R. E. Schukraft 
taipgi liudijo, sakydamas 
jis niekuomet nematė japo
nų “vėjo” įspėjimo apie ka
ro pradėjimą.

Užbaigė 1,000 Darbininkų Išėjimą
MEMPHIS, •'vas. 19.—Telefono darbininkų unijų virši

ninkai gavo narių įgaliojimą šaukti streiką visame kraš
te, bet sakė jie lauks derybųi.

PHILADELPHIA, penn., 
vas. 19.—U.S. tarpininkas 
Peter J. Manno šiandien 
pranešė, kad streikas 1,000 
AT & T darbininkų šiame 
mieste buvo baigtas. Tas 
streikas sudarė gręsmę te
lefono darbininkų streiko 
visame krašte.

Bendrovė sakė ji pasiža
dėjusi ištirti pakėlimą trijų 
darbininkų, kurie, anot uni
jos, buvo pakelti neatsižvel
giant senioriteto teisių.

Harvester ir Unija 
Svarsto Rekomendaciją

International Harvester 
Co. ir streikuojančios CIO- 
UFEW viršininkai vakar
svarstė faktų tyrimo komi- kaip geležinkelių darbinin- 
sijos rekomendaciją pakelti kai bus paliesti valdžios 
darbininkų algas 18 centų naujo kainų-algų programo. 
valandai. Abi pusės atsisa- b
kė komentuoti. Tariasi Kaio Baicfi
Policija Suėmė 11 
Pikietininku Chicagoje

Policija vakar suareštavo 
11 pikietininku prieš W. A. 
Jonės Foundry Co. 4401 W. 
Roosevelt, kuomet jie norėjo 
apversti automobilį, kuriuo 

J neatpažintas vyras bandė 
įvažiuoti į bendrovės kiemą.

Skerdyklų Darbininkai 
Laukia Algų Pakėlimo

CIO ir AFL “kerdyklų 
darbininkų unijos vakar 
laukė oficialaus pranešimo 
iš Washingtono liepiant 
skerdykloms duoti valdžios 
komisijos rekomenduotą 16 
centų valandai algų pakėli
mą.

Sakyta National Wage 
Stabili zation taryba užva
kar naktį užgyrė algų pakė
limą 90,000 darbininkų pen
kiose didžiosiose skerdyklo
se. -Laukiama 'įsakymo ūkio 
sekr. Andersonui, valdan
čiam skerdyklas valdžios 
vardu, pradėti mokėti tuos 
pakėlimus.

Atidėjo Gelžkeliu 
Algų Arbitravimą

Derybos liečiančios 1,350,- 
000 geležinkelių; darbininkų 
ir 135 geležinkelius, užvakar 
pradėtos Chicagoje, buvo 
atidėtos prašant 15 unijų, 
kurios teigė jos negalinčios 
toliau tartis, kol sužinos

Transporto Streiką
LANCASTER, Pa., vas. 

19.—AFL uniju ir Conesto- 
era transporto bendrovės at
stovai šiandien suėjo su 
U.S. tarpininku John Mur- 
rav, bandydami užbaigti 14 
dienu senumo transporto 
streiką.

Unijos prašė kitu unijų 
viršininkus paskelbti strei
kus padėti transporto strei- 
kieriams, bet šis "bendras” 
streikas nepavyko.

NUERNBERGAS. vas. 19 
—Sovietu prokurorai parei
škė tarptautiniam miHtari- 
niam teismui, kad 632.253 
T/eningrado ervventoiai mirė 
nuo bado per 900 dienu 
puolimą Rusijos antro did
žiausio miesto.

Tam Tikros Svetimos Valstybės 
Deda Pastangų Išgauti Paslaptį

WASHINGTON, vas. 19.—Valstybės sekr. Byrnes sakė 
atominės bombos gamybos paslaptis tebėra Amerikos 
žinioje ir nėra išduota kitoms, valstybėms.

---- o----
WASHINGTON, vas,. 19. sakė yra įrodymų, jog ,ko- 

—Aukštas sluoksnis šian- j munistų šnipų gauja susek- 
dien sakė tam tikros sveti- ta Kanadoje turi šakas 
mos valstybės, vartodamos ■ Amerikoje, ir gal net val- 
“neribotas sumas,” padarė diškose vietose. Komitetas 
“labai didelių pastangų” iš- i priešamerikoniškai veiklai 
gauti atominės bombos pa- j tirti, tačiau, atsisakė šį da- 
slaptis šiame krašte. 1 lyka svarstyti.

Jis sakė raportas apie tai>-----------
buvo patiektas Senato ato-! Kanada Studijuoja 
minės energijos komitetui, i OTTAWA, vas. 19.—Ra- 
bet atsisakė pasakyti kuris ' portuota Kanados kabinetas 
kraštas ar kraštai darė savo posėdyje svarstė tyri- 
bandymus ir ar pasisekė mą slaptų informacijų apie 
jiems, bent ką išgauti. , atominę bombą perdavimą

Ats. Rankin(Dem., Mass.) svetimų valstybių šnipams.

indiečių Gauja Sudegino U.S. Vėliavą
BOMBA Y, Indija, vas. 19. 

—Gauja indiečių, pradėjusi 
riaušes protestuojant prieš 
britus, atsuko savo pyktį į 
J. A. Valstybes ir nuplėšę 
Amerikos, vėliavą nuo U. S. 
informacijų raštinės durų 
gatvėje ją sudegino. Gauja- 
įe buvo keli vyrai dėvį In
dijos laivyno uniformas.

Raportai sakė tūkstan
čiai maištaujančių indėnų 
sudegino kelias Amerikos

Tariasi Dėl Naujos Krizės Kinijoje
CHUNGKING, vas. 19.— 

Centrinės vyriausybės valdi
ninkai suėjo čia šiandien 
svarstyti nerimą Mandžuri- 
joje iš priežasties rusų ka
riuomenės užsilikimo ir ko
munistams draugingų jėgų 
veiklos.

Wang Shi-chiech, užsienių 
ministeris grižo iš Nanking, 
kur jis tarėsi su Chiang 
Chiang-kuo, generalissimo 
vyresniuoju sūnų, kuris yra 
specialus užsieniu reikalų 
komisijonierius Mandžurijo- 
je.

Sakyta Wang parvežė se-

Pauley Sako Nevedė 
Biznio su Valdininkais
WASHINGTON, vas. 19. 

—Edsvin W. Pauley piktai 
užginčijo Senato ksmitetui, 
kad valdininkai būtu susi
rišę su juo biznyje. Paulev 
sakė jis vienu kartu primi
nes alieiaus biznio reikalą 
Robert E. Hanneganui, da- 
mokratų pirmininkui ir paš
to viršininkui, bet visas rei
kalas neišdegė dėlto, kad 
nebūtų buvęs pelningas.

Vėliausiu Žinių Santrauka
—U.S. teisingumo departamento pareigūnai Europoje 

ieško 22 amerikiečiui, kaltinamu išdavyste.
—Atstovai rūmai kvies Henrv Ford II liūdvti nnio au

tomobiliu kainas. OPA viršininkas Rowies sakė Ford pra
šęs pakelti automobiliu kainas 55 nuoš.

—Vakar Clevelande buvo baigiama skaitvti geležinke
liu darbininku balsai streiko reikalu, Viršininkai sakė 
atrodo didžiuma balsy yra už streiką,

—General Motors ir CIO atstovų pasitarimas vakar 
baigėsi be pasekmių. Sueis vėl šiandien.

vėliavas ir užpuolė tuos eu
ropiečius, kurie atsisakė 
šaukti, “Pergalė Indijai.”

Walter D. Shackleton, 
raštinės užvaizdą, sakė jis 
informavęs Amerikos kon
sulatą ir U.S. raštinę New 
Delhi mieste. U.S. pareigū
nai siuntė kabelius Wash- 
ingtonan raginant vyriau
sybę protestuoti Amerikos 
vėliavos įžeidimą.

nąjam Chi.angui Rusijos at
sakymą įi kiniečių paklausi
mą dėl sovietų planų išėji
mui iš Mandžurijos. Nors 
rusai turėjo išeiti iki vasa
rio 1 d., vėliausi raportai 
nurodo, kad rusai mano pa
silikti iki maždaug birželio 
1 d.

Komunistai taip pat ta
riasi dėl Mandžurijos. Jų 
antrasis vadas, ven. Chou 
En-lai, kuris vakar sakė no
ris, kad rusai išeitų, nuskri
do į Yenaną tartis su Mao 
Tse-tung ir kitais komunis
tų vadais.

Degnan Mergaitės 
Rankos Surastos

Rankos 6 metu amžiaus 
Suzanne Degnan, kuri buvo 
sausio 7 d. pagrobta ir su- 
piaustyta, buvo rasta van
dens nutekėiimo vamzdyje 
užpakaly 5701 Broadway, 
keturis blokus nuo Degnan 
name.

Policija sakė visas kūnas 
dabar rastas, bet dar nieko 
nežinoma apie tai, kas galė
jo tą piktą darbą atlikti.
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OOOOOO LABDARYBE OOOOOO
Nuoširdžiai Dėkojam

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IK IZDININ.

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

Toįvn of ’ m’{p. -- 
riu Są-g*^ 1 
vakarą wisi-. 27 d 

’letainėi. Vaijos

T
ture i o 

pare.ni- 
rnraa pa-

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Sprinę Valley,

Tek YARds 5557.

