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Streikai
Bolševikai Antspaudavo Pasus 

Susekti Kas Balsavo, Kas Ne
(“Draugo" Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

(Šis yra trečias mūsų ko- , 
respondento straipsnis pa
aiškinantis, kaip bolševi
kai Lietuvos okupantai pra
veda "laisvus rinkimus.-”)

Susirinkimuose ten ir at
gal slankiojo savi bendra- 
darbiai-šnipai ir įsidėmėda
vo neplojančius arba ben
drai į susirinkimą neatvy
kusius asmenis. Greit ir tik
sliai tokie "liaudies priešai” 
išnykdavo iš bendradarbių 
tarpo, kad daugiau bendrai 
negrįžti.

Drąsesni žmonės Tuoj 
Suimami

Likusieji sekančiam susi
rinkime stengdavosi ilgiau 
ploti ir garsiau reikšti savo 
pritarimą.

Vienur kitur dar atsiras
davo atsparesni!] žmonių, 
negalinčių šios prievartos 
pakęsti ir neatsargiai apie 
tai kam nors prasitaru
siems. Nauja banga suėmi
mų, nauji slapti sušaudy
mai ir visa Lietuva apimta 
siaubo—nutilo.

Šioje padėtyje baisiausia 
buvo tai, kad žmonės daž
niausia nežinodavo kas jų 
tarpe yra šnipas ir kas juos 
išduoda sovietiško saugu
mo budeliams.

Laukia Kada Baigsis 
Pasityčiojimas 

Lietuviai nepasitikėdami 
vienas kitu, niūrūs ir tylūs, 
mechaniškai vaikščiodavo į’ 
susirinkimus bei mitingus,; 
mechaniškai klausydavo ša
bloninių agitatorių kalbų ir 
laukė dienos kada galų ga
le baigsis šis pasityčiojimo 
procesas ir juos paliks ra
mybėje.

Spauda ir radijas lietuvių 
liaudies vardu reiškė savo 
dėkingumą Stalinui, sovietų 
kariuomenei ir kitiems pa
vergėjams "išlaivinusiems” 
Lietuvą nuo buvusios dik
tatūros ir padedantiems jai 
dabar žengti į “laisvę ir 
laimingą ateitį.”

Praneša Antspauduos 
Balsavusiųjų Pasus

Trumpai prieš rinkimus, 
spauda įspėjo, kad esant 
krašte dar mažam skaičiui 

l reakcionierių beį darbo žmo 
nių priešų, rinkiminėms ko
misijoms pavesta rinkimų 
metu atitinkamu antspaudu 
antspauduoti balsuotojų as
mens dokumentus. Tuo bū- į du po rinkimų iš dokumentų 
galima bus matyti kas bū
tent yra liaudies priešas ir 
su juo atitinkamai “elgtis.’’

Lietuviams šis įspėjimas 
buvo jau nereikalingas, nes 
jie pakankamai gerai paži
no komunistinio teroro me
todus ir neabejojo, kad ne
balsavusieji ir be dokumen
tų ženklinimo bus išgaudy
ti.

Juk rinkiminės komisijos 
susidėjo iš vietinių komu

Priee 3 cents
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...“and that government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perisb 

from the earth.”

—Abraham Lincoln

Kaina 3 centai Vol. XXX

Dideliems Miestams

nistų, aktivistų bei visokių 
vietinių girtuoklių, puikiai 
pažįstančių savo rinkiminės 
apylinkės balsuotojus ir tu
rinčių jų tikslius sąrašus.

Rinkimams Pavartojo 
Dar Vieną Apgaulę

Išeities nebuvo ir žmonės 
‘‘balsavo.” Ši procedūra bu
vo labai paprasta. Komisija 
paimdavo iš balsuotojo jo 
asmens dokumentą, paduo
davo vieną lapelį su komu
nistų "pasiūlytu” kandida
tų pavardėmis, paduodavo 
voką ir parodydavo čia pat 
stovinčią urną. Kai lapelis 
buvo įidėtas į voką ir įmes
tas urnon, komisija statė 
balsuotojų sąraše prie pilie
čio pavardės atitinkamą žen 
klą, antspaudavo dokumen
tą ir grąžindavo ji balsuo
tojui.

Reikia paminėti, kad so
vietiškoji propaganda rinki
mų metu rado reikalo pa
naudoti dar vieną apgaulę. 
Daugumoje rinkiminių būs
tinių buvo kambariai rinki- 
mams "susikaupti ir apgal
voti” už ką geriausia bal- Į 
suoti.

Esant tik vienam kandi- į 
datų sąrašui, kurį visą ir 
be jokių pataisų reikėjo į- 
mesti urnon prie čia pat 
sėdinčios komisijos akių,, 
piliečiui skirta patalpa visai 
nebuvo reikalinga.

Jo vienintelis rūpestis 
rinkiminėje komisijoje buvo 
paso užantspaudavimas, be 
ko jis ryt ar po ryt būtų 
suimtas ir be teismo dingtų 
Sibiro koncentracijos stovy
klose arba kur nors čia pat 
kalėjime sušaudytas. 

‘Rinkiniai' Negali 
Nepasisekti

Esant tokiai padėčiai, visi 
sovietiškose respublikose 
pravedami rinkimai negali 
nepasisekti. Kas nenori bū
ti sovietiškų budelių užkan
kintas, kas nenori savo ar
timųjų statyti į persekioji
mo pavojų—tas eina prie 
urnos ir meta į ją tą popier
galį, kurį tais metais at
spausdino jo pavergėjai.

Kitose sovietiškose ‘ ‘res
publikose” šia sistema rin
kimai vyksta jau virš dvi
dešimties metų, Lietuvoje 
jivyko pirmą kartą 1940 m., 
ir antrą kartą šių metų va
sario mėn. 10 d.

Mums visai neįdomu kokį 
suklastotą bei teroru išspau 
stą "balsavusių” nuošimtį 
paskelbs pasauliui komunis
tų buč>liai, tačiau mums, 
visą tai mačiusiems ir per
gyvenusiems, baisu pagal
voti koks nuošimtis sovietų 
Sąjungos pavergtų žmonių 
kasmet už tokius rinkimus 
užmoka savo gyvybėmis.

Vyt. Naujenis.
KOPENHAGEN, vas. 25. 

—Danijos Karalius Christi- 
an X serga plaučių uždegi
mu, bet jo padėtis "gan 
gera.” Jis yra 75 metų am
žiaus.

VIENAS BALSAS UŽ PERON
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Pulk. Juan D. Peron, kandidatas į Argentinos prezi- Jose P. Tamborini, demokratų unijos kandidatas į pre- 
dentus, balsuoja sekmadienio rinkimuose, pirmuose per zidentus, balsuoja už save. Balsai pradėti skaityti ir ga- 
devynis metus. Armija prižiūrėjo rinkimus, kurie tvar- lutini rezultatai nebus žinomi dar kuris laikas, 
kingai praėjo. (Acme Telephoto.)

Schwellenbach Neigia
Bylių Darbo Ginčams
Darbo sekr. Schwellen- 

bach pareiškė senatoriams, 
kad Case darbo ginčų, by
lius, kurį atstovų rūmai jau 
pravedė, yra tikras "miši
nys” ir nei laiku] nei reika
lui neatitinkąs.

Nurodydamas daugelį 
streikų ir šimtus tūkstan
čių nedirbančių darbininkų, 
Schwellenbach pasakė darbo 
komitetui, kad ne dabar lai
kas įstatymui, kuris "galė
tų kojoms apversti mūsų 
įsteigtą sistemą darbo san
tykiams.”

Stebima Kaip Netoli 
Japonijos Rodosi Sala
TOKYO, vas. 25.—Iš Yo- 

kosuka laivų bazės rapor
tuota, kad nauja sala išky
la netoli Japonijos. Anot 
pranešimo, maždaug 200 
mylių pietuose nuo Yokosu- 
ka rūkstą akmenys kyla iš 
jūros dugno ir veržiasi auk
štyn per verdantį vandenį.

1 Laivyno fotografijos pa
rodo, kad naujoji sala jau 
pasiekė 50 pėdu aukštumą 
kitose vietose.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas vakar atsteigė Ekonominės Stabili

zacijos biurą, kurį sudarys įvairiai biurų viršininkai.
—Lt. gen. Lucius D. Clay sakė yra galimybė, kad mai

sto kiekiai vokiečiams bus sumažinti dėl pasaulio maisto 
padėties, bet dar nėra galutino nutarimo tuo reikalu1.

—Maskvos radijas pranešė, kad Rusija perorganizavo 
savo karines jėgas, pavesdama jas vienam saugumo ko
misariatui. Viršininku, žinoma, yra diktatorius Stalinas.

—Buvęs AMG valdininkas Vokietijoje Russell A. Ni- 
xon teigė, kad bandoma apeiti Rusiją alijantams ieškant 
vokiečių nuosavybių šalyse kaip Ispanijoj ir Argentinoj.

—Adm. C. H. Cobb sakė bus tiriamas raportas, kad na
cių kreiserio Prinz Eugen įgulos nariai buvo išvežti į New 
Yorką po “šaunių išleistuvių” Philadelpbijoje.

—Kiniečiai demonstrantai apkabino Rusijos ambasadą 
Uhungkinge plakatais reikalaujančiais rusų kariuomenės 
pasitraukimo iš Mandžurijos.

—CIO-UAVV vioe prez. Reuther sakė dar nėra sutar- 
' ties su General Motors, ir šaukia lokalų atstovų suėjimą.

Indėnai Jūreiviai
Sugrįžo Prie Pareigu
BOMBAY, vas. 25.—Bri

tų pranešimas sakė indėnai 
kariai, kurie dalyvavo suki
lime praeitą savaitę, sugrįžo 
į savo darbus ir kad padė
tis Bombay mieste "beveik 
normali.”

Streikai baigėsi prieplau
kose ir sandėliuose bei 65- 
se audeklinėse, nors indėnai 

' lakūnai vis dar atsisoko 
i grįžti prie savo pareigų.

Britai kariai ėmėsi prie
monių užtikrinti, kad stu
dentų demonstracijos nesu
keltų naujas riaušes. Saky- 

, ta iš viso praeitą savaitę 
, žuvo 228 ir 1,047 sužeisti.

Brownell Atsistatydins .
iš gop Pirmininkystės Anglija Gavo Aštrią Notą iš Egipto
WASHINGTON, vas. 25. 

—Herbert Brownell Jr. pra
nešė republikonų partijos 
vadams, kad jis nacionalinio 
komiteto susirinkime balan 
džio 1 d. atsistatydins iš 
partijos pirmininkystės. Jis 
sakėsi norįs grįžti į advo
katūros praktiką, ir daly
vausiąs politikoje vien tik 
kaipo privatus pilietis.

