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Streikai Suparaližavo 3 Didelius Miestus
Baltiečiu Universitetas Hamburge; 

UNO Ukrainiečiu Bėglių Reikalas
BRITŲ OKUPACINE ZO

NA, Vokietija — (LAIC)— 
Anksčiau buvo pranešta 
apie Hamburge įsisteigusį 
baltiečiu universitetą. Dabar 
gauta papildomų žinių. Pa
stangos bendram baltiečiu 
universitetui įkurti buvo 
dedamos jau nuo pereitų 
metų rudens. Šiuo metu uni
versitetas jau veikia. u 

Universiteto priešakyje

domas tiksliai, ir sovietų 
piliečiai bus pristatomi į 
sovietinę stovyklą Štutgar
te, prireikus, net prievarta, 
ir baigiamas išvada, kad 
UNO turi prievolę pasiimti 
globon ukrainiečius tremti
nius.

Memorandumą pasirašė 
pirm. kun. dr. V. Kušnir 
(Wi.nnepeg, Kanada)ir sekr. 
sekr. S. V. Froliak (Toron-

stojo latvių profesorius Gul-j to). Reuter agentūra pridu- 
bis. Jam padeda trys rėkto-1 ria, kad JAV ši organizaci- 
riai: prof. Cepick (estas), | ja atstovauja 700,000 uk-
Dundsdorf (latvis), ir V. 
Stanka-Stankevičius (lietu- 

' vis).
Penki Fakultetai 

Be to, yra aštuoni deka
nai, jų tarpe du lietuviai:

rainiečių, Kanadoje 300,000.

Kokuchovski Lietuvos Gelž
kelių Viršininkas

NEW YORKAS—(LAIC) 
— Kaskart daugiau rusų

DEL STREIKO PHILADEL PHIA NETURI TRANSPORTO Hew Yorkas Gavo Aliejaus Kurui,
. Leista Atidaryti Pasilinksminimus

NEW YORKAS
NEW YORKAS, vas. 12.—Mayoras O ’Dvvyer palengvi

nu draudimą pasilinksminimo vietoms veikti, kadangi 
Nevv Yorkan šiandien pristatyta 3,500,000 galionų alie
jaus kurui.

Iki draudimo ir kėlimo Nevv Yorkas atrodė apmiręs 
miestas. Visa prekyba ir pramonė, išskiriant vien tik bū
tiniausius patarnavimus, buvo uždaryta dėl stokos kuro 
iš priežasties 3,500 tugboat vairuotojų streiko. Streikic- 
rių laivai paprastai atveža anglių ir aliejaus į Mann’iat- 
taną.

buv. Dotnavos Žemės Ūkio! skjrjama į svarbiuosius pos- 
Akademijos prof. Manelis ir j tuQ Lietuvoie. “Pravda” 
teisininkas prof. Čepas. praneša iš Vilniaus, kad 

Tuom tarpu, veikia penki Lietuv03 gelžkelių viršinin-; 
fakultetai: teisių, žemės ū-i ku yra 3-čio rango susisie-Į 
kio, gamtos, matematikos ir Į jm0 general-direktorius i 
'humanitarinių mokslų. Kokuchovski.

Mokomojo personalo jau j 
priskaitoma 150 su daugiau , 
kaip 2,000 studentų. Lietu- : 
vių profesorių tarpe minimi

Daugiau Komunistinių 
Dvarų Lietuvoie

Sovietų valdžios laikraš-
prof. M. Biržiška ir inž. pj tis_‘‘Izvestija” Nr. 289 pa

brėžė, kad sovietų šalyse 
i komunistų partija vadovau- 
! ja visoms valstybinėms ir 
visuomeninėms organizaci-

(LAIC) ! j°ms- T&iP sovietų konstitu
cija, girdi, nustačiusi (pa
našiai ir naciai vadovavo 
visoms organizacijoms Vo
kietijoje, o fašistai—Itali
joje).

Be kitų dalykų, Lenino- 
Stalino partijos politika, 
rašo toliau laikraštis, yra ir 
kolektivizacija, tai yra že- 

i mes iš privačios nuosavybės 
išėmimas ir jos sukolekty
vinimas.

Ta linkme šiandien eina-
, v ma ir Lietuvoje. I privačiusMemorandume prašoma ... . , . . , .. ,. ukius žiūrima kaipo i laiki-nevartoti prievartos tremti-i . .• -i v . : ną reiškinį,mus iškeliant kitur be jų i

sutikimo; pasmerkiami me- • Fedosejev, Pospolev 
todai, kurie buvo panaudoti Agitatoriai
vykdant Jaltos pažadą prie- į Dabartinės kvislinginės 
vartos keliu grąžinti pabė- Paleckio valdžios laikraštis 
gelius į Rusiją; pabrėžia- ! “Tarybų Lietuva“ 1945 m.

Graurokas.

Memorandumas Dėl Ukrai
niečių Bėglių

LONDONAS —
—Reuter agentūros. žinio
mis, Ukrainiečių šalpos Cen- 
tralinis Biuras Londone įtei
kė UNO sekretorijatui me
morandumą 1,000,000 uk
rainiečių tremtiniui reikalu. 
Jis įteiktas vardu dviejų 
milijonų Jungt. Valstybėse, 
Kanadoje, Anglijoje, Belgi
joje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Brazilijoje ir Argentinoje 
gyvenančių ukrainiečių var
du.

ma, kad pagal tarptautinę 
teisę ir Tautų Sąjungos 
praktiką, “politiniai ar re
liginiai persekiojamieji ’’ vi
suomet turėjo teisę ieškoti 
apsaugos svetur. Pav. po 
1917 m. revoliucijcs pusan
tro milijono rusų pabėgėlių 
gavo globą 50-tyje valsty
bių.

Prašo UNO Globos 
Tokios pat teisės prašo

vienas milijonas ukrainiečiui, 
kurie atsidūrė Vakarų Eu
ropoje karo pasėkoje ir ku
rie, be pavojaus savo gyvy
bei, negali grįžti į savo gim
tines dėl politinių, tikybinių 
ar kultūrinių įsitikinimų.

Memorandumas plato.k ii 
palietė priverstiną repatri

lapkr. 4 rašė, kad lapkr. 1 
prasidėjo mokslas Aukšto
joje Partinėje (komunistų) 
mokykloje. Į pirmąjį kursą 
buvo priimta 400 žmonių. 
Kursai pradėti propagandi
sto P. N. Fedosejevo ir P. 
N. Pospolevo įžangine pas
kaita iš bolševikų partijos 
istorijos.

Tas pats laikraštis prane
ša, kad revoliucijos šventei 
Kaune suruošti sumanymus 
patiekė Bieliauskas ir Tam- 
bovcevas, Liet. Komunistų 
Partijcs miesto komiteto 
sekretoriai. Pastebėta, kad 
eilėje įstaigų ir organizaci
jų, greta nominalaus lietu
vio, yra pastatytas rusas 
instruktorius ir vadovas.

Elevated traukiniai stovi stotyje. Transporto darbininkai sustreikavo, sustabdyda- 
io transportą 2,000,000 keleiviui. CIO strei-kieriai reikalauja “union shop” ir geresni 
mi autobusų, gatvėkarių, elevated ir požem o pensijų plano. (Acme Telephoto).

Kardinolai Stritch, Mooney Romoje; 
Dabar Laukiama Spellman, Glennon
Samuel Kardinolas Stritch 

vakar rytą pasiekė Romą, 
baigiant istorinę kelionę iš 
Chicagos priimti raudoną 
skrybėlę kaipo Katalikų 
Bažnyčios princas. Drauge 
su juo iš Paryžiaus atskri
do Kardinolas Mooney iš 
Detroito.

Tai buvo pirmieji naujųjų 
Amerikos kardinolų atvyk
ti ji Romą. Juos sutiko dide
lė grupė amerikiečių dvasiš
kių.

Paryžius Kitoks
Vėliau Romon atvyks kiti 

du Amerikos kardinolai, 
Francis Kardinolas Spell- 
man iš Nevv Yorko ir John 
Kardinolas Glennon iš St.

Louis, kurie vakar pasiekė 
Airiją.

Pasiekę Prancūzijos sosti
nę, Kardinolai Stritch ir 
Mooney komentavo apie “n.e- 
linksmius” pakeitimus. ku
riuos pastebėjo Paryžiuje. 
Juos ten sutiko komitetas, 
kuriam vadovavo Vyskupas 
Adolph Rabel.

POPIEŽIUS GE”VN 
Tuo tarpu, iš Vatikano

atėjo žodis, kad Popiežius 
Pijus XII sveiksta nuo slo
gų, dėl kurių negalėjo da
lyvauti sueigoje Šv. Petro 
Katedroje, kurioje Šv. Tė
vas asmeniškai įteiks kiek
vienam kardinolui raudoną
ją skrybėlę.

KETURI UŽMUŠTI 
RIAUŠĖSE INDIJOJE

CALCUTTA, vas. 12. — 
Bent1 keturi asmenys buvo 
nušauti ir daug kitų sužeis
ti šiandien, kuomet policija 
šaudė į maištaujančias in
dėnų minias, reikalauja.n- 

į čias paleisti kapt. Rashio 
Ali, moslemų karininką nu
teistą septynis metus kalėti 
už vadovavimą japonų su
darytai “Indijos Tautinei 
Armijai.”

Demonstracijos išsiplėtojo 
į Bombay ir Delhi, ir apė
mė kelis incidentus, kame 
U.S. kariai buvo užpulti ir 
sužeisti.

Trys Studentai Žuvo Riaušėse Egipte
i CAIRO, vas. 12.—Anti-1 
i britu demonstracijoms besi- | 
plėtojant Egipte ,ketvirtą 
dieną iš eilės, bent trys stu
dentai žuvo ir daug kitų 
buvo sužeista grumtynėse su 
policija Aleksandrijoje ir 
Cairo miestuose šiandien.

Mirtys raportuotos Alek-, 
sandrijoje, kur policija ap
supo Karmouz kvartalą ir 
šaudė į minią studentų. Vie
nas mirusiųjų buvo 12 metų 
amžihus pradinės mokyklos J

mokinys.
Cairo miesto tūkstančiai 

universitetų studentų kovo
jo policiją. Vienas būrys 
1,000 studentų užsibaraka- 
davo universitete rytiniam 
Nile upės krante ir sakė jie 
ten bus “kol valdžia neatsi- 
teis už savo žiauru elgesį.”

Nuo 2,000 iki 4,000 kitų 
studentų, užsilipę ant arti
mų stogų, akmenimis apmė
tė policijos automobilius ir 
praeinančius civilius.

U.S. Kalbėjosi su Britais Prieš Karą

jaciją ir su ja surištas tra-! Tas. dvilypiškumas praside- 
gedijas, k. a. nusižudymus, da nuo pat Paleckio, 
proto netekimus. Memoran- ' Kauno universiteto Mark- 
dumas nusiskundė gen. Jo- sizmo-leninizmo seminare, 
seph McNarney patvarky- bolševikų teorijas skaitė 
mu, kame sakoma, kad Ja'- karys Prichotka, stud. Ju
tos susitarimas būsiąs vyk- į delevič ir panašūs. •

WASHINGTON, vas. 12.
Adm. Roval E. Ingersoll 

šiandien liudijo Pearl Har- 
bor tyrime, kad Amerika ir 
Anglija laikė slaptus pasi
tarimus apie galimybę karo 
prieš Japoniją beveik du 

i metus pirm Pearl Harbor 
atakos.

