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Streikeriai Jau Pradeda Grižti i Fabrikus
Stritch Kalbės Per Romos Radiją; 
Vyskupas Bučys Aplankys Chicagietį

BUDAPEŠTAS, vas. 17. — Pirmiau sulaikę Kardi
nolo Joseph Miiulszenty išvykimą iš Vengrijos, rusai 
okupantai šį vakarą davė leidimą jam vykti Romon. U.S. 
armijos lėktuvas ryt nuveš Kardinolą j Vatikaną.

- ■ —o ■ ■.
ROMA, vas. 16. — Samu- Kalbės už Dvasiškiją

ei Kardinolas Stritch kal
bės į pasaulį per radijo iš 
Vatikano ateinantį penkta
dienį, vas. 22, 5 vai. vakare 
Chicagos laiku. Jis kalbės 
dieną po to, kai Šv. Tėvas 
Popiežius Pijus XII įteiks 
jam raudonąją kardinolo 
skrybėlę.

Pasaulinės svarbos, Kar
dinolo Stritch kalba bus 
pasakyta vardan trijų kitų 
Amerikos kardinolų, Spel- 
lman iš New Yorko, Moo- 
ney iš Detroit, ir Glennon

New Yorko Gia^ts baseball komanda išeina į baseball lauką pirmai pratybai sau-
_______ kapelionas Romoje. Vysku-' lgtoJ Miami’ Florida. Viscs baseballo koma ndos jau pradėjo pratybas šiltuose kraštuo-

iš^St. Louis, kurie taipgi 'pas Pranciškus Bučys, TT. se ir žaidimo mėgėjai skaito tai tikru ženklu, kad pavasaris negali būti per toli.
bus įvesdinti didžiojoje kon-Marijonų generalinis virši- 
sistorijoje Šv. Petro ba.zi- j ninkas, taipgi planuoja ap- 
likoje. ' lankyti Chicagos Kardinolą.

Sovietai Uždėjo Veto Amerikos 
Planui Išrišti Levanto Problemą

LONDONAS, vas. 16. —1 cūzija įvykdys Amerikos 
Rusija šį vakarą pirmą kar- j pasiūlymą, 
tą pavartojo veto teisę Jun- Naujas ‘Pavojus’
gtinių Tautų apsaugos ta- i šios dienos sesijoje rusai 
ryboje, perviršijant .Ameri- iškėlė naują skundą, šį kar
kos pasiūlymą derybų keliu tą sakydami, kad lenkai ka- 
išaiškinti Sirijos ir Lebano riai po britų komanda Ita- 
reikalavimą Anglijai ir lijoje sudaro galimybę pa- 
Prancūzijai tuoj. atimti savo vojaus Jugoslavijai.
kariuomenes iš Levanto. 

Septyni komisijos nariai
— didžiuma — nubalsavo 
priimti U. S. pasiūlymą, 
kuomet sovietų Višinskis 
pavartojo veto teisę, tuo 
atimant reikalą iš apsau-

BUENOS AIRES, vas.
16. — Argentinos vyriausy- gos komisijos. Anglijos įgė susirinkimą iki kovo 21 §į vakarą pasiūlg paves. 

sekr. Bevin, tačiau, priža- j d., kuomet susirinks New ti gaVQ bylą kitomg Ame. 
dėjo, kad Anglija ir Pran-'Yorke. rikų šalimg arba Jungti.

nėms Tautoms, atsakant j
Amerikos “mėlynąją kny
gą,” kuri jungia žymius ar- 
gentiniečius su nacių sąjū
džiu.

Anot pranešimo, ta U. S. 
knyga sudaranti rūpesčio 
dėl Jungtinių Amerikos 
Valstybių! kišimąsi j| Argen
tinos vidujinius reikalus.

Oficialus komunikatas 
kaltino J. A. Valstybes su
laužymu tarptautinių teisių 
ir gero kaimyno politikos.

Kanada Tiria Rusijos Šnipu Veiklą
0TTAWA, vas. 17. — Iš 

valdiškų šaltinių raportuo
ta, jog keli gan žymūs val
dininkai yra. įvelti į sensa
cingą žinią, kad “slaptos ir 
konfidencialės informaci- 
jes” perduodamos svetimai 
misijai Ottawoje. Nors ne
išvardinta oficialiai, autori
tetingi sluoksniai sakė toji
misija yra Rusijos ambasa- Į valstybės departamentas sa- 
da. kė žinojęs apie planus ma-

Kanados laikraščiai rašė, siniam 22 asmenų areštavi- 
kad “patikėtini šaltiniai” mui. Vienas raportas sakė 
sakę, jog surinkta įrodymų, Į daugiau asmenų bus suareš- 
kad rusaį organizuoja dide- Į tuota, kiti gal net J. A. 
lį šnipų ratą Kanadoje. I Valstybėse.

ratų, kadangi jis nesustojo | jog jis (Trumanas) nekan- 
ir nuvažiavo. didatuos.

Sunkvežimio Ratas Wallace Sako Jis
Sužeidė Vyrą Gatvėje Nestos Prieš Irumaną
Stanley Yanickas, 46, 916 į DĖS MOINES, Ia., vas.

W. 34th, buvo sužeistas šeš-j 16. — Prekybos sekr. Hen- 
tadieny, kuomet sunkveži- i ry A. Wallace vakar pareiš- 
mis pravažiuojąs Archer ir j kė laikraštininkams, kad 
Halsted pametė vieną savo į jis nekandidatuos į U. S. 
ratų, kuris smarkiai riedė-! prezidentus jeigu Prez. 
damas užgavo Yanicką. Vai- Trumanas bus kandidatas,
mote jas matomai nežinojo, primindamas, kad p. Tru- Į ro mokyklos graduantams, 
kad jis pametė vieną savo man užginčijęs raportus,

Kaipo galva National Ca- 
tholic Welfare konferenci
jos vadovybės, kuri atsto
vauja Amerikos hierarchi
ją, Kardinolas Stritch kal
bės kaipo Amerikos dvasiš
kuos ir Šv. Tėvo perkalbė- 
tojas.

Tarpe lankytojų, kurie 
sudėjo vizitus Kardinolui 
Stritch buvo Kardinolas 
Agjanian iš Armėnijos ir 
lt. pulk. John Tiernjan iš 
Kansas City, Mo., divizijos

Bevin ir pranzūzų užsie
nių min. Bidault, kurie su
silaikė nuo balsavimo Le
vanto klausimu, parėmė 
rusų teigimą dėl teisės var
toti veto. Komisija tad už
baigė visus reikalus ir bai-

Bus Daugiau Areštų 
Raportuota, jog tes pas

laptys buvusios apie atomi
nę energiją, bet abejota ar 
buvo perduotos informaci
jos, kurios pačios savyje 
galėtų būti kenksmingos.

Rusų ambasada sakė ne
turinti jokio komentaro a- 
pie raportą. Washingtone

ŽENKLAS, KAD PAVASARIS ARTĖJA Plieno Liejyklos Pasirašo Sutartis; 
General Motors Tarėsi Sekmadienyje

Darbininkams gaunant -ilgų pakėlimus ir pramonei 
gaunant kainui pakėlimus už produktus, kraštas ruošiasi 
visu smarkumu grįžti j didelę taikos meto gamybą.

181/mC. VALANDAI PLIENO DARBININKAMS
Bethlehem, antra didžiausia plieno pramonė krašte, 

su daugiau negu 75,000 darbininkų, šeštadieny pasirašė 
sutartį su CIO unija. Anksčiau panašias sutartis pasi
rašė U. S. Steel Corp. ir Republic Steel. Darbininkai 
gaus 18!/> centų valandai algų pakėlimą, kurie, pusė skai
tysis nuo sausio 1 d.

TIKIMASI GREITO G. M. SUSITARIMO
Detroite, valdžios tarpininkas James F. Dewey sakė 

General Motors ir CIO gali “by kuriuo momentu’’ susi
tarti dėl visų ginčytinų dalykų ir tuo baigti 175,000 GM 
darbininkų streiką. Sakyta unija sutinka priimti bendro
vės pasiūlymą 18'/j centų valandai pakėlimą, vieton rei
kalauto 19’/2 centų.

Baigus tuos du streikus, maždaug 1,529,000 streike- 
rių grįš į darbą.

(Acme Telephoto.)

Išsinešdino Rusų 
Šnipu Viršininkas

NEW iuRKAS, vas. 16. 
— .Viršininkas rusų šnipų 
gaujos, manoma surištas su 
22 asmenimis Kanadoje į- 
tartais davimu atominės 
bombos paslapčių Rusijai, 
be žinios pradingo. Atpa
žintas New York Joumal- 
American’o kaipo “Alfred 
Adamson,’’ jig tris savai
tes atgal apleido sava kam
barį New Yorko viešbuty, 
palikdamas savo rūbus ir 
nemokėtų! sąskaitų.