Kas Naujo Labdarų 
Centre

Lietuvių Labdarių Są-gos 
centro gausingas susirinki
mas buvo sausio 30 d., Šv. 
Kryžiaus par. salėj. Susirin
kimas buvo metinis, todėl ir 
reikalų buvo daugiau.

vyko. Labdarį ii 1 k”ora dė
ta medžiagos ir darbininkų, koja Steponu’ Pučkoriui ”ž 
tačiau darbas eina pirmyn, rodymą gražios filmo" b" 
PADĖKA GERADARIAMS atlyginimo. .Tių pa-veVia 

Noriu nuoširdžiai padėko- gavo brangų laika hMa-
ti Kalėdų aukotojams: Drau rams jau ne ’ "rtn
gijoms iš Bridgeport — Šv. Jam kaintioia 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 2-Įti ir pašvenčia GP'a ir dar 
ram skyr., Šv. Vardo, Šv. bą geram tiks’ui. Dėkojame

Illinois Žinios
kp. fin. rašt. per virš 20 
metų.

Vasario 1 d. toj pačioj li- 
j goninėj mirė kitas biznie- 

Vasario 13 d. mirė senas rius, Antanas Masiokas, 65
šio miesto gyventojas, ku- m- amž. E jvo wholesale biz- 
nigų ir seserų Mačiulionių uierius, pasiturintis. Turtą 
dėdė Jurgis Glovetskas, su- paliko pusbroliui Juozui Mik 
laukęs 60 metų amžiaus. Bu- ni’Ji iš Detroit, Mich. 
vo kilę" iš Amalviskių, kai- į§ Lietuvos mažai gau
ni;, Daukšių parapijos, Kai-, nam laiškų. Ir tie, kuriuos 
vari jos apskrities. Ameriko- . gaunam, perdėm cenzūruoti.

DR, FRANK C. KWINN
(Kveeinskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

Jurgio, Palaimintos Lietu- dvasios vadui kun. K. Ba-

‘Kadangi centro pirminin- Taipgi Loveikiui, Petrauskui 
kas St. Cibulskis dėl svar- ir Juškai. Iš Cicero — K. 
bioe priežasties negalėjo at- Sriubienė pridavė keletą au- 
vykti į susirinkimą, tolei jį fcų, bet vardų nepridavė. Iš 

Brighton Park — Mrs. Uk- 
sienė, Mrs. Kaminskienė, 
Mrs. B. Valauskienė, Mrs. 
Stella Mažeikienė, Mrs. Pap
lauskienė, Mrs. S. Perry, 
Mrs. B. Rudienė, Mrs. H. 
Širvinskienė, Mrs. Rudokie-

vos, Šv. Antano, Tretininkų, rausk.ua ir kun. J. Vyšnir ’s- 
kui už pa-akytas gražias

pavadavo vice pirm. J;nas 
Brazauskas.

Kuopų atstovai patiekė iš
samius raportus.

1 kp., Šv. Kryžiaus par., 
turėjusi sėkmingą parengi
mą. Ji centro iždininkui šia
me susirinkime įteikė $100. nė. Pinigai gauti ir dovanos 
kurie skiriami senelių prie- i buvo nupirktos- seneliams ir
glaudos namo statybai. ūkio darbininkams per K.

kalbas, dėkojame aukoto
jams. Salėj aukojo: Anta
nas ir Salomėja Kavaliaus
kai $16.00; Petronėlė Birbi
laitė $5.00: P. M. Doršaj 
$2.00. Po $1.00 aukojo: A. 
Jankauskienė, E. Bonaitienė 
O. Misevičienė, J. Kinčinai, 
K. Gesitautas, N. N., B. Bra
zauskienė, J. Jeealaitienė. K. 
Barauskienė. Aukojo dėl ku
gelio: E. Gedvilienė, J. Ra
gauskienė, J. Čepulienė, V. 
Maslauskienė, P. Turskienė, 
U. Panavienė, Landienė, Pi- 
litauskienė, U. Mažeikienė, 
B. Cicėnienė. Gražiai pasi
darbavo vakaro pasisekimui 
mūsų darbšti pirm. Elena

Centro rašt. A. Jasper j Gedvilienė. Jai pagelbėjo J.
Ragauskienė, Maslauskienė,

je išgyveno 48 metus, per 
pastarus 35 metus buvo ta- 
verno biznyje, o pastarais 
20 metu — mėsos ir grose- 
rio. Paliko žmoną Marijoną 
ir išauklėtą šeimą. Palaido
tas Šv. Onos parapijos ka
puose. Beje, buvo S. L. A.

Ot, tau ir išlaisvinta Lietu
va.

Darbai visur eina gerai.
Žmonės serga slcgomis. 

nes oras nepastovus. A. P.

I. RIMDZUS, D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tome Calls in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aktų gauname gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
išegzaminuoti 1aa moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslą, 
gali sutelkti

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali

mi .taą afc ių įtempimą.

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

OKI < ».M ETRISTAJ 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas l8-to«

Telefonas: OANAL 0523, Clncago 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:80 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.

Iki 7:ŠO p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

PLATINKITE “DRAUGĄ” i Mickūnienė, Bučnienė, Turs

2 kp., Visų šventu parap., į Sriubienę, J. Dimšą ir cent- 
. smarkiai rengiasi prie va- ro raštininkę A. Jasper. 

karo, kuris ;vyks Atvelyky. j janUgaugkienė niekuo-
8 kp.. Ša. Antano parap., neužmiršta senelių ir

džiaagĖM vakarienės .pasi- sayo auk idav5 
sekimu ir kambario prieg
laudoj įrengimui įteikė $300.

8 kp., Švč. Panelės Nekal
to Prasidėjimo par., rengia 
vakarą.

10 kp., Šv . Petro ir Povilo J/
par., rup ostingai rengiasi " 
prie metinės vakarienės, iš 
kurios tikisi daug naudos 
prieglaudai. L

Ckio vedėjas savo prane
šime pastebėjo, kad įvykus 
gaisrui, ūkio reikalų išlai
dos padidėjo. Išlaidų buvę 
$4,845.90, o įeigų — $4,335- 
59. Ūkyje globojama septy
niolika senelių.

Knygų revizijos komisija 
raportavo, kad per metus 
įeigų į Labdarių Sąjungos 
iždą buvo $36,708.92. 1944 
m. balansas buvęs — $6,- 
890.24. Viso — $43,599.16.
Prieglaudos statybai ir ki
tiems reikalams išleista $24.- 
414.01. Šiuo metu ižde esą 
$19.185.15. Be to, notomis 
yra $1,500.00 ir $823.00 ka
ro bonais.

M. šiikas užbaigė mokėti 
skolą, kuri buvo pasilikusi 
perkant ūkį iš Labdarių Są
jungos.

Kun. A. Linkus ir ark. M. “
Žaldokas painformavo susi-1" 
rinkimą apie prieglaudos na
mo statybą. Nors pritrūks-

WESTWOOO L10U0R STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno, Degtinės ir Alaus

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

statinėmis.

★ ★ 1?
AL. SH1MKUNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

kienė, Mažeikienė, Dorša, 
Landienė. širdingai dėk;ja
me visiems už atsilankymą 
ir aukas ir už pasidarbavi
mą. Labdarių 1 kuapa

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH KESOKT M1NEKAL 

BATH DRISKA
1 iuaišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

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

Bath Products Co.
Laboratories T— Chicago, III.
Southsaidlečial kreipkitės J UNION 
DKUG CO„ 3459 S«. Halsted St.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 W. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Taisom Visų Išdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom

PARDUODAM N AUJUS KABIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI: 
KOCKtVIįJ.L 7757 

CICERO 41 IK
Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VIKginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

l 4204 Archer Avenue
i LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPubiic 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.

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. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Ros. 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'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

%

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68C3 W. Cermak Road 

BEHflrrN, ILLINOIS

Ofiso Tel. — Bervvyn 8823 
Rez. Tel. — Laf ayette 5151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bervvyn 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. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

l’et CANal 6122

DR. BIEZIS
UGDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPubiic 7868

Tel. CANal 0257

Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupykit
~ ’ VISI NAUJOS MADOS IR

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKię IK PRITAIKYMAS AKINIŲ

T0WER OPTICAL CO., INC.

Bes. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HElCloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS: •

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

DR. STRIKOL'IS
PHYS1C1AN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEYVELKY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALamet 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 Jetvelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVateTproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVU IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

3E

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO
WCFL, 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHPC 1 4 50 k Ketvergo vak. 7:00

1635 WEST 47th STREET 
(kampas Marshfield)

YARDS 4499

1600 MILVVAUKEE AVENUE 
(kampas North)

HUMBOLDT 9368

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALtfN 
(Alešauskas) n
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

BE 3S

STASYS LITWINAS SAKO:

11 r> A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
UMDrM\ — VISOKIOS RCSIES NAMAMS

REIKMENIS”. ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Pleište rt o — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. IIAL8TED ST. TEL. YTCTOItY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
fe £3

Tel. YARds 8146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

VaL: 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
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS |

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Žmogus be tikėjimo,
nrlrivn hf» žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

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

U2SISAKYKIT

Ofiso Tel. VIRginia 0036
R*,jidencijos Tel.: BEVerly 82-14

DR. T. DUNDULIS •
GYDYTOJAS IK CHIKUIGiAS 

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 
YALVNDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PIJLL1MA.N 1193 
M»mo ToL» PITI.I MAM «»V'»

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ren. Tel.: BKUnsulck 0597

,---------——” VALANDOS:
DRAUGĄ |Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

rausk.ua


t
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HELP WANTED MIRGA - MARGA 13 ROCKFORD, ILL.
Rockfordo lietuviai minės | nijos balsai plaukė oro ban- 

Lietuvos nepriklausomybės i gomis. Visas demokratiškas

GERŲ VYRU 
dėl GERŲ DARBŲ

prie GERO GLLŽKELIO
Chicago ir North Western Gelžkeliui reikia keletą 
vyrų tuojau dabar. Mums ypatingai reikia

ARMATURE VVINDEKS 
MASINISTŲ—PIPE FITTERS 

BOILMAKERS 
KALVIŲ—KARPENTERIŲ 

KARAMS PATAISYTOJŲ—MOKINIŲ 
DARBININKŲ

sukaktį.
Po platųjį pasaulį išsi

sklaidę lietuviai ir pa de
mokratine vėliava gyveną 
susirinks minėti tą lietuvių 
tautai brangią dieną. Tik 
po raudonąja vėliava su kū
ju ir dalgiu, lietuviai nesu
sirinks, begiedos “Lietuva, 
tėvynė mūsų’’, nesusirinko 
apkalbėti savo vargų ir kad 
paguosti vienas kitą. Jie 
slaptai savo širdyse susi
kaups, perbėgs mintimis, 
kad tai 16 vasario, yra lie
tuvių šventė; kada darbus 
pametę, traukė į bažnyčią, 
išklausę šv. Mišių ėjo kas 
kur norėjo; tą dieną dainos 
padangėmis aidėjo, varpai
skambėjo, operos ir ,simfo- išlaisvinimą ėjo.Gelžkelių pramonėje yra gerai įsidirbti ir dabar 

tai laikas tam apsirūpinti.

pasaulis žiūrėjo, kaip- į kul
tūringus laisvus žmones.