MANO LAIMĖJO PREZIDENTYSTĘ
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Spellman Smerkia Persekiojimą; 
Stritch Perėmė Bažnyčią Romoje

ROMA, vas. 25. — New 
Yorko Kardinolas Spellman 
sakė "Amerikos kareivių 
pasiaukojimas nelaimėjo pa
saulinės taikos už kurią jie 
liejo kraują ir mirė.”

Kalbėdamas ceremonijose 
perimant ŠŠ. Jono ir Pau
liaus bažnyčią, Kardinolas 
Spellman sakė Šv. Tėvas 
yra susirūpinęs daugeliu 
pasaulio dalių, kur žmogaus 
teisė tikybos laisvei yra 
piktai laužoma, ir kad dėlto 
yra tuščia kalbėti apie žmo
nių išlaisvinimą.

Chicagos Kardinolas

CAIRO, vas. 25.—Minis
tras pirm. Ismail Sidky Pa- 
sha pareiškė senatui, “Aš 
negaliu atsistebėti” Angli- 

♦ jos teigiamais padarytais po 
i anti-britiškų riaušių vasa
rio 21 d.” Jis sakė pasiun
tęs Anglijai atsakymą, ku
riame buvo "tam tikri rei
kalavimai paeiną iš šių die
nų įvykių.”

Diena liūdesio už egiptie
čius žuvusius riaušėse buvo 
atidėta savaitei kuomet 
premjeras įspėjo studentus 
ir darbo vadus, kad demon
stracijos nebus toleruoja-

įvirtai Nusistatoma 
Dėl Rusų Japonijoje

TOKYO, vas. 25. — U.S. 
okupacijos valdininkai Ja
ponijoje nutarė griežčiau 
nusistatyti link Rusijos at
stovų, kad nebūtų jiems tei
kiamos kokios nors specia- 
lės lengvatos.

Anot informantų sluoks
nių, rusai keliais atvejais 
“numanevravo” amerikie
čius, o norima, kad visi ali- 
jantų turėtų lygias teises.

Stritch vakar pasirašė do
kumentus ir perėmė Šv. Ag
nietės istorinę bažnyčią. 
Tūkstantinė minia laukė jo 
prie bažnyčios.

Kalbėjo j Motinas
Šypsodamas, Kardinolas 

Stritch palaimino visus sa
vo' naujuosius parapijiečius 
ir tuomet pakrikštijo mažy
tį Mario Crescenzi.

Savo kalboje, Kardinolas 
nurodė svarbą krikščionių 
moterų, sakydamas nežiū
rint tironų žiaurių persekio
jimų, motinos išlaikė lais
vės ir teisingumo žiburėlį.

mos, ir pasakė, jog politi
niai išsivystymai per kelias 
dienas palengvins įtempimą 
Egipte.

Egipto nota britams buvo 
atsakas į britų notą protes
tuojančią egiptiečių veiklą 
prieš britų karius ir įstai
gas ketvirtadienio demons
tracijose.

Rašydamas savo atsaky
mą prancūziškai vietoj an
gliškai, Sidky atmetė britų 
protestą ir kąltino britus 
karius, sakydamas jie sunk
vežimiais įvažiavę į minią 
demonstrantų.

U.S. Komunistai Veda 
Vajų Naujiems Nariams

WASHINGTON, vas. 25. 
—U.S. komunistų vadovybė 
paskelbė, kad dabartinis ne
rimo laikas yra patogus ieš
koti naujų narių, ypatingai 
darbo unijose ir tarpe ūki
ninkų, pasiruošimui masi
nei kovai, kurios tikslas e- 
sąs nacionalizavimas visos 

j U.S. pramonės.
Komunistai pasitiki PAC 

sudarys trečią partiją.

N. York Ruošiasi 
Naujam Streikui

j Streikai ir streikų pavo
jus vakar grąsino keturis 
didelius Amerikos miestus.

New Yorkui gręsė viso 
miesto transporto streikas 
"by kada po vidurnakčio,” 
jeigu CIO transporto darbi
ninkų unija negaus $2 die
nai algų pakėlimo ir teisę 
atstovauti visus darbininkus
derybose.

Pittsburghe, Duąuesne
Light Co. darbininkų unija 
nustatė streiką 12:01 šį) ry
tą, bandydami tuo išgauti 
aukštesnes algas.

Ir taip jau paveiktas še
šių dienų pieninių streiko, 
Detroito šešios didžiosios 
kepyklos užsidarė vakar, 
kuomet 90 išvežiotojų Tay- 
stee Bread Co. išėjo ant 
streiko, reikalaudami $5 sa
vaitei algų pakėlimo.

Houston, Texas, 40,000 
AFL narių šiandien “švęs” 
ir maršuos į miesto rotu
šę reikalauti, kad miestas 
pripažintų atstovus strei
kuojančių miesto ir apskri
ties darbininkų.

Suareštavo Kitus 29 
Jonės Pikietininkus

Vakar rytą buvo 40 pikie- 
tininkų ir 40 policininkų 
prie Jonės Foundry & Ma* 
chinery Co. Chicagoje, kuo
met automobilis bandė įva
žiuoti su nestreikuojančiais 
darbininkais. Pikietininkai 
stojo petis į petį, policija 
laužė jų liniją, ir po susi
rėmimo liko tik 11 pikieti- 
ninkų, kadangi 29 buvo su
areštuoti.

Numato 10% Kilimą 
Pragyvenimo Išlaidu

WASHINGTON, vas. 25. 
—Federal Reserve boardo 
pirmininkas Marriner S. Ec
cles sakė pasėkoje Prez. 
Trumano naujos algų-kainų 
linijos pragyvenimo išlai
dos gali pakilti dar 10 nuo
šimčių, arba 40 nuošimčių 
nuo prieškarinių kainų. Jis 
teigė, kad jeigu galėsime iš
laikyti naująją liniją, būsi
me atlikę didelįi darbą.

Eccles liudijo už kainų 
kontrolės akto pratęsimą.

Tirs Ar Prancūzija 
Reikalinga Paskolos

PARYŽIUS, vas. 25.—Val
džia šiandien pranešė, kad 
Amerika tirs Prancūzijos 
reikalingumą paskolos tarpe 
$2,000,000,000 ir $2,500,000,- 
000. Buvęs premjeras Leon 
Blum vyksta į Washingtoną 
tęsti derybas paskolos rei
kalu.

KALENDORIUS
Vasario 26 d.: Šv. Alek

sandras; senovės: Stuoma 
ir Jorunė.

Vasario 27 d.: šv. Gabrie
lius; senovės: Ašmontas ir 
Skirmuntė.

ORAS
Snieguliuos. šalčiau.
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omo LIETUVIU ŽINIOS
Dar Apie Vasario 16 
Paminėjimą

Balčiūnas Nikodemas, ”.ū.nūs 
dukrelė, ir Johana Drosutis. Antano, abu kilę iš švenčio- 
Abi 9 metų ir abi talentin- nių apskr., Kaltinėnų vaire .' 
gos. Joms akompanavo Jo- Kiškių km., spėjrmn g- i 
nas Drosutis. | na Kanadoj.

develand, O. — Vasario į Kalbėjo kun. V. G. Vilku-! p (kausklenė. 1 ’:05 
17 d. Clevelando lietuviai, ! Haitis ir acjv> p v. Česnulis. i gifltg 0in ;ktė Igno '

Burgavlienė Kon 4 a unija. ! vaisė,, Jačiūnų km. spėjama,’ Ieškomieji ar apie juos ži- Tel. — YARds 5557. 
Bii'ūKinas Kajetonas ir gyvena Chicago, III. nantieji maloniai prašomi

Grass AdoUdi, kilęs iš atsiliepti — Lithuanian A-

i-
’u-

vadovybėj Amerikos Lietu- Kalbėtojai plačiau išdėstė 
vių Tarybos skyriaus, pami- Lietuvos vargingą padėtį, 
nėjo tautinę šventę. i lietu vių kovą už laisvę ir

11 vai. ryto buvo atlaikv- kvietė visus budėti ir dirbti 
ta iškilmingos šv. Mišios už savO tautos išsiliucsavimui 
žuvusius kovoje dėl Lietu- (komunistų vergijos.
vos laisvės, Šv. Jurgio baž-1 Kongresmanas Michaelį jama, gyvena Chicago, II1. 
nyčioje. .... i Feighan atėjo jau baigus , Dapkų; (Dap’wawe) E’z-

3 valandą popiet išpildyta. prOgramą Bet nuoširdžiais bičta, spėjama, gyvenanti 
pritaikinta dienai programa. | pasįkalbėjo su dalyviais ap- ■ Detroit, Mieli.

Skyriaus pirm. M. Drosu-. gailestaudamas, kad aplin-į Dobrovolskis Stasys, spė- 
tis atidarė programą, paaiš- kybes neleido anksčiau at- jama, gyvena Chicago III.

si iš Panevėžio apskr., Smil- 
spėjama, gyvena Binghamp- 
ton. N. Y.
. čilvinas Izidorius, kilęs iš 
Mankaičių km.. Skaudvilės 
vaisė. Tauragės apskr., šne

kindamas tikslą ir perstatė vykti. Anglų spauda jjdėjo 
programos vedėju kun. B. kongresmano kalbą paruoš-
Bartį.

Katalikių moterų choras 
sugiedojo Amerikos himną 
ir “Plaukia Nemunėlis”.

tą šiam parengimui.

Dūstantis Augustas, sūnus 
Antano, kilę® iš Antatiltės 
km., Žemaitkiemio vaisė., 
Ukmergės apskr., į USA e- 
migravo po D. Karo.

Dūda Antanas, spėjama, 
III.

Programa baigta vyrų 
kvartetui padainuojant ke-

. il>1 , . lias dainas ir Kat. Moterų .Pmk.a, atliko dalj prog-1 chorui iedant Lietuvos gyvena Oh.cag
ramos Sv. Jurgio parapiji-; hl Į Dambrauskas {vardas ne
neš mokyklos vaikučiai, va-Į žinomas), kilęs nuo Kalvari-
dovybėj seselių Pranciškiė- ■ Buvo nuoširdus pasidarba į jog Marijampolės apskr. Jo 
ėių. , vimas rengėjų, pagirtinas duktė Marija ištekėjusi už

Be K. M. choro progra- į pasirodymas programos da-1 sagnįo 
moj dalyvavo Dorothy Ke- j lyvių ir publikos nuoširdu-
mėšis (Dr. Jono Kemėšio) mas. P. ir V.

Ditkiemio, Tauragės apskr.
Gib» Anna (iš namų Ge- 

schivandtner), apie 60 me
tų amžiaus. paeinanti iš 
Lanckaimio. Vilkaviškio ap., 
spėjama, gyvena California.