Argentina Atsakė į 
U. S. 'Mėlyn? Knygą'

Ispanija Užginčija
Amerikos Kaltinimus

MADRIDAS, vas. 16. — 
Ispanijos užsienių ministe
rija užginčijo, kad buvo 
planas trijų valstybių susi
tarimui tarpe Vokietijos. 
Argentinos ir Ispanijos, 
kaip kaltinama U. S. išleis
toje “mėlynoje knygoje.” 
Ispanai sakė kaltinimas pa 
grįstas vokiečio diplomato 
Buenos Aires dokumentais 
ir nurodo vien tik jo asme- 
ninįi pageidavimą.

Gen. Franco pareiškė ka-

—Vengrija neįleidžia anglų-amerikiečių komiteto ty
rimui žydų padėties, sakydami Rusija tam priešinga.

----- Edward R. Stettinius, U. S. delegatas UNO su
sirinkime, šiandien lėktuvu išskris iš Anglijos į U. S.

—Viršininkai 49 telefonisčių unijų vakar suėjo pa
sitarti dėl jų narių balsavimo streiko reikalu.

—Vakar įvykę rinkimai Belgijoje gali galutinai nus- 
kad penkta kolona pikto tatyti Karaliaus Leopoldo grįžimą ar negrįžimą, 
šmeižto yra taikoma prieš | —Anot London Sunday Observer, ispanai respub-
Ispaniją. likonai ir monarchistai tariasi kaip nuversti Franco.

Atstovė Luce Priimta 
Į Kataliką Bažnyčią

NEW YORKAS, vas. 16. 
— Atstovė Clare Booth Lu
ce (Rep., Conn.) šiandien 
Šv. Patriko katedroje tapo 
priimta į, Romos Katalikų 
Bažnyčią. Ponia. Luce sakė 
ji per penkis mėnesius ga
vusi katalikiškas pamokas 
iš Prel. Fulton J. Sheen.

Konvertite, žmona Henry 
R. L-uce, Time, Life ir For
tune žurnalų leidėjo, sakė 
ji nekandidatuos į senato
rius ar atstovus, kadangi 
kai kurie ciniški žmonės į- 
veltų tikybos klausimą į 
rinkiminę kampaniją. Ji 
anksčiau buvo episkopalė.

Olandai Okupavo Salą;
Indokiniečiai Atakavo

BATAVIA, vas. 16. —
♦Britų štabas pranešė, kad 

olandai kariai antradieny 
okupavo Salajar salą, pie
tuose nuo Celebes, ir dvi 
dienas vėliau buvo užpulti 
200 indokiniečių. Ataka bu
vo atremta.

Javoje indokiniečiai iš 
naujo okupavo aerodromą 
netoli Semarango, kur pas
tarųjų dienų grumtynės vy
ko.

KALENDORIUS
Vasario 18 d.; Šv. Sime

onas; senovės: Gandis ir 
Anga.

Vasario 19 d.: Šv. Kon
radas; sene vės: Šarūnas ir 
Sauge.

ORAS
Ūkanota. Truputį šilčiau. 

Po pietų sniegas ar lietus.

Vėliausiu Žinių Santrauka'

Japonijoje Kovoja 
Ekonominę Suirutę

TOKYO, vas. 16. — Prem
jeras Shidehara atsišaukė į 
Japonijos žmones remti 
valdžią pravedime eilės 
griežtų įstatymų, kurių tik
slas yra sustabdyti infliaci
ją krašte ir pasmaugti iš
siplėtojusią juodąją rinką.

Trys įstatymai buvo iš
leisti pirmoje dalyje prog
ramos sulaikymui infliaci
jos. Jie užšaldė beveik vi
sas sąskaitas bankuose, at
šaukė visus 10 yen’ų ar di
desnius banknotus, autoriza
vo nusavinimą maistų ir su
varžė jų dalinimą vien tik 
autorizuotiems išdalinto- 
jams.

Žadėta greit pravesti ki
tus įstatymus, jų tarpe: 
karo pelnų taksus ir kitus 
mokesčius sukėlimui maž
daug 100 bilijonų yen ($6,- 
667,000,000).

Priešinamasi Naciu
Teisimo Pertraukimui

NUERNBERGAS, vas. 
17. — Sir David Maxwell 
Fyfe, vienas britų prokuro
rų, buvo vakar parinktai 
kalbėti už alijantus prieš 
gynėjų įnešimą padaryti 
trijų savaičių pertrauką po 
to, kai prokuratūra baigs 
bylą prieš 22 aukštuosius 
nacius.

Atrodo, jog dr. Otto Stah- 
mer, Hermann Gceringo ad
vokatas, argumentuos už 
advokatus gynėjus dėl dau
giau laiko pirm negu jie 
pradės savo ' argumentus 
prieš tarptautin teismą.

U. S. Laivai Veža Kiniečius Karius 
Mandžurijon; Vėl Vyksta Grumtynės
CHUNGKING, vas. 16 — 

Amerikos laivai veža dau
giau Kinijos valdžios kanų 
į Mandžuriją, kur kiniečiai 
komunistai raportavo nau
jas grumtynes, ir kur rusų 
kariuomenės buvimas iššau
kia kiniečių protestas.

Chungkinge 400 Mandžu- 
rijos Gildos narių demons
travo, reikalaudami, kad 
rusai išeitų iš Mandžurijos, 
kaip buvo sutarta. Oficia
liai nieko nesakoma, kad 
nesukiršinti rasų, bet yra 
ženklų, kad šis nusistaty
mas keičiasi.

Kinijos spauda pradėjo

Ickes Įtaria Prez. Trumą no Pasakymą
WASHINGTON, vas. 16. 

— Harold L. Ickes šį va
karą sakė Prez. Trumanas 
spaudos konferencijoj pa
daręs du pareiškimus apie 
Edwin Pauly nominaciją, 
vienas kurių “nėra teisin
gas.” Atsakydamas į Pono 
Trumano vakar dienos pa
reiškimą, kad buvęs vidaus 
reikalų sekretorius nedrįs
tų įtarti jo teisingumą, Ic- 
kes sakė, “aš drįsčiau gin
čyti Prezidento teisingumą 
kada tik mano krašto ger
būvis to reikalautų.“

Anot Ickes, Prezidentas 
vienoj spaudos konferenci- 
ioj sakęs Ickes nepasitaręs

Nauja Valdžia Egipte; 
Studentai Demonstravo

CAIRO, vas. 17. — šian
dien buvo prisiekdinta nau
ja vyriausybė, kuriai vado
vauja premjeras Ismail Sid- 
ky Pasha. Didžiuma jo ka
bineto narių yra nepriklau
somi.

Studentų minios šįi rytą 
vėl demonstravo prieš bri
tus, protestuodami britu 
kariuomenės laikymą Egip
te. Naujasis premjeras sa
kė jis pilnai simpatizuoja 
su studentais.

kritikuoti rasų, elgesį Man- 
džurijoje. Komunistai sako 
naujos kovos vyksta nuo 
vasario 8 d., ir kad valdžios 
kariuomenė užėmė Panshan 
ir Taian miestus ir veržiasi 
į penkis kitas miestus. Val
džia gi sako, kad komunis
tai stato naujus reikalavi
mus ir sulaužo sausio 10 d. 
sutartj baigimui civilinio 
karo.

U. S. komandierius. lt. 
gen. A. C. Wedemeyer sakė 
gen. Marshall užgyrė kinie
čių prašymą padėti jiems 
vežti kariuomenę į Mand
žuriją.

su juo pirm liudijant Pau- 
ley nominacijos reikalu 
prieš Senato laivyno rei
kalų komitetą. Sekančią 
dieną Prezidentas pripaži
no, kad jis raginęs Ickes 
“būti geru’’ Pauley’ui, tad 
“ šituos pareiškimus nega
lima suderinti. Vienas jų 
neteisingas.’’

‘Gal Užsimiršo’
Ickes sakė gal čia kalta

Prezidento atmirttis apie ką 
tik praėjusius incidentus. 
Jis taipgi sakė jis nemanąs, 
kad Prez. Rooseveltas ma
nė paskirti Pauley laivyno 
pasekretorium, kaip Prez. 
Trumanas vakar pareiškė.

Admirolas Sako Vėju' 
Pranešimai Netikri

WASHINGTON, vas. 16. 
— Svarbus liudininkas gin
če dėl klausimo ar laivynas 
gavo japonų “vėjų“ prane
šimus nurodančius karą 
pirm Pearl Harbor atakos 
šiandien užginčijo, kad toks 
pranešimas buvo gautas.