Ingersoll sakė jis kalbėję
sis su Anglijos adm. Phil
lips slaptos misijos Londo
nan metu 1938 metais. Phil
lips vėliau žuvo, kuomet

japonai nuskandino laivą 
Prince of Wales.

Ingersoll sakė “visi žino
jo, kad anksčiau ar vėliau 
mes būtume įvelti į karą 
Pacifike.” Jis pasakė sena
toriui Lucas, kad būtų bu

lvę “neatleistina” nepasitar
ti su britais prieš laiką.

Jis taipgi sakė britai ne
galėjo aiškiai pasakyti kiek 
jėgų jie galėtų siusti Paci- 
fikan, nes buvo galimybė, 

Ikad karas prasidės Europoj.

Unija Atmetė General 
Motors Pasiūlymą

DETROIT, vas. 12.—Šian
dien vėl suėjo CI0-UAW ir 
General Motors atstovai 
tartis dėl susitarimo baigi
mui 84 dienų senumo strei
ko. GM pasiūlė unijai 1&V2 

centui valandai pakėlimą nuo 
tos dienos, kada baigs strei
ką.

Unijos vice prez. Reuther 
pasiėmė kepurę ir išėjo iš 

i susirinkimo, sakydamas jis 
i negrįš kol General Motors 
nebus pasiruošusi pasiūlyti 
19'2 centų valandai pakėli
mą.

Užginčija Žinią, Kad 
Truman Nekandidatuos

WASHINGTON. vas. 12. 
—Demokratu partijos pirm. 
Robert E. Hannegan šian
dien išleido oficialu pareiš
kimą iš demokratų‘komite
to štabo, kuriuo užginčijo 
raportą, kad Prez. Truma- 
nas pareiškęs būriui savo 
patarėju', kad jis nebus kan
didatu į prezidentus 1948 
metais.

BATAVIA, Java. vas. 12. 
Į —Čia vyrauia optimizmas 
, dėl taikos šioje saloje, de
ryboms besitęsiant tame 
olandų ir indokiniečių valdi-

j ninku dėl formulės baigti
Lengvai Nuperkama Dovana—“DRAUGO” Prenumerata.j kovą.

PHILADELPHIA
PHILADELPHIA, vas. 12.—Streikas maždaug 10,000 

transporto darbininkų šiandien visiškai sustabdo miesto 
transportą, rimtai sutrukdau! prekybą krašto trečiam 
didžiausiam mieste; Darbininkai reikalauja 25 centų va
landai algų pakėlimą.

PITTSBURGH
PITTSBURGH, vas. 12.—Sustreikavimas 3,400 elektros 

bendrovių darbininkų uždarė miesto krautuves ir įmo
nes. Mancvna gyvenamieji namai šį vakarą nebeturės 
šviesos. Visos mokyklos uždarytos.

Neleido UNO Balsuoti dėl Indonezijos
LONDONAS, vas. 12. — 

UNO apsaugos komisija tu
rėjo šiandien balsuoti dėl 
Indonezijos klausimo, kuo
met naujas pasiūlymas už
stojo kelią greitam nutari
mui ir iššaukė posėdžio bai
gimą iki ryt nakties.

Dmitri Manuilsky iš Uk
rainos reikalavo aiškaus 
nuosprendžio dėl paskyrimo 
komisijos siuntimui Indone- 
sijon ištirti buvimą britų 
kariuomenės ten, ir vartoji
mą japonui karių numalšinti 
gyventojų sukilimus. Vien 
tik Meksikos ir Lenkijos 
delegacijos rėmė rusų-uk- 
rainiečių reikalavimą suda
ryti komisiją.

Pirm negu buvo balsuota 
tuo reikalu, Egipto delega
tas Mahmoud Riaz pasiūlė 
pataisymą, kurį U.S. dele
gatas Stettinius ‘pavadino 
beveik nauju įnešimu.

' • Riaz pasiūlymas apima 
interesantų pareiškimus, kad 
britai neveiks prieš indoki- 
niečius ir bus ištraukti po

japonų pasidavimo ir belai
svių išlaisvinimo; pareiškia 
viltį greitam baigimui olan- 
dų-indokiniečių derybų; pra
šo raportuoti komisijai apie 
derybų eigą, ir rezervuoja 
komisijai teisę ateitvje im-

, tis žygių tuo reika’u.
i

Delegatams reikia laiko, 
kad išstudijuoti ši pasiūly- 
mą ir posėdis atidėtas iki 
9 vai. ryt vakare. Dar lie
ka svarstyti Sirijos ir Leba- 
no skundąi prieš britų ir 
prancūzų- karių buvimą jų 

; šalyse, ir Albanijos prašy
mą būti priimtai į Jungtinių 

, Tautų organizaciją.

KALENDORIUS

Vasario 13 d.: Šv. Kotry
na iš Ricci; senovės: 'Rauda 

Į ir Ugnė.
I Vasario 14 d.: Šv. Valen
tinas; sčnovės: Saulis ir 
Žynė.

ORAS
Šalta. Lietus, sniegas.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Valstybės departamentas vakar išleido 32,000 žodžių 

“mėlyną knygą” nurodančią, kad Argentina padėjo Vo
kietijai karo metu ir palaiko nacizmą.

—Calcutta, Indijoje, tęsiantis anti-britiškoms demons 
tracijoms, paskelbtas karinis stovis.

—Lenkų agentūros raportas sakė patvirtinta, kad Liu
blino Vyskupas YVladyslavv Goral mirė vokiečių koncen
tracijos stovykloje Oranienburge.

—General Motors davė 70,000 raštinių darbininkų kitą 
algų pakėlimą, šį kartą penkių nuošimčiui

—Kinijos spauda sakė gen. Chiang Kai-shek penkta
dieny Nankinge šaukia svarbią militarinę konferenciją.

—Federalinė valdžia šiuo laiku nemano imti tolimesnių 
žygiu dėl lugboat streiko Nevv Yorke.

—VVinston ChurchilI vakar lėktuvu. grįžo į Floridą.
—Alijantų kontrolės komisija įsakė vokiečiams mokėti 

50% daugiau “income taksų,’’ tikslu išvengti infliacijos 
karo suaižytoje Vokietijoje.
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m 1$ OKUPUOTOS LIETUVOS
Produktingu darbu sovie

tų okupuotoje Lietuvoje vi
dutiniam žmogui užsiimti ne 
įsimoka!

Dėl visiško kaimiečio in 
diferentiškumo, plačiai so 
vietų, reklamuojama žemės i 
reforma taip ir liko propa- j 
gandinę tikrove.

Nors skirta individinė nor i 
ma siekia 30 ha (apie 15 
akrai), vienok, norinčių ją i 
imti veik neatsiranda.

Ir kokia prasme ją imti, Į 
jei nėra nei sėklos, nei gy
vulių, nei padargu. Tuo bū
du, praktikoje išeina, kad 
nusavintieji plotai ir toliau 
turi būt apdirbami 3?nųjų 
savininkų.
'Kolchozai suskuota įvesti 

tik vietomis, nors Maskvos 
akimis žiūrint, yra tai že
mės ūkio idealas, prie ku
rie, vis vien, bus visomis 
priemonėmis einama.

Indi"’dinio ūkiu savinin-i 
kai tebevadinami ••buožė
mis". Yra tai kaimiškas ek-; 
vivalentas “buržujui". Buo
žes steneriamasi suproleta
rinti. sulikviduoti. Tam nau
dojamos visos administra 
rijai prieinamos priemones i 
pradedant pyliavomis ir m->-! 
kesčiais.

Nuo ga’utino suproletari i 
nimo jura, tuo tarpu, sau-' 
gojo... galimybė verstis ‘‘juo į 
daiame turguje".

Dėl policijos siautimo, gy
venimas kaime darosi kas) 
kart sunkesnis. Susisiekimo' 
suvaržymų nepaisant, vals
tiečiai noriai keliasi į mies
tus. Pav. dar lik vasaros 
metu, apytuščiai apgyventas 
Vilnius, j rudenį gerokai pa- 
tirštėjo; Šiandien jau ir bu-j 
tą Vilniuje sunku gauti, ne
paisant, kad dauguma len
kiškai kalbančių gyventojų 
liko iškraustvta anapus Kur 
zono linijos.”

Dabartinės Lietuvos va.z 
dui užbaigti, pastebėsime, 
kad bažnyčios atžvilgiu, so
vietų administracijos laiky
sena maž-daug liko tokia 
pat, kokia ji buvo pirmojo 
bolševikmečio metu. (Išsa
miai aprašyta knygelėje The 
Situation of The Church and 
Religious Practices in Oc- 
eupied Lithuania, Part I, 
Lithuanian B u 1 1 e t i n 
leidinys). Tiesio
giniai bažnyčios neatakuo 
ja-nt, Maskvos valdovai da
ro ką įmanydami, kad nuo

jos atitraukti galimai di
desnį. tikinčiųjų skaičių. Dva 
siekiai slaptos policijos stro- , 
piai sekami. Ypatingai žiū
roms ar neturima ryšio su 
partizanais. Už įtarimą pa
laikant ryšius su partiza
nais, ne vienas kunigas bu
vo suimtas ir išvežtas. Pav 
pereitais metais vasara, vie
name partizanų veiksmais 
paliestame rajone Suvalkijo
je, buvo padarytos not ke
lios “oblaves” ant klebeni- ' 
jų. Esą, buvo ieškomi radic 
siųstuvai. Keli jauni kuni
gai buvo suimti, bažnyčios 
uždarytos.

Taip pat daug bėdos turi 
pamokslininkai. Už mažiau 
šią sovietų agentėlio nesu
prastą alegoriją, pamoksli- 
ninkai kamantinėjami ir tar 
domi.

Bažnyčiose vyrauja mote
riškas elementas. Viešose 
vietose jaunų vyrų veik vi
siškai nesimato. Kai kurios 
Lietuvos sritys atrodo lyg 
išmirusios. Tas ypatingai 
metasi į akis vakarinėse Lie 
tu vos srityse, kur sovietams - 
1944 vasarą artėjant, išbė
giojo ištisi valsčiai. Apie 
vakaruose esančius pabėgė
lius, ir jų gyvenimą pas a- 
merikiečius ir anglus sovie
tai kalbėti nemėgsta .. Mat 
tas blogai atestuoja visur 
jų pačių skelbiama populia
rumą ir darbo žmonių mei
lę.

Pratuštėjusias Lietuvos 
vietas sovietai aiškina vo
kiečių įvykdytais deportavi
mais. Iki šiol negrįšusieji, 
laikomi per karą žuvusiais, 
ar vokiečių, o ne tai ir a- 
merikiečių, nužudytais.