'Gečienė Elena, iš namų 
Rarlvilaviėiūtė.

Gai’aitė Petronėlė apie 60 
motų amžiaus, kilusi iš Gri- 
bžėnų km., Gargždų vaisė., 
Kretingos a'pskr., į USA e- 
migravo prieš D. Karą.

Gečas (vaidas nežinomas) 
kilęs iš Gedminaičių km., 
Švėkšnos vaisė., Tauragės 
apskr., spėjama, gyvena Chi- 
oago, III.

Izokaitis Pranas, izokai
tis Antanas, abu kilę iš De
gėsių km., Kidulių vaisė..

Iljinee Juozas spėjama, 
gyvena Pittsburgh Pa.

inerican Information Center, 
Sočiai Service Bureau, 233 
Bronduay, New York 7, N. 
Y.

DR. J. W. KADZEWICK
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 sutari,}.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutarti.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su ‘ Draugu”

DR. FRANK C. KWINN
(K vecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CIIIROPRACTOK 

IN STATE OF INDIANA 
.lome Galis in Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Bacine Avė. 
HOURS: Daily «—S P- M. 
Saturdays 9 A. M. to 8 P. M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

'Pik vieną porą ūkią kauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
iSegzaininuuti jas nioderniftktuusiu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

»7 MET AI PATYRIMO 
priiiiikiiie- akin ą, kurie girašuliiui 

visą akii.i įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefoną.-: CASAI, 0623. Chieugo 

OFISO VALANDOS; 
Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir SeStad. 9:30 a. ni. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKTTES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

onnDel *. Kilt1886 DR. p. ATKOČIŪNAS
UK. AL. KACIyUj DANTISTAS

Paieškojimai
Ariau -kas Antanas, sūnus 

Juozo, kilęs iš Židikų vaisė., 
Mažeikių apskr. j USA emi
gravo prieš D. Karą.

Arlauskaitė Aleksandra. 
Ištekėjusi. Pagal pirmąjį vy
rą Vilkienė (Vilkas). Kilusi 
iš Židikų vaisė., Mažeikių 
apskr. j USA emigravo prieš 
D. Karą.

Arlauskas Aleksandras ir 
Arlauskas Kleofas, abu sū
nūs Aleksandro, kilę iš Al
sėdžių. — Gadunavo, Telšių 
apskr.. į USA emigravo 
prieš D. Karą.

Ardzijauskienė, M ii kaity
tė Ona.

Balandis Danielius, spėja
ma gyvena Brooklyn, N. Y.

Džiaugis Martynas, Džian- 
gis Kazimieras, abu kilę iš 
Kybartų., km. Raudonės vai. ! 
Raseinių apskr., į USA emi
gravo prieš D. Karą. spė
jama, gyvena New Haven, 
Conn.

Dosinienė Marijona iš na
mas), iš namų Balandytė, Džiaugytė, kilusi iš Ry

mas )j kilęs nuo Žagarės, tar
navęs US laivyne. Spėjama, 
gyvena New York ar Brook
lyn.

Bubelienė (vardas nežino- 
iš

spėjama, 
N. Y.

gyvena Brooklyn, bartų km., Raudonės vaisė., 
Raseinių apskr.. į USA emi- 

Bivainis Petras, kilęs iš gravo prieš D. Karą, spėja- 
gių vaisė., Dragonių km., ma, gyvena New Haven. 
Drobiškių km., Salako vai., Gudauskas Kazimieras, 
spėjama, gyvena Detroit, Grinius Juozas, kilęs iš 
Mich. Ukmergės apskr., Pagirio

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
<74 1 A metams 

$500.00 GY1)™°
POI.ISAS

$4.00 METAMS
Brtuderienė Marija, iš na- j 

mų Stolytė, kilusi iš šakių j 
apskr., Sintautų vaisė.. Kau- j 
kakalnių km. į Kanadą emi- j 
gravo 1927-28 metais. Į

Bielinnis Vincas, spėjama, j 
gyvena Detroit, Mich. I TEL -lafayette 6300

Bofeltas Adolfas, apie 31- 

39 m. amžiaus, kilęs iš Var- j 

nių m., Telšių apskr., į Ka
nadą emigravo po D. Karo.

Buivydas (vardas nežino-

J. A. ’Shulmistrae

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0L,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

INCOMK TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

CHICAGO 32, ILL.

DR. V, P, SLEP1KAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68C3 W. Cermak Road 

BERWYJi, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

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. REPubUo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

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

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

i^ekirlant trečiad. ir sekmad.
i

AMERIKOS LIETUVI V I)AKTxYRV DRAUGUOS NARIAI

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADtO SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd. 
Chicago, III.

5244 VV. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Talsom Visų Ifdi-bysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam ifi namų ir pristatom

I’AIIIM <>I».\M YU’JVS IIADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muziko* Rekordų.

TELEFONAI: 
KOCKAYULL 775J 

CICERO 41 IK

Atdara Vakarais iki 9:0a vai.

Income Taksy 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, Tllinots

%

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
A5S0CIATI0N OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours daįly: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thuradays 9 A. M. to 8 P. M.

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 AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIŲ

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

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMBOLDT 9368 10,000

DEGTINES 
BRANDES 
RUM’O

BONKŲ
• GIN
• VYNO
• KORBIALV s

BE

I. P. VARKALA
Y AUSTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
PILDO

INCOME TAKSUS

4148 Archer, Avė.
Iel.. — VIRginia 2111

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARGH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

< * • '‘"'i?/'' **. \ > *

WATHIN 
KA.VTKR 

•'LiillIvIšUlM 
žyduko*"

teL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
RE23DENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868

Tet CANal 0257
Bez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 

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

6 iki 9 ved. vakare.

Esą. 6958 So. Talman Ava.
Kea. TeL GROvehiil 0617 
Offlee TeL HEMlook 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
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARds 4787 

Namų Tel. PROspect 1930

38

STASYS LITWINAS SAKO:

1IPS A f> A D Geriausias Laikas Pirkti
UMDAI\ — VISOKIOS RtJŠIES NAMAMS

REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotij Plyta Išvaizdos Sidings 
— I^mgŲ — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų
Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Materiolo — šturmo I.angų — Kom- 
Idnacljos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTCD ST. TEL. VICTOBY 1272

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
iU-..;,.— - i .. . .1 - J -, . -..dH"' 3S3

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

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.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tai - PITI IM4V wrr

Tel. _ LAFAYETTE 3650 Dr. A. Moiitvid, M.D.
DR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
4113 ARCHER AVENUE

(kampas Francisco Avė.)
CHICAGO 32, ILL.

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ" |Nu0 J iki 3 popiet; 6 Iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Bldg.

2400 We»t Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597 

VALANDOS:



t
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į. HELP VVANTED
DTTORASTT3 DRAUGAS, CttTČAOO, UJINOIS 3

S “D R A r G O" M
DARBŲ SKYRIUS J

“DRAUGAS” HFT.P WAWTED 

AOVFRTISING DEPARTMRNT 

127 No. IB-arbom Street 
Tel. RANdotpb 8488-8488

HFT.P WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
78c J Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

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

KEIKIA

A-l BUSHELMAN
Aukščiausia mokestis, pastovus 
ištisai metus darbas. Atsišaukite 
šiandie.

MURRY’S CLOTHES 
7847 S. Halsted St

T ALI. Y VYRU IR 
PAPR. DARBININKŲ

Unijos mokestis. Laikas ir pusė 
virš 40 vai.

IIILL-BEHAN LUMBER CO.
5601 Eiston Avė. 

KreliOkitės prie Tlans Gaosnmn 

KIŠENIŲ SIUVIMŲ 
VYRŲ DRABUŽIAMS

Pastovus darbas, gera mokestis. 
REED’S QUAI.ITY CLOTHES

70 W. I^ke St.

BELT SANDERS IR 
CABINET MAKERS

Gera mokestis. Atsišaukite.
BELMONT CABINET CO. 

3818 W. Belmont

RAKANDŲ FINISHERS

Pilno laiko reguliaria darbas Lai
kas ir pusė už viršlaikį virš 40 
vai. Ekstra bonai po 3 mėnesių. 

K.RFIPKITftS AVARFHOFSF SIPT.

WIEBOLT'S
1000 N. Ogden Avė.
(Namo durys nuo Oden Avė. (lito)

K R I A U C I U S 
PERTAISYTI IR LOPYTI

Pastovus darbas. Gera Mokestis. 
G. & S. CLEANERS

3755 W. 63rd St. 
GROvehill 5422

VYRŲ
Dirbtuvės darbams. Patyrimo ne
reikia. Pastovūs darbai, 80c j va
landą. 44 vai. į savaitę.,

RUBENSTEIN CO.
736 W. Tilden St.

(’-i bl. j rytus nuo Halsted “I.” 
stoties).

BRICKLAYERS
Pastovūs darbai. Atsišaukite prie 
darbo.

STOI.TZNER 
CONSTRUCTION CO.

7700 S. Hoyne RAD. 2899

HF.I.p WANTFD — MOTERYS

JAUNŲ MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia, gera mokestis, 
dalinio arba pilno laiko.

MeKAY & SCHVVEIT 
410 N. Helis St. SŲP. 4345

"' ‘
HFIP VVANTFP — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

DŽENITORKŲ
TJidirbsit 70c į vai. pradedant. 

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

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI

* MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephorie Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FIX)OR 

309 W. WASHINGTON ST.

RANKOMIS SIUVft.ni IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠftJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WII.LIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

Merginų - Moterų
Lengvi dirbtuvės darbai kosmeti
kos laboratorijoj. Malonios aplin
kybės, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

. 314 W. INSTITUTE PL. .

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Vienos adatos. Aukščiausia piece 
work rata, bonai, apmokamos 
atostogos.

OLANDO MFG. CO.
1318 Milwaukee

MERGINŲ
PRIE

LENGVŲ DIRBTUVES DARBŲ 
Pastovūs Darbai. 

General Etcliing & Mfg. Co. 
3070 W. Grand Avė.

Sandwich Merginų
Patyrusių prie gaminimo šaltų 
užkandžių paruošant pietų laikui.
GERA PRADINE MOKESTIS 

Vai. — 7 ryto iki 3:30 pp.
48 Vai. — 6 Dienos į Sav.

Lankas ir pusė virš 40 vai. Pui
kios darbo pąlygos. Dykai ligoni
nės priežiūra ir gyvybės apdrau- 
da.

320 E. 21ST. ST.
OPERATORIŲ ir APSlObRTOJŲ, 
patyrusių prie moterims bliužų. Pa
stovumas, puiki mokestis. ROTIILEY, 
307 W. Van Buren.