Rear adm. Leigh Noyes 
pareiškė Pearl Harbor ko
mitetui, kad jis matęs ke
lis pranešimus, manytus 
esančius japonų “vėjų” ko
dekse, bet visi buvę netikri.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ TOLIAU
biresirae Naują 
Vyskupą

PARAPIJOS mietinis 
mitingas

Parapijos metinis mitin
gas įvyko vasario 10 d. Pa- 

Sioux City, Iowa. — Mū- j rapijos finansinis stovis pa
sų dabartinis vyskupas Ed- siredė labai geras. Žmonės 
mond Heelan yra daugiau gerai šelpia bažnyčią; auko- 
kaip 50 metų kunigu ir dau-, ja karo bonus pastatymui 
giriti kaip 25 metų vyskupu, seselėms namo ir mokyklos. 
Tai yra labai geras rekor-

dalyvaukite Lietuvos nepri- , Lenkai iš Vilnijos daugumo- 
klaušomybės minėjimo švcn- je apgyvendinti Vislos žio- 
tėje. Išneškime atitinkamas tyse .prie Danzigo ir, apskri- 
rezoliucijas ir paremkime
medžiaginiai Lietuvos reika
lus.

taf, Pamaryje

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVOS VYČIŲ 

CHORISTAMS
Sekanti antradienį vasario

19 d. Lietuvos Vyčių Chica-

Mes visi gerai žinome, kad 
mūsų senąją tėvynę nusiru- 
bė karo audros ir naikina 
žiaurūs okupantai pasimoję 
ją vėl pavergti ir išbraukti gos Apskrities Choro repeti-

Tel. YARds 5557.

DR. vaitush, OPT. FRANK C. KWINN
L1KTUV1S

das. Vyskupas Heelan bu
vo šios diecezijos kunigas. 
§v. Tėvas jį pakėlė vysku
pu ir paskyrė šiai diecezi
jai. Visi kunigai jį labaį my
li ir gerbia. Kada sulaukė 
50 metų kunigystės, diece- 
žijos kunigai sumanė jam 
surinkti net $50,000 dova
ną. Bet kai jis tai sužinojo, 
liepė visus surinktus pini
gus sugrąžinti kunigams.

Lai Visagalis jam duoda 
sveikutes dar daug metų gy
venti ir tarnauti šiai diece
zijai.

Metai atgal vyskupas Hee-

REMKIME KATALI
KIŠKĄ SPAUDĄ

Klebonas aną sekmadienį 
ragino žmones skaityti ka
talikiškus laikraščius, ypa
tingai ragino užsiprenume-

iš žemėlapi:. Mūsų prievo
lė .vieningai gelbėti savo 
tautą nuo pavergimo, išnai
kinimo ir atkovoti jai lais
vę ir nepriklausomybę.

Tad, visi Binghamtono ir 
apylinkės lietuviai prašomi

ruoti “Draugą”, nors ant| atvykti ir dalyvauti lletu- 
10 savaičių už $1.00. Prašė viųi tautos laisvės šventė®
atnešti $1.00, vardą ir ad
resą, o jis pats nusiųs į ad
ministraciją. Visi lietuviai 
užsisakykit dienraštį “Drau 
gą”, pamylėsite jį, lauksite j

minėjime. Rengėjai

cija įvyks GAGE PARK sa- 
Iff’e, 55ta ir S. IVestern Av„ 
v i et? n West Side hall. Vieta 
permainyta dėl patogumo 
daugumos narių transporta- 
ėijos atžvilgiu. Repeticijos 
dabar įvyks nuolat Gage 
Park salėje. Repeticijos pra 
sideda lygiai 8:00 v. vak. 

L. Vyčių Choro Komisija

maišais
New York (LA*IC) — Vie-

jo kasdien. Jis jus painfor- tįneS lenkų spaudos žinio-
mucs apie Bažnyčios ir lie- mis, iš anapus Kurzeno Li-
tuvių veikimą. Klebonui bus nįjos į “Naująją Lenkiją”, 
malonu jums patarnauti. ! įjęj šiol, liko perkelta apie

Šiomis dienomis mirė Ka 
lan turėjo labai didelę ope- ‘ zimieras Dūda. Velionis. pa- 
raciją. Nuo to laiko jis sir- liko žmoną, tris sūnus ir 
go ir dar negali visų savo • dukrelę. Jis buvo nupirkęs 
darbų atlikinėti. Jis yra ar-, farmą ir dar dirbo skerdyk-
ti 80 metų. Jis negalėjo va- i loję. Darbe susirgo, nUvež- i niečių ir 30:000 baltgudžių. 
žinėti po dieceziją ir dirma- tas į ligoninę ir už kelių Apie 600.000 lenkų vis lau- 
voti; metai kaip negali lai-, dienų mirė. Mūsų klebonas
kyti ir pontifikalinių šv. Mi- i jį palaidojo katalikiškai, 
šių. Koresp.

Dabar Šv. Tėvas paskyrė “ 7 _
naują vyskupą mūsų diece- |sRl||T>in98l rdlttlftGS 
zijai, būtent prelatą Tomas j .

-Nerti, iš Grand Rapids, Mičh. i y 8SdTlO 10 
Ingrėsas bus kovo mėnesyje. ’
Atvykus į Sicux City, bus:

585,000 lenkų iš Ukrainos, 
140,000 iš Baltgudijos ir 40,- 
000 iš Lietuvos. Tuo pat me
tu iš Lenkijos į rytus “re
patrijuota” 300,000 ukrai-

kia anapus Kurzeno Linijos, 
ženklo pajudėti (t. y. likę 
lenkai Ukrainoje. Baltgudi- 
joje !r Lietuvoje).

Jūsų Radio Sugedęs?
•Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RA010 SERVICE CO.
DVIEJOSE VIETOSE:

3635 W. Cermak Rd.
Chicago, III.

5244 VV. 25th St.
Cicero, Iii.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 
Talsoin Visų Išdirbysčliį 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Painiam iš namų ir pristatom

PARDCODAM NAUJUS KADIOS
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų.

n i>etq pnUrtilisvtmM 
J*«ą garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
eati priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
turno, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS; nuo 14 ryto iki I v. 

▼nk. Sekmad. pagal nutarti.

Daugely atsitikimi) akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma. *
4712 South Ashland Avė.

Telefonas YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs.

i Apsiimu išgydyti.

(Kvečinskas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 pp. ir T ikf 8:30 vak.

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
donie Galis in Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vieną porą BKlų gauname gy 
ventmul. Saugokite Jas. leisdami 
iSegaamlnuotl jas modernlšklautdu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti

17 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašall-

• na uni akių (tempimą.

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

OKI«>MKTRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas: CANAL 0523, Cliivago 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. ir SeŠtad. 9:80 a. m.

Iki 7:80 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

sm i

Į Tuo pačiu metu, eina gy
ventojų kilnojimas ir pačio- 

j je Lietuvoje. Iš centrinės 
Lenkijos lenkai urmu kelia-

___ c _ Binghamton, N. Y. — Sek mį į vakarus, į nuo vokiečių
suruošta jam pagarbos puo- madienį, vasario 24 d., 2:30 apvalytus ir prie “Naujos-----------------------------------
ta. Visi kunigai ir tikintieji valandą popiet, Lietuvių sa- į Lenkijos” priskirtus plotus. |\h I UZ |( An7FWirK 
labai laukia. Įėję, 315 Clinton St., Amer. j iki §įoi, perkelta daugiaus

Vyskupas Noa bus mūsų Lietuvių Tarybos skyr. ren- į 1,306,000 žmonių. Kiti 100,- į 
vyskupui pagelbininku.

TELEFONAI: 
KOCKWELL "757 

CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

1NC0ME TAKSUS
PILDO

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4118 Archer Avė
Tel.. — VIRginia 2114

MUSU BAŽNYČIA 
PUOŠIAMA

Visos bažnyčioj klausyk
los apdengtos minkšta me
džiaga, o grindyŽ bus išklo
tos spalvuota guma (rubber) 
medžiaga. Prie altoriaus jau 
pirmiau grindys buvo išklo
tas tamsiai raudonu karpe- 
tu. Padarytos trys gražios 
kėdės kunigams. Tarnauto 
jams kėdės irgi bus parū
pintos. Turime kelias nau
jas kantalabras. Tie daly
kai atseis parapijai net ke
lis tūkstančius dolerių. Jau 
renkamos aukos ir rengia
mas vakaras kovo mėnesy
je tam tikslui. Norime taip
gi bau ją varpą įtaisyti, kai 
tik bus galima gauti.

gia iškilmingą paminėjimą ’ 000 bus keliami šį pavasarį. 
28 m. sukaktį nuo Lietuvos 1 .
nepriklausomybės paskelbi- . 
mo.