Užsienio žinios, žinoma, 
prie žmonių neprileidžiamos. 
Individiniai radio- imtuvai 
yra surekvizuoti. SSSP pa
vyzdžiu, miestuose (viešose 
vietose, fabrikuose. įstaigo
se ir t.t.) įrengti garsiakal
biai. Sovietų terminologija 
toksai garsiakalbis vadina
mas “radio tašku“.

Ypatingai intensyvi ir 
triukšminga propaganda y- 

ra vedama aplink “Sovietų 
PabalČio“ žemės ūkio ir pra
monės atstatymą.

Fantastiškais pasigyri
mais mirga visa sovietų 
spauda ir radio. Sakome 
“fantastiškais“, nei so' ieių 
tvirtinimų taip iki šiol ir 
nebuvo niekam lemta re tik
rinti.

pr *■* t •»

Kurzouo linijos a-vietų oku
puoti plotai (Pa balti s "ma
mai 1 iki šiol aklinai uždą,- 
ryti bet kuriam bešališkam 
vakarų, stebėtoju,

Pav. pereit” metu Tzv,os
tija Nr. 282 girte g'^rėsi esą 
79,000 Lietuvos bežemiu ir 
mažažemiu liko a-orūpint’ 
žeme, jiems išdalinta, 50,- 
000,000 rublių paskolos ir 
1,200,000 kubinių metrų sta
tomos medžiagos. Be to. pa
rūpinta 8,000 arklių, 13.000 
karvių ir 5,000 tonų sekles.

Išvardintą pašaloa tarp 
naujakurių paskirsčius, vi
dutiniai, gausime kad 1 ar
klys išeina 10-iai žmonių. 1 
karvė šešiems žmonėms, o 
sėklų vienam žmoguj tenka 
vos 150 svarų. Kredito vie
nam asmeniui teišeina 625 
rubliai. Už tą pinigą “lais
vajame turguje”, ir tai dar 
gerai pasiderėjus, galima į- 
sigyti lygiai... 6 svarai la
šinių!

Prileidžiant, kad šie duo
menys nėra vien propagan
da (kas labai abejotina) ir 
atsižvelgiant, kad Lietuvoje, 
po šio karo, iš viso, teliko 
vienas ketvirtdalis arklių ir 
vienas trečdalis gyvulių; 
aukščiau paduetus skaitme
nis turėtume laikyti tikrai

dideliu komunistinės kūry
bos atsiek imu.

Panašiai ir sa pramonės
ristatvmn.

Tz e-d' Uo. 282 firii- 
nr esi, Lietuvoie, ruo 1944 
metu vasaros, atstatvta 547 j 
r>perrindinė« nramonpq i-no- 
nės, 40 vietinių elektros sto
čių ir t.t. Deja, tame prane
šime nieko nesakoma apie 
atstatytų įmonių gamyba ar 
ir ’e dirbančių darbininkų 
skaičių.

Kitais šaltiniais, praneša
ma, kad per p. m. pirmus 
devynis mėnesius atstatyta 
Lietuve” tekstilė išaudė 450, 
000 metrų medžiag?s. Tuo 
tarpu, nepriklausomos Lie
tuvos laikais, per ta pati 
laikotarpi, buvo išaudžiama 
arti 14,000,000 metrų ir t.t.

Yra tai informacijų rū
šis, kuri dėl savo nedasa- 
kytos, iškraipytos ar išpūs
tos formos, okupantams ne
duoda nei to kredito į kurį 
jie, kad ir kukliais atstaty
me rezultatais, galėtų nor
maliai pretenduoti. 
PLATINKITE “DRAUGĄ“

Vaiky paralyžius 
plečias
National Arthritis Research 
Infantile Paralysis praneša, 
kad šįmet bėgiu penkių sa
vaičių visoj Amerikoj užre- 
korduota 238 naujų susirgi
mų. Tai rekordniis skaičius. 
Didžiausias iki šiol susir
gimų skaičuis per tokį lai
kotarpį buvo 1931 m., būtent 
223.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6.

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Tel. — YARds 5537.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

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

I. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
dome Galis in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

5526 S. Karine Avė. 
HOURS: Daily «—I P. M. 
Saturdaya 9 A Ii. to 8 P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS1

Tik vieną porą aklą gauname gy
venimui. Saugokit* Jaa, leiadainl 
lAegaanUnuotl iaa modernlSklauslu 
metodu, kurte regėjimo raokslaa 
galt sutelkti

87 METAI PATYRIMO 
prinokime akiidą, kurie prašali

na visa «Klą įtempimą.

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

om >M ETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Gliicago 

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

Trečiad. ir fteštad. 9:80 a. m.
Iki 7:50 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI"

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68C3 W. Cermak Road 

BEKWVN, ILLINOIS

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
i Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Bertvyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Brifis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 VVest 63rd Street

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras. 
Dienomis tik pagal sutartį.

B8EE

Nevartok 'Svaigalu'
Dėl pagelbos nuo ‘‘Nugarskau- 

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

. Vartokite . . . 
HEALTH KESOKi MINEKAL

BATH DRUSKA
1 maišukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

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

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southuaidlečlfti kreipkitės 1 UNION 
OKI G CO., 3I5» »•. Ht»lste<l St.

BIZNIERIAI 

IR NAMŲ SAIVNINKAI

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

Ekspertyviškai ir taisykliš- 
kai paruoš jums mūsų pil

nai patyrę knygvedybos ir 
legališkumo ekspertai.

GROSS 

Realty & Mortgaęe
Company

282(1' MILWAUKEE AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFsyette 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 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-trofl 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. Kedzle Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.
NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

rd. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPubllc 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEIdock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSIC1AN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

J6S. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVft

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didėlį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Ganu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kįtų 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 IŠMOKĖJIMU
PROGRAMŲ VALANDOS:

Iš fabriko į jua-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. 

0PT0METRI8TAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS AKINIU

T0WER OPTICAL CO., INC.
1635 WEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

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

BE 30

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS“.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

BUD RIKO LEIDŽIAMOS RADIO
WCFL. 1000 k Nedėlios vak. 9:30 
WHI-'C 1450 k Ketscrgo vak. 7:00

PASKOLOS ANT MORG1CIŲ —
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. 3. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tek VIRginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 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.

Stogama Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sldings 
— Langų — Durų — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardnare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliaeijos Matėriolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallhnard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAI-STED ST. TEL. VICTOKY 1272

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

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
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.

i'IeL YARds 5921
Į Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
artį 47th Street 

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

2 m ogus be tikėjimo, 
nrlrlvs be žaboklių.

kaip

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL. 
CJŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rtr.idencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo T«4.« Pili.(.MAN 8777

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnsudck 0597 

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

REIKALINGA:
GERŲ VYRŲ 

GERŲ DARBU

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

MASINISTŲ—-PIPE FITTERS 
BOILERMAKERS—ELEKTRIŠINŲ 

KALVIŲ—KARPENTERIŲ 
KARAMS PATAISYTOJŲ—MOKINIŲ 

DARBININKŲ

Gelžkelių pramonėje yra gerai įsidirbti ir dabar 
tai laikas tam apsirūpinti.

CHICAGO and
NORTH WESTERN RAILWAY

Atsišaukit į 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

“DRAUGAS” HELP WAMTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 8488-»48»

HELP WAXTEP ~ vyRA1

S A N D E R S 
MALIAVOS DEPARTAMENTE 

ŠLAVĖJŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

50 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

Vandercook & Sons
900 N. KILPATRICK

L

REIKIA PATYRUSIŲ 
FLOOR MOLDERS 

MACHINE MOLDERS 
IR COREMAKER

Prie alumino ir bronzo. 
Pastovumas. Gera mokestis.

DELTA-STAR ELECTRIC CO. 
FOUNDRY DIVISION 

2701 W. FULTON ST.

WOOD FINISHERS 
FILLERS

PATCHERS
RUBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virš- 
laiko. Atsišaukite.

1147 W. OHIO ST.

HELP WANTED — MOTERYS

MO terų
LENGVU DIRBTUVES 

DARBŲ
GERA MOKESTIS 

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

tuoj aus į —

Molded Products Corp
4533 W. HARRISON

HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO *

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsit 70c į vai. pradedant. 

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

★ ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS 
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★ 

Valgykloj Tarnaičių
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
★

Atsišaukite
Illinois Bell * 

Telephone Co.
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. WASHINGTON ST. 

REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuvės Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
Laikas ir pusė virš 40 vai. Grupės 
aDdraudos pienas ir graži vieta 
dirbti.
STONE CONTAINER CORP. 1 

4200 W. 42nd Place į

ŽINIOS IS NAUJOS ANGLIJOS
Pavykęs Parapijos 
Bankietas

New Haven, Conn. — šv.
Kazimiero parapijos bankie- 
te, vasario 3 d. parapijos 
svetainėje, dalyvavo apie 
500 parapijiečių, jų, draugų 
bei bičiulių. Be to,, atsilan
kė svečių: prelatas Jonas 
Ambotas iš Hartford; kun.
M. Pankus iš Nevv Britain, 
buvęs mūsų parapijos kle
bonas; kun. J. Valantiejus 
iš Waterbury, kun. J. Kaz
lauskas iš Bridgeport, kun.
M. Cibulskis iš Nashua, N.
H., buvęs mūsų parapijos 
vikaras, kun. I. Abromaitis 
iš LaSallette Kolegijos, kun.
J. Matutis iš New Britain, 
kun. Pranckietis iš Water- 
bury, ir kun. Benesevičius 
iš New Britain; miesto ma- 
yoras William C. Celentano, 
klebono sesutės Mrs. Ona 
Eglen iš East Springfield,
Mass., ir mokytoja Vio»a 
Gradeckaitė. Visi mūsų ko
lonijos karo veteranai irgi 
sėdėjo prie garbės stalo su 
savo žmonomis bei mylimo
mis, taipgi vietos stambūs 
pramonininkai.

Po vakarienės programą 
pradėjo parapijos choro gru
pė Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Po to klebonas kun.
Ed. Gradeckas paaiškino 
svečiams vakaro tikslą^ Lai
kydamas parapijos skolų są
rašą. pasikvietė ilgametį pa
rapijos iždo globėją ir ne
nuilstantį kolonijos veikėją 
Vladą Norkūną, taipgi ant
rą energingą parapijos ižd5 
globėją ir veikėją Mykolą 
Medelį, idant jam padėtų 
sudeginti parapijos mort- 
gage. Gi ant stalo prieš kle
boną buvo padėtas tortas 
su penkiomis žvakutėmis, 
kurios reiškė mūsų klebono 
penkių ir pusės metų. našią 
darbuotę. Šviesas svetainėje 
užgesinus ir deginant mor- 
gičius, senesniems parapijie
čiams bei veikėjams ašaros 
per veidą riedėjo, nes sulau
kė tos dienos, kada pamatė 
savo bažnytėlę be skolos.
Nuo šio laiko galės daugiau

Uždaromas los 
Angeles

Los Angeles, Calif., uos
tas, per kurį karo metu iš- 
vešta į Pacifiko salas 700,- 
000 kareivių ir išplukdyta 
10 milionų tonų karo reik
menų, nuo vasario 28 bus už
darytas, kaip praneša ko- 
mandantas gen. J. K. Her- 
bert

Mažeikių apskr., gyvenęs i 
Philadelphia, Pa.

i . I Kitrušien? Petronėlė, ki-|pašvęsti savo aukų pageri- . . .. _ , ,u lusi is Saukų km., Jurbar- nimui parapijos nuosavybių. , , ,I ko vai., Rasenių apskr.
Kalbas pasakė prelatas K,evinskaMji . Pa»l<a-,slui-. 