SVEIKATA.
BRANGUS TURTAS

■•••

Balt DR. BACKŪI 
▲vum, CMoag*

PAžANDINft, “MUMPS”

Pavasary daug vaikų ir 
jaunimo suserga “‘mump- 
sais”. šįmet ypatingai pra
dėjo toji pažandinė liga plis
ti Chicagoje ir apylinkėje. 
Pravartu bus skaitytojams 1 
šį tą sužinoti apie šią ligą.

“Mumpsai” yra limpanti 
liga. Ja daugiausia serga 
berniukai nuo 5 iki 17 me
tų amžiaus. Mergaitės rė
čiaus suserga. Maži kūdikiai 
labai retai suserga, bet kai 
suserga tai baisiai sunkiai 
serga. Kartais pasitiko, kad 
ir suaugęs žmogus gauna 
“mumps”, bet tai retenybė. 
Kas sykį “mumpsais” sirgo, 
tas antru kart tąja liga ne
serga.

Simptomai. Nuo užsikrėti
mo iki simptomų pasirody
mo ima apie trejetą savai
čių. Iš pradžių ligonis tru
putį karščiuojasi ir jaučia
si nelabai gerai. Vėliau su- 
tinksta viena pusė pažan
dės ir po ausia skauda. Su
tinimas plinta po smakru, 
o kartais ir kaklas sutinsta. 
Praslinkus vienai dienai, o 
kartais net po penkių dienų 
ir antroji pažandės pusė su
tinsta. žiojantis ar žiovau
jant, skauda. Pasirgus sa
vaitę, visi simptomai pa
laipsniui išnyksta, jei kokių 
nors komplikacijų neįvyks
ta.

Komplikacijos. Nuo 20 iki 
40 nuošimčių sergantiems 
“mumpsais”, liga nuslenka 
į lytinius organus. Tuomet 
padėtis yra labai skaudi ir

VYRAI IR MOTFRYS

VYRŲ ARBA MOTERIŲ 
GRINA DEKORATORIŲ 

IR LINERS 
Puiki mokestis.

GRILL CHINA CO 
3918 W. Roosevelt Rd.

SACramento 4354

GERA PROGA!

BARGENAS — Priverstas dėl svei-' 
katos parduoti 2 fiet,ų po 4 kamba
rius namą.. 2 "karam garadžii,. Tiktai 
J3.300.00. SAVININKAS — 2302 W. 
23rd St.

MOTERŲ
PRIE

Lengvų Kepykloje

DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA

A.&P.
BAKERY

4248 W. 47th St.
(47th St. basas iki durių) 

TEL. — VIRGINIA 0606

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

rimta, nes lytiniai organai 
gali sugesti ir žmogus pa
tampa nevaisingu. Antra 
sunkoka komplikacija, tai 
apkurtimas, nors tai gana 
retai pasitaiko, bet visgi pa
sitaiko. Kita komplikacija 
kartais įvyksta, tai smegenų 
plėvių uždegimas, nuo ko li
gonis kartais miršta, arba 
paralyžius. įsimeta. Dar vie
na komplikacija po “mump 
sų” kartais įvyksta, — tai 
blužnies uždegimas, nuo ko 
labai viduriai gelia ir nepa- 
tyrusieji mano jog tai yra 
appendicito ataka. Yra ir 
kitokių komplikacijų po 
“mumpsų”, bet jos gana re
tos ir neapsimoka čia jas 
minėti.

Gydyti sergančiuosius 
“mumpsais” reikia stropiai 
idant apsaugojus nuo sun
kių bei nemalonių kompli
kacijų.
Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas P- W. — Ne 
visiems rūkoriams, bet kar
tais pasitaiko, kad nuo per- 
didelio cigarų rūkymo au
sis apkursta. Ir jei tamstai 
ausų specialistas pasakė,

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 MILWAUKEE AVĖ.

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

kad girdėjimas susilpo nuo 
cigarų, tai gali jam tikėti.

Klausimas: — Esu 43 m. 
Tonsilai išimti jau 7 metai. 
Vargstu su gerkle per du 
metu, dažnaį prisidaro skre
plių burnoj, — labiausia nak 
ty. Rytmety pridŽiūna ir ne
galiu skreplių nei nuryti, 
nei iškrankšti. Jaučiu, kad 
tie skrepliai atsiranda kai
rioje pusėje, viršuje gomu
rio. Nosis neužsikimšus, kvė 
puoju gerai. Kvapas atsi- 
duodąs. Nieks neskauda. Ir 
žiemą ir vasarą jaučiuosi 
vienodai. Ar pavojinga il
giau laukti ? K. S.

Atsakymas K. S. — Ne
pavojinga, tik nemalonu. 
Gal būt, kad viduriai tinka
mai nevirškina. Taipgi gali 
būti, kad yra chroniškas 
pharyngitis, nuo chemiškų 
ar kitokių dulkių ir 1.1. Pa
mėgink gerti šilto oranžeido 
(orandžio sultis ir karštas 
vanduo) pirm eisiant gulti 
ir kas rytmetį; jei nuo to 
nepagelbės, tai ir nepakenks.

Atsakymas J. Ž. — Berei- 
kalo tamsta pyksti ant dak
tarų, kad reikalui esant sun
ku prisišaukti. Praėjo tie 
laikai, kad ant “švilptelėji- 

' mo’ ’ galima buvo tuoj gau- 
, ti ir taksi, ir plumberį, ir 
daktarą, ir viską... Kai me
dicina bus suvalstybinta, kai 
daktarai pataps tokiais pat 
valdininkais kaip “postmast 
ers”, tuomet su patarnavi

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
už 4-tq nuošimtį.

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

BENDROVE SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO IR PASKOLOS BENDROVE yra pasi
ryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETERANAMS PASKOLOS būdu padėti Ve
teranams įsigyti naują arba seną namą, statyti naują arba remontuoti da
bartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights 
patvarkymus.
Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra pilnai patyręs ir kvalifikuo
tas visiems Veteranams šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavimą.

VISI VETERANAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St. Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

mu ligoniams bus dar blo
giau, ir pilietis jokio pasi
rinkimo neturės.

Atsakymas O. N. -- Lū
pas išberia dažniausia ne 
tiek nuo “šalčio”, kiek nuo 
blogų vidurių. Išbertas lū
pas geriausia yra tepti su 
kamforinio spirito ir glice- 
rinos mišiniu. Vidurių ligų 
yra visokių visokiausiu, tad 
tamstos viduriams nieko pa
tarti negaliu, — kreipkis as
meniškai pas daktarą. Au
syse ūžesį kartais galima 
pagydyti leidžiant po oda 
tūlus vaistus. Be daktaro 
nurodymo jokiais chemika"-

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTU. PŪSLES, SOCIALUS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Men Jau pagelbėjo™ e t Akut r nitams, 
kurta kentėjo dėl NTCRVTftKTTMO. f)T)- 
OR. KRAUJO, MAUKU. IR PRIVATI- 
NTŲ LIGŲ. Gydome Alaplnlmo kanalo 
punegalavtmuR. nutekėjimus, pertenku 
vertimą, tuštinti pūslę, nuolatini kėllmą- 
al nakčia Iš lovos.
FI7.INP. TR FLPOROSKOPISKA 

MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 
ŠLAPIMO IŠTYRIMAS

VISKAS TIK UŽ $3.00 
PILĖS (Hemoroidai)

IŠGYDOMA MTStl SAFGIF MKTODD 
HR OPERACIJOS

X-RAY EGZAMINACIJA
BH SKAUSMO

BE PTOVTMO. BH DEGINIMO. 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 8

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampan Adams—?efitaine Aukšte 
VALANDOS: Nu! 9 ryto Iki 8 Vakare 

Sekmadieniais nuo 10 Iki I.

EARCOTIT
VTENTNTEIJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

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

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

lais, net ir su druskos skie
diniu, nepatariu, — nes kas 
vienai yra gera, tai kitai 
gali būti kenksminga, — 
bet plautis su tyru karštu 
vandeniu tai nepakenks.

INCOME TAX 
Patarnavimą
Suteiks Jums

Pirmiau Buvęs

Deputy Kolektorius
Prieinamos 

Specialės Ratos 
Biznieriams 

Ir Namų 
Savininkams

W. Pytlowany
1601 Milwaukee Avė
Fairfield Sav. ir Loan Ass’n 

name

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ

Dirbti prie rakandams apdenga- 
lų. Laikas ir pusė už viršlaikį, 
apmokamos atostogos. Pastovūs 
darbai.

CERMAK SLIP COVER CO 
2125 S. Michigan Avė.

TEL.—<CALUMET 6710

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Labai suklys tas, kurg sau 
draugo ieško puikiuose rū
muose arba puotose. — Se- 
neca.

25 DARBININKŲ
PRADINft MOKESTIS 93% c. Į VALANDĄ 

ALGOS PAKftLIMAS PO 36 DIENŲ DARBO
PREMIJA DIRBANT NAKTINĮ SIFTĄ 

Kreipkitės į SAMDYMO OFISĄ nuo 8:30 
ryto iki 5 pp. kas dien išskynus šeštad.

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

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.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRDEND 

2834 South Oakley Avė. Chicago, Illinob
Published Daily, ezcept Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A mcmber of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Melams ............................................................................ $7.00
Pusei metų .......................  4.00
Trims mėnesiams ......................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ......................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ........................................................... .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieagoje:
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 neprisiunčlama 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, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Enbered as sccond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Pasižvalgius Politikos Laukuose
Vakar dienos Chicago Daily Tribūne tilpo editoria- 

las, kuris pavadintas: “What is to be? War or Peace?” 
(Kas turi būti? Karas ar taika).

Dabar yra proga, su tarptautiniu pasielgimu, nusta
tyti taikos kelius arba yra ruošiamas kitas karas. Ap
sileidimas arba klaida .sprendimuose, arba remiantis 
lengvapėdiškumu ar veidmainyste, gali pasireikšti blo
gis kaipo nusikaltimas prieš žmoniškumą.
SENAS GINČAS •

Rusijos ir Didžiosios Britanijos laikysena dabar grą- 
sina pasaulio taikai. Jų ginčas yra senas. Jo atgaivi
nime britai kai ką netenka. Jų imperija turį kritimo 
ženklus. Rusijos sugrįžimas į imperializmą turi stipru
mą, jėgą ir akiplėšiškumą ir rodos apgalvotą planą. So
vietų Rusijos Sąjunga yra arogantiška ir provokuo
janti. kartais kvailai, o kartais protingai. Ji siekia 
ginčų. Jos komisarai ir kalbėtojai yra kovoją ir įžei- 
džiantieji. Kur tik Sovietų Rusija laimi teritorijas, ji
nai uždeda brutališką valdžios formą. Tarptautiniuose 
santykiuose ji naudoja pagalį (bludgeon) vienoje ran
koje, o adatą kitoje.
KAIP PRIEŠ MUNICH

Rusija sukūrė tokią padėtį, kokia buvo sukurta Hit
lerio prieš Munich. Tokia padėtis iššaukia baisų nusi
stebėjimą ir jaučiama baimė. Sovietų metodai tarptau
tiniuose santykiuose panašūs nacių metodams. Ten yra 
tas pats troškimas užgesinti mažų tautų gyvybė, o 
nuduodama susirūpinimas jųjų laisvėmis. Tai nėra 
taktika tautos, kuri siekia taikos. Britai yra atviras 
taikinys atakai. Jų imperijoje yra sukilimas, jų repre- 
syvinės priemonės nėra nei sėkmingos nei išaiškinamos. 
KOKIA MŪSŲ PADĖTIS?