Programa susidės iš kal
bų ir koncertinės dalies. Kai 
bes plačiai žinomas visuo
menės darbuotojas “Ameri
kos” redaktorius Antanas 
Vaičiulaitis iš Brooklyn, N.
Y. Taipgi kalbės vietos kle-Į
bonas kun. Emilius Krance- 
vičius ir kiti. Koncertinę 
programos dalį išpildys Šv. f 
Juozapo parapijos choras, 
vadovaujant • vargonininkei 
Dorty Lasko.

Taigi atidėkite visus ki
tus savo reikalus į šalį ir

Nevartok 'Svaigalų'
Dėl pagelbės nuo “Nugarskau- 

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

. Vartokite . . .
HEALTH RESOKT MINĖK AL

BATH DRUSKA *1 mai Su kas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00
Prarykite Jos vietinBj vaistinėj, 
o jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog į —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southealdledal kreipkitės 1 UNION 
URVO CO., 3459 Se. Halsted St.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6254 S. Ashland Avė.,

ROOM 5.
Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

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

Trečiadieniuis pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis I
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

Būk išmintingas; draugauk 
tik su “Draugu”

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. LAFayette 8210

- Rez. Tek REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: 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. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 
Res. Tek: HEMlock 3150

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

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 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tek: 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 04^^

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAR

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
68C3 W. Cermak Road 

BEKffi’N, ILLINOIS

kome Taksų Patarnavimas
Mfes nesikraustome, išpildę Jūsų INCOME TAK

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

OBARTUCH & CO.
2123 West Ceriftak Road

Chicago 8, ĮHinois

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirlbad., Antrad., Ketvirtad., 

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

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tek: CICERO 8650 
Rez. Tek: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200 

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

Tek UANal 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 
Tek REPubUc 7868

1A^|
Bes. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617 
Office Tek HEKloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakai^P 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

JOS. F. BUDRHC
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALamet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
jųmtybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių 2iedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite Jsigyti ant

LENGVŲ ISMOKftJTMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

Iš fabriko į j u s-p irk i t tiesiog ir taupyki!
" VISI NAUJOS MADOS IR

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

’ OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKI V IR PRITAIKYMAS AKINIŲ

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

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

0UDRIKO LEIDŽIAMOS RAPIO 
WCFL, 10O0 k Nedėlios vak. 9:30 
\VHFC 1 450 k. Ketvergo vak. 7:00

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

Al. C. 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo ftauk:

Republic 6051

BE E3E
STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR-
REIKMENIS”. —

Tai Geriausias Laikas Pirklį 
VISOKIOS RCSIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Tek CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 1
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tek YARds 8146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Tek YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. SIRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenae

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

Sekmad., Trečiad. ir Šestad.į^B
vakarais—tik pagal sutartį 

Office Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Tek YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenu^ 
arti 47th Street

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

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rtokidencljos Tek: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

4157 Archer Avenue

*

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insultaeljos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — \Vallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

žmogus be tikėjimo,
nrklvs be žaboklių.

kaip

Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAĘa
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

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

Ofiso Tek: PULLMAN 1193 
Narna Tsl.l PTTI.I.M41N S97’’

8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

Tek — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avc.)

CHICAGO 32, ILL.

Dr. A. Montvid, M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tek: SEEley 7330 
Res. Tek: BRUnswick 0597

fe

VALANDOS: Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. popiet. užsisakykit
Z"? 35

—, VALANDOS:
LtKALOĄ. |Nu0 ] ilti 3 popiet; 6 tįj 3 vakare
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HELP WANTED

S “D R A U G O” M
DARBŲ SKYRIUS

•DRAUGAS” HELP wawtej> 
advfrhsing Department 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoIpb »4M-»4S*

HELP WANTFI> — MOTERYS

HELP WANTEB — VYRAI

WOOD FINISHFRS 
fillers

PATCHF.RS
KVBBERS

Pastovūs darbai, užtenkamai virs- 
liiko. Atsišaukite.

1147 W. OHIO ST.
1 "

CABINET MAKF.R 
KEIKIA 

ALON7.I FIRN1TUHE <<>; 
1832 W. HERBARO ST.

POLISHF.RS IR Bl’FFERS 
PRIE BRF.SO

Patyrusių prie job shop arba prie 
aukštos ruošies plumbing darbų.

SI.OAN VALVE CO.
4350 West Lake St.

REIKIA 
KRI AUČIAUS

Vyrams drabužių krautuvėje. 
Pastovus darbas, gera mokestis.

ATSIŠAUKITE

1169 N. MILWAUKEE AVĖ.

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS? 
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL
DŽENITORKŲ

Uždirbsi t 70c j vai. pradedant. 
75c. j vai. po 3 mėnesių.
80c. į 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.

GERA PROGA!

BIZNIS PARDAVTMITI 
Su namu arba tiktai biznis. įsteigta 
12 metų. Pardavimo nriežastis — 
mirtis. Pašaukite — YAHDS 6009.

BIG TIIREE ’ ATSTOVAI

Andrei Vishinsky (antras iš kairės) — bov. Rusijos ir Ernest Bevin (trečias iš 
kairės) — Did. Britanijos diskusijų metu su Edw'ard Stettinius — Amerikos Jungt. 
Valstybių ir Trygve Lie, (antras iš dešinės), UNO generaliniu sekretorium, iš Nor
vegijos, tarptautinės harmonijos klausimu UNO tarybos posėdyje Londone. (Acme- 
Draugas telephoto)

BALF pirmininkas Paryžiuje

FREIGH1 HANDURS
78c Į Valandą 

Laikas ir pusė virš 8 vai. 

ROOM 206

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

HELP WANTED — MOTERYS

Merginų - Moterų
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

Pakuoti kremus, skysčius, mau
dymuisi giminius ir kologną. 

PATYRIMO NEREIKIA 
LANCHERE, INC.

1036 W. Van Buren St.

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

HAPPY DAY LAUNDRY 
2605 W. ArmRage Avė.

Paieškojimai
Rimulaičiai, Stanislovas ir 

Juozas, sūnūs Tado, kilę iš 
Elena vos km., Kelmės vai.,
Raseinių apskr.

Ripp - Raupelienė Kazi
miera, Pranciškaus ir Ado
mo Norvaišų duktė, kilusi 
iš Kėdainių ar Panevėžio 
apskr. ir gyvenusi Brook- 
lyn, N. Y.

Ruklevičiai, išvykę iš Kel
mės prieš 20 metų ir pra- Į Rokiškio apskr

iš Drupių km., Skuodo vai., 
Kretingos apkskr., gyvenu-' 
si Čikagoje.

Smetonienė B., gyvenusi 
421 Snydam St. (?) Brook- 
lyn, N. Y.

Soročka - Soroka Juozas, 
gyvenęs Ycungstown (?)

Spylingiai, Vladas ir Ma
rė, gyvenę Cumbola, Pa.

Stakėnas Mykolas, kilęs 
iš Gajūnų km.. Biržų vai.

Stasiūnas Vaclovas, gyve
nęs 68 Marijer (?) St., 
Brooklyn, N. Y.

Staškus Pranas, gyvenęs 
49 Vincent St. (?), New 
York, N. Y.

Stukai, Jonas ir Rudolfas, 
kurių pirmasis yra gyvenęs 
Čikagoje, o antrasis — Mont 
realyje. Jie kilę iš Kandre- 
nėlės km., Skapiškio valse.,

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

AMŽIAUS 20 IKI 30 
Lengvas švarus darbas. 

Gera mokestis.
INDESTRUCTO AWNING CO. 

54 W. Grand Avė.

CONDENSER WINDERS 
SOLDERERS 

ASSEMBLERS

TELECON CONDENSER CO. 
3757 W. NORTH AVĖ.

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

COMPANY 
1127 W. 37th ST.

MOTERŲ — MERGINAI 
lengviems dirbtuvės darbams. Gera 
mokestis ir bonai. Pasirinkimas šil
tų, viršlaikis. Neaprtboto amžiaus..

3600 W. TOTOMAC.

Skaitykite
Lithuania’s F i g h t For 

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

Ghlllebert De Lannoy in 
Mėdi e vai Lithuania, by P. 
Ritmas, kaina $1.00.

džioje gyvenę Kanadoje.
Rūkštelienė Marija, gyve

nusi 3141 Whiple St., Chi- 
cago, 111.

Rukuižienė Morta, gyve
nusi Amsterdam, N. Y.

Ralys Adolfas, sūnus Ka
zimiero. kilęs iš Vabalių 
km., Baisogalos vai., Kėdai
nių apskr.

Ruzgai, Benediktas ir Sta
sys, gyvenę Čikagoje.

Sagaitis Juozas, kilęs iš 
Kratiškių, Dotnuvos apylin
kės, iki 1935 gyvenęs Čika
goje.

Sakalauskas Vytautas, sū
nus Jono, gimęs Amerikoje, 
bet iki 1929 m. gyvenęs Lie
tuvoje, o atvykęs Amerikon 
iki 1938 m. gyveno Phila- 
delphia, Pa.