Ambotas. mayoras Wm. Ce- n8 „ dukt6 Juozo ir ^o. 
lentano kun M. Pankus, toa ki|,Jgi Ka,Jckaimic
kun M Cibulskis, kun J, | k Kybartų vai., Vilkaviš-
Kazlauskas, kun. J. Valam i kio apskr

Klimas Jurgis, gyvenę? 
112 Sunbury St., Minersville, 
Pa.

Kodis Pranas, gyvenęs 
Boston, Mass.

Kondrotienė - Girdzijans- 
kaitė Veronika, duktė Anta
no, kilusi iš Kalupio km., 
Vadžgirio parp., Šimkaičių 
vai.

Kriaučiūno - Kay Kazio 
šeimos nariai ar įpėdiniai.

Kriščiūnai, Kazimieras ir 
Domininkas iš Trivalakių 
km., gyvenę Čikagoje.

Krivinskas Jonas, apie 65 
m., kilęs iš Lekėčių vai., Ša
kių apskr., gyvenęs Hart
ford, Conn.

Kudrevičius Stasys.
Kungys Jonas, kilęs iš 

Šilalės vai., Tauragės apsk.
Kunevičius Stanislovas,

tiejus, kun. K. Paredna, V. 
Norkūnas ir M. Medelis. Ku
nigas K. Paredna pakvetė 
viekėją Kazjj Dėka,, kuris 
vardu visu parapijiečių ir 
draugų įteikė klebonui pini
ginę dovaną $550.00 su kny
ga, kurioje telpa aukotojų 
sąrašas. Visi kalbėtojai tei
kė komplimentų klebonui už 
jo gražią darbuotę parapi
joj-

Klebonas pareiškė dėkin 
gumą visiems, kurie prisi 
dėjo prie dovanos.

Po programos sekė šokiai.
Padėkos žodis visiems dar 

bininkams, darbininkėms ir 
rengėjams; parapijos choro 
narėms-riams ir Marijos 
Vaikeliui Draugijėlei už pa
tarnavimą; visiems aukoto-
jams dovanų klebonui, taip-' kj, jš Ruseini km„ Juo3
g, M Ramanauskienei, kur, Kėdainių apskr.
daugiausiai aukų, surinko,
Šilinskienei ir Kaziui Dėkai, i Labanauskas, kilęs iš Pil-
kurių priežiūroj ši vakarie
nė buvo rengiama.

Paieškojimai

viškių km., Alizavos parap. 
Laurinaitis Juozas, gyve

nęs Čikagoje.
Linartas Juozas, sūnus

Vinco, kilęs iš Pajavonio 
vai., gyvenęs Waterbury, 
Gonn.

Linkevičiai, Juozas ir Mo
nika Prikockaitė, gyvenę

lęs iš Ambrožiūnų km., Kra
kių vai., Kėdainių apskr.

Mašavskas Antanas ir šei
ma, kilęs iš Druskių km., 
Šimonių vai., Panevėžio ap., 
gyvenęs Rochester, N. Y.

Matriša Juozas, kilęs iš 
Dapšionių km., Smilgių vai., 
Panevėžio apskr.

Mažionis Steponas, gyve
nęs Niekei St. ( ?), New Jer- 
sev valstybėje.

Meiskauskai, Jonas ir Ma
rė, prieš ištekant Baranaus
kaitė, 1939 m. gyvenę Brook 
lyn, N. Y.

Mičiulis Juozas, kilęs iš 
Keturvalakių, Vilkaviškio a., 
gyvenęs New York, N. Y.

MikelkeviČienė Antanina, 
kilusi iš Girkų km., Veliuo
nos vai., Kauno apskr., gy
venusi Brooklyn, N. Y.

Mikelioniai, Jonas ir An
tanina, gyvenę Boston, Mass.

Mikuckienė - MasalskytS 
Marija, kilusi iš Baukių km., 
Čekiškės vai., Kauno apskr. 
ir gyvenusi 60 Morgan Str., 
Chicago, III.

Mineikis Petras, kilęs iš 
Kulšėnų km., Mažeikių aps., 
gyvenęs Brooklyne ar New 
Yorke.

Misevičius Petras, kilęs iš 
Čelkių km., Baisogalos vai., 
Kėdainių apskr., gyvenęs 
Baltimore Md.

Morkūnaitė Kotryna, kilu
si iš Kurklių km., Šeduvos 
vai., Panevėžio apskr.

Mykolovai, Antanas ir A- 
nelė Kazokaitytė, gyvenę 
Čikagoje.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

PALENGVINK KANČIAS

STRĖNŲ GĖLOS
fttal Svarus, naujas būdas 
liuosuot paprastų, strėnų gė
lų, Jolinson's Bark PlasterI 
Lengvina skausmą, sustingi
mų,, Jautiesi puikiai! Visose 
vaistinėse. Reikalauk John
son ’fo Johnson kokybės.

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

COMPANY 
1127 VV. 371,h ST.

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

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

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

HAPPY DAY LAUNDRY 
2605 VV. ArmHage Avė.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 

GERA MOKESTIS 
Marąuette Food Industries 

59 E. Dlinois St.

REIKIA MOTERŲ 
PRIE SKIRSTYMO

Naujų vilnonių ir marškonių at
karpų. Dienos šviesa dirbtuvėje. 
Pastovūs darbai. Atsišaukite:

S. HELFAND & SONS 
615 W. Pershing Rd.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

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

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Teorf isl’as.

Kazlauskienė - Bendžifltė 
Monika, ir jos vyras Jonas, 
dar 1938 metais gyvenę 
Brooklyn, N. Y., kame tu-1 Philadelphia, Pa. 
rėjo savo namus. Mačianskis Juozas, gyve-

Kay -Kriaučiūno Kazio, nęs Čikagoje, 
šeimos nariai ar įpėdiniai. Mačiulienė . Burbaitė E-

Kemežiai, Kazimieras ir milija, kilusi iš Skapiškio, 
Baltrus. Rokiškio vai.

Maliukevičius Jurgis. 
Marcinkevičius Kazimie

ras, kilęs iš Sabuliškių km., 
Kiaupa Kazimieras, sūnus Alizavos, parap.

Antano ir Rozalijos Švei- Markevičius - Morkus Fe- 
kauskaitės, išvykęs iš Že- 1 iksas, ir jo žmona, prieš iš- 
maičių Naumiesčio ir gyve- tekant Lukoševičiūtė, gyve
nęs Philadelphia, Pa. nę Brooklyn, N. Y.

Kinčinas Pranas, kilęs iš , Mastauskas Liudvikas, ki-

Kereluk - Utkaitė Bronis- 
lava, gyvenusi Cambridge, 
Mass.

Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:
1) INCOME TAX PATARNAVIMAS

Income Tax Sąskaitas jums išpildys mūsų eks
pertai. Galite ir UŽSIMOKĖTI INCOME TAKSUS 
ČIONAIS.

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

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

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

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

Anlrad. ir Ketvirtad., 9 iki 8 
Trečiad. ir ŠeStad., 9 iki 12 pietų 

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Tres.
-/f

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Moa PaakolM Yra Daromoa — 
Statybai, Remnntavtmnl, Reflnannavlmnl — 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKftJIMŲ! 
Paalnandoklte žemoms Nuošimčių Kainoms. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TATJPI MIK m Asų įstaigoje. /Asų indėliai 
rflpestlngal globojami Ir ligi 8S.000.00 ap
drausti per Federal Ha vingų and loan In
surance Corporation.. /Asų pinigai bus grei
tai Išmokami jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo PatarnavimoI —
J

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

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA JUOSTIS!

SIXTIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKŲ

Slitlnna Mostėje Nėra Narkotikų 
Nei Nuodingai vaistų.

SIXTIANA mostis greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojsse, Ran
kose, Sąnariuose, KrūtinSs, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Sciati- 
ca. Neuralgijos 15 priežasties 
skersvėjo ir suSalimo, IStinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
gintų ir žaizdų.

Rlitlana Mostis parsiduoda po $2.no 
lž dideli pilnų stiklini puodukų. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —-
SINTIANA OINTMENT CO. 

2319 W. Charleston Street 
Chicago 47, III.

SKS.TIANA MOSTTS vartojama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik- i 
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

I r įvairius kitus 
auksinius Ir si
dabrinius daiktus
už Jums Prieina
mas Kalnas!

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

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

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

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Assoęiation

36 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
Metams .................................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................................................. 4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ........................................................  1-50
Vienam mėnesiui .........................................................................75

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

Užsieniuose:
Metams .................................................................................... $8.00
Pusei metu ..................................................  •...................... 4.50

' Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

organizacija galės apsaugoti pasaulį nuo raudonojo fa
šizmo pavojaus. Gailisi, kad Jungtinės Valstybės ne
naudoja savo autoriteto ir jėgos, kad atstatyti teisin
gą ir pastovią taiką. Amerikos politika esanti vedama 
taip, kaip kairieji nori. Vadinas, kairieji tiek darą įta
kos į mūsų diplomatus ir politikus, kad tie, lyg strau
sai, slepia savo galvas smiltyse.

Ištikro, dideli nusileidimai Maskvos totalitarinei, ag
resinei politikai gali privesti pasaulį prie naujos, bai
sios katastrofos.

Geras Pavyzdys

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasligiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų, rasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Mirė Kun. Jonas Krisčiukaitis
Kablegrama pranešta, kad vasario 12 d. Romoje pa

laidotas kun. Jonas Krisčiukaitis, MIC., Tėvų Marijo
nų kongregacijos vice generolas.

Velionis buvo vienas iš senesnių Tėvų Marijonų. Gi
mė 1866 m. gruodžio 30 d. Vilkaviškio apskrity, Paže
riu valsčiuje, to paties vardo kaime. Kunigu įšventin
tas 1891 m. birželio 21 d. Pirmuosius įžadus Marijonų 
vienuolijon padarė 1920 m., ir amžinuosius 1923 m. 
Karo metu gyveno Romoje, kaipo kongregacijos tary
bos pirmasis narys arba vice generolas.

A. a. kun. Jonas Krisčiukaitis pasižymėjo, kaipo są
moningas lietuvis veikėjas, uolus kunigas ir draus
mingas vienuolis. Jo brolis Antanas yra žymus teisi
ninkas ir pagarsėjęs rašytojas, kuris pasirašo slapy
vardžiu “Aišbė”. r

Tėvų Marijonų kongregacijai, netekusiai žymaus na
rio-vienuolio, reiškiame gilios užuojautos.