O šiandie viskas marina
ma žiauraus okupanto. Kur 
ta teisybė, kur žmonišku
mas?

Taigi, mes, Rockfordo lie
tuviai, pasiryžę vieningai pa 
minėti tą šventę 24 d. va
sario. Kalbės konsulas dr. P. 
Daužvardis ir klebonas kun. 
McHale. Bus ir graži muzi- 
kalė programa, kurią išpil
dys Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos choras, SLA 77 kuo
pos kvartetas, J. Bacevičius 
ir kiti. Taipgi dainuos visa 
publika.

Per dainą lietuvybė buvo 
gaivinama ir dainuodami lie
tuviai į kovą už Lietuvos 

Dain.

CHICAGO and
NORTH WESTERN RAILWAY

Atsišaukit i OFISĄ CHIEF MECHANICAL OFFICER 
4200 West KINZIE ST., CHICAGO 
C. & N. W. KEELER STATION 

2 Blokai j Šiaurę nuo Lake Street

S “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HEIP WA5IEO 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb »488-»48»

HIUP WAXTF.D — VYKA1 .

WOOD FINISHERS 
FILLERS 

PATCHERS 
RUBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virš- 
laiko. Atsišaukite.

1147 W. OH1O ST.

POLISHERS IR BUFFERS 
PRIE BRESO

Patyrusių prie job shop arba prie 
aukštos ruošies plumbing darbų.

SLOAN VALVE CO.
4350 West Lake St.

HELP WANTF.D — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 70c i 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.
★ ★

Lietuvos Generalinio *
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Bulotas Juozas, kilęs iš 
Jučionių km., Raudondvario 
vai., Kauno apskr.

Dirgintienė Ona, gyvenu
si Waterbury, Conn.

Endriukaitis Antanas, ki
lęs iš Pelenų km., Sintautų 
vai., gyvenęs Čikagoje iki 
1922 m., vėliau gan Benton, 
III. ar Trenton, III., ar N. J.

Jasevičius Juozas, kilęs iš 
Jučionių km., Raudondvario 
vai., Kauno apskr.

Juliavičiūtės, Genė ir Vla- 
dislava, ištekėjusios, bet vy
rų pavardės nežinomos, ki
lusios iš Grinkiškio, Kėdai
nių ap., gyv. New Yorke.

Juškauskas Julius, gyve
nęs Mt. Carmel, Pa.

Kam Anthony, kilęs iš 
Sintautų vai., Šakių apskr., 
gyv. San Francisco, Calif.

Karb J. G. (Mrs.), gyv.
Valgykloj Tarnaičių Oregon City, Oregon. 

Cafeterijo) Virėjų Klsielius

FRE1GHT HANDLERS
78c Į Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

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

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

GLASS PRODUCTS CO.
Mr. Levh. DEA. 2663.

HF.I.P WANTF,D — 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.

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

SKALBYKLOJ DARBININKŲ

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORIŲ
6 DIENOS Į SAV.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Pastovūs darbai, Malonios darbo 
sąlygos.

CARROLL & CO.
130 N. Wells St.

BINDERY MERGINŲ
Lygaus darbo lankstytojų Ir marš-Į
kiniams proso operatorių. Pašto-, Kurios gali dirbti prie automatic 
vūs darbai, aukščiausia mokestis. , stitcher. Pastovūs darbai. $33 į 
Kreipkitės prie: Julia Zajenkaus-! sav>
kas. I

HAPPY DAY LAUNDRY 
2605 W. Armitage Avė.

MOTERY — MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Gera 
mokesti* Ir bortai. Pasirinkimas šil
tų, viršlaikis. Neapriboto amžiaus.. 

3«00 W. POTOMAC.

VIRĖJA
2 PP. IKI 10:80 VAK. 

Dirbtuvės cafeterijoj. mokestis, 
valgis ir uniformos. Atsišaukite.

CROTTY BROS. CAFETERIA
e/o American Can Co.

6017 S. Western

BATŲ IR SKCRINIŲ 
DAIKTŲ OPERATORIŲ

REIKIA
DIAMOND BLITZ 

HAND BAG MFG. CO.
206 S. Mozart

Kreipkitės 8:15 ryto Iki 6 vak

25 DARBININKŲ
PRADINK MOKESTIS 93% c. Į VALANDĄ 

ALGOS PAKILIMAS PO 30 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINI ŠIFTĄ 

Kreipkitės j SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas di-en ižskyrius šeštad.

It. LAVIN & SONS. INC.
3426 S. Kedzie Avė.

PAŠAUKITE: 
CENTRAL 4940

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Kymantienė Barbora, gy
vena Čikagoje.

Klimkevičius Krislus ir jo 
žmona Klimkevičienė - Sa
kalauskaitė Marija, spėja
ma gyveną Worcester, Mass.

Klimkevičius Pranas, spė
jama gyvenąs Worcester,
Mass.

Kristupienė - Gudaitytė Ci
ną, gyv. Jungt. Amerikos 
Valstybėse, Lietuvoje gyve
nusi Aguskiškės km., Kazlų- 
Rūdos vai., Mariampolės ap.

Kudirka Justinas, Jono sū
nus, gimęs Murinų kaime,
Šakių ap., gyvenęs Brook- 
lyn, N. Y.

Lapinskai, Jonas ir Sta
sys. Lietuvoje gyvenę Ru- 
sių-Ragų km., Musnikų vai.,
Ukmergės apskr., dabar gy
veną Jungt. Amerikos Val
stybėse.

Leonavičius, gyv. Phila- 
delphia, Pa.

Marinienė Monika. ’
Mašalaičiai, Antanas, gyv.

Brooklyn, Tarrington, Conn. 
ir Juozas, gyv. Čikagoje.

Maurukas Vytas, gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

Meškauskienė - Rytmety- 
tė Marijona, kilusi iš Radžiu 
nų km., Kupiškio vai., gyv. i stebėtinai 
Čikagoje.

Mizerevičiaus Prano, kilu
sio iš Kvesų km., Vilkijos, 
vai., Kauno ap., mirusio, vai
kai.

Nauijokaitienė - Palubins- 
kienė Petronėlė, kilusi iš Da- 
marackų km., Kazlų-Rūdos 
vai., Marijampolės apskr., 
gyvenanti Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 

i atsiliepti:
Consulate General of 

Lithuania
41 YVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Atsiminimai Anie 
lietuvį Drūtuolį

Gavau žinią, kad pabai
goj praeitos savaitės Brook
lyn, N. Y., mirė Antanas 
Kandratas, Amerikcs lietu
vių drūtuolių tėvas. Paliko 
žmoną, tris dukteris su vy
rais ir sūnų su žmona.

Kandratas gimė 1882 me
tais, Sundakų kaime, Jezno 
vai., Alytaus apskr. 1901 
metais atvyko į Ameriką. 
Trumpą laiką gyveno Scran- 
ton ir Reading, Pa., bet ga
lutinai apsistojo Brooklyn, 
N. Y., kur 1905 m. pradėjo 
lavintis sporte. Turėdamas 
daug sveikatos,, neužilgo iš
kilo virš kitų ir 1908 m. 
pradėjo dalyvauti profesijo- 
nalų tarpe svorio kilnojime. 
Pagarsėjo jis šiame sporte 

j svetimtaučių tarpe kaipo 
Lithuanian Strong Man.

Kiek vėliau pradėjo daly
vauti ristynėse su Stan Zby- 
sąko, Strangler Lewis, Ste- 
cker ir kitais garsiais ris- 
tikais, kaipo Lithuanian Li- 
on.

1911 m. Antanas sustojo 
dalyvavęs sporte ir turėjo 
savo karčiamą netoli Brook
lyn Bridge, kur biznis ge
rai sekės.

1928 m. aplankė Lietuvą 
ir kelionė jam labai patiko.

Užėjus depresijai neteko 
nuosavybės i? 1930 m. vėl 
grįžo prie ristynių. Už dvie
jų metų buvo paskirtas New 
York Atletų Komisijos ofi
cialiu ristynių tarpininku 
(referee). Be to iki šiol bu
vo degtinės ir vyno parda
vėju.

Apie velionį, galima būtų, 
daug parašyti, ką jis yra 
nuveikęs per 63 metus. Ki
tą kartą, gal, daugiau pa
rašysiu, apie lietuvių atletų 
tėvą.

Ypatiiškai aš netekau ar
timo draugo, nes per 20 me
tų gerai sugyventa ir daug 
išsikalbėta apie sportą ir jo 
veikimą drūtuolių tarpe. Ve
lionis iš prigimties turėjo 

didelę krūtinę, 
sveiką stambų kūną ir daug 
lietuviškos sveikatos, kuria 
stebino visus.

Kaip kiti lietuviai atletai, 
taip ir aš liūdim netekę tik
ro lietuvio ir gero atleto.