Sakalauskas E lvardas, sii 
nūs Mykolo.

Saleckienė • I.ukminaitė 
Kazimiera, Laurino duktė iš 
Steponkaimio, Betygalos v., 
gyvenusi Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Salekeris Henrikas, gyve
nęs Cleveland, Ohio.

Schaulat Christ, sūnus Si- 
mano, kilęs iš Burgaičių 
km., Kidulių vai., šakių ap.

Sebestijonytė - Tcten Ju
zė, duktė Stasio, kilusi iš 
Jukniškės km., Kelmės vai., 
Raseinių apskr., gyvenusi 
New York, N. Y.

Senienas Matas, sūnus An 
tano, kilęs iš Vaivadiškių, 
Ukmergės apskr., gyvenęs 
New Yorke.

Sišovienė - Vinogradaitė 
Lena, apie 45 metų, kilusi

Dažnai garbę galima nu
sipirkti gudrumu, bet ger-Lithuania In A Twin Teu- 

tonlc CIutch, a colLective! Įjjmą niekados. 
work, kaina $1.00.

zė, duktė Stasio, kilusi iš 
Jukniškės km., Kelmės vai.,
Raseinių apskr., gyvenusi 
New York, N. Y.

Tomkus Kazimieras ir jo 
vaikai Vincas bei Dora.

Tumienė - Dambrauskaitė 
Jadvyga, gyvenusi New Yoi 
ke ir 1938 m. su savo dviem
dukterim lankėsi Lietuvoje. gyven?s Chicago, III.

Zaleskienė - Povilaitytė

Viktaravičiai, Pranas ir 
Kazys, gyvenę Brooklyn, N. 
Y.

Vildžiūnas Juozas.
Viliaudas Antanas.
Voytinsky Vladimir, 1946 

m. gyvenęs Vašingtone ir 
dirbęs, statistikos įstaigoj.

Vyšniauskas Kazimieras,

Urbonienė T. ir jos sūnus 
Aleksandras. Motina iš Lie
tuvos išvykusi 1923 m., A- 
merikoje ištekėjo antrą kar. 
tą, sūnus išvyko Amerikon ; Ona, duktė An-
1930 m tano, kilusi is Kalupio km.,

Vaičiulis Juozas, gyvenęs Va.dž?ir?° _Par- . 
Worcester, Mass. 1 zallra,ene - Mvityte Jule

Šabonas Jonas, kilęs iš 
Šiaulių apskr. ir gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. ar Pitts- 
bur,gh, Pa.

Šikidansas Leonas, kilęs 
iš Naumiesčio, Tauragės ap., 
gyvenęs. Čikagoje.

Šimkuvienė - Staugaityte 
Marija, duktė Vinco, kilusi 
iš Žališkės km., Griškabū
džio vai., Šakių apskr., gy
venusi Cicero, III.

Šniuika Juozas, kilęs iš 
Pilviškių km., Kurklių vai., 
Ukmergės apskr.

Švaigždienė Ona, gyvenu
si Chicago, III.

Tamošaitis ar Tamušetis 
Adomas, kilęs iš Smilgių j 
par., Naurašilių kaimo. Gy-Į 
venęs Čikagoje.

Tamošiūnas Jurgis, sūnus 
Petro, kilęs iš Vilniaus km., 
Kupiškio vai., Panevėžio ap., 
gyvenęs Kenosha, Wis.

Tamošiūnas Jurgis, kilęs 
iš Rukonių km., Panevėžio 
apskr., iš Lietuvos išvykęs 
Argentinon, bet spėjama, 
kad persikėlė į J. A. V.

Teten - Sebestijonytė Ju-

Užsisakykite: Lithuaniac I ter, 233 Broadwny, New
American Information Cen* I York 7, N. Y.

___Yra Daromos —
Statybai, Rnmontavlinnt, Renmanaarlmai — 
ANT LENGVU MĖNESINIU IfiMOKAJlMŲ! 
Paatnandoklto Znrnnmn Nuošimčių KalnonM. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Vaičiulis Mykolas, kilęs iš

Marija ir jos dukterys Bro
nė ir Viktorija.

Zienienė - Noreikienė-Gir-

kilusį iš Mozgaigalio km., ir

Sausio mėn. 14 d. į Pary
žių atvyko BALF’o pirmi
ninkas kun. dr. J. Končuis.

Sekmadienį apsilankė lie
tuvių pamaldose ir pasakė 
pamokslą. Kun. Dr. J. Kon
čius kreipėsi į Paryžiaus lie
tuvius ragindamas juos pasi
tikėti Dievo valia, būti iš
tvermingais ir gerais lietu
viais, ir tikėti geresne atei
timi.

Pirmininkas gyvai domė
josi lietuvių rūpesčiais, ap
lankė sandėlį iš Amerikos 
atsiustų drabužių, kurį jaml 
aprodė lietuvių parapijos 
klebonas Kun Dr. Reičiūnas. 
Čia buvo bepalikę labai ne
daug drabužių Paryžiuje 
gyvenantiems lietuviams. 
Visa kita jau yra pasiusta 
į Vokietiją.

Vėliau Kun. Dr. J. Končių 
aplankė studentų delegacija, 
kuri įteikė menišką sveiki
nimą ir papasakojo savo 
vargus ir rūpesčius. Paryžiu
je pragyvenimas labai sun
kus ir studentai prašė kiek 

į galima padidinti BALF’o 
skiriamą stipendiją. Pirmi
ninkas, susipažinęs su stu
dentų patiekta smulkia mi- 
nimaline kasdieninių išlaidų 
sąmata, pažadėjo studentų 
prašymą patenkinti.

Taip pat į Kun. Dr. J. 
Končių kreipėsi lietuviai 
buvę Prancūzijos kariuome
nės legionieriai, kurie akty
viai dalyvavo kovose prieš 
vokiečius. Ne vienas iš jų y-

Tūbinių km. gyvenusi Čikagoje.
Valaitis Edvardas Ame- , ža™ba't«, d’->kte Jono, 

rikoje žinomas kaip Eddie į*1"81 15, Pūstakiemio km., 
Wallace, gimęs J. A. Valst.. ža8h« val’.Trak'>
o jo tėvai kilę nuo Alvito, 
Vilkaviškio apskr., 1936 m. 
lankęsis Lietuvoje.

Valentinas Boleslovas, gy
venęs Chicago, III.

Varnienė - Jankauskaitė 
Teklė, kilusi iš Skapiškio.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

Specialus Pranešimas
Mes esame pilnai prisirengę ir prisiruošę suteikti 

jums sekančius patarnavimus:

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

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

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

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

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

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

Kreipkitės prie ANTANO VOSYKA, Pres.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS

TAlPiilTl (ataiKoJe. Jlbaj IndAllai
rflpnnttiųtal globojami Ir Ittf *11,000.00 ap- 
dranstl per Federal 8*Tln<« and Lnan In
surance Corporation.. JiVn, pinigai boa grei
tai lAmolcnml jiima ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LUPTUVIV 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai aefcmingo Patarnavimo! —

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

ra žuvęs, ne vienas tapęs in
validu. Delegatų tarpe buvęs 
legionierius Dulinskas, ne
tekęs kovose rankos, prašė 
pirmininką padėti legionie
riams iki jie išmoks bent ko
kio amato, kuriuo mano vė
liau verstis.

Reikia pripažinti, kad Pa
ryžiuje lietuvių gyvenimas 
nėra lengvas ir tenka labai 
pasispausti, kad vargais ne
galais išsilaikytum.

Susipažinęs su Paryžiaus 
lietuvių gyvenimu Kun Dr. 
J. Končius išvvksta +oliau į 
Vokietiją, kur lankysis lie
tuvių stovyklose.

Algirdas Vilmantas.

Greit Palengvina žiaurią

STRĖNŲ GĖLA

į Maloniam palengvinl- 
»• mul bandyk šj švarų, 
L naujų patikrintų bii- 
) dų atlluosuot papras* 
į tų stėnų gėlų. Tik už- 
’ dėk vienų Johinson’s 

B A C K PLASTER’l 
ant pat skaudamos

/ietos. Sveln’ns jo vaistai palengva ŠIL
DO jum nugarų, sujudina kraujo apy
takų, sklaido jo prttvlnlmų, lengvina 
skausmų. Kilta muitino priedanga lai
ko šilimų viduj. šaltį lauko—duoda 
nuolatinę atramų—jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO, Johnson & John
son pagaminto. Arčiausioj vaistinėj

BACK plaster

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

BIZNIERIAI 
IR NAMŲ SAVININKAI 

Jūsų

Income Tax 
Sąskaitas

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

GROSS 
Realfy & Mortgage

Company
2320 MILWAUKEE AVĖ.

Didžiausia Lietuviu
Jevvelry Krautuvė

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

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas I

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

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

CHICAGO. ILL.