★
Tautos Nusistatymas Nepasikeis

1918 m. vasario 16 d. lietuvių tauta pareiškė pasau
liui, kąd ji atsisteigia laisva, nepriklausoma ir demo
kratine valstybe. Tasai pareiškimas buvo realizuotas 
ir Lietuva džiaugėsi laisve ir nepriklausomybe iki 1940 
m. birželio mėn. Bet tautos nusistatymo ir troškimo 
gyventi laisvu, nepriklausomu ir demokratiniu gyve
nimu nepalaužė nei rusų bolševikų nei nacių žiauri oku
pacija. Ir nepakeis. Tauta kovojo ir kovos už savo 
šventas teises.

Minint vasario 16-tą — Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo 28-tą metinę sukaktį šiemet ypatin
gu būdu tauta pabrėš, kad ji svetimiems nevergaus. 
Mes, Amerikos lietuviai, taip jau tą sukaktį minėsime 
ir vieningai ir griežtai pasakysime, kad mes dėsime 
visas galimas pastangas pagelbėti Lietuvos žmonėms 
nusikratyti žiauraus, kruvino Rusijos bolševikų jungo.

Chicagos ir apylinkių lietuviai įsidėmėkime, kad mū

Chicago Herald-American vasario 11 d. laidon įdėjo 
žinią iš Bostono, kad praėjusį) sekmadienį tūkstantis 
lietuvių bostoniečių, susirinkusių minėti Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį, griežtai pasmerkė bedieviš
kųjų Rusijos bolševikų agresiją ir pareikalavo Lietu
vai nepriklausomybės. Iškilmes rengė ALT veikėjai, 
sudarę bendrą komitetą Lietuvai laisvinti. Gera ir nau
dinga, kad rengėjai parengimą plačiai išgarsino angliš
kuose dienraščiuose. Pavyzdys kitų miestų lietuviams.

"S. K. A. Aidų" Patrijotinis Leidinys
“Š. K. A. Aidų” tretysis šių metų numeris yra pa

švęstas Lietuvos Nepriklausomybės sukakčiai minėti. 
Jame randame visą eilę apie Lietuvą straipsniui, kurie 
yra iliustruoti gražiais vaizdais iš Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo laikotarpio. Visi žurnalo skaitytojai, 
nė kiek neabejojame, žavėsis tikrai gražiomis iliustra
cijomis. Numeris išleistas tikrai skoningai. *•

Šį mėnesinį žurnalą leidžia Šv. Kazimiero Akademija.

"Svetur"
Stockholme, Švedijos sostinėj, gyveną lietuviai lei

džia mėnesinį laikraštį “Svetur”. Mus pasiekė jo pir
masis šių metų numeris, kuriame randame gerų straips
nių, įidomių žinių iš tremtinių gyvenimo ir veikimo.

. Be to, dedama nemažai žinių ir iš bolševikų paverg
tosios Lietuvos, šiame numeryje yra plačiai aprašo
mas didysis Amerikos Lietuvių Kongresas, buvęs Chi- 
cagoje. “Svetur” redaguoja. Jurgis Savaitis.

★
Užvakar į “Draugo” redakciją atėjo laiškas iš Sao 

Paulo, Brazilijos, kuris parašytas ir išsiųstas 1942 m. 
gegužės 6 d. Vadinas, šis laiškas keliavo netoli ketu
rių metų, Tai karo ir, atrodo, Didžiosios Britanijos 
cenzūros pasekmės.

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas

<_S aLciuvisns-^/uitaily ti-......... ...

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ Iš PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ J 

. i — g.3

(Tęsinys)
Zosė, nežinodama Grige 

profesijos ir nesuprasdama, 
kad jis gali būti kada tur
tuoliu (labiausiai ją suklai
dino kuklus jo elgesys), ne
matė iš jo tinkamos Sau par
tijos ir nusisuko nuo jo prie 
V. Dūmos atstovo, kurio pa
ti padėtis jau sudaryti} jai 
karjerą. Grigą tat labai er
zino, ir jis dažnai jai ker
šijo: leido nuolat suprasti, 
kad ji visai neįdomi pana, 
negraži ir bendrai vietoj 
komplimentų, kuriuos mėgs
ta kiekvienas žmogus, o ypa
tingai tuštesnės panelės, jis 
erzino ją, kartais ligi aša
rų. Psichologas būtų giliau 
susidomėjęs šitos poros san
tykiais, būtų pastebėjęs Gri
go prie jes neabejingumą; 
tačiau iš šono žiūrint, atro
dė, kad jis jos labai nemėgs
ta ir už tai labai dažnai pa
šiepia, dargi išniekina.

Taip Grigas, nusisukęs 
nuo Zosės, flirtavo, jei jis 
tatai, bendrai, mokėjo, su 
Ona, nuo kurtos saloj visi 
buvo nusisukę. Nakčia vi
sos katės rainos...

Patekę-} į tą kompaniją 
pagyvenęs vedęs žmogus tei
sėjas Plikaitis jautėsi tiek 
reikalingas, kiek tilte skylė 
ir spėjo tik sudrausti įsišė
lusius kaimynus, kad, dėl 
Dievo meilės, neišverstų lai
velio, nes jis turįs žmoną 
ir vaikus ir norįs dar pa
gyventi.

___________ _ Kitas laivelis plaukė ra
jos laivo “Qūeen Elizabeth”, miai, be didelių svyravimų, 
kad Amerikos valdžia davė Iš ten girdėti tik tylios dai- 
jam vizą važiuoti į Ameri- neles, nekalti anekdotai ir 
ką, kad dabar jisai ne tik ramus juokas. Ir kam ten 
laisvos Amerikos duoną vai- šėlti! Danutę Motiejus pa- 

•go, bet jau ir “striošnas” sisodino prie krašto, pats 
prakalbas sako apie visų atsisėdo prie jos, į vidurį 
raudonfašistų “tėvą ir mo- suolelio, kad nieks, Dieve 
kytoją brilijantissimo gene- gink, nesiektų jos, jam taip 
ralissirno” Staliną, -j- žino- brangaus, kūno. Magdutė 
ma ne tokias, kaip Stalinas Prietelytė, kaip visuomet, 
norėtų...__________________ rami, kukliai šypsojosi, į vi-

T . . ~ Dėl Denikino atvykimo A- šokius pasakojimus, pridė-Lietuvoje dabar po viso- ... . , , . . v. . -
kine svietiškais “ukazais” merik°n visiems raudonsnv dama retkarčiais tik “vaje, kias sovietiskais ukazais piams dabar teka daug nak. yajė„ Kalbėtį jį nemėgo,
pasiraso S a no s i , - teb nemiegoti ir danteliais išdykauti dar labiau, tačiau
leckis ir save tituluoja Ta- paklebenti labai mokėjo įtraukti į kai-

, ★ ★ ★ bą kompanijos dalyvius, pa-
Rąudonfašistų organas šypsodamos, tik pritarda 

ma “vaje, vaje’ . Jąja ty
liai gėrėjosi agronomas. 

Studentė medikė Julytė,

kaip medikė: labai sausa, 
šalta, maloni. Be to, ne per
daug graži. Ji mėgdavo at
sidėti darbui; užtenkamai 
patvari darbe, kad .galėtų 
studijuoti mediciną, bet ne
užtenkamai koketinga, kad 
labai žavėtų vyrus. Tačiau 
ji buvo gerbiama jei ne už 
savo nuopelnus, kurių ji dar 
nespėjo parodyti, tai už se
no tėvo, visų gerbiamo auš
rininko.

Nesant didelės atrakcijos 
iš panelių pusės, vyrai tai
pogi buvo ramūs ir korek
tiški.

Toli, trečiam laively, sė
dėjo du.

— Tamsta turi saugotis. 
Jis tamstą gali iš pasalų už
pulti, kad atkeršytų, — kal
bėjo irkluodama susirūpinu
siu balsu Marytė.

— Ar būtų kam manęs 
gailėtis, jeigu ir nušautų?

— O sena motina!
— O tamsta, tamsta, pa

nele Maryte, ar nė kiek ma
nęs negailėtum ?

Vytautas padėjo irklą. Ap 
kabino Marytę, kad pri

spaustų prie savo krūtinės. 
Marytė palinko į jo pusę, 
jos galva pasviro jam ant 
peties. Irklai čiuožė vandens 
paviršiumi, palikdami pas
kui save siaurą takutį. Dvi 
širdys plakė sutardamos, 
smarkiai. Gamta tokia ra
mi, graži. Tylu, tylu... Tik 
retkarčiais plekštelia į van
denį irklas, ar pasigirsta 
tolimo laivelio linksmas juo
kas.

Marytė prisiminė kampi
nę, duotąjį žodį, pasižadė
jimą būti “ištikimute”.... O 
tuo tarpu prie Vytauto ją 
taip traukė! Lyg koks bega
liniai didelis vėjas stumtų 
ją prie jo. Reikėjo daug stip
rios valios, kad neprisiglaus- 
tų prie jo krūtinės.

— Ką aš darau? Taip 
greit pakeisti žodį. Taip 
lengvai mestis į naują vy
rą?! — ūmaį pasitraukė nuo 
Vytauto ir atsakė į jo klau
simą: — Man būtų labai ne
malonu, jei tat įvyktų dėl 
manęs.

— Ir daugiau nieko.
— Nieko.
— Jūs Jį mylit? — pa

klausė, griežtai, pažiūrėjęs 
jai į akis.

— Aš Jūsų neklausiu, ar 
Jūs Ją mylit!

— Ką “ją”? — nustebo.
— Zosę. Taip meiliai flir

tavote, — atsakė Marytė, ne
išlaikiusi pradėto tono.

(Bus daugiau)

t?
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Suteiks Jums Kogeriausį
Income Tax Patarnavimą

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

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

ELMER KOLB and ASSOCIATES
1630 W. 47th STREET TEL. YARDS 6765—1281 

VALANDOS: nuo 9:30 ryto iki 9 vakare

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

1

rybų Lietuvos Perzidentas”.
O kas tą lietuvių tautes ju- 
došių-peckelį Paleckį pada
rė “perzidentu”? Gal galėtų “Vilnis” apie savo “trevo-
išaiškinti kurs nors iš mas- gą” šitaip rašo: “Argi ne

su visų svarbi tautinė patrijotinė pareiga yra atsllan- kolbernių “piščikų” per sa- gėda, kad tokie Denikinai
kyti į tautos šventes iškilmes, kurios bus sekmadienį, vo organą “V-nį” apie šią gauna leidimą gyventi šioj
vasario 17 d. 2 vai. po pietų Amalgamated salėj. bolševikišką “zagadką”? šalyj Ir dar vesti antisovl©. reikia liautis
__________________ F ★ ★ ★ «nę propagandą!” Bet ko- 0 kas hnk zodzi° geda ’

Smūtna ir “trevožna” pa- dėl ir kam “gėda”, - tai tai turbūt gerbiamas mas-
sidarė visiems raudonšni- tas raudonfašistų radzibato- kolbernių radzibatorius turi
piams Amerikoje. Oi, kad rius nepasakė. Ar Amerikos klaidą, — turbūt norėjai pa
dejuoja, kad vaitoja ir dan- valdžiai “gėda”, kam neat- sakyti “beda’ !? Istikro 
timis griežia lietuviški Sta- siklausė Sovietų leidimo vyk menkoje raudonfašistams 
linčiukai, — net man pagal- ti Denikinui į U. S.* O gal jau darosi beda! 
lo jų. Na gi, na kodėl? O gi Stalinui “gėda”, kad nesu- _ ★
generolas Denikinas, tas bai čiupo ir neužmušė generolą

APŽVALGA
Naujo Karo Pavojai

Kari H. Von \Viegand, senas ir patyręs užsienių ko- susis-aršusis Stalino priešas Dehikiną? O gal patiems vitI davė “apriktą” Sovietų
respondentas, praėjusio sekmadienio Herald-American 
laidoje tarp kitko rašė:

“Daug gailesnio raudonojo generalissimo Juozo 
Stalino ambicijos yra daug didesnės ir pavojingesnės, 
negu nacių fuehrerio Adolfo Hitlerio ambicijos”.