J. Jakubauskas

Lietuvos moterys pri- Du syk patelefonavo 
verstos garbinti Staliną ir kalėjimą qavo

New York (LAIC) —Sau-j Grover Casey, iš Troy. 
šio mėn. viduryje okupacinė Ala., U. S. Distrikto teismo,
administracija Vilniuje bu
vo suorganizavusi Lietuvos 
“darbo moterų” suvažiavi
mą, kurs trūko tris dienas. 
Buvo moterų iš Kauno, Šiau
lių, Klaipėdos ir kitų vietų.
Į šitokius demonstracinius 
suvažiavimus paprastai ve
žama nemokamai. Atsisaky
ti negalima. Taip, važiavo 
kaikurios mokytojos, gydy
tojos, buvusios partizanės ir, 
sovietų papročiu, medaliais 
apdovanotos gausių šeimų 
motinos.

Sausio 1 d. apie 500 mote
rų susirinko į didžiąją fi- 
larmonijos salę Vilniuje, kur 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius Junčas — Ku
činskas atidarė suvažiavi
mą. Prezidiuman buvo paso
dintos kandidatės į Vyriausį 
Sovietą Kaunaitė, Stanlienė, 
Lukoševičienė, o taipgi Ma
rijos Melnikaitės (partiza
nės) motina ir motinos Ro- 
meikienė. Gribienė ir kitos 
užsitarnavusios.

Viena suvažiavimo dalyvė 
(suprantama, ankščiau ati
tinkamai įkvėpta) simboli
niai pasiūlė, kad į garbės 
prezidiumą būtų pakviestas 
Stalinas. Suvažiavimas, kaip 
praneša “Izviestija” Nr. 11, 
pasiūlymą sutiko ilgu ploji
mu (kito pasirinkimo nėra).

“Draugas” skaitytojus veda 
tiesiu keliu

INCOME TAKSUS 
PILDO

I. P. VARKALA

LAIMINGA PAGALBA NUO 
ŽIAURIOS

STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas 
lmosuot paprastą, strėnų gė
lą, J«.’inson’s Bark Plaster! 
Lengv.na skausmą, sustingi
mą. J uit I esi puikiai! Visose 
vaistinėse. Reikalauk John
son & Johnson kokybės.

Specialus Pranešimas
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer, Avė.
Tel.: — VIRginia 2114

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 
ČIONAIS.

2) RENDUOTI 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

REAL ESTATE — PASKOLOS — APDRAUDA
OFISO VALANDOS: Plrmad. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. Ir Ketvirtad., 9 iki 8
TreČiad. ir Sefttad.. 9 Iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA. Prea.

St. Louis, Mo., nubaustas 
penkiems metams į kalėjimą 
pasiremiant vadinamu “Kid- 
naping Act”. Sausio 8 d„ 
kai buvo pagrobta Suzanne 
Degnan, jis du syk iš St. 
Louis telefonu šaukė mer
gaitės tėvą reikalaudamas 
$500 pagrobtosios išpirki
mui. S. Degnan tuo metu 
jau buvo pagrobiko nužudy
ta.

Kaunaitė. kuri vadovauja 
Lietuvos komunistų partijos 
moterų propagandos sky
riui, pasakė kalbą apie da
bartinius moterų uždavi
nius.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

1 r Įvairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas I

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

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

JOHN A. KASS
VVATCHMAKER 

JEVVELRY — MUSIC
4213 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimų
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

VVASHINGTON, 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.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MO&GIČIU PAS MUS

_ _ Ym Daromo. —
Statybai, Rranontarlnmi, Reflnamavtnial __
ANT LENGVŲ MftNKSINTŲ MMOKftJIMŲ! 
Paatnandokltn temom* Naošimėlq Kalnoma. 
TAPK IT® FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

Pirk Victory 
Bonus!

TAUPYKITE mflaų (atolą-oje. Jftaq IndAllal 
rflpeatlnffal globojami Ir llffl 8^.000.00 ap
drausti per Federal Hartnarn and Loan In- 
Mirance Corporation.. Jflsų pinigai biia yret- 
tal Išmokami Jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 41 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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DRAUGAS . tys. Gali būti, kad 1946 m. ar vienaip ar kitaip bus
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND išspręstas Lietuvos klausimas. Todėl dabar labiau ne-

2384 South Oakley Avė. Chicago, Illinob Su bet kada pirmiau reikia melstis į šv. Kazimierą,
Publiahcd Daily, except Sundays, tautos globėją, kad Jis padėtų lietuvių tautai reali-

by the zuoti siekimus, ir troškimus — atgauti Lietuvos tei-
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY ses j, laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
A member of the Catholic Press Association Kazimiero dieną minėkime visi ir visur.

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

Advertising in “Draugas” brings best results. i tygdgS JdlUO jKOlininlUN
DRAUGAS Valstybės iždo pranešimu U. S. Kongresui, Lietuva

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. yra skolinga Amerikai $6,197,682. Paskola buvo už-
Preaumeratos katooū^j. Ir ticer—poite: trallkU P° Pa“uli° k»r° ~ ™« $9,064,140.00.

Metamg ..........................................................  $7.00 Didžiausios skolininkės Amerikai yra šios valstybės:
Pusei metų ................................................................................... 4.00 Didžioji Britanija netoli puspenkto bilijono dolerių,
Dviem mėnesiams ’Z’ė’.’’’’.Z’^’ė’ėėėė ė. 150 Prancūzija netoli keturių bilijonų ir Italija suvirš du
Vienam mėnesiui ................................................................................75 bilijonus.

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: Ar šitie didieji skolininkai kuomet nors atsilygins
pSaseTmetų ’‘ė.7.ė ?3 50 Dėdei Šamui? Kaip žinoma, jie naujų, dar didesnių
Trims mėnesiams ..............................  1.75 paskolų prašo, pamiršdami senąsias.
Dviem mėnesiams ...................................................................... 1.25 .
Vienam mėnesiui ........................................................................... 75 ★

Metams ................................................................ ,3 00 Pirmieji Pokariniai Svečiai
Pusei metų .................................................... .. -........................ 4.50 Prieš keletą dienų pasiekė Amerikos krantas dr. VI.
Trims mėnesiams .................................................................... 2.50 , . . T • \ x
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. Juodeika, buvęs Lietuvos universiteto profesorius. Ji-

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. sai' yra pakviestas dėstyti kalbas vienoje Kansas steito
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo- kolegijoje, 

ma tai padaryti ir neprtsiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija , . , . . . _ ..
pasilaiko sau t^isę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač Kiek seniau atvyko į Ameriką poetas dr. Jonas AlS- 
korespondencljas sulig savo nuožiūros. Korespondentų ‘prašome rašyti ,. . , , ■, .». . . . - . . , ,
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius tlS-Aleksandravičius, kuris jau profesoriauja Manana- 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios .. , ,__ . • .
korespondencijos laikraštin nededamos. polio ‘ Kolegijoj.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. Scranton, Pa., universitetas esąs pakvietęs iš Euro- 
Under the Act of March 3, 1879. pos profesoriais kun. Juozą Venckų ir kun. Juozą Be-
------------------------------------------------------------------- •— lecką. Abu priklauso Tėvų Jėzuitų kongregacijai.
Katalikai Laimėjo Belgijos Rinkimuose 86 čia ižvardint^ų Mukiame dar ir daugiau žymių

* 3 J svečių iš Europos.
Belgijoj įvyko rinkimai į parlamentą. Ten ėjo didelė __________________________________ *___________ _

5? Moderniškojo Profesoriaus Balsas i Minias
daugiausiai kėlė triukšmo, smarkiausiai agitavo ir _ Ar priraWDtosal prie i„jelrtivizino mašinos gali
daugiausiai pažadų darė, mažiausiai balsų gavo. Pa- turėti valios ir minties laisvę? — Ar žmonės pasidarė
saulis, mat. pradeda suprasti, kas per paukščiai yra geresnl užmirię ttvų tikėjimą. — Apie gimimų kon- 
komunistai. troię.

Belgija renka 202 atstovus į parlamentą. Iš to skai- (Tęsinys)
čiaus katalikai laimėjo 90 vietų. Septyniolika vietų jie
gavo daugiau negu 1939 m. rinkimuose. DEMOKRATIJOS ŠAKNIS

Antron vieton atsistojo socialistai, kurie pravedė 69 — Raį kurie užmiršta, ar nenori žinoti, bet tai isto-
atstovus. Liberalų partija laimėjo 17 atstovų. rinis faktas kad demokratinis žmogaus kilnumo idea-

Kadangi katalikai visgi neturės parlamente absoliu- lag trjri šak’nis krikščįOniškoje religijoje, — rašo prof.
tės daugumos, jiems reiks tartis su kitomis partijo- McMahon
mis, kad vyriausybę sudaryti. Katalikai yra nusistatę _ Krikščionybės mokslas apie žmonių brolybę, pa
grąžinti Belgijos sostan karalių Leopoldą. Bet sočia- remtą bendro Dievo tėvyste, pagimdė demokratijos 
listai tam priešinasi. Todėl bus mėginama blokuotis su svajones. Ta dvasinė evangelija turėjo neišvengiamus 
dešinėmis grupėmis.. Jei tai nepavyktų, Belgija turės žemįškuosius atgarsius.
koalicinę katalikų ir socialistų vyriausybę. Kara- Peržvelgęs istorijos faktus, autorius tvirtina, kad ka
baus Leopoldo grąžinimo klausimas gali būti paves- talikybė, pabrėždama amžinas nepalaužiamas atskirų 
tas plebiscitui spręsti. žmonių, o taip gi šeimos teises, yra didžiausia demo-

Katalikų partijai vadovauja August de Schrijuer, kratįjos rėmėja, kai tuo tarpu protestantizmas, susiejęs
socialistų: Achille Van Acker, buvęs premieras, kuris tįkybą su kunigaikšččiais ir valstybe, paruošė dirvą
rezignavo tuojau po rinkimų. diktatūroms. Profesorius pabrėžia, kad tokia pati ir

Ta proga pravartu priminti, kad Belgijos katalikų daugelio kitų, pav., filosofo Daws#n, pažiūra, 
visuomenė yra gerai organizuota. Ji jau nuo senesnių — Religija atneša išganymą ne tik pavieniam žmo- 
laikų tuo žvilgsniu rodo gerą pavyzdį kitų pasaulio gui anĮžinybės pasaulyje, bet ir išganymą demokrati- 
kraštų katalikams. jai laikiname pasaulyje.