Tel. — ARMitage 2373
SKAITYKITE “DRAUGĄ!

Duodam Morgičius ant Lengvų Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

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

WASHINGTON. D. C.

UNIVERSA
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.

*
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Tačiau, tikrumoje, tie Baltijos tautų žmonės yra tai 
vyrai ir moterys tik neseniai išsivadavę iš nacių ka
lėjimų, iš jų koncentracijos stovyklų ir jų priverstinų 
darbų. Visi jie matė vokiečių okupaciją Lietuvoje, pa
žįsta nacių žiaurumus ir su jais nenori turėti nieko 
bendro. Jei tie Baltijos kraštų žmonės nesutinka grįžti 
į tėvų žemę, tai čia kalti tik bolševikų teroras ir rau
donoji diktatūra, kuriuos patyrę baltiečiai bevelija 
vargti trėmime, nei grįžti į savo sodybas.

Jei “Pravda” taip susirūpinusi Baltijos valstybių 
gyventojų grąžinimu į jų gimtuosius kraštus, lai pra
deda nuo gražinimo tų, kurie buvo išvežti į Kazakstaną, 
į šiaurės tundras, į tolimuosius, Sibiro plotus.

★

Rezignavus iš U. S. vyriausybės kabineto Ickes, da
roma spėliojimų, kad rezignuos ir prekybos sekreto
rius Henry Wallace, kurį ton vieton buvo įstatęs Prez. 
Trumanas. Taip įvykus, Prez. Trumanui teks dirbti 
kabinete su naujais žmonėmis.

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Rusai Ketvirtu Kartu Prakišo
Sovietų Rusijos atstovas Manuilsky Jungtinių Tautų 

organizacijos suvažiavime davė dar vieną “mandrą“ 
pasiūlymą, kuris buvo atmestas. Jisai pasiūlė, kad 
sovietų kontroliuojama World Federation of Trade U- 
nions (kurių nare yra ir CIO) turėtų privilegijuotą 
balsą jungtinių tautų ekonominėj ir socialinėj komisi
joj-

Šį kartą Amerikos senatorius Connally smarkiai ir 
griežtai kalbėjo prieš rusų pasiūlymą. Jis pažymėjo, 
kad ir daugiau yra darbininkų Jungtinėse Valstybėse, 
kurie gamino tankas, amuniciją, lėktuvus, kuriuos siun- 
tėm Rusijai, Britanijai, Prancūzijai ir visoms toms tau
toms, kurios kariavo prieš ašį. ‘‘Mes joms pasiuntėm 
iš lend-lease 40 bilijonų dolerių vertės reikmenų, kurie 
buvo pagaminti Amerikos darbininkų rankomis’’ — 
teisingai pažymėjo senatorius.

Taigi, UNO suvažiavimas atmetė ketvirtą Sovietų 
Rusijos atstovų pasiūlymą. Diktatoriui Stalinui, su
prantama, yra pikta, kad jo komisarai Londone ne
gali taip siausti ir diktuoti, kaip jie daro Maskvoje.

★
Ukrainų Tautos Tragedija

Viena iš nelaimingiausiųjų tautui Europoje yra uk
rainų tauta. Rusai bolševikai po pirmojo pasaulio ka
ro neleido jai nepriklausomą valstybę atsteigti, nelei
džia to ir dabar. Laisvės trokštančius ir jos siekian
čius diktatoriaus Stalino budeliai nežmoniškai kanki
na ir žudo. Milijonai tokių yra išžudyta. Po šio antrojo 
pasaulio karo įkėlė savo kojas bolševikai j tas Ukrai
nos dalis, kurios prieš karą nebuvo Rusijos pavergtos, 
žiauriausiomis priemonėmis terorizuoja ukrainus. Pir
moje vietoje bolševikai puola ukrainus katalikus, jų 
bažnyčias ir dvasiškiją. šventasis Tėvas, matydamas 
ukrainų kančias, pakėlė protesto balsą prieš Sovietų 
Rusijos vedamą terorą ukrainų teritorijoje. Gaunamo
mis žiniomis, išvietintieji Ukrainai Vakarų Europoje, 
kuriuos rusų agentai nori grąžinti į sovietus, net žu
dosi, kad tik į bolševikiškąjį pragarą žemėje nebesu
grįžti.

Tikrai yra gaila bolševikų naikinamos ukrainų tau
tos, kuri amžiais lietuvių tautai buvo drauginga, kuri 
turi tokias pat teises į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą, kaip ir bet kuri kita tauta.

Amerikoje, Kanadoje ir kituose laisvuose kraštuose 
gyveną Ukrainai vis tik rankų nenuleidžia, bet kovoja 
už savo tėvų žemės — Ukrainos laisvę ir nepriklau
somybę. Toje kovoje jie yra verti ne tik simpatijos, 
bet ir paramos. ,

APŽVALGA
Šmeižtai Prieš Baltijos Žmones

Maskvos ‘‘Pravda”, LAIC pranešimu, deda savo ko
respondento pranešimą iš Kopenhagos apie Baltijos 
valstybių tremtinių kėlimąsi iš Danijos į Vokietiją. Tas 
laikraštis baltiečius vadina Sovietų Rusijos piliečiais 
ir pyksta, kad “sovietiškų Baltijos valstybių gyvento
jai agituojami negrįžti į tėvynę”. Kaip ir paprastai, ir 
šiuo atveju baltiečių atsisakymą grįžti riša su nacių 
propaganda, vokiečių veikimu ir t.t.

Moderniškojo Profesoriaus Balsas 1 Minias
— FilosofiĮjos dėstytojas Chicagos universitete. — A- 
pie katalikų ir liberalų klaidas. — Dabartinės katas
trofos priežastys. — Du milijonai lavonų Ukrainoj,
ar neperdidelė kaina “naujos visuomenės kūrimui”._
Socialinė krikščionybė. — Apie progreso garbintojus.
— Ar prirakintasai prie kolektivizmo mašinos gali 
turėti valios ir minties laisvę? — Ar žmonės pasidarė 
geresni užmiršę tėvų tikėjimą. — Apie gimimų kon
trolę.

TIES UNIVERSITETO LANGU

Beeidamas kartą pro Chicagos Universiteto knygų 
parduotuvę, pastebėjau lange išstatytų gal porą desėt- 
kų egzempliorių tos pačios knygos “A Catholic Looks 
At The World”. (Išleido Vanguard Press, 334 pusi., kai
na $2.75).

— Arba jie yra dideli džentelmenai ir suruošė kata
likų, knygos parodą, arba knyga tikrai ypatingos ver
tės, kad protestantų universiteto įstaiga tą veikalą 
reklamuoja, — pamaniau sau.

Dar labiau intriguojančiu dalyku atrodė pastebėjus, 
kad jos autoriumi yra Francis E. McMahon, filosofijos 
profesorius Chicagos universitete, kurs čia atsikėlė, 
kai jam buvo pasiūlyta atsistatydinti iš profesūros 
Notre Dame universitete. (Spaudoje ryšium su tuo bu
vo nemažai triukšmo).
APIE DANGORAIŽIUS IR... ŠALDYTUVUS

Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad tai viena geriau
sių knygų, kuri tik man teko paskutiniu laikotarpiu 
skaityti. Auotorius paliečia daug svarbiųjų gyvenimo 
klausimų, drąsiai taria kritikos žodį ir liberalams, ir 
katalikams, ir socialistams, ir komunistams, bet kartu 
iškelia labai daug sveikų gyvenimo principų, gilios ir 
tikros filosofijos. Visų pirma., jis yra didelis krikščio
niškosios kultūros garbintojas.

— Judeo-krikščioniškoji religija, rašo jisai, davė for
mą ir turinį mūsų gyvenimui. Vakarų kultūra nereiš
kia, pirmoj ar esminėj vietoj, dangoraižius, galingus 
lėktuvus ar šaldytuvus (ir barbarai tuos dalykus gali 
pasisavinti). Vakarų kultūra reiškia ypatingą dorovinį 
ir protinio gyvenimo klimatą... Žmogaus asmens ver
tinimas, tiesos visuotinumas ir objektyvumas, dorovės 
įstatymo pirmenybė prieš užgaidas, esminė visų žmo
nių lygybė, šeima ir valstybė, kaip natūralinės drau
gijos, egzistuojančios (esančios) jų narių gerovei — 
šie tai yra svarbiausieji, pagrindiniai vakarų kultūros 
dėsniai.