Padaręs platesnę tarptautinės politikos apžvalgą, 
rašytojas prieina išvados, kad šiuo metu taikai pavo
jus yra net didesnis, negu jis buvo prieš keliolika mė
nesių antrajam pasaulio karui prasidedant.

Raudonasis imperializmas žymiai intensyviau plečia 
Sovietų Rusijos totalitarinį komunizmą, negu tai darė 
Vokietijos naciai. Blogiausia, pastebi p. Wiegand, kad 
vieton prieš tą pavojų griežtai pasistatyti ir jį> šalinti, 
demokratijų lyderiai lyg strausai kiša savo snapus į 
smiltis. Iš paskutiniųjų UNO posėdžių Londone paaiš
kėję, kad mažai esą vilties, jog toji tarptautinė taikos šio ir brangiausio BHt&hi- prieš Ameriką, tai tikrai duoda.

(kad jis surūgtų) jau at- raudonfašistams, ot tokiems atstovams... Kanadoj susek- 
važiav.o į) Ameriką. Deniki- kaip Andriuliai, Mizarai et ti Sovietų, šnipai jau bū
nąs yra balsesnis Stalinui tutti rotti frutti gėda, kad čiujej... Amerikos valdžia 
negu Trockis (kad jis surūg- jų “prikazams” Washingto- pagrūmojo maskolberniškai 
tų1)... aršesnis-zajadlesnis ne nas neklauso? Tad pasakyk, ir pasuko prie kito laivelio, 
gu raudonasis Vabalas. “tovariščiau”, nesisarmatyk Lenkijai už žmonių žudy- 

- ★ ★ ★ pasakyti, kam yra tekia mą... Ir maskolbernkka Len-
Smarkesnio drumbulo ne- “gėda”? kija iš Amerikos paskalos

galėjo sukunkuliuoti nei To negana. Toliau tas pats negaus... Washingtone yra 
“Queen Elizabeth” laivo maskolberhių radzibatorius ir bus tik senoji Lietuvos 
turbinai, kaip susikunkulia- net šitaip sušunka: “Gėda,! Atstovybė ir bolševikai ten 
vo drumbulai lietuviškų bol- Su tomis Ititrygmhis ir šilo- kojos neįkels... Amerikon 
ševikų makaulėse. Na gi kas kalbiavimu reikia baigti.’’ atvyko aršus sovietų prie- 
tai matė, kad rusų gettero- Puikiai pasakyta. Visiems ša3 generolas Denikinas... 
las Denikinas kai koks ka- bolševikams šnipinėti Čia Visi tie dalykai nemažą gal- 
ralius keliavo ant didžiau- Amerikojė ir suokalbiauti vosukį raudonfašistams už-

Iš Mūsų DirbfhvSs

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 I

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

-------
,  ------- 5----- , . - i 5.2

as----------- -. . .  . . . ~~TT t
IPARGOTIU

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - U50 kilocydes
SEKMADIENIAIS — nuo l-mrts. 

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 — GROvehUI 2242
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Į vai. popiet. Vietą sutiko duo 
Į ti U. Garlaučienė. Komisija 
susideda iš Barštienės, Kla- 
patauskienės, Rastenienės, 
Stirbienės, Vertelkienės. Kar
tu turėsim ir susirinkimą.

,\ ,Iš apskrities, susirinkimo 
pranešė J. Kilkus. Kaip ži
nom, apskritis ruošia pra
mogą vasario 20 d., 6 vai. 
vakaro. Bus duodama vaka
rienė šeimininkėms ir pata
rimai. Pramoga bus įdomi. | 
Vieta 32 W. Randolph St., 
21 aukštas.

x ■ r • ■ v-*.
Šauni Sąjungieciiį 
Veikla •

Brighton Park. — Mote
rų Są-gos 20 kuopa veikia 
ir ruošia Užgavėnių pramo
gą — bingo, vakarienę ir 
šokius.

Pastarame susirinkime iš 
rengimo komisijos H. Šin 
vinskienės ir A. Deringienės 
sužinota, kad prie pramogos 
pasisekimo daug darbuojasi 
komisija, Širvinskienei pa
prašius, visos narės ir ža
dėjo vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėti. Atsilankiusiems 
neteks nuobodžiauti. Be to, 
muzika duos progos patrep
sėti vieną-kitą suktutę taip 
kad jausimės turį tikras už
gavėnes, o jos būna tik sykį 
metuose. Taigi, nepraleiskim 
progos. Ne tik narės kvie
čiamos, bet ir svečiai atei
kit susipažinti su sąjungie- 
tėmis. Pramoga įvyks kovo 
3 d. 2 vai. popiet, Venge- 
liausko salėj.

Tartasi ir vajaus reikalu. 
Mūsų kuopa paskyrė $5.00 
taį narei, kuri prirašys dau
giausiai narių. Taigi, čia 
proga visoms padirbėti. Pa
mėginkim, o, gal, ir pasi
seks. Na, jeigu ir nelaimė- 
sim dovanos, tai bent pri
sidėsime darbu. Įrašius vie
ną-kitą narę, bus didelis lai
mėjimas.

Nutarta, kaip kas met, pa
gerbti valdybą ir naujas na
res. Būtų gražu, jei šiame 
pobūvy turėtumėm ne vieną, 
dvi, bet būrį naujų narių. 
Vaišės įvyks kovo 10 d., 2

U.S., Rusija Sutiko
Dėl Korėjos Valdymo

Rusija šiandien pranešė su
sitarusios dėl bendrų pas 
tangų padėti Korėjai įsteigti 
laikiną vyriausybę. Nepaduo 
ta jokios smulkmenos trijų 
sava ičių tari mosi davimui 
politinės laisvės tam kraštui.

Taipgi šis susirinkimas nu 
tarė, daugumos kuopų pa
geidavimu, kad apskričio su
sirinkimai būtą kas šeši mė
nesiai, tik dar vienas įvyks 
už, dviejų mėnesių dėl ne
baigtų reikalų, Cicero, III. 
48 kuopoj. Išrinkta atsto
vės: Barštienė, Garlaučienė, 
Širvinskienė, Kilkienė, Kla- 
patauskienė, Pakeltienė, ša- 
kūnienė.

Džiugu, kad sirgus narė 
H. Barkauskienė jau gene j a. 
Lauksim grįžtant į bendrą 
mūsų veikimą.

Nutarta pamainyt susirin
kimus: vietoj pirmą sekma
dienį, sus-mai bus kas pir
mą antradienį, kiekvieno mė
nesio.

Kiek tenka pastebėti, mū
sų pirmininkė širvinskienė 
savo pasiimtas pareigas sten 
giasi, kiek galėdama, geriau 
atlikti. Ji tarės su narėmis.

jeigu visos sutiktų, kad kas 
susirinkimas turėti ką nors 
uauj:, gal, tokiu būdu mes 
galėtumėm laimėt daugiau 
narių. Visos to pageidauja. 
Taigi neužilgo, gal, turėsim 
progos pamatyt, kaip gali
ma su mažesnėmis, išlaido
mis išvirti skanią kavą; ne 
tik bus proga pasimokyti, j 
bet dar bus duodamos ir do-1 
vanos. I

Pb šio susirinkimo turė
jom bingo. Visos narės lai
mėjo po dovanėlę. Tuo pasi
rūpino pirm. Širvinskienė. 
Nuoširdus ačiū jai už jos 
sumanumą ir pasidarbavi- /

Nauja valdyba
Brighton Park. — Vasa

rio 4 d. Lietuvos Vyčių 36 
kuopa išrinko 1946 m. val
dyba:

William Klimas, pirmi
ninkas, kurs nesenai grįžo iš 
kariuomenės; John Brazaus
kas, pirmas vice-pirminin- 
kas; Joseph Januška, antras 
vice-pirmininkas, taipgi grį
žęs iš kariuomenės; Frances 
Urneza, protokolų raštinin
kė ; Philomena Rekašius, 
finansų raštininkė; Kastas 
Zaromskis, iždininkas; Vale- 
ria Gedminas ir K. Petrulis 
iždo globėjai.

V. K.

Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo 
svorio.

S. Pieža veža
Šv. Tėvui albomą

Nemaža garbė šv Kazi
miero akademikėms ir ne
mažesnė garbė Chicago lie
tuviams, kad, Stasio Piežos 
dėka, jie nusipelnė vietos 
Herald American albome, 
kurio puslapius sklaidys Šv. 
Tėvas Pijus XII.

Stasys Pieža. kuris, su ki
tais žurnalistais, važiuoja į 
Romą, įteiks Šv. Tėvui nuo 
Herald American albomą 
šimto paveikslų, pavaizduo
jančių Chicago arkidiocezi-1 
jos katalikų veiklą J.' E. S. Į 
Stritch 6 metų vadovavimo 
bėgyje. Tarp šių paveikslų, 
bus vienas primenąs Šv.

1 Valandą, atlaikytą už Lietu
vą šv. Vardo katedroje, ku
rios proga Jo Eminencija 
naujasis kardinolas pasakė 
pilną tėviškos užuojautos 
lietuviams pamokslą.

Antras paveikslas laimė
jęs vietą albome, tai akade- 
mikių choro paveikslas. 
Šiuo choru gėrėjosi ir gėrisi 
ne tik akademjion atsilan
kantieji lietuviai ir nelietu
viai, bet ir svetur pasiro
džiusiu. Choras dažnai žavi 
gausią dainos mėgėjų publi
ką.

Garbė lietuviams! Ir ne
maža garbė patekti į Šven
tam Tėvui skiriamą albomą! 
Už tai ačiū mūsų tautiečiui, 
gabiam Herald American 
žurnalistui Stasiui Piežai.

Šis-Tas Iš Cicero
BALP 14 skyriaus veikla 

eina be pertraukos. Kaip 
kitų kolonijų skyriai, taip 
ir mūs priima kas ką duo
da. Kenuoto maisto vajus 
davė apie du tūkstančius 
svarų produktų. Ir dabar 
dar atnešama. Ir gerai, nes 
geriau duoti, negu prašyti. 
Praeitas susirinkimas pada
rė permainą dienose. Vietoj 
antrą penktadienį, susirin
kimai bus paskutinį penk
tadienį kiekvieno mėnesio, 
parapij.es svetainėj. Tas pa

daryta dėl apskrities susi
rinkimų, nes tą pačią dieną 
supildavo. Tik pats apskri
tis turėtų laikytis punktua- 
liškumo. Plati Chicago su 
kolonijomis daug gali nu
veikti. Visų akys atkreip
tos į Chicagą.