— Aš tvirtinu, — toliau pabrėžia prof. McMahon, — 
t> kad demokratija, kuri užmiršta Dievą, yra demokra-

Traginga Latvijos Būkle uja, kun pražus
Švedijos protestantų bažnyčios vadovybė šiomis die- PRIEŠ DIEVĄ TIESA, PBH9& VALSTYBĘ —- 

nomis gavusi žinių iš Latvijos. Tos žinios esančios la- LAISVĖ
bai skaudžios, žmonių būklė darosi nebepakenččiama. žmonijos meilės vardan jis kviečia neleisti dikta- 

Prieš karą Latvija neturėjo du milijonių gyventojų toriui tertoti žmones net ir jo paties krašte:
Reikia tik įsivaizduoti, kokiu tempu eina latvių tautos _ Meg jau guprasti, kad ką diktatorius
likvidavimas, jei šiandien Latvijoj belikę 750,000 žmo- pradeda su žmonėmi,s savame krašte, jis ko-
nių, šviesesnioji žmonių klasė, inteligentija tiek išnai- kiame at8itikime p^g daryti ir su žmonėmis už jo 
kinta, kad jos tik apie trys nuošimčiai prieškarinio kra§to gienų Negalima užmerkti akių į, žmonių teisių 
skaičiaus beliko, šiandien Latvijoj jau veik visai ne- niekur
besą gydytojų, mokytojų ir dvasiškių. Labai gražus jo dėsnis ir dėl religijos:

Religinis gyvenimas Latvijoj esąs labai skaudus. Po _ A§ tikįu kad ,r ttes>. tik viena
pirmosios rusų bolševikų okupacijos daug dvasiškių tikroj. bet prieš žmo«es ir prieš valstybę kiek-
buvo išžudyta ir deportuota. Antrai bolševikų okupa- vienAs tup| garMntt p^aj gavo sąžinės balsą, 
cijai besiartinant buvo priversti iš savo krašto išbėgti. Jįg labaį vertinft Katalikų Bažnyčios drąsų pagrin-
Taip kad dabar jų nebėra nė ketvirto procento prieš dinįų principų gynimą:
karą buvusio kiekio. — jeį Amerikoje šeimos gyvenimas nėra visiškai

Yra pranešama ir apie tai, kad Latvijos miestų ir sugriuvę3) jei mea nepasidarome senių tauta, mes ne- 
kaimų gyventojai badauja. Ūkininkai praėjusiais me- maža dalimi turime būti dėkingi katalikų ištikimumui
tais negalėje suimti nuo laukų javų. Turimą maistą gavQ tikėjįmo dėsniams.
ir gyvulius iš ūkininkų atėmė vokiečiai ir rusai. jr jįg ^įa pripažįsta didelį nuopelną, kad tuo metu,

Latvijos padėtis visais žvilgsniais yra traginga. Ne kai protestantai jau seniai kapituliavo, katalikai ener-
kitokioj padėty šiandien yra ir Latvijos kaimynės — gingai kovoja su, vadinama, gimimų kontrole.
Lietuva ir Estija. Tačiau jis atkreipia dėmesį, kad ir katalikų mokyklos

★ neišauklėja pakankamo veržlumo busimosiose kartose
ŠV. Kazimiero Dienos Belaukiant ~ suprasti savo atsakomybę ir ginti didžiuosius prin

cipus. Perdaug įklimpstamą į vadovėlių kalimą.
Praėjus Lietuvos Nepriklausomybės dienai, atkreip- * * *

kime rimto dėmesio į kitą didelę ir svarbią lietuvių Prof. McMahon knyga yra viena iš geriausių. Jis 
tautos šventę. giliai ir gyvai gina krikščionybės didžiuosius dėsnius,

Jei kada, tai šiemet yra labai svarbu ypatingai gi- bet kartu drąsiai visus perspėja dėl klaidų. Jis atvirai 
liu susikaupimu minėti šv. Kazimiero, lietuvių tautos pasisako:
globėjo šventę — kovo 4 d. — Aš esu katalikas. Dėl to aš nebijau tiesos, ir ne-

šie metai lietuvių tautos gyvenime gali būti lemian- bijau tiesos pasakyti. Dr. J. Prauskis
/

aiciuvis.nluitait y tl-

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ Iš PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
Sviedinių vis sprogo ir 

sprogo. Žemė vis maišėsi, vi
rė. Granatų skeveldros traš
kėjo, sproginėdamos į visus 
šonus. Antai, ir tankas, bet 
jis, garbė Dievui, pasuko 
kita kryptimi. Atakas vis 
dar nesiliauja. Po durimis 
kareiviai gyvį palaidoti. Pu
sė jų jau susmuko, užtroš
kę be oro ir spaudimo sle
giami.

Lietuviai dar laikėsi, bet 
ir jų akys jau lindo iš po 
kaktos.

— Nejaugi žūsim? Nejau 
nematyti man daugiau El
ziutės? Ją glamonės kitas.
Jį mane gal užmirš!.. — 
liūdnos mintys visai pribai
gė kareivį. Jis pradėjo smu
kti žemyn: atsiklaupė į sie
ną ir nuvirto...

Lubos pradėjo leistis. Vie
nam šone jau visai atsirė
mė į| suspaustų kareivių kū
nus.

Kai jau apkasų vietoj že
mė buvo visai suardyta, ir 
visokia gyvybė ant jos pa
viršiaus visai sunaikinta, 
sprogimai ėmė retėti. Sani
tarai atbėgo gelbėti sužeis
tųjų.

Nė vieno sveiko kario ne
liko po šito baisaus mūšio.
Ir sužeistų nedaug. Tik la
vonai arba vos gyvi kūnai 
gulėjo nejudomi.

Ura, ura, ura! — rėkė ne
savu balsu pervertęs akis, 
griežęs armonikėle kauka
zietis. Jautri jo muzikali 
siela nepakėlė šitų nervų iš
tempimo. Jis pamišo. — U- 
ra, ura, ura! — rėkė be pa
liovos.

Kai mūšio laukas nurimo, 
sanitarai puolėsi ieškoti su
žeistųjų suteikti jiems pa
galbos. Prie apkasų lavonai 
gulėjo krūvomis. Atsargiai 
žangaliavo sanitarai per jų 
galvas. Pasilenkę čiupinėjo, 
kurie dar šilti. Lavonus be- 
grabaliodami, sanitarai ne
kartą sukiša rankas į iš
draskytas žarnas, ištašky
tus smegenis ar sukrekėju
sį kraują.

Užgriuvusiuose apkasuo
se kyšojo Antano ranka. Ji 
dar šilta. Sanitarai griebė
si kasti: rado daug gyvų 
ir negyvų karių. Tuos, ku
rie rodė dar gyvybės, nune
šė į greitosiom sustatytus 
barakus ligoniams guldyti. 
Pastarųjų prinešė nesitikė
tai tiek daug, kad jais už
vertė ne tik lovas ir suo
lus, bet ir grindis. Dakta
rai, sesutės, sanitarai suko
si be pasilsio. Aidėjo agoni
joj mėtančiųsi žmonių skaus 
mingi riksmai, aimanavimai, 
dejavimai.

— Gelbėkit, daktare, gel
bėkit, kas Dievą tikite: — 
įprastas, čia šauksmas.

— Etero! -įšaukė gydy
tojas: — greičiau etero!

— Jokio narkozo neturim1daugiau, — buvo trumpas 
atsakymas.

— Reikia pjauti koją be 
narkozo — tarėsi du dak 
tarai, ir, nepaisydami šauks
mų, liepė pririšti ligonio kū
no galūnes ir ėmėsį darbo.

— Onute, Onute, — mal
davo klejodamas Antanas: 
— tu man geriausia. Aš tuoj

pas tave grįžtu. “Dūzgia kul 
kėlės, kaip sode bitelės’’ pa
kartojo motinos raudą: — 
Tu būsi mano, mano... Onu
tė, tu nepyksti...

Gydytojai dirba išsijuosę. 
Uoliausias iš visų — gydy
tojas Jurgis Daunoras. Jis 
darbą mėgsta, o ypač maty
damas šias kančias, visai 
atsidavė. Išgirdęs, sužeistų
jų vieną lietuviškai kliedan- 

gydytojas Daunoras pri
ėjo prie jo. Kažką pažįsta
mo atsiminė jo veido bruo
žuose.

Marytė nuleido ranką su 
laišku ir įsmeigė akis į tolį.

“Už mėnesio mano jung
tuvės!.. Na, — ir gerai. 
Greit baigsis karas. Mudu 
nuvažiuosime į tolimus kraš 
tus, į palmių pavėsį.!.”

Marytė priglaudė galvą 
prie lango ir užniūniavo 
“Mignon” ariją:

“Ar žinai šalį tą..., kur 
amžinai mėlynas dangus, 
kur viskas paskendę žieduo 
s.e, kur medžiai aplipę oran
žais ir kitais šiltųjų kraštų 
vaisiais”.