Mūsų pozicija tuose dalykuose nėra pagirtina. Laike 
karo mes nešėm laisvės šviesą. Dabar mes esame su
čiupti nelygumuose ir nusikaltimuose, tiek daug jų 
esama, kad yra sunkenybė eiti tikruoju veikimo keliu 
ar pasiaiškinti dėl tų dalykų.

Kada tik vietos gyventojas šauna į anglą, jis gali 
paliesti amerikietį kareivį. Kur tik yra Rusijos pries
paudos veiksmas rytinėje Europoje ar Azijoje, ame
rikietis yra randamas pakraštyje (ant briaunos) arba 
rėpliojant iš po ten.

Yra sukurta taikai įgyvendinti organizacija, bet jos 
veikla nėra dar džiuginanti, kartais jos veiksmas net 
gėdą iššaukia.
KAIP GIMĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA?

Jungtinių tautų organizacija gimė intrigose, godu- 
lystėje ir veidmainystėje. Jos čarteris yra specialinės 
privilegijos dokumentas. Dokumento vedamoji mintis 
(keynote) yra įtartina. Tikslas yra sulaikyti nuo teri
torijos invazijos, trukdymas laisvės ir nugalėjimas šal
tinių. Pirmojo suvažiavimo ir saugumo tarybos pre
tenzijos sudužo. Nebuvo priimta su pagarba prašymai 
dėl atstatymo teisių ar išnaudojimo pataisymai. Kon- 
I rolės vyrai huto susirūpinę kaip prasiskinti sau kelią 
iš moralinių sunkenybių ir išsaugoti savo nesugadin
tus veidus. Jeį pagrindinės (vyriausios) tautos pasi
liks tuo, kuo jos yra ir elgsis kaip veikia, tai UNO 
(Jungtinių Tautų Organizacija) pasiliks tuo, kuo ji
nai yra. Jos intencijos nepakils virš jos kūrėjų.

Beveik kiekvieną dieną nauji baisūs atsidūsimai ir 
nauji išsiveržimai apsireiškia pasaulio sumišime. Nieko 
nedaroma,, kad suraminti arba juos sustabdyti. Tikrai 
tai negali eiti be dabartinės užimtos pozicijos kurso. 
Tai yra kelias į karą,. Ateinantis karas negali būti su
laikytas pasakymu, kad tai nepakeliama, kad jis iš
naikins civilizaciją arba kad jis atneš pabaigą žmogui. 
Atrodo, kad karingai nusiteikusios vyriausybės apie 
tokius pranašavimus ir nemąsto.
KAS DIKTUOJA ŽMOGAUS VEIKSMUI?

Gėda, kad vyriausybės nužengė į žeimimo lygį tuo 
laiku, kai reikia gero ir garbingo vadovavimo. Pasau
lis yra blogoje padėtyje. Nežmoniškumas, neteisybė ir 
neapykanta diktuoja, žmogaus veiksmams. Taika yra 
išjuokta. Masių vergija ir masių badavimas yra mato
mi faktai.

Jei mes negalime sukurti sąlygų, kuriose taika yra 
galima ir tikra, mes geriau numeskime paduškas (pa
galves) nuo savo galvų ir žiūrėkime į pasaulį koks jis 
yra.

★
Raudonas Maršalas Suruošė Bankietą Berlyne

Praeitą savaitę raudonas maršalas Zhukov suruošė 
didelį bankietą keturiasdešimt penkiems vokiečių poli- 
tiniems vadams sovietijoje.

Jie buvo komunistai, socialistai ir krikščionys de
mokratai.

Dalinai pastarieji (krikščionys demokratai) yra pa
raudonavę katalikai ir protestantai.

Ten buvo caviar ir šampano kiek tik nori, ir kitų 
dalykų, kurių nebuvo matyti ant stalo Berlyne nuo 
pat karo pradžios.

Ten buvo kalbų iš abiejų pusių, skelbiant šiltą drau
giškumą ir artimesnį bendradarbiavimą tarp naujos 
Vokietijos ir komunistiškos Sovietų Rusijos.

‘Mes nesame tarp nugalėtojų, bet tarp draugų ’, — 
pareiškė vienas vokiečių vadas.

Vokietija, arba mažiausiai pusė Hitlerio Trečiojo Rei
cho, yra kreipiama į rytus, pagal naują vadovybę.

Šis bankietas rodo, kad sovietų rusų vadai ieško 
draugų buvusiuose savo priešuose. Tiesą pasakius prieš 
antrąjį pasaulinį karą, ir per karą, kol naciai neuž
puolė bolševikų, Hitleris bučiavos su Juozu Stalinu.

Praeitą savaitę įvykęs bankietas Berlyne yra reikš
mingas keliais atžvilgiais. Jis ypač yra reikšmingas 
tuo, kad sovietų rusai gaudo žuvis drumstame vande
nyje.

★
Kalbama Apie Sukilimą Jugoslavijoje

Balkanai yra sovietų pavergti.
Istanbul, Turkijoje, vasario 24 dieną, buvo kalbama, 

Jugoslavijoje visuotinas sukilimas įvyksiąs “artėjant 
pavasariui”. Apie tai buvo kalbama tuose sluoksniuose, 
kurie turi artimą ryšį su Balkanais.

Buvęs jugoslavų armijos oficieris pasakė: ‘‘Jau ne
besą jokios paslapties, kad audra kyla Jugoslavijoje. 
Maršalas Tito griebiasi žiaurių priemonių. Naujos ru
sų kariuomenės atvyko į Belgradą ir kitus miestus.

“Jugoslavai išvarginti teroristinio rėžimo verčiau be
velija mirti, negu tęsti tokįj buvimą; jugoslavai nusi
statė įvykdyti desperatiškas pastangas, kad patys iš
silaisvintų’ ’.

Kad Jugoslavijoje vyksta kas tokio nepaprasto rodo 
ir kiti šaltiniai. Daugelis jugoslavų, esančių Istanbule, 
pareiškė, jog jie gavę neseniai keletą laiškų iš Jugo
slavijos, visi laiškai turi reikšmingus žodžius: ‘ tikiuos 
jus pamatyti čia Velykų šventėse”.

Slaptas pranešimas iš Bulgarijos atskleidžia, jog 
Bulgarijos patriotai gavę žinią iš Jugoslavijos, prašant 
juos paremti pasiruošiant taip pat sukilimui.

Taip pat atskleista, jog gera. Draja Mihailovitch. ju
goslavų chetnikų vadas, pagyvino savo veiklą ruošian
tis sukilimui. Jo nauji vyrai padidino savo atakas prieš 
geležinkelių susisiekimą. Traukiniai yra sulaikomi ir 
visi ginklai, pinigai ir prekės yra atimama.

Taip pat pranešta, jog trys jugoslavų armijos, kurios 
turi stovyklas Ljubljankoje, Saravėje ir Skoplėj, yra 
pilnai kariškoje aprangoje. Toms armijoms pavesta 
saugoti Italijos ir Graikijos rubežių apylinkės.

Komunistai sučiupti traukiniuose yra nušaunami. 
Valdžios pareigūnai pudidino sargybas prie traukinių, 
einančių per rytinę Serbiją ir Bosniją, kur gen. Mihai
lovitch kontroliuoja plačias apylinkes.

Kariuomenių stovyklos randasi Novisadoje, Belgrade 
ir Zagrebe saugoti Bulgarijos ir Vengrijos rubežius.

★
0 Kaip Sovietų Rusijoje?

Vienas Chicagos komunistų laikraštukas parašė aną 
dieną, kad “nors Ispanijoje uždrausta streikuoti ir už 
streikavimą aštriai baudžiama, bet pastaruoju laiku 
toj šalyj įvyko visai eilė stambių streikų”. O kaip su 
streikais Sovietų Rusijoje, ten darbininkas kaip koks 
vergas turi dirbti valstybei, jokio streiko negali su
kelti, nes darbininkas prispaustas visokių slaptų agen
tų.

Amerikos komunistai dažnai giria Rusijos ‘‘rojų’’, 
bet nė vienas į bolševikišką “rojų” nenori važiuoti.
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Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO *

=<ŽJ
(Tęsinys)

Kauno apylinkėse kilo pa
nika. Vokiečiai smarkiai žy
giavo prekin. Rusai tik spė
jo trauktis. Gyventojai be 
atodairos vejamį iš savo na
mų, kur buvo kasami apka
sai, rengiamas mūšiui lau
kas. Namai, kliudę strategi
jos reikalams, deginami, so
dai — kertami. Gyventojai 
ant greitųjų maža ką galė
jo sustverti išsivežti, o to
kioj panikoj ir susiorijen- 
tuoti sunku. Vienas ūkinin
kas, užsikinkęs arklius, į- 
vertė į briką didelę duon
kepę vietoj brangių daiktų 
ir, susimetęs vaikus, skubė
jo iš namų, nes per jo ūki 
kasami apkasai.

Zieniaį dar vis gaišo, ran
kiojo kas brangesnio, gaudė 
ir metė į briką žąsis, vištas, 
kad kelyj badu nereiktų 
mirti. Užpakaly prisirišo dvi 
geriausias karves ir įsikin
kė ketvertą arklių. Kitus vi
sus gyvulius paliko paleis
tus Dievo valiai.

Jiems besiruošiant prasi
dėjo smarkūs šovinių spro
gimai. Prie dunksėjimo jie 
jau įpratę. Mergaitės, dėl 
kurių jie labiau bijojo negu 
dėl savęs, nuo pavojaus pra
šalintos, už tai netaip sku
bėjo iš namų bėgti, kaip 
pernai. Dunksėjimai dažnė
jo. Jų ūkį jau užėmė ka
riuomenė ir juos išvijo lau
kan. Kai sviediniai pradėjo 
kristi į gražiąją kampinę, o 
skveldros sproginėdamos taš 
kė Jesios vandenį, Zieniai 
užkirto arkliams po botagą 
ir suspausta širdimi, verk
dami išvažiavo iš savo ūkio.