B. A. L A C II AVVICZ 
ROSELANDE

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pag Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

A A
ELENA ŽUKAUSKIENE (po tėvais Gudlauskaitė)

Gyveno 3800 S. Emerald Avė., Tel. — YARds 4306.

Mirė Vasario 11 d., 1946 m., 6:30 vai., ryte sulaukus se
natvės. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio. Radviliš
kiu miestelyje.

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

Kunas pašarvotas Mažeikos koplyčioje 
nica Avė.

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

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

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

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

Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Evanauskas Telefonas 
YARds 1138-1139.

3319 S. Litua-

Kiniečiai Kalbasi su 
Rusais dėl Mandžurijos
Informacijos min. K. C. Wu 
šiandien pranešė, kad Kini
ja dabar tariasi su Rusija 
dėl ištraukimo sovietų ka
rių iš Mandžurijos

Viltis ir meilė — du svar
biausi dalykai, kurie pada
ro žmogui gyvenimą norin
gu.

Būsi ‘ Draugo” bičiulis, jei 
gausi naują skaitytoją

I

ROZALIJA ŽILINSKIENE
Gyveno 10222 S. Indiana Avė.
Mirė Vasario 11 d.. 1946 m., 

2:05 vai., p.p., sulaukus puses 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo 
iš Seinų apskričio. Lazdijų pa- 
rapijos, Burdiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 sūnus Anthony. Joseph, Wi- 
lliam. Charles ir marčių. Ks- 
teJIe; 3 anukus Anną, Charles 
Jr. ir Barbara Ann; 2 seseris 
Anna Arciinas (Wisc.); Eva 
Merozas (New York) ir j»j šei
mas. ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Onos. Tre
tininkų. Seserų Rėmėjų, Apašt. 
Maldos. Rožančiavos ir Motinos 
Dievo Sopulingos (Cicero) drau
gijų

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje — 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės Jvyks penktad. — 
Vasario 15 d., 1946 m. Iš ko
plyčios 8:45 vai., ryto bus at
lydėta- ) Visų Šventų, parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
F “o pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę*: Nūnai. Mai-tl, Arni
kai. Seserys ir Visos Kitos Gi
mines.

baldot, dlrekt b. Bukauskas. 
Telefonas PULlman 9661.

STANISLOVAS BALSIS
Gyveno 1518 S. 49th Avė., 

Cicero. Iii.
Mirė .Vasario 12 d.. 1946 iu., 

3:15 vai., ryte, sulauks pusv'-s
| amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

daug draugų ir .pažjstainų.
Priklausė prie Ciceros Lietu

vių Kareivių draugijoj.
Kūnas pašarvotas Antano B. 

Petkaus koplyčioje — 1410 So. 
50th Avė. — Cicero. Iii.

Laidotuvės jvyks penktad. — 
Vasario 15 d., 1 94 6 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai., ryto bus atly
dėtas j šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvėms rūpinasi Balko-> 
jų, šeima — 1518 S. 49th Avė., 
Cicero, III.

Nuliūdę; Daug Draugų ir Pa
žįstamų.

| Ijaidot. dlrekt. Antanas B. 
Petkus. Tel. Cicero 2109.

SENOMS, ATDAROMS,r
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantlejl nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun- 

| leu yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenf 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą!

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

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti ietie Mena iedevrais, 
kuriuos padirbome jieme.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvyki t 
{ mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

jūsų finansiškam stovini prieinamas!

A. A.

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

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

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

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

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

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir jiažįstamua 
Giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas. Tek YARds 1419.

miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Glnt- 
ment palengvl- 

| nimut skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu, atdaru ir 
skaudžiu žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios j- 
patybės sutelks 

. Jums tinkama 
nakties polis) Ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias teis

ūs*. Vartokite J) Irgi skaudlems 
nudegimama šųeų ir sutrūkimu 
prašallnlmui, Ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimų. Atvėdlna va
dinamų AthlstVe Poot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimus', 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūktam tarp pirštu: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMKNT parsi
duoda po tl.OO, 1.75, ir S.OO.

Siųskite Jūsų lioney Orderi tie
siog l:—

LEGU LO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dept. D. Chicago 39, III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI: 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos-

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

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 YARds 0781

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2311 WEST 23Td PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

parapij.es
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$200.000 i, <

Mirusio A. B. Barto geležinėj dėžėj
BEZE BUVO PASTATYTA GARAŽE. AUTORITETAMS 

ATIDARIUS, RASTA TESTAMENTAS IR TURTO 
KIJR| TAKSŲ EKSPERTAI ĮKAINUOJA $200 000.

VIENAS PIRMŲJŲ 
ATEIVIŲ

Cleveland, Oliio. — Vasa
rio 3 d. čia mirė buvęs Cle- 
velando lietuvių biznierius ir 
vienas pirmųjų lietuvių atei
vių, Alfonsas B. Barto (Bar
toševičius).

Velionis buvo kilęs iš Pum
pėnų. Į Ameriką atvyko 
1895 metais. Išpradžių ver
tėsi barberio amatu, paskui 
užsidėjo saliūną, vėliau 
įsteigė laivakorčių agentū
rą, o 1914 metais St. Clair 
Savings and Loan Co. savo 
realestate operacijoms vesti. 
Vėliau tą įstaigą perėmė kiti 
ir vardą pakeitė į The Muni- 
cipal Savings and Loan Co.
DALININKAS SPAUDOS 
BENDROVES

1914 metais Ignas Saka
las, dabartinis “Draugo” 
redakcijos narys, su Povilu 
Šukiu buvo įsteigę Cleve- 
lande savaitraštį “Santai
ka”. Po metų laiko, dėl lėšų 
stokos, nenorėdami nutrauk
ti leidimo, prikalbino A. B. 
Barto įsteigti Ohio Lithua- 
nian Publishing Co. ir jis 
paliko stambiausiu tos ben
drovės dalininku. “Santai-

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE C0.
DVIEJOSE VIETOSE: 

3635 W. Cermak Rd. 
Chicagro, III.

5244 S. 25th St.
Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Taisoin Visų Tšdirbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
rainiam iš namų ir pristatom

PARDUODAM NAV.IUS RADIOS
Taipgi Pasirinkimas Valiausių 

Muzikos Rekordų.

TELEFONAI:ROCKWELIj 7757 
UIUF.RO 41 IK

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

rx
Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer AvG.#(Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC

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

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMISfe
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATII/\N
KANTF.R

“I.lctiiviSUasžydukas”

ka” buvo pakeista nauju 
vardu “Dirva”. Laikui bė
gant tarpe dalininkų pradė
jo reikštis nesusipratimai 
dėl laikraščio krypties, tad 
Ig. Sakalas, o vėliau ir P. 
Šukys pasitraukė ir nuo to 
laiko “Dirva” virto aiškiu 
taitininkų-laisvamanių laik
raščiu.

Prieš keletą metų velionis 
laikraščio biznį pardavė ke
liems tautininkams, o pats, 
įsigijęs nuosavybę tolokai 
nuo lietuvių kolonijų visai 
pasitraukė iš lietuvių veiki
mo.
AUTORITETAI SURANDA 
TURTĄ

Mirus A. B. Bartui, auto
ritetai pradėjo ieškoti jo 
testamento. Atidarę garaže 
stovinčią, geležinę dėžę (sa- 
fe), joj rado testamentą ir 
$200,000 vertės turto: pini- > 
gaiš, bonais, auksiniais 
daiktais (jewels) ir senais 
pinigais (coins). Dėžė gara
že stovėjo visai nepaslėpta ir 
bile kada galėjo vagys ją iš
nešti. Nieks tos paslapties 
nežinojo.

Rusija atima žemes
New York (LAIC) — Pe

reitų metų spalių “Pravdo- 
je” buvo paskelbtas sąrašas 
rinkiminių apygardų į Aukš- 
čiausį Sovietą ir Tautybių 
Sovietą. Iš tų sąrašų maty
ti, kad senosios lietuviškos 
sritys, kaip Breslauja, Vy- 
džiai. Ašmena, Krėva, Svy-Į 
riai, Pastoviai, Smurgainiai 
ir tt. priskritos prie Baltgu- 
dijos.

Kaip atsimename, visos 
tos srytys 1940 metais buvo 
“perleistos” Sovietinei Lie
tuvai. Ryšium su tuo, anuo
metinė raudonoji Lietuvos 
kvislinginė vyriausybė net 
buvo nusiuntusi padėką Sta
linui. Pasirodo, kad dėkojo 
peranksti. Ką viena ranka 
šiandien duoda, rytoj kita 

i atima

J

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

UŽTEMIJŲS EKSPLIOZIJĄ ANT ŽVAIGŽDES

Armin J. Deutsch, astronomas Yerkes observatorijoj, 
vasario 8 d., kurs užtėmijo didelę eksplioziją ant vienos 
žvaigždės vadinamoj Coronae B?reali3 konsteliacijoj. As
tronomų apskaičiavimu, sprogimas buvęs milijoną sykių 
smarkesnis, negu atomo bomba. Sprogimo šviesa pasie
kus net žemę. (Acme-Draugas telephoto)

VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Kardinolas Stritch 
amerikiečių kolonijoj

Roma. — Myron C. Tay- 
lor. ypatingas Amerikos 
Jungt. Valstybių atstovas 
Vatikano Miestui, praneša, 
kad kard. Stritch Romoj ga
li apsistoti St. Mary of the 
Lake vardo katalikų rūmuo
se, kurie randasi tirščiau
siai apgyventoje amerikie
čiais kolonijoj.

Kard. Mooney, iš Detroit, 
sakoma, greičiausiai apsis
tos Vilią Anastasia.

Vatikano Miestas ruošias 
didelėms ir reikšmingoms iš
kilmėms.

Po sniegų žvejojo 
nylon kojines

Hayttsville, Md. — šio 
miestelio moterys nori, kad 
daugiau įvyktų tokių nelai
mių, kaip kad ši:

Vienu troku buvo vežama 
nemažas kiekis nylon mote
riškų kojinių. Ant geležin
kelio inžine kaž kas pasida
rė ir trokas sustojo. Atpuš
kavęs traukinys troką su
daužė, o išbarstytas kojines 
su sniegu sumaišė. Pajutu- 
sios tai moterys viena po 
kitos bėgo į nelaimės vietą 
ir po sniegą žvejojo koji
nes. Kol\ atvyko policija, 
daugelis moterų jau buvo 
susiradusios sau kojines.

Valstybiniai dvarai 
Lietuvoje

New York (LAIC) — So
vietų Rusijos pavyzdžiu ir 
Lietuvoje steigiami valsty
biniai dvarai. Vienu iš pir
maujančių tokių dvarų (sov- 
chozų), kaip praneša “Prav- 
da” Nr. 301, esąs “Didieji 
Šauliai”.