BIZNIERIAI 
IR NAMŲ SAVININKAI 

Jūsų

Income Tax
Sąskaitas

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

GROSS 

Realty & Mortgage
Company

2320 MILVVAUKEE AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitagc 2373

Ji vis žiūrėjo — žiūrėjo 
į tolį... Traukinys bėgo, bė- 
go. Vagonas vis krutėjo ir 
brūžino Marytės galvą į lan
go rėmais...

Traukinyj sujudo. Artėjo 
Kaunas. Sąjūdis pažadino 
Marytę iš minčių ir svajo
nių pasaulio, Danutę — iš 
sapnų.

— Kelkis, miegale, jau 
greit Kaunas, — prabilo Ma
rytė.

— Dievui dėkui! — tarė 
Danutė, taisydama nugulė
tą sprandą.

Daiktai jų jau seniai su
raišioti, sutvarkyti. Jodvi 
susėdo greta ir žiūrėjo, kaip 
raišiojasi kiti.

— Tai Ką, Danute: rude
nį grįšim j Maskvą jau žmo
nomis !

— Tu vis dėlto manai 
dviem savaitėm ištekėti ? — 
šyptelėjo Danutė, akyliai pa 
sižiūrėjusi į seserį.

— Ne dviem, o visam am
žiui. Šiaip ar taip, aš grįšiu 
į Maskvą baigti mokslą, ar 
jis bus fronte, ar Kaime.

— Aš dabar pajutau, Ma
ryte, kad kvailystė per anks
ti susirišti su vienu žmogu
mi. Paskui atgal eiti nepa
togu, ypač, jei matai dide
lę meilę...

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.' I

MUTUAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cermak Road 
Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

1922 ' 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Me3 pagcl besime jums su jūsų iių metų INCOME TAX reika

lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Fartneriair.s, Trustams

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

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
__________

EARCUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1033

WHFC- U50 kilocycles
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 — GROvehlU 2242 

Mfr- B t.B ■■ - -B.

KVIEČIAME *
[ KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Iš Parapijos i Iš Moterų Sąjungos
Susirinkimo l Chicago Apskrities

Veiklos

kortų vakaro Bowman Dai- j
ry Co., 42 ir State St. Ruo-|

Draugijos Nariams
Akademijos Rėmėju i Padėkos Žodis

Cicero. — Pirmiausiai no
rim padėkot klebonui kun.

<tr

Nors jau nutarta laikyti 
susirinkimus du kartu į me
tus, bet kadangi artėja šios 
pramogos ir Motinų Diena, 
sekantis susirinkimas įvyks

Jei kurie skyriai dar turi Ig. Albavičiui už davimą sa- 
nepardavę ARD metinės va- ip visiems kunigams už 
karienės bilietų, grąžinkite Į pagarsinimą bažnyčioj, o j 

Brighton Park. — Vasa'1 YClKiOS pramogos ir Motinų Diena, j<jOb. seseriai M. Ignacijai kun. E- Abromavičiui už at-
rio 10 d. buvo, parapijos su- ... ! sekantis susirinkimas įvyks vienuolyne, nes kai kurie ! silankymą į svetainę, gi ko-
sirinkimas, kuriame buvo Apskritin susibūrė devy- kove 20, Cicero, III., 48 kuo- skyriai pritrūko. mitetui už pagalbą. Labai i
svarstomi parapijos reika- nios kuopos: 1 kp. ir 49 kp. pOje. , dėkojame Sophie Barčus ir
lai. Metinė atskaita buvo iš-; Bridgeport, 2 kp. ir 48 kp. Naujų narių vajus jau se- Kaip žinome, mūsų meti- jOS vakaruškininkams už iš
dalinta parapijonams bažny- Cicero, III., 3 kp. 18-tcs ko- nįaį prasidėjo. Ne tik rei-!n$ vakarienę puoš ypatingai pildymą programos, kuri vi
eloje. Be to, klebonas į su- lonijoje, 20 kp. Brighton kia. naujas nares rašinėti, i £raži programa akademikių sįems labai patiko. Taipgi
sirinkimą atsinešė parapijos Park, 21 kp. Town of Lake, įr kuopas organizuoti, prirengta. Norima vietas už- ačiū visiems darbininkams,

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams 

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEIČIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

W este r n Currency Exchange
6254 S. WESTERN AVĖ. — (prie 63rd St.)

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

f

knygas, iš kurių kiekvienas 55 kp. West Side ir 67 kp. 
galėjo patikrinti finansinį Marąuette Park. 
parapijos stovį. Pasirodė, Susrinkimai įvyksta skait- 
baigiant 1945 m. parapijos bngi ir gyvi. Po susirinki- 
ižde buvo $89,303.70. Para-1 mų būva delegatės vaišina- 
pijonai dėkojo klebonui už mos tos kuopos, kur susirin- 
tvarkingą parapijos reikalų kimas įvyksta. Vaišės pri- _ _ 
vedimą. duoda draugiškumo. Delega- kuopas išugdyti, bet ir nau-

Po atskaitos, klebonas »-|‘“A™* 1“ suorganizuoti
davė parapijos dvasinę

atskaitą.

Ypatingai Chicagoje dirva 
plati, tiek parapijų. Turėtų
būtį kuopos North Side, į šimtai tesutelpa. Tad vietas 
West Pullman, Roseland So reikia iš anksto prirengti

tikrinti visiems seserų prie- | kurie padėjo pnums dirbti ii 
teliams, o svetainėj vos keli publikai už atsilankymą.

Moterų Sąjungos 48 kp.

ir susipažįsta, užmezga drau-
Aiškino šiškumo ryslus'

Šių 1946 metų valdybą su-

Chicago ir Chicago Heights 
Centro valdybos narės Chi 

cagoje turėtų ne tik savas

Dovydo Motina
tautinę ---- siu «icvų vaiuyuiį su- ; /*■! I M • I
kad tikybos žvilgsniu para-, jaunegnės kartos mo_ tKStrd Qį|J0S ^13111$!
pijos stovis aukštame laips- teryg pįrm Girdžiūnienė,
nyje, kad sekmadieniais ti- vįce pirm j j^kįene, rast. 
kintieji skaitlingai dalyvau p Kaminskienė ir įžd. Šir- 
ja pamaldose, o per pąs.cu-, vinskienė.
tinęs dvejas _ šv. Mišias, jau SUsirinkimai įjvyk
ir vietos trūksta. i (jav0 kas du mėnesiai, bet

Parapijos komitetas vien- norgta padaryti apskrities 
balsiai užtvirtintas tas pats. gygįpį^kįmus daugiau reikš- 

Nutarta šįmet visą para- mįngesnįU3i įt seimelių for- 
pijos mokyklą išvalyti ir is mQje įeįsta kuopoms tai ap- 
vidaus atnaujinti, maliavo- tapt. .» dauguma kuopų nu-
ti- w tarė laikyti susirinkimus

Klebonas pranešė, a uz kas šeši mėnesiai.
$44.000.00 yra pirkta ar i Apskritys rengia dvi pra- 
Bcnds, o visį kiti pinigai. _. , i mogi. Nauja vice pirm. J.
įdėti į The Catholic Bishop, j^jjkienė rūpinasi, kad ąrtė- 
of Chicago Notės ir nesą1
nuošimčius.

janti vakarienė, valgių ga
mybos demonstracija ir kor- 

Parapijos komitetas išda- į t avimas rengiamas vasario 
vė atskaitą iš praeitų metų i 20, 6 vai. vakaro, Home E
parapijos labui nuveiktų dar 
bų. Klebonas patiekė prog
ramą 1946 metams parapi
jos darbų. Susirinkimas pri
ėmė ir užgyrė. Namiškis

eonomies Center, 32 West 
Randolph St. būtų kuo sėk
mingiausias.

Rašt. D. Kaminskienė pa
darius sutartį dėl “tour” ir

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

2nd LT. JONAS R. JONAITIS
U. S. ARMY AIR CORPS*

Gyveno po adresu 3155 S. Lowe Avė.
A. a. Jonas gimė Chicagoje, Lap- 

savo gyvybę už Tėvynę kovos lauke 
virš Vokietijos Vasario 22 d., 1944
m. ir tapo palaidotas Anglijoje.

A. a. Jonas R. Jonaitis paguldė
kričio 3 d., 1917 m.

Paliko dideliame nuliūdime tėvelius Praną ir Elzbietą Jo
naičius, brolį Frank (U. S. Army), brolienę Anną ir jų sūnų 
Dovydą, 3 seseris Sophie, Ann ir Loretta, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Mes, atmindami jo Liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
esame užprašę gedulingas Šv. Mišias už jo sielą Penktadienį, 
Vasario 22 d., 1946 m., Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 7:00 
vaJ., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Tėveliai, Brolis, Seserys, Brolienė ir Visos Ri
tos Giminės.

Pildo Income Tax Blankas "Draugo'
Ofise Federalinės Valdžios Atstovas

PATARNAUS GERAI ŽINOMAS LIETUVIS —
A. S. WALONS (VALŪNAS)

Suv. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė j “Draugo” raštinę 
A. S. Walons (Valūnas) Imernal Revenue Deputy Collector pa
gelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blankas ir duoti atsaky
mus liečiant klausimus apie Income Taksus.

P-nas Valūnas bus D“raugo” raštinėje iki Kovo 1 d., nuo 9 
ryto iki 5 vai. vakare, išskyrus šeštadienius. Išpildymas blankų 
ir patarimas bus teikiamas veltui.

Kiekvienas turi .urėti savo skaitlines pilnai padaręs, nes tiktai 
15 min. laiko skiriama asmeniui.

KAS TURI PILDYTI INCOME TAX BLANKAS?
a) . Kiekvienas asmuo, pilietis ar nepilietis (inimant mažame

čius) vedę ar nevedę turi išpildyti income tax blanką jeigu visos 
įplaukos siekė $500.00 ar daugiau.