Vieškelyj vežimas varė 
vežimą. Tai nelaimingos ka
ro aukos — tremtiniai. Ve
žimuose girgsėjo žąsys, ku
dakino vištos, raudojo mo
terys, nuolat atsisukdamos 
dar kartą pasižiūrėti į už
pakalyj paliktas savo taip 
sunkiai susuktas gūžteles, 
kurias vargu daugiau bepa- 
matys. Gyvuliai ir tie, ro
dos, suprato ištikusią nelai
mę ir klusniai ėjo keliu, pir
ma vežimo varomi.

Mažesnieji ūkininkai, tu
rėję daugiau savos šeimy
nos, varėsi visus savo gy
vulius kartu. Zieniai buvo 
perseni, kad pajėgtų patys.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžiui!, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

I r jvalrlus kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
už Jum n Prieina
mas Kalnai 1

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKKB 

JEWELBY — HUSIO 

4213 ARCHER A VENDE 
Phone: LAFAYETTE 8615

Savos šeimynos teturėjo tik 
tas dvi dukrytes, kurios jau 
dabar turėjo būti Maskvoje, 
o samdyti žmonės, išskyrus 
seną auklę, kuri važiavo 
kartu su jais, iškriko po sa
vas gūžtas.

Vieškelyj tremtinius susi
tiko kariškis, kuris įsakė 
visiems važiuoti po Jėznu ir 
laukti kol pereis mūšiai po 
Kaunu. Kas nori grįžti at
gal, neturi važiuoti per Ne
muną, o likti šioj jo pusėj
— isake griežtai.

Tremtiniai važiavo žingi
ne. Skubintis nebuvo nei 
kur, nei ko. Privažiavę gi
rią, visi sustojo pusiaukelėj 
pasilsėti, gyvulius pasišerti 
ir patys pasimaitinti. Na
kvojo gražią naktį girioje, 
įsitaisę palapines, arba kur 
klojimuose pas ūkininkus, 
kurie nemušiu vietoje. Val
gyti nesivaržė. Kam taupy
si! Gal ryt poryt ir jų pa
čių ant svieto nebus ir gy
vulėlius atims neprietelius 
pavijęs. Suvalgę atsargą, 
pjaunasi kas antį, kas par
šiuką, net meitėlį. Čia pat 
mėsą susūdo ir kepa ar ver
da prie užkurto laužo. Per- 
nakvoja, pavalgo ir vėl va
žiuoja. Gyvuliams naujo pa
šaro ieškosi. Paleidę į ne
pjautą lauką, ganosi.

Darbštūs, rūpestingi Lie
tuvos gyventojai pavirto 
bastūnais — klajoja po lau
kus, savo gražius namus pa
likę.

Kol mūšiai buvo dar kiek 
tolėliau — netaip baisu. Bet 
kai pas Kauną atsiųsta gar
sioji “Berta”, ir kai toji pra
dėjo mėtyti savo sviedinius,
— langai skambėjo visoj a- 
pylinkėj.

Dar Zieniai nebuvo nuva
žiavę ir poros varstų nuo 
savo ūkio, kai sviediniai pra 
dėjo kristi jau į jų laukus, 
ištaškydami visa, kas jiems

pakeliui pakliūva, ir aumai- 
šydami medžius, tvoras, net 
namus su žemėmis. Ypatin
gai baisus vaizdas naktį: 
tai vienoj tai kitoj vietoj 
parausta dangus. Naujas 
gaisras, švysčioja prožekto
riai. Žybsi gaisrų ugnys. 
Švilpia lekią sviediniai, dunk 
si šūviai, traška kulkosvy
džiai, būmsi bombos.

Kartais koks didelio svie
dinys atlekia arčiau trem
tinių minios. Žmonės, kaip 
musės, prigula ir laukia dau
giau.

Ir bėgo toliau nuo mūšių.
Staiga kažkas prašvito. 

Atsisuka: dega, liepsnoja 
naujoji Zienių grįčia. Už
siėmė ir svirnas. Ir kitos 
trobos. Zieniaį nustojo są
monės ir žiūrėjo, kaip į pa
prastą laužą. Tik pagalvoti! 
Viskas, viskas liko ten. Per 
pusvalandį ugnis sunaikins 
visa tai, ką jie taip ilgai ir 
sunkiai dirbo taupydami.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE “DRAUGĄ 1

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELKY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7287

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketverto vak. 7:00

rZ
1922 1946
ELMER KOLB and ASSOCIATES

Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?
Mes pagelbėsime jums su jūsų čių metų INCOME TAX reika

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

ELMER KOLB and ASSOCIATES
168# W. «th STREET TEL. YARDS 6165—1881 

VALANDOS: nuo 9:30 ryto iki 9 vakare

[ SpecialusĮPranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:

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

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

3) AUTOMOBILIAMS APDRAUDA (Public Ldability 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: Plrinad. ir Penktad., 9 iki 5 

Antrad. ir Ketvirtad., 9 Iki 8
Trečiad. ir šeStad.. 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Pres.
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Antradienis, vas. 26 d., 1946 LUOA8, CHICAGO, CLLlNOIB

CHICAGOJE Šelpimo Draugija I
Vokietijoj Ir Austrijoj

Jaunas Biznierius Ne" York (laic> -
pradėjo savo darbą Conunis- 
sion of the ‘‘Lithuanian Ca-Cicero. — Negalima pra

leisti nepaminėjus Šv. An 
tano Draugijos jaunų, čia 
augusių ir mokslą ėjusių,
““vienas jų dabar įsteigė <>»"*» Tarpdiecezinės Kau- 
biznį. restoraną adr. 1245'/. I n° Seminarijos rektorius I, o

ritas” in Germany and Aus-
1 tria. Komisijos galva yra 
kun. dr. Pranas Petraitis

Cicero Avė., t. y. Louis J. 
Žukas. Jisai yra pasižymė
jęs lietuviškam veikime, y- 
ra •‘Draugo” skaitytojas ir 
rėmėjas katalikų darbų. Jo 
žmona taipgi Ciceroj augu
si, duktė žinomo veikėjo An
tano Lazdausko. Augina šei
myną.

Paremkim jauną lietuvį, 
naują biznierių.

A. V alančius

komisijos nariais — dr. E- 
duardas Turauskas (buv. 
Lietuvos Užs. Reik. Minis
terijos Departamento direk
torius) ir kun. dr. Mykolas 
Ražaitis (buv. Vilkaviškio 
Kun. Seminarijos profeso
rius), kun. dr. Vytautas 
Mankeliūnas (buv. Tarpdie
cezinės Kauno Seminarijos 
profesorius), tėv. Antanas 
Kazlauskas, MIC., ir dr. Do
mas Jasaitis (Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Vyr. Val
dybos pirmininkas). Komi-

PAKORŲS YAMASHITĄ Nė Mokyklos 
Negauna Stiklo

SPORTAS
Vėl Risis "Angelas”Ne« York (LAIC) — So

vietų kontroliuojama spau- Trečladlenįi kovo 27 d.,
da, rašydama apie mokyk- Aahland Auditorijoje (Ash- 
las Lietuvoje, praneša, kad land Blvd jr Van Buren) 
yra didelių sunkumų su pa- j jyyks nepapraatos ri8tynės. 
taisymais karo sunaikintų | Iagarsėjęs ■•Angeles” (Mau- 
patalpų. Pav Raseinių gim- j rice susikiDg tvir.
nazijos pata pas remontuo- įįausįu jr geriausiu negrų 
jant kalkių ir cemento dar rlsUlrJ See|je Samara Pa8. 
pavyko gauti privačiai; gi, tarasia fi2l8tal atžvi,giu pri. 
vinių beieškant, reikėjo siek ■ mena graikų >tatulą _ jo
ti net i mų. O stiklo iš-: kanas yra nepaprastai to- 
dauzytiems mokyklos lan- bulai išvystytas 
gams pataisyti — negauna

Lt. Charles Rexroad atli- j nei Vilniuje. Dėl to. Rasei- Be to> risis *4 vakarą Abe 
kęs egzekuciją — pakoręs nių gimnazija ilgesnį laiką 
pirmą Japonijos karo kri- turėjo pasilikti Betygaloje, 
minalą Lt. generolą Tomo- šis, kad ir smulkus prane-

Coleman, Don Martin, Joe 
Marsh, Harold Starr ir kiti.

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM(i
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 Ilalsted)

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

yuki Yamashitą. Jis yra da
bar oficialus U. S. Karo Teis

šimelis, parodo kaip daly
kai tikrovėje Lietuvoje sto-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pranešimai
Keistučio Klubo valdybos 

susirinkimas įvyks kovo 1 
d., 8 vai. vakare, adresu 
2417 W. 43 St. Pageidauja-? Aukas pinigais
ma, kad ir komisijų nariai { sįųSti adresu: Schweizeris- u i L ’ I '
atsilankytų. Regularis klū- che Caritas Zentrale Luzern, NeVdnOK jVdK|ČllŲ 
bo susirinkimas įvyks kovo Marįanhilfe gasse 3 (Posts-
3 d., Hollywood svetainėj i check VII-1577 Luzern), i

M. Kasparaitis, fin. rašt. ■ pour la Caritas Lithuanien- j 
-------------------- ' ne, Switzerland.

mo Pacifikė kriminalistų ko- [ vi. Viskas kita — skambūs 
rikas. Už kiekvieną egzeku-. žodžiai ir akių dūmimas, 
ciją gauna $200. Prieš pa- I --------------------

sija veikia Apaštališkojo šaukiant į kariuomenę, jis 
Nuncijaus Msgr. Philippo buvo vienas sargų St. Quen- 
Bernardini žinioje. Lėšas ga- I tin federalio kalėjimo, 
vo iš Šv. Sosto. (Acme-Draugas)

Aukas pinigais galima

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
A.

JOKŪBAS
A.
JOCIUS

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus susirin
kimas įvyks antradienio va-

Pašalpos daiktais siųsti-
nos: Kreuzlingen BF., Trans

i • n* j r-a • > portfirma Hager for Com-karą. vasario 26 d. Draugi- ^įssion the .<Lith.janian
jų išrinkti atstovai malonė
kit atsilankyti. Valdyba Caritas’'

Austria.
Šiaip susirašinėjimams ad 

Marąuette Park Namų Sa- resas: “Caritas Lithuanien- 
ne”, Kreuzlingen, Traube am 
Zoll Zwitzerland.

vininkams žinotina, jog va
sario 28 d., parapijos sve
tainėj turėsim susirinkimą 
su vaišėmis. Sausio 20 d. tu
rėjom parengimą. Liko gra
žaus pelno, tada valdyba ir

in Germany and

Komunistų Spauda
New York (LAIC) — Vil- 

komisija nutarė savo narius • niaus radio žiniomis, sekan
ti periodika tebeleidžiama 
Lietuvoje šiais metais: Tiesa 
(viena Tiesa skiriama suau
gusiems, kita — komjauni- 
mui), Sovietskaja Litva (ru
sų kalba) ir metraščiai Jau
nimo Gretos, Tarybų Mo-

Dažnai garbę gaiima nu- kykla, Komunistas, Agitato- 
sipirkti gudrumu, bet ger- ^ų Bloknotas ir eilė kitų

sekančiam susirinkime pa
vaišinti. Bus gėrimo ir už
kandžio visiems seniems ir 
naujiems nariams. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Julia Gricius

bimą niekados. rusų kalba leidinių.