Žuvo 50,000 viščiuku
Clintoii, Mo. — Čia sudegė 

Bush Chicken Hatchery, 
viena didžiausių tos rūšies 
įstaigų. Gaisro metu inku
batoriuose buvo 50,000 viš
čiukų. Visi sudegė.

Pats Hitleris padėjęs 
bombų

Nuernberg, Vokietija. — 
Iškeliama aikštėn, kad gar
sioj Munich Alaus Salėj, 
1939 metais, pats Hitleris 
padėjęs bombą ir nustatęs 
laiką, kad sprogtų už pus
valandžio jam apleidus salę. 
Tai daręs tam, kad nazių 
propagandistai skelbtų pa
sauliui, jog pats Dievas Hit
lerį saugojas nuo mirties.

Moteris apdovanojo

Shanghai. — Išėjusį į po
ilsį gen. Stratmeyer, komen
dantą Amerikos Oro Jėgų 
Kinijoj, ir keturis jo štabo 
narius, ypatingu ordinu ap- 
dekoravo žmona Kinijos ka
ro vado, gen. Chiang Kai- 
sheik.

Saugokitės tokiu . 
kostiumerių

J Bugle Call Inn, 4106 
Milwaukee Avė., įėjęs vyras 
su moterimi užsisakė send- 
vičių ir alaus. Kad patogiau 
būtų valgyti ir gerti, jiedu 
savo paltus pasikabino ant 
kablio.

Užeigos savininkė, nieko 
negalvodama, savo brangų 
forkoti taipat pakabino ant 
kito kablio ir nuėjo į virtu
vę sendvičių paruošti.

Kai paruošus sendvičius 
grįžo į valgomąjį kambarį, 
nustebo neradus kostiume
rių. Pažvelgus į kablį pama
tė, kad dingęs ir jos $600 
vertės Persijos avių kailių 
paltas. Jo vietoj buvo pa
liktas paprastų zuikių kailiu
kų paltas.

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

“Draugą”

Chicagos Lietuvių Moterų Klubas

Minės Lietuvos Nepriklausomybės 
Dieną

RUOŠIA LUNCHEON IR MUZIKALŲ PROGRAMA 
VASARIO 14 DIENĄ.

Kaip kitais metais, taip ir 
šįmet vasario 16-toji bus 
minima Amerikos lietuvijoj 
plačiai ir įvairiai. Chicagoje, 
be kitų organizacijų paren
gimų, dar nusitarė suruošti 
atatinkamą Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą ir 
Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas. Klubietės rengia 
gražų popietį — “lunčių” ir 
trumpą, bet rūpestingai pa
ruoštą programą. Muzikalę 
dalį programo sišpildys klu
bo šaunusis talentas — Bie- 
žienė, Giedraitienė, Piežienė 
ir Stephens mokinė Kristina 
Mileriutė. šiame moterų 
ruošiamame popiety daly- 

! vaus Mrs. Edward A. Kelly, 
kongresmono Kelly žmona, 
kuri yra užkviesta kaipo 
klubo garbės Viešnia, ir ku
rią lietuvės moterys supa
žindins su nekuriais lietuvių 
papročiais, lietuviškais kos

Furkofis nuo pečių 
dingo

i

Lorraine Watkins pranešė 
policijai, kad prie 2614 N. 
Clark St., kuomet stovėjo 
ant šalygatvio laukdama iki 
jos eskortas suras vietą au
tomobiliui pastatyti, neteko 
furkočio, kurį buvo užsime
tus ant pečių. Ji net nepaju
tus, kaip, praeidamas pro 
šalį, plėšikas pagrobė furko- 
tį ir pabėgo.

Merginoms patarimas: kai 
esi viena gatvėje, būk įsivil- 
kus į furkotį. Staila, kar
tais, gali brangiai kainuoti.

$50,000 iš dviejų
saiiūnų

Florence Nischt, žmona 
dženitoriaus, kuris nužudė ir 
centralinio šildymo pečiuje 
sudegino Roše Michaelis ir 
už tai nubaustas kalėjimu 
visam amžiui, pasiremdama 
Dram Shop Act, iškėlė bylą 
dviem apielinkės saliūnams 
reikalaudama $50,000 nuos
tolių atlyginimo. Byla įnešta 
į Superior teismą. Sako, iš
vakarėse to baisaus įvykio 
jos vyras tuose saliūnuose gė 
ręs.

204 namai veteranams Iš E"s’efie!d vę‘?-rans of Foreign Wars, klu- 
Federal Public Housing j bruimio, 7511 S. Halsted 

Authority suteikė autorite
tą namų kontraktoriams pa
statyti 204 greitam reikalui 
namus karo veteranams 
Chicagoj. Viena namų sta
tymo firma įgaliota tuojau 
120 laikinų karo namelių, 
pastatytų prie Seneca, per
kelti prie Washtenaw ir 
Sherwin gatvių ir paruošti 
juos gyvenimui.

1946 FUND 
CAMPAIGN

tiumais, lietuviškais pyra
gaičiais. Specialę kalbą pa
sakys ir programą ves mu
sų gerb. konsulo žmona, ir 
klubo garbės narė, Daužvar- 
dienė.

Visos klubo narės bei jų 
viešnios yra kviečiamos 
skaitlingai atsilankyti ir da
lyvauti šiame gražiame Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjimo popiety. Tai bus 
ketvirtadieny, vasario 14 d., 
1 vai. popiet, Penthouse, 
Morrison viešbuty.

Rengimo komisiją sudaro 
sekančios darbščiosios klubo 
narės: Stankūnienė, Kaza- 
nauskienė, šlakienė, Kelia, 
Woidat, Kuraitienė, Norkie
nė, Baltutienė ir Rudienė, 
prigelbstant visai klubo val
dybai. Rezervacijas priima 
Stankūnienė (tel. Cedarcrest 
6404).

Lėktuve tik viena 
keleivė

Mrs. R. Custer Brand, či- 
kagietė, buvo vienatinė ke
leivė American Airlines 
Flagship lėktuve, kuris iš 
Chicago išskrido į London’ą. 
Kompanija sako, kad trans- 
atlatinį keliavimą da labai 
varžo sunkumai su paspor- 
tais ir vizomis.

Gaisre žuvo motina
Namuose 9618 West Shore 

Dr., Oak Lawn, kilus gaisrui 
žuvo Mrs. Marjorie Bacon. 
27 m. Jos pustrečių metų 
amžiaus sūnus taipat buvo 
dūmų pritroškintas, bet nu- 
vežus ligoninėn pavyko at
gaivinti.

Tealre reikia ramiai
sėdėti

Ben Erickson, 48 m. am
žiaus, 1523 E. 66 St., polici
jos suimtas už užkabinėji- 
mą trylikos metų mergaitės 
Highland teatre. Jo kišeniu- 
je policija rado revolverį.

Veteranai ieško 
slot machine

bruimio, 7511 S.
St., pavogta keturios slot 
machine. Mašinas išsinešė 
keturi ginkluoti vyrai. Visos 
buvo tuščios.

Mirė buvusi vergė
Šiomis dienomis mirė Mary 

Samuels, 110 metų amžiaus. 
Iki buvo Amerikoj panaikin- 

j ta vergija, ji buvo vergė ir 
dirbo tabako plantacijoj Al
ton, Ky., apielinkėje. Vėliau 
atvyko į Chicago ir čia gy
veno iki mirties.

Pavogta daug 
degtinės

Glendenning Motor Ways, 
Ine., pranešė policijai, kad 
iš garažo pavogta trokas, 
kuriame buvo 20 dėžių (kfei- 
sų) degtinės.

RĘMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

i mus
X Vasario 16-tos minėji

mas Chicagoj, kaip jau ži
noma, bus sekmadienį, va
sario 17 d., Amalgamated 
unijos name, prie Van Bu- 
ren ir Ashland gatvių, 2 v. 
popiet. Visų lietuvių yra 
šventa pareiga dalyvauti ta
me minėjime.

X “Draugo” koncerto do
vanos iš Labdarių Są-gos ū- 
kio teko A. Saliukui, J. La
banauskienei ir K. Simona- 
vičienei; Cherry Brand (Po- 
czulpo) dovana — J. Kass, 
biznieriams Kodžio dovana 
— M. Pakeltienei, o Tėvų 
Marijonų ūkio —. E. Micke- 
Hūnienei.

X Antanina Navikaite, A- 
teitininkų Draugovės ir L. 
V. Seniorų narė, žymi tau
tinių šokių scenos mėgėja ir 
mūs dienraščio bendradarbė, 
šiomis dienomis susižiedavo 
su Jurgiu Paškausku, brol
vaikiu kun. J. Paškausko. 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos klebono.

X Amerikos Legiono Ket
virtas Distriktas Illinois vai 
stybėje ruošia Washington 
gimtadienio paminėjimą Da- 
rius-Girėnas salėje, vasario 
23 d., vakare. Visas pelnas 
bus skiriamas Chicago Ka 
reivių, Centrui (Chicago Ser- 
viceman’s Center). šokiams 
grieš Joe DePhillip's orkest
rą.

X Alex ir Ona Gerbai pa
liko nauji Marąuette Park 
biznieriai. Jie nuo Prosevi- 
Čių nupirko namą ir valgo
mųjų daiktų krautuvę. Nau
ji biznieriai augina sūnų Ro
bertą ir dukterį Genovaitę. 
Nauji biznieriai dalyvavo 
“Draugo’’ koncerte ir labai 
patenkinti programa.

X Walter Seranskas, iš 
Town of Lake, šiomis die
nomis dirbtuvėje buvo su
žeistas. Nuvežtas į Mercy 
ligoninę. Serauskai vra žy
mūs kolonijos darbuotojai, 
Serauskienė yra sesuo kun. 
V. Mikolaičio.

X Ona Antanaitis iš Ci
cero šiomis dienomis pergy
veno sunkia oneraciia. Ji v- 
ra ilgametė “Draugo” skai
tytoja ir visu geru darbu 
rėmėja. Prašoma ios nrie- 
teliu pasimelsti, kad Dievas 
grąžintų jai sveikatą.

•y, §v. wa-» 
Lietuvos Vvėifli 
šįmet šve« šv. Mv>rdo n»- 
rapiios bažnvčioie. N. Ride. 
Po šv. Mišių, parani.os sa
lėj per pusryčius bus anie 
dvidešimčiai veikė ių. įteikta 
Ketvirtasis Laipsnis — šv. 
Kazimiero ordinas.

X B. Survilas, policinin
kas, šįmet, sako, mini 30 
metų sukaktį rezidencijos 
Chicagoj. Yra gimęs ir au
gęs Spring Valley, Ui. * Jau 
27 metai, kaip policininku 
ir 23 metai, kaip vedęs Emi
liją Zcmgulaitę. Užaugino 
sūnų Benediktą ir dukterį 
Virginiją.

X Alfonso ir Pranciškos 
Sudeikių namuose, Willow 
Springs, vasario 3 d. buvo 
krikštynų puota. Jų dukre
lė pakrikštyta vardu Judi
ta. Kūmais buvo C. Kubaitė 
ir F. Sudeikis.
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