Jei 1945 m., kurio nors buvo uždirbta mažiau negu $500.00 ir 
jei taksų buvo sulaikyta, reikia išpildyti blanką, kati gavus gra^ 
žoe.

b) , šiais metais yra dvi formos kuriomis galima atlikti taksų 
sąskaitą. Reguliares algas gaunantieji, kurie iš kitur turi įplau
kų mažiau negu $100.00 gali išpildyti formą W-2, kurią duoda 
darbdavys dėl išmokėtų algų. Keikia tik 7 klausimams atsakyti, 
ir išsiųsti prieš kovo 15 d. K.dektorius išrokuoja taksus ir pa
siunčia bilą dėl taksių arba grąžina permokėjimą.

c) . Biznieriai ir tie, kurie gauna įplaukų iš rendų, nuomų, tu
ri išpildyti formą 1040 kaip ir kitais metais.

d) . Visi, kurie turi įplaukų virš $100.00, kurie nepapuola po 
sulaikymo turi išpildyti 1946 m., dekliaraciją pramatytų įplaukų.

valdyba ir komisija.
E. BrazauskienėRėmėjos, jei liks koks ne

parduotas bilietas, greit jį 
grąžinkite vienuolynan, nes REMKITE IR PLATINKITE 
norinčių dalyvaut daug yra, KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
o seserys visus bilietus yra —-------------------------------
įteikusios rėmėjų skyriams.

Pradžia vakarienės lygiai 
6 vai. punkt.

Šioje puotoje kaip kas-
Brighton Park. — Kaip met, bus pagerbti naujai įsi- 

praeitą savaitę prisiminta, rašiusieji amžini nariai, ku- 
kad tikimasi turėti dar vie- r^e gaus liūdymus jų-duos- 
ną Nekalto Prasidėjimo Se- nik aukų.
serų Gildos pramogą šioj 
kolonijoj, — pranešu, kad 
ši “bingo party” įvyks ko
vo 31 d., 2 vai. popiet, An
taninos Linkevičienės na
muose, 2535 W. 45th Place. 
Šią pramogą rengia nauja 
susiorganizavusi grupė iš 
sekančių veikėjų: Antaninos 
Linkevičienės, Elenos Šir- 
vinskienės, Veronikos Gečie
nės, Teklės No r būt i enės. Ie
vos Maciejauskienės, Onos 
Jasparienės ir Stasės Jucie
nės.

Sveikiname šias malonias 
ir darbščias veikėjas, ir ti
kimės, kad jos susilauks 
gausios paramos ne vien iš 
savo kolonijos, bet ir iš ki
tur.

Vadinasi, Nekalto Prasi
dėjimo Seserų Gildos seimu, 
kuris įvyks balandžio 28 d., 
Aušros Vartų parapijoje, 
šiais metais susirūpino visa 
Chicaga ir jos apylinkės.

Gero pasisekimo naujai 
Gildos rengėjų grupei ir ko
misijai! J.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Bus pagerbtos ir tos na
rės, kurios organizacijoje iš
tikimai išbuvo 25 metus.

Vasario 24 d. bus metinė 
puota Šv. Kazimierai Aka
demijoj. Visų svečių malo
niai lauksime. Centralė

Dr. Bundensen pataria
Dr. H. Bundensen, Sveika

tos Boardo viršininkas, pa
taria gydytojams, kad ser
gantiems jadra (measles) 
panaudotų vadinamą gana- 
globolin serumą, kurio dykai 
galima gauti Raudonojo 
Kryžiaus centralinėje, arba 
Sveikatos Departmente.

A. t
ANTANINA 

SZYMKIEWICZ
Gyveno Benton Harbor, Mieli. 
-Mirė Vasario 18 d., 1946 m., 

sulaukus 50 m., amžiaus. Gi- 
mus Lietuvoj Kilo iš Kauno ap
skričio.
| Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris, Helen Kaby žen
tų, Kiehard, Sophie Yankus žen
tą. Walter — Portland Oregon, 
motinų Marijonų Jeseviez — 
Sodus Mich., seserį Josephine 
Pruczlęa. švogerį James — 
Bloomingdale, III. ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachaivicz 
koplyčioje 107S6 S. Michigan, 
Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį Vasario . 21 d., iš koplyčios 
9:00 vai., ryto bus atlydėta į 
Visų švent,ų parapijos bažny
čių, kuriojie įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

tina, Sesuo, švogeris ir Visos 
Kitos Giminės.

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

GART. INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3V
SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenkiantieji nuo senų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sūdėtl, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų Ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
prašalinančios y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkamu 
nakties polis) Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda- 
ras Ir skau- (įy 
džlas žals

daa. Vartokite J) Irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų Ir sutrūklmu 
praAallnirnuI, ir kad palengvinti 
Psoriasls niežSJlmą. Atvčdlna va
dinamą Athlete’s Foot degimu ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odės sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštu; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir kl- 
toms odos negalėms Iš lauko pu- 11 
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po >1.00, 1.75, ir S.OO.

Siuskite Jūsų Money Orderi tie
siog lt—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept D. Chicago 39, 111.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų.
— ■ ' ■■■'■ ■■■■ '■ ■ ■ ■—»— g ........................ .... II . Z

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Z)ait0«lw yra pilnai
patenkinti tais usna isdsvrais, 
kuriuos mes 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
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

R5959!
NULIŪDIMO

A v”
rv

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansidkam stovini prieinamas 1

N AKIAI:
Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujam 
dienąir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITU ANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

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

Teiephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St.________ Phone YĄRds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITU ANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones CANal 2515 | 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L BUKAUSKAS
J.821 S. MICHIGAN AVG. Tel. PI Llman <1661

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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Lietuvoje dar gyvais išlikę 
kultūrininkai

New York (LAIC) — Vil
niaus radijas pranešė, kad 
eilei mokslininkų ir meni
ninkų suteikti garbės titulo 
laipsnis. Liaudies mokslini
mo srityje: prof. J. Krikš
čiūnui, doc. D. Rudzinskui, 
prof. V. Ruokiui (visi Dot
nuvos Akademijoje), J. Že
maičiui, prof. R. Ivanauskui, 
Dr. Grybauskui, prof. A. 
Purėnui ir prof P. šivickiui, 
medikams: prof. Mažyliui, 
Dr. J. Staugaičiui ir Dr. A. 
Didžiuliui; menininkams: 
komp. J. Bendoriui, muzikui 
K. Galkauskui, dirigentams 
J. Tallat-Kelpšai ir M. Buk- 
šai, liaudies ansamblio vedė
jui J. švedui, dail. P. Kal
pokui, (nesenai mirė) skulp
toriams P. Rimšai ir J Mi
kėnui. Vilniaus valstybinio 
teatro vyr. rež. B. Dauguvie
čiui, rėžis. A. Sutkui, baleti- 
ninkams M. Juozapaitytei - 
Kelbauskienei ir B. Kelbaus- 
kui, operos solistams A. So

deikai ir J. Mažeikai ir dra
mos aktoriams J. Sipariai, 
D. Rymaitei ir K. Juršiui.

Kaip matome, vis tai apo
litinio pobūdžio mokslų at
stovai Kiti vėl meno atsto
vai, vadinasi, ir vėl apoliti
nės manifestacijos reiškė
jai. Treti stačiai komedijan- 
tai.

Juos sovietai laiko ne tik 
reikalingais bet ir nepavo
jingais...

Apdovanotųjų sąrašuose 
veltui ieškosime nepriklau
somybės veteranų. Jiems 
šiandieninėje Lietuvoje vie
tos nėra. Daug jų Sibire, 
kiti vakaruose, treti kapuo
se. Gyvais likę, dantis su
kandę tyli ir laukia.

Jaunieji išėjo į miškus
Visi jie yra mirtini oku

panto priešai ir Nepriklau
somos Lietuvos viltis. Jų 
pavardes rusiškuose laurea
tų sąrašuose mes nematysi
me.

“CABCADE” Į VVASHINGTON, 1). C....... 49 keleiviai sužeisti

Vienam eleveiterių smogus į kitą
PLIENO VAGONAI SULANKSTYTI. SUŽEISTIEJI 

TUOJAU IŠVEŽIOTI Į LIGONINES.

Prie Belmont Avė., šiauri- j artimųjų ligoninių, kurie 
nėj miesto dalyje įvykusioj daugeliui vagonuose teikė 
eleveiterių katastrofoj su- pirmąją pagelbą ir siuntė į 
žeista 49 asmenys, laimei vi- ligonines. Daugiausiai buvo 
si nepavojingai, kaip prane- sužeista nuo krintančių lan- 
šama iš ligoninių. Aplinky
bės buvo tokios:

Highwood traukinys, Chi- 
cago North Shore and Mil- 
vvaukee linijos atbėgęs smo
gė į Hovvard St. ekspresinį 
eleveiterį, sustojusį Belmont 
stotyje.

Į nelaimės vietą tuojau 
atvyko gydytojai, slaugės iš

gų stiklų. Laimei, kad vago
nai buvo geležiniai. Kitaip, 
daugelis keleivių būt žuvę 
ant vietos.

Highwood traukinio mo- 
tormenas Ed. Kilmartin kal
tina traukinio varžtus 
(brakes), kurie neveikė, 
kuomet artėjo prie Howard 
ekspreso. Abu traukiniai va
žiavo į šiaurę.

F

Vienas karo veteranų ruošia iškabą savo taksi, kuriuo 
jis, sykiu su arti dviem šimtais kitų veteranų, išvykai į 
Washington, kad federalė valdžia padarytų žygių gavi
mui leidimo jiems patarnauti Chicago gyventojams. (Acme 
Draugas telephoto)

Įvairios ••• Įdomios

/ mus

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 SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICII, Prcs. and Mgr.