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

A. A.
PFU ERNEST B. KAMINSKAS 

(U. S. Army).

Jau sukako vli-neri metai, kai negai
lestinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mūsų mylimų sūnelį Ir brolį a. a. Ernest. 
kuris paguldė savo gyvybę sulaukęs 23 
metų amžiaus už Tėvynę- kovos lauke.
Vokietijoj.’. Kovo 1 d., 1945 m.

Nors laikas tęsiasi bet mes jo niekados negalėsime užmiršti 
lari gailestingas Dievas suteikia, jam amžinų atilsį. Mes, atmindami 
jo liūdna prasišalini mų iš mūsų tarpo_ užprašCme gedulingas tre
jas šv. Mišias Ketvirtadienį.. Vasario 28 dienų, 7:00 — 7:45 it* 8:30 
vai. švento Amano parapijos bažnyčioje. Cicero. 1)1.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti šv. Mi
šių pamaldose ir su mumis pasimelsti už a. a. Ernesto sielų.

I’o šv. Mišių visus prašome susirinkti į namus ant gedulo pus
ryčių, 1619 Šo. 491h Avė.. Cicero. III.

Nuliūdę: Tėteliai. -įlįst iuas ir Emilija Kaminskai, luulis Ihiniel 

ir jo moteris (onstanee, Sesuo (Slstcr .Maricldn) ir Visos Kitos Gi

minės ir Draugai.

r^=

Income Patarnavimas

%

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

“Muskulų Skausmų”.
. Vartokite . . .

HEALTH KESOKJL M1NEKAL 
BATH DRISKĄ

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 J —

Bath Products Co<
Laboratories — Chicago, III.
Southsaidiečlal kreipkitės J VNION 
DIll'G CO.a 3459 S«. Halsted St.

INCOME T A X 
SĄSKAITAS

Pildo Paliuosiiotus Karo Veteranu.-.

PRANAS 
SALEMONAVICIUS 
3251 S. rialsted St.

VIC. 1947 — arba — 1)OK. 1850 
Raštinė atdara nuo 9 ryto iki 9 v.
Taipgi suteikia Dalinio Ištiko 
KNYG VEDYBOS Patarnavimų, 
nuo $1.50 j savaitę ir aukščiau.

B. A. L A C H A W I C Z 
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

Kenčiamieji nuo senu. atdaru 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet

:^1

★ ★ ★
Speciališkai Del Biznierių, Namų Savininkų, 

ir Darbininkų. Atsineškite Uždarbio Raštukus.

AUGUST SALDUKAS
4038 Archer Avė. . . . Chicago 32, III.

TELEFONAS: — LAFAYETTE 6719

: ATYDA s
j m

Taisome

! REFRIGERATORIUS ’
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

I '
į DARBAS GVARANTUOTAS |j

SCIENTIFIC
REFRIGERATIONI
________________

į 6258 5. Ashland Avė. Į
| GRO. 1983 — TRI. 0073 I
I į

I

Gyveno 4137 S. Rockwe!l St. 
mirė Vasario 24 d., 1 946 m..

2:40 vai. ryte., sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoj--. Kilo iš 
Raseinių apskričio. Nemakščių 
parapijos, Lygių kaimo. Ameri
koje išgyveno ilgus metus

Paliko dideliame nuliūdimte: 
sūnų Charles ir marčių Rose;
2 dukteris Tierniee Milkeris ir 
žentų Stanley ir Esther Burk:
5 anūkus: 3 seseris Sofijų Bi- 
liauskis. Antanina Valančius ir 
Juzefų Koneskis ir daug kitų 
giminių, draugi,i ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje — 1 646 W. 46th St

Laidotuvės įvyks ketvirtad 
Vasario 28 d.. 1 94 6 m. Iš

koplyčios 8:30 vai., ryto bus 
allydėtas i f'v. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, kurioje ivvks 
gedulingos pamaldos už velio- 
tiio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas i šv, Kazimiero kapines.

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

\u1iū<lę: Sūnūs Dukterys.
Ha i t i. Žentas, Anuk’l, Seserys 
ir Visos Kitos tiimi-ės.

Ipiidot.. direkt. I. J. Zolp 
Telefonas YARds 0781.

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

41. C. AILEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

NULIŪDIMO
' H 

< VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

GART, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PETK
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MR. NELSON •
— Savininko —

St. Gasimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

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 finansiškam stoviui prieinamas!

žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
BEGULO Glnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
senu. atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
pražaltnančlos'y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poils) ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras ir skau
džias žals 

das. Vartokite JJ irgi skaudteme 
nudegimams, AųAų ir sutrūldmų 
prašallnlmul, ir kad palengvinti 
Psort&sls niežėjimą. Atvėdina va
dinamų Athlete’s Foot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrftklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

L.BGULO OINTMENT parsi
duoda po ė 1.0O, 4.75, Ir 8.09.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog p—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, 111.

I ■ '

I -'89-1
k 6

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)“

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

.AMBULANCU 
Patarnaujami 
dicnąirnaktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

L. L. BUKAUSKAS
L10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PUUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L1TUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

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

Telephone YARds 1419 <

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St.___________ Phone YARds 0781

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

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270
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CHICTTOO, ILtartuiS
454-se vietose

Yra kritusią Amerikos kareivių
SUDARYTI PLANAI JŲ LAVONUS PERGABENTI J 
AMERIKA IR ČIA PALAIDOTI

Laikraštis “San Francisco 
Chronicle” pranašia, kad U. 
S. kariuomenės vadovybė tu
ri paruošus planus parveži
mui namo lavonų visų Ame
rikos karių, kurie yra kritę 
visuose pastarojo karo fron
tuose. O tų vietų, kur mūsų 
kariai kovėse, kaip laikraštis 
rašo, yra —
454-RIOS 86-SE ĮVAIRIOSE 
ŠALYSE

Kongresui užgyrus planus 
ir autorizavus karo vadovy
bę imtis žygio, pirmas pa
ruoštas tam reikalui laivas 
išplauktų iš San Francisco, 
Calif., balandžio 1 dieną. Po 
to kas mėnuo po vieną laivą 
iš San Francisco ir New 
York plauktų į įvairius kraš
tus, į įvairias salas paimti 
surankiotus lavonus, šis dar
bas, sako, bet gi būtų labai 
ilgas; jis tęstųsi net 18-ką 
mėnesių.

Apskaitoma, kad vyriausy
bei šio plano vykdymas kai
nuotų iki 500 milionų dole
rių.

Parvežtų laivais iš uostų 
lavonams išvežti būtų specia
lūs traukiniai

Štai, delko brangesni 
gėrimai

YVashington, D. C — Iždo 
Department’as paskelbė, kad 
federalė vyriausybė pernai 
už svaiginančius gėrimus 
(degtinę, vyną ir alų) taksų 
surinko du bilionus ir 370 
milionų dolerių, arba $286,- 
500,000 daugiau, negu 1944 
metais.

Vasario 16 aukos
(Tęsfhys)

Po $4.00: A. Budavičiutė, 
V. ir D. Petrauskai.

Po $3.00: Teodora Abraš- 
kienė, Klementas Grigonis. 
Adam Valauskis, K. ir M. 
Aleksiunas, Zigmas Jankū
nas, N. N., A. Daugirdas, F. 
Putris.

Po $2.00: Agnės Alexan- 
der, George Bag, J. Butku- 
nas, A. Dargis, J. Galkantas, 
J. A. Gilvis, Pp. Guchius, 
Jonas Juknis, M. Rančius, J. 
E. Kuchinskas, J Kundrat,
V. Mereckis. Miščikaičių 
šeima, A. N., A. Pakeltis, J. 
Puplesis, M. Samolis. Char
les Shukes E. F. Sutkus, B. 
H. Tanzegalskis, Mike Ulis,
R. L. Wells, Anna Zalpis, 
Emma Ascilla, Juozas Be
leckas, F J. čižauskas, J. ir
S. Dirda, A. Gerlauces, Teo
filija Gobelis, J. Gudaitis,
W. Kacevičia, V. Katkevičia, 
A. Kukenis, Anna Linkus, 
J. Mikšys, Vincent Mitze- 
vitch, Anna Noreik, Antanas

Ižuot mokytis, 
pikietuoįa

Tarpe 19K Irukšmadarių 
pikietninkų, kuriuos policija 
suėmė prie W A. Jonės and 
Manufacturing Co., dirbtu
vės pasirodė randasi eilė 
Chicago Universiteto stu
dentų, kurie nėra tos dirbtu
vės darbininkai, ir komu
nistų.

Dvidešimt penki policinin
kai pastatyti prie dirbtuvės 
vartų, kad laisvai galėtų į- 
eiti nestreikuojanti darbi
ninkai.

200 policijos krečia
1944 m., bal. 1 d. taksai 

ant galiono degtinės ir vy
no buvo pakelti nuo $6 iki Petrulis, Charles Radzvilas,
$9, o ant bačkos alaus nuo 
$7 iki $8.

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

I. w. ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

Visa Columbus, Ind., apie- 
linkė vieškelių policijos kre
čiama. Ieškoma piktadarių, 
kurie pašovė vieną policinin
ką, Robert Bennett iš Sey- 
mour, Ind., kuomet sulaikęs

Brazis, Pp. j jų automobilių pradėjo klau- 
Dubaka, A. j sinėti.

J. Sandarga, A. Širmulis,
M. Šveikauskas, J. Tarulis,
Paulina Varneckis, Bruno 
Yuknis, K. Zaromskis, John 
Ažukas, Peter
S. Dombro, E
Gillis, P. Granskas, J. J., j Netoli Mariau, Ind., polici- 
S. Kanapackis, F. Klikna, J jos rado piktadarių pames- 
V. Kulikauskas, P. Meisti- Į tą automobilių.
nik, B. Milius, J. Mozeris,! ---------------------
M. A. Oksas, J. Paniška, Sta-J r)auA#1z laLml! 
sys Rimkunas, J. Schlezins- nlY0<je laiVClĮ 
kas, V M. Stulpinas, Anna j Pavogti automobilių nuo 
Tamolonis, J. Uksnis, A. M. j gatvės arba garažo lengva.