Autorius nesigaili kietų žodžių diktatūros nešėjams, 
kurie žmogų pastato gyvulio vieton paneigdami aukš
čiau išdėstytus krikščioniškos kultūros dėsnius.
IŠ KUR DABARTINĖ PASAULIO KATASTROFA

Autorius atranda tris priežastis;
1. Perdėtas nacionalizmas, kada vienų (savųjų) mei

lė pavirsta neapykanta link kitų (kaimynų).
— Ištikimybė valstybei, kuri dievinama ir padaro

ma viskuo, ištikimybė, kuri nukerta ryšius su visa žmo
nija, ištikimybė, kuri užtemdo dorovines pareigas vie
nos valstybės link kitos, tokia ištikimybė veda prie 
katastrofos.

— Kas žmones paskutiniaisiais laikais iki mūsų die
nų sulaikė nuo kraštutinio nacionalizmo? — klausia 
profesorius. Atsakymas: visų pirma (ir tas yra isto
rinis faktas) — priklausymas prie visuotinos, krikš
čioniškosios religijos.

— Kai žmogus jau nebegalėjo nuoširdžiai garbinti 
krikščioniškojo Dievo, jis nusigręžė prie kitų dievų. 
Jis rado juos rasėje, valstybėje ar klasėje.

2. ūkinė betvarkė — antroji dabartinės katastrofos 
priežastis.

— Skurdas buvo greta pertekliaus, žmonės badavo 
kai tuo tarpu nesu vartojamos gėrybės buvo naikina
mos..., — skundžiasi autorius, pabrėždamas, kad tau
tos užsibarikadavo muitų sienomis, per monopolius, 
ribotą gamybą eidamos prie nežmoniško kainų pakė
limo. Skurdo akivaizdoje minios puolėsi prie tų, kurie

daugiau jų viltis pagavo, daugiau žadėjo — nacistų, 
komunistų ir t.t.

3. Mūsų laikų krizė savo pagrinde yra dvasinė krizė, 
— drąsiai tvirtina profesorius.

— Gamtos apvaldymas toli pralenkė apvaldymą pa
čių savęs. Išblėsus tikėjimui į amžinąsias tiesas dorovė 
darėsi tik etiketės (mandagumo) taisyklėmis. Kas bu
vo naudinga, tas gerai, kas ne — ne. Atsidarė kelias 
bekraščiam medžiaginių gėrybių siekimui. Tuo norėta 
lyg išgydyti sielos herimastį.

Atėjo mašinų amžius.
— Bet kokiais gi įstatymais žmogus galėjo suvar

žyti mašinų vartojimą, kada pats žmogus prarado iš 
akių bet kokį pastovų, amžiną įstatymą, išskyrus se
kimą savo aistrų ir pomėgių?

— Dabar žmogus pasiliko vienas. Vienas pasaulyje, 
apie kurį nežinojo nei iš kur jis, nei kurlink eina; vie
nas be Dievo, kurio buvimas jam pasidarė klausimu; 
vienas be tikėjimo į pastovų dorovės įstatymą; netik
ras apie tiesos ir gėrio prasmę; nepasitikįs praeitimi, 
nesaugus dabartyje ir baugus dėl ateities perspekty
vų. Žmogus tarėsi, kad jam užtenka paties savęs ir pa
sijuto pasiekęs begėdiškos desperacijos.

(Daugiau bus)

J ~...... ... ... .
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- Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★ i ;
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(Tęsinys)

Toli nuo karo ugnies, ra
mioj nepavojingoj vietoj, sė
di dideli ponai. Išsitiesę že
mėlapius, su pieštuku, kaip 
įgudę šachmatininkai, skait- 
liuoja ėjimus, kur būtų pa
rankiau pulti, kaip geriau 
apsupti priešininko armiją, 
kad ją kuo greičiau sunai
kinus, sutriuškinus ir lai
mėjus mūšį. Kariuomenės 
vienetas — jiems kaip šach
mato figūra, kurią apgalvo
jus reikia pastumti taip ar 
kitaip, kad neprakištų jos: 
juo mažiau jų liks, tuo grei
čiau praloši. Kad kariai yra 
žmonės, kad jie turi teises ' 
gyvenimu džiaugtis, kad jie 
visi namie palikę mylimus 
asmenis, kuriems be jų, gy
venimas bus nemielas, — to 
žemėlapiuose nematyti, ir 
tas jiems nerūpi.

O ponams, kurie stovi ar
čiau mūšio lauko, svarbu, 
kad kiekvienas šovinys pa
taikytų į priešą, o nebūtų 
veltui išnaudotas. Tam tiks
lui siunčiami žvalgai, kad 
sužinotų, kur apkasai, kad 
nutaikytų ten patrankų šo
vinius ir šaudytų taip ilgai, 
kol nė vienas žmogus nesu
gebės pasislėpti. O jeigu, 
gelbėdamiesi nuo mirties, 
sulys kur į krūmelius ar į 
griovį, paleisti ten tanką, 
kad pervažiuotų per visus 
kartu. O kurie dar norėtų 
išsprukti, kulkosvydžiai iš- 
gaudys, kaip zuikius. Bet aš 
neteisingai pavadinau tuos 
kareivius žmonėmis. Kas sa
ko, kad tai žmonės: tai tik 
priešai. Juos reikia mušti, 
užmušti, kankinti — nes ka
ras.

Rusų frontas jau keletas 
dienų ilsisi be ugnies: anie 
aukštieji nenutarė dar, kur 
ir kaip pulti.

Vargingas gyvenimas tuo
se požeminiuose urvuose, 
bet kariai taip įpranta į sa
vo apkasus, kad laimingi 
tuo, jog jų iš ten neveja į 
mūšius.

Didelė Rusija — įvairūs 
ir žmonės, suvaryti į tuos 
apkasus. Čia ukrainietis, ten 
kalmukas, čia vėl koks.

Be darbo kiekvienam nuo
bodu; su savo likimu jie iau 
susigyvenę ir dainuoja, gir
tuokliauja, šnekučiuojasi bū 
riaia, ar rašo užsigulę laiš-
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kus linksmi kareivėliai. Juo
desnis už kitus kaukazietis 
griežia armonikėle, o būrys 
muzikos mėgėjų, atsirėmę 
pečiais į žemės sieną, apsė
dę aplink. Šnekučiuojasi ir 
Antanas su antruoju Zienių 
bernu Vincu, kuris paliko 
jauną, tik prieš mėnesį ves
tą žmoną. <

— Vierysi nevierysi, ji 
mane kaip kerėte užkerėjo. 
Va, rodos, daug mergų ant 
svieto, bet, va, tik prie jos 
mane, kaip musę prie me
daus, traukė, — pasakojosi 
Vincas Antanui apie savo 
žmoną.

— Dažnai patykodavau 
pareiti kartu iš bažnyčios 
namo, ar šiaip šventadienio 
pavakarį nueidavau pas ją. 
Nuolat šnekindavau,si, kad 
eitų už manęs, o ji, Va, ne 
— ir gana.

— Tai gal tau lipčikų už
davė? — šidijosi išsitiesęs 
ant žemės Antanas.

— Kam jai, broleli, lipči- 
kus duoti, kad ji geresnių 
už mane turėjo. O man tai 
tiesiog j akis sakė: “Ką aš 
veiksiu už tavęs išėjusi, kad

rZ

tu dar biednesnis už mane. 
Da gal geresnį gausiu, ar 
bent gražesnį“ ir nusisuku
si kaip šarka nueidavo su 
kitu šokti, — jei kur ves
tuvėse ar vakaruškose šne
kinau. Taip, broleli, ji mane 
vadžiojo už nosies dvejus 
metus. Jau ir tikėtis buvau 
benustojąs. Buvau atsakęs 
ir bernauti pas gaspadorių 
— norėjau kur toliau. Ir 
išėjau net į kitą parapiją. 
Nagi, vierysi nevierysi, vie
ną sekmadienį sueinam ant 
šventoriaus. Ji man mirkt, 
kad ateičiau, ir sako:

— Ar dar tu vis nori ma
nęs?

— Noriu, Elzyte, — sakau 
apsidžiaugęs: — noriu, kur 
nenorėsiu!

— Tai gerai, — sako ji 
man šaipydamas: — kad 
nori, gali imti. Kai tu išė
jai toliau nuo mūsų ir aš 
tavęs nebsutinku, man taip 
negera pasidarė. Nelinksma. 
Taip traukia, taip traukia, 
kad tik tave pamatyčiau. Ir 
pati ant savęs pykstu, kad 
tokia durna buvau — už ta
vęs nėjau. Jeigu nori, tai 
pirmą sekmadienį užsakai, o 
paskui — aš jau susišnekė
jau pas Zienius — už ku
metį.

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

1902 1946

ELMER KOLB and ASSOCIATES
Suteiks Jums Kogeriausį

Income Tax Patarnavimą
AR NORĖTUMĖTE SULAUKTI GRĄŽOS?