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

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtuvės

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.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
SS

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

Beiieve it or not
London. — Pirmieji šių 

metų asparagai (tam tikra 
valgomoji daržovė), pasirodę 
krautuvėse, buvo didžiausias 
liuksusas. Už ryšulėlį 
(bunch) mokėta net $13.

ŽINIOS
$16,000 už išme
timą iš namų

Beįieviiie, m. — Mrs. ida Padidėjo apyvarta
Starr apygardos teisme iškė
lė bylą vietos taikos teisėjui 
ir konstabeliui reikalaudama 
$16,000 atlyginimo už pada
rytus jai nuostolius išme
tant iš ją iš nuomojamo na
mo Išmetimas, sako, buvęs 
nelegalus.

Vatikano artistas piešia kard. Stritch
Roma. — Vienas žymiau- nyčios, Romoje. Mūs kardi- 

šių Vatikano dailininkų-pie- noIas titulerine tos bažny.
Pradėjo g. galva Kardinolo vardas 

piešti mus kardinolo Samuel . _.
A. Stritch portretą, kuria- bus ^kaltes marmurine]
me bus ir šarvaskydis (coat 
of arms) šv. Agnietės baž-

lentoj ir pakabintas tos baž
nyčios prieangyje.

Tikrai gera: Abdul ir policmonams

X Sgt. Frank Žylius, 4306 
S. California Avė., gali skai
tytis laimingiausiu U. S..ka
reiviu. Jis buvo vienas “ma
žiausių asmenų”, tarpe vys
kupų,, prelatų, karo kapelio
nų ir žymiųjų pasauliečių, 
kurie pirmiausiai pasveikino 
arkivyskupą S. A. Stritch, 
kuomet buvo oficialiai šv. 
Tėvo paskelbtas kardinolu, 
Vatikane. F. Žylius, berods, 
yra sūnus žinomų Brighton 
Park veikėjų, Frank ir O- 
nos Zylių, ir brolvaikis var
gonininko Waukegane St. 
Zyliaus.

X Petravičienė, cicerietė, 
nors čia augusi bet Lietu
voje kiek ilgesnį laiką pa
gyvenusi, vasario 17 d. įė
jus į Amaigamated salę pra
tarė. “Kaip gražios tos lie
tuviškais kostiumais pasirė
džiusios moterys! Kodėl 
daug moterų nesirėdo lie
tuviškai?” Ištikrųjų, šįmet 
buvo būrelis moterų ir ke
lios mergaitės pasirėdžiu
sios tautiniais rūbais ir ne
simatė svetimų rūbų prie
maišų. Moterys taip pat vi
sos- buvo pridengusios savo 
galvas, kaip ir reikia. Tik 
patėmijau, kad tai buvo čia 
augusio? arba senesniais lai
kais iš Lietuvos atvykusios 
moterys. Kažkur buvo, tos 
mergaitės ir moterys, ku
rios vėlesniais laikais atvy
ko? O jos turi gražius tau
tinius kostiumus. Nejaugi 
pamiršo Lietuvos švente?

X Northsaidiečiai labai 
džiaugiasi sulaukė “Drau
go” kalendoriaus. Kleb. kun. 
P. Gasiūnas žadėjo paragin
ti parapijomis, kad kiekvie
na® užsiprenumeruotu dnr 
“Draugą“ ir “Laivą”, nes 
tuomet kalendorius duoda
mas dovanų. Parsikviesti 
“Draugą“ ar “Laivą” į na
mus visiems toj kolonijoj 
natarnaus K. šerpetis ir B. 
Kizelevičius. Sekmadieniais 
prie bažnyčios galima bus 
užsimokėti prenumeratas ir 
gauti kalendorių.

X Juozas ir Marijona Brun 
dzai, 1713 N. Marshfield Av. 
šįmet mini 40 metų sukaktį 
vedybinio gyvenimo ir tiek 
pat ipetųi, kaip priklauso Šv. 
Mykolo parapijai. Jubiliatai 
taipgi yra vieni pirmųjų 
“Draugo” skaitytojų North 
Side ir TT. Marijonų Ben
dradarbių: Draugijos garbės 
nariai.

X Mrs. Phillip Kaskas, 
gyv. 6921 Greenview. yra 
viena tarpe 49 keleivių, ku
rie buvo sužeisti eleveiterių 
katastrofoj šiaurinėj miesto 
dalyje. Ji nuvežta į Ameri
can Hospital. Iš pavardės 

Įgali būti lietuvė.
X Jonas Šeputis, radio- 

men 2cf po trijų metų tar
nybos laivyne, garbingai pa
liuosuotas ir grįžo namo su 
msižymėjimais. Jis yra sū- 
<us Liudvikos Šeputienės, 
'inomos veikėjos Ciceroj, y- 
latinga* ARD 9-me skyriu
je.

X Jurgis Skrickas, iš Ci
cero, devynias savaites iš
gulėjęs Šv. Antano ligoninėj, 
šiomis dienomis grįžta na
mo. Tas reiškia, kad sveiks
ta, ir kas į namus grįžta 
vėl laimė, nes sveikata yra 
didžiausia žmogui laimė.

sužinoti, ar tasai pedliorius 
turi teisę bizniavoti gatvėje 
be miesto leidimo. Patirta, 
kad tokiam bizniui nereikia 
miesto leidimo.

Bet kadangi pedliorius ko
jines pardavinėjo brangiau, 
negu OPA lubų kainos, tai 
vis tik policija pedliorių 
nusivedė į stotį.

Kol susisiekta su OPA, po
licijos stotyje policininkai 
ir kas tik sužinojo išpirko 
veik visas kojines mokėda
mi po $5 Susisiekus su OPA, 
pedliorius paliuosuotas.

Prie 62nd ir Lake Park 
Avė. policija užėjo Abdul 
Jubian. 65 m. amžiaus, gat
vėje pardavinėjant moteriš
kas šilkines (nylon) kojines.

Washington, D. C. — Iždo Vis° tasai pedliorius turėjo 
Departmentas praneša, kad ' ne^_ P°rU kojinių. Parda- 
savaitėje, pasibaigusioje va- i vinėjo po $5.00 porą. 
sario 13, pinigų, cirkulacija j Policijai pirmiausiai buvo 
padidėjo 38 milionais dole-1 i^omų sužinoti, kur jis galė- 
rjų ' jo gauti tokį “stock’ą. Se

nis policijai nurodė dvi vie
tas: vieną Roosevelt gatvėje, 
o kitą La Šalie. Pasirodė, 
kad tikrai kojinės nėra vog
tos.

Sekančiai policijai parūpo

Kas Girdėt? 
Chicagoje ♦

Žaizdamas nužudė tėvą
Philadeiphia, Pa. — 10

metų vaikas Paul Crccetti, 
imituodamas kino artistus, 
kaip jie daro “hold up”, pa
ėmęs šautuvą, atstatė į tėvą j Nilkntft nlnVPivK ir sušuko: “hold up!“ šautu-1 RlOVCJCli
vas iššovė ir tėvas sukniubo. Polikarpas Hulko, langų 
Pasirodė, grįžęs iš medžio-j plovėjas Palmer House, vi- 
klės tėvas šautuvą buvo pa- Į durmiestyje akyvaizdoje šim 
kabinęs ant sienos. Vaikas j tų praeivių nukrito nuo sep- 
to nežinojo ir manė, jog tinto aukšto ir ant vietos 
šautuvas neužtaisytas. užsimušė.

I Automobiliam^
APDRAUDA

Pradedant nuo
524.10 metams 

5500.00 gvbymo 
POLISAS

54.00 melams

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00

Besikumščiuodamas
mirė

Liūdnai baigėsi užvakar 
kumštynės Eagle Salėj, 5547 
W. Madison St. Antram 
raunde Wil)ie Lee Perry, 
negras, vidutinio svorio 
kumštininkas mirė nuo stip
raus oponento Hovvard 
Schvvan smūgio. Po vadina
mo “knockout’o“, gydytojui 
negalint agtaivinti, iššaukta 
ugnegesių inhalatoriaus skva 
das, tačiau ir jam nepavyko 
atgaivinti. Daktaras paga
lios paskelbė jį mirusiu.

Uęnegesiams gaisrą 
atvežė

Prie 75 ir So. Chicago gat
vių kaž kaip užsidegė dide
lis trokas su “plytomis” su
naudotos poperos. Draiveris 
negras, užuot pašaukus ug- 
negesius, troka su degančia 
pope ra nuvežė į ugnegesių 
stotį ir vos ją neuždegė. Ug- 
regesiams pavyko išgelbėti, 
troką ir stotį nuo ugnies.

Automob'!'*1' paslydus, 
2 žuvo

J. A. Shulmistras
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS ,
4004 SOUTH ARCHER AVENUE ,

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. j

Sheridan gatvėje, netoli 
Glen Flora Country Club, 
Waukegan, paslydus auto
mobiliui ir atsimušus į me
dį, žuvo Miss Betty Jane

Devyni asmenys iš Conso- Į Grube ir Wilfred Breimeis- 
lidated Associates, Ine., 620 ter iš Racine, Wis. Kiti bu-

Nepasidavė bankrotui, 
n steko į bėdą

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDES
RUM’O

GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

N Michigan Avė., patraukti 
į teismą už prigavimą apie 
600 asmenų, kurie buk in
vestavę į tą kompaniją apie! 
$500,000. Valstybės gynėjas 
praneša, kad ši kompanija 
susiorganizavo 1938 metais, 
o bankrotui pasidavė 1941.

Kompanija buvo degtinės 
urmo (vvholesale) pardavė
ja.

vę automobiliuje sužeisti.

"Laiškas nuo 
Pauliaus"

Tokiu vardu bus trans
liuojama drama Katalikų 
Radio Valandoje, vasario 20 
d. 11:30 vai. vakare, Natio
nal Broadcasting Tinklu.

IATHAS
KANTER"LtetuvtfkMžydukas”

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 07G9 NOTARY PUBLIC
J