REAL ESTATE PASKOLOS APDRATJDA
4*

Šampanas ir revolveris

B. Povilaiti ir draugus bėdon įvedė

Belcher, 
Avė. ir

GERK ŠAMPANO 
ARBA... ’

Bruno Povilaitis, gyv. ad
resu 10051 S. La Šalie St., 
su dviem savo draugais: 
Darrell “Butch”
11260 Champlain
Vincent Zulpo, 11444 Forest- 
ville Avė., sustojo Club Bel- 
vedire, 145 Belvidere St., 
Waukegan. “Butch” užpirko 
gėrimo visiems tuo metu 
buvusiems klube žmonėms.

“Aš gersiu alaus”, tarė 
vienas kostiumerių, Harold 
Anderson.

Už minutės jis pasijuto,

kad “Butch” laiko įrėmęs į 
jo šoną revolverį.

“Gerk šampano, arba...”, 
sugriežė dantimis “Butch”. 
Andersonui nieko neliko da
ryti, kaip tik išgerti šampa
no.
Po to vienas kostiumerių pa
vadino svečius daisais paloš
ti, o kitas nepastebėtas išėjo 
iš klubo ir pašaukė policiją, 
kuri atvykus visus tris su
ėmė. Jų automobiliuje rado 
da du revolverius, dvi kau
kes (maskas) ir tris poras 
pirštinių. Visi trys uždaryti 
į kalėjimą ir pranešta Chi
cago policijai ir FBI.

Antradienis. vas. 26 d., 1946

/ mus

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

Vyno, Degtinės ir Alaus

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. SHIMKUNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Iš Mūsų Dirbtinės

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 Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

Pinigai kvepia, vagys užuodė
Yra sakoma: “Pinigai kve- kambarį ir laukė pareinant, 

pia”. Tikrai Du banditai už- Rezultate, Wm. Farrar ne
teko ne tik visų pinigų, betuodė, kad William Farrar, 

buvusio policijos telefonų 
operatoriaus, dabar turinčio j numovė ir deimantinį žiedą.
paukščių biznį ir dalininko ,, .. .v Pinigus, sako, buvo įamkompanijos sąšlavoms įsi J
miesto išvešti, kišeniuje ran-! Pallkęs ^rn:ii mir?s sė
dasi $14,700. Kad juos gau-1Ir iki šiol juos laikė kiše- 
ti, plėšikai įsilaužė į jo niuje.

Amerikoj to da nebuvo j Nelaimingas grand

priedui plėšikai nuo piršto

Chicago Herald-American 
paskelbė duosiąs $1,000 do
vanų tam, kas suteiks žinių 
suėmimui asmens ar fir
mos, kurie pristato moteriš
kas nylan kojines juodai 
biržai (black market), ku-

Valskis, Stasys T. Žakas, Kelbet policija "negali supras- noJ m°kama
turios aukos nuo N. N. j ti, kaip namo savininkas ar- nu° * 1 1 *

Po $1.50: Joseph Ash-|ba kaimynai nejuto, nei ne
mont, K. P. Deveikis, A. Tu-I girdėjo, kuomet vagys ga- 
bavich. Į benosi iš Percy Marshall,

Į 7031 S. Harper Avė., garažo 
(Bus daugiau) j 22 pėdų ilgumo laivelį. Su-

-------------- --------------------- —------ 1 sekta, kad laivelis buvo už-
Patark ir padėk kaimynui ! dėtas ant dviejų ratų treile- tas prie Michigan ir Roose-

rio ir nusivestas.‘Draugą”

"Rikiuokitės ir

KVIESLYS

VA\\WČA\V,VČAVA’.’.WAW,

Vizitorius suvažinėtas
Mose Hopkins, iš Lock- 

port, N. Y., atvykęs į Chica
go tapo gatvekario suvažinė-

velt gatvių.

ž

Pasišvęskite"...

Ark. Jurgis Matulevičius, M.I.C.,
Marijonų Kongregacijos atgaivintojas

19-as TT. Marijonų Bendradarbių
METINIS SEIMAS 

Kovo 3 d., 1946 m.

Aušros Vartų parap. — 23 pi. ir-Oakley Avė.

Nuoširdžiai kviečiame visus: dvasiškiją, profesijonalus, biz
nierius, organizacijas, draugijas, Bendradarbius, Tėvų Marijonų 
rėmėjus, prietelius ir pažįstamus dalyvauti 19-ame TT. Marijonų 
Bendradarbių metiniame seime.

SEIMO TVARKA:
10:00 vai. ryte — Aušros Vartų parap. bažnyčioje Sv. Mi

šios ir Pamokslas. (Mišios TT. Marijonų Bendradarbių, Gerada
rių ir Prietelių intencija).

12:00 vai. — Parapijos salėje Pietūs Seimo dalyviams 
2:00 vai. po piet — Parapijos salėje Seimo posėdžių pradžia.vau " nMJ '

TT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ DRAUGIJA 
ir

TftVAI MARIJONAI

openinę
Ant Ashland Avė. prie 40 

gatvės automobiliui smogus 
į stovinti troką, žuvo Flo- 
rence Maniszko, 1254 W. 49 
Place, o jos vaikinas Ed. 
Rotkowski, 4337 S. Hermi- 
tage Avė., Maniszko tėvai ir 
vedusi sesuo su vyru sužeis
ti.

Visi važiavo iš Rotkowskio 
brolio saliūno grand ope- 
ning.

Pagrobta ir išgėdinta
Mary Eillen McKibbin, 16 

m., 'duktė republikono politi- 
kieriaus, kurs 1943 metaus 
pralaimėjo mayoro rinkimus, 
iš šeštadienio į sekmadienį 
4:30 vai. ryto buvo pagrob
ta nuo Halstde ir 74 gatvių, 
nusivesta toliau ir išgėdinta.

Tai pasekmės uoliojimo po 
tavernus, iki to laiko.

Už plauku prie seifo
Kraeger and Edwards 

realstate ir pinigų mainymo 
kontorą vos atidarius 9 vai. 
užpuolė plėšikai. Vienas plė
šikų, pagriebęs tarnautoją 
už plaukų pritempė prie sei
fo ir tol tąsė iki privertė ati
daryti. Pagrobę $2,700 plė
šikai pabėgo.

Visi gaus tik 1948 m.
Henry Ford II, pakeliui į 

Kaliforniją, buvo sustojęs 
Chicago  j. Laikraštininkams 
pasiteiravus apie naujus au
tomobilius, kurių daugelis 
laukia, jis pareiškęs, kad 
1948 metais visi gaus au
tomobilius.

1,800 bušeliu 
ųapkornu

Prie 113 ir Indianapolis
Blvd., Hammond’e, sudegė 
didelis kornų aruodas. Iške
pė, arba visai sudegė, 1,800 
bušelių kornų.

$16,975 kolegijai
Greek American Commu- 

nity Chicagoj surinko $16,- 
975 atstatymui kolegijos At
ėnuose, Graikijoj. Kolegiją 
veda amerikiečiai.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

X Kun. K. Barauskas šią 
savaitę pavaduoja vyriausią 1 
“Draugo“ redaktorių L. Si- ; 
mutį, kuris yra išvykęs į j 
Rytus svarbiais reikalais ,,i

X West Sidėje jau ilgokai, 
kaip serga O. Motuzevičienė, 
2057 W. 22 PI., Pet. Tarvai
nienė, 2017 W. Coulter St., 
ir K. Balkevičienė. Pastaro
ji išvežta į šv. Antano ligo
ninę.

X Al Matūza. čikagietis, 
buvęs Georgetovvn universi
teto futbolo žvaigždė, 1941 
m. lošęs su Chicago Bears, 
nuo. 1944 tarnavęs laivyne, 
dabar paliuosuotas iš tar
nybos vėl pakviestas į Chi
cago Bears profesionalę fut
bolo rinktinę.

X Aušros Vartų parapija
’ šiais metais švenčia savo 
gyvavimo 40 metų sukaktu
ves. Bažnyčios kertinis ak- 

. muo sako, kad 1906 m. pra- 
i dėta statyti bažnyčią. Tais 
! metais arkivyskupas Quig- 
į ley įgaliojo kun. K. Ambro- 
i zaitį, pirmąjį jos kleboną, 
įsteigti parapiją. Sukaktu
vės bus apvaikščiotos per 

i metinę vakarienę kovo 17 d.
! X Adella Bukauskas mo- 
| terų grožio salionas, 1414 
1 S. 49 Ct., visuomet turi kos- 
tumerių, nes dabos darbas 
tikrai gražiai atliekamas. Pa 
žymėtina, kad salionas yra 
aprūpintas laikraščiais ir 
žurnalais, kuriuos moterys 
ir merginos skaito laukda
mos eilės arba dabos metu 
Tarp kitų laikraščių randasi 
ir dnr. “Draugas“.

X Fclix W. Mitchell, 1401
S. 49 Ct., Cicero, bus be _ 
vienas jauniausių biznierių 
(sav. Liberty Inn). Gimęs 
Amerikoj, augęs Lietuvoj, 
prieš 19 metų sugrįžęs įi A- 
meriką ir čia vedęs S. Va- 
lančiūnaitę, su kuria susi
laukė sūnaus. Mirus žmonai 
vėliau vedė O. Baubkiūtę ir 
dabar augina dukrelę.

X J. ir S. BoČiūnų, iš Ci
cero, paskutinis sūnus He
roldas garbingai paliuosuo
tas iš kariuomenės. Prieš 
kiek laiko buvo paliuesuoti 
Henry ir Roy. Pastarasis 
buvo sunkiai sužeistas, kuo
met, pašovus lėktuvą, jis 
turėjo parašutu leistis į že
mę. Apdovanotas aukštais 
požymiais. Visį trys sūnūs 
kariavo Europoje. Džiugu 
matyti vėl visus tris namie.

X ARD centro metinė va
karienė praeitą sekmadienį 
buvo sėkminga, žmonių bu
vo daug. Meninė programa: 
akademikių solo, orkestras 
ir vaidinimas “Nugrimzdu- 
sio dvaro” buvo puikiai at
likti. Finansinėg paramos a- 
kademija taip pat nemažai 
susilaukė. Plačiau apie va
karienę įdėsime rytoj, ar už 
dienos, kitos.

X Albina Balsiūtė, jau
niausia Vincento ir Agotos 
Balsių duktė, vasario 20 d., 
visai Balsių giminei su
teikė nepaprastą džiaugsmą, 
— susilaukė dukrelės, tai 
pirmutinė duktė visoj gimi
nėj. Apart naujagimės Albi
na augina du gražius sūnus. 
Motina ir naujagimė randa
si ligoninėj, o namuose ją 
pavaduoja ir šeimą prižiūri 
Albinos motinėlė, Agota Bal 
sienė, iš Brighton Park.