Mes pagelbėsime jums su jūsų šių metų INCOME TAX reika
lais. Atsineškite Savo Algos Raportus ir kitas smulkmenas. Ruo
šiame atskaitas Bizniams, Korporacijoms, Partneriams, Trustams

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

VALANDOS: nuo 9.30 ryto iki 9 vakare
J

Be

[TIARGCTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450 kilotycles
SEKMADIENIAIS — nno 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

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

4
J



Pirmadienis, vas. 18, 1948 DIKNRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIB

Visiems Tariame

Tikrai Lietuvišką Ačiū už Nepaprastai 
Pavykusi "Draugo" Koncertą
Nors jau prabėgo keletas nui Byanskui ir Genovaitei

K. Lukošaitis, V. Strioga, I nniftunpę Vl/lfcfj)
LCIIMyllvj v yr\jla ' draugų sukvietus į šią me

dienų po “Draugo” metinio 
koncerto, tačiau mes admi
nistracijoj ir redakcijoj kol 
kas vis esame apsvaigę nuo 
nepaprastai gražaus to kon
certo ir šokių pasisekimo 
St. Agnės salėje pereitą sek
madienį.

Todėl, kadangi tik dabar 
pradedame nuo to didelio 
pasisekimo ir visų gražių

Aleksifinaitei;
— skambiam Ukrainiečių 

Chorui (vadovaujant George 
Evvankoe) ir Šokikėms už 
gražias dainas ir grakščius 
šokius;

— dėkojame gerbiamiems 
parapijų klebonams, kurie 
malonėjo parapijų bažnyčio
se paskelbti koncertą;

_  Budrike, Sophie Bar

________  ______ ja, kad kuo daugiausia savo
P. S rūbas, Ant. Deksnys, E.
Markūnienė, V. Rėkus ir J. Turbūt, būsite smalsūs su- Į tinę šventę.

! Lebežinskas, žinoti, kokios čia per lenk-
18 KOLONIJA: Ant. Gri- tynės ir kas lenktyniuoja? 

sius, K. Boguslovas, Anta- Na, tik pasiskaitykite, 
itas Budris. Kur tik pasisuksi, ar tai

WEST SIDE: D. Juodikis, salėse, ar namuose, krautu- 
lg. Beneiifinas, A. Radzevt-! vėse, ar ant gatvės, vis su-jden>1J°8 saleje. Rezultatai 
ėius, K. Barkauskas. Ant. i sitiksi vieną iš gv. Kazimie-1kur,s »kyrms lai- 

ro Akademijos rėmėjų su bi- mes- L. K.
lietu rankoje, ir tuojau už- ’ į
klausia: “Ar tamsta turi bi- Viešųjų darbų komisionie-

Ant bilieto pažymėta: Me
tinė Vajaus Vakarienė, va
sario 24 dieną, 6 valandą 
vakare, šv. Kazimiero Aka-

koncerto įspūdžių atsipeikė- Į cus> ‘ Margučio”, Peoples’ ir 
ti, norime šia proga viešai gaitimiero radio programo
padėkoti visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo, šį 
“Draugo” istorinį koncertą 
padaryti tokiu pilnu pasise
kimu.

Nuoširdžiausia dėkojame:
— artistams Genovaitei 

Giedraitienei, Antanui Ka
minskui, Kaziui Ve Šotai, 
Broniui Brukniui-Brooks ir 
akompanistui Jonui Byans
kui, kurie taip meniškai ir 
gabiai išpildė operetę “Svei
kam ligos neįkalbėsi”;

— Šv. Kazimiero Akade
mijos vyresnybei už leidimą 
ir Akademijos Orkestrai (va 
dovaujant Guy < allovv) ir 
smuikininkei Marijonai Ba
landai už artistišką orkest- 
ros muzikalinių numerių iš
pildymą ;

— Antanui ir Edvardui 
Giedraičiams, Geno v a i t e i 
Giedraitienei už gražiai pa
rinktas ir sudainuotas dai
neles; ir akompanistams Jo-

valandoms už koncerto iš
garsinimą ;

_  tikietų platintojams,
kurie įvairiose kolonijose 
prieš koncertą taip plačiai 
“išbarstė” tikietus, kas žy
miai pagelbėjo sutraukti pu
bliką;

Nuoširdžiausia ačiū vi
siems darbininkams, kurie 
koncerto dieną dirbo įvai-

Šemežis, EI. Aleknienė, E. 
Zaurienė, J. Krūmas, R. Juš
ka, M. Druktenaitė, B. Juo- 
dikaitė, L. Jurkštaitė, V. 

Sakalas, Andrius Daugirdas.
CICERO: J. Stašaitis, J 

Purbis, J. Ročis, Ant. Ka- 
bačiauskas, Iz. Stankus, P. 
Pikturna, A. Saliukas, Pr. 
Valaitis, Briedis ir Krutke- 
vičius.

MARQUETTE P ARK: A. 
Oškeliūnas, John Skelly, J. 
Lobick, St. Staniulis, K. Pi
lipavičius ir J. Kodis.

BRIGHTON PARK: O. 
Kundrotienė, B. Rokaitienė, 
M. Pakeltienė, B. Kazimie- 
raitienė, K. Simonavičienė, 
O. Kukėnienė, O. šakūnienė, 
EI. Vienžindienė, O. Lind- 
zienė, Pr. Krušaitė, M. Stan- 
kaitė, S. Gudinaitė, E. Pau

Pilnas INCOME TAX Patarnavimas
Biznieriams — Namų Savininkams — Darbininkams

NOTARY PUBLIC — ČEKIUS IŠKEICIAM 

Money Orderius Išrašom — Automobiliams License Patarnavimas

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

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

rius darbus virtuvėje, prie jįgtg, p Paukštis, Jonas Pau 
tikietų pardavimo ar prie- lins j Kass, j Red cHerry, 
mimo, valgykloje, salėje, j Brazauskas, F. Gubista,
prie baro, prie drabužių ir J. Žilinskas, K. Umežius, J.
t.t., o tuos darbus atlikinėjo Kiįmas> Ant. Trakšelis, S.
sekantieji asmenys iš sekan- Valanskis.
čių, kolonijų: BRIDGEPORT: Jonas Di-

Kaltina Nacius Trijų 
Miliūnu Žydu Išžudymu

lietą?” Parodžius, gražiai rius Hewitt praneša, kad 
paaiškina, ir prašo, kad ne- praeitais metais Chicago 
pamirštų, jog tik su tuo bi- gyventojai suvartojo van- 
lietu bus galima linksmai dens už $16.384,836. 
praleisti sekmadienį, vasario
24 dieną, Šv. Kazimiero A- 
kademijoje.

Tokiu būdu visose para
pijose Šv. Kazimiero Aka
demijos rėmėjos lenktyniuo-

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

f

New Yorke Nukeliami
Draudimai Dėl Kuro

NEW YORKAS, vas. 16. 
— Kuro vartojimo draudi
mas, uždėtas New Yorko 
mieste per 10 dienų ilgumo 
tugboat vairuotojų streiką, 
greit išnyksta. Kuro komi
tetas buvo atleistas. Alie
jaus privežama užtektinai, 
bet anglių yra dar jaučia
mas trūkumas.

Gubernatorių
TOWN OF LAKE: Jonas mša» Ona Antika uskąitė, O- suvažiavimas 

želavas, P. Maldažius, A. na Kazlauskaitė.
Mačiolis, J. Leščinskas, Pet. Ypatingą padėkos ir pa- 
Turskienė ir Br. Belunskis ęyros žodį reikia tarti Bro.

ROSELAND. J. Pivarlu- Vladui Cibulskiui, MIC., kū
nas K. Draugelis, B. Pap- ris rūpinosi darbininkų or- 
šis Stef. Pivariūnienė, Bro- ganizavimu; Antanui Gied- 
nė’pivariūnaitė, Em. ir Pr. raičini, kuris rūpinosi kon- 
Cepulioniai. certo Programo tvarkymu ir

Dės Moines, Ia. — Kovo 
23-24 dienomis čia bus su
važiavimas vienuolikos vals
tybių, inimant Illinois, In
diana, Wisconsin, gubernato
rių.

•Aukštųjų nacių teisime, 
rusų prokurorai šiandien 
patiekė dokumentalius įro
dymus, kad kaltinamasis 
Hans Frank buvo atsakin
gas už nužudymą 3,000,000 
žydų!, kuomet jis buvo Len
kijos gubernatorius. Anot 
dokumento, Frank prižadė
jęs žydų naikinimą suinten
syvinti po karo pabaigos.

“Taika reikš, kad mes 
turėsime pravesti koloniza
ciją ant dar didesnės ska
lės, ” Frank pareiškė nacių 
policijos suėjimui 1940 m. 
geg. 30 d., kuriame jis iš
dėstė savo programą išnai
kinimui visų lenkų, išski
riant tuos numatytus būti 
nacių vergais.

Anksčiau pareikšta, kad 
naciai turėjo paruošę pla
nus sunaikinimui “ nepagei
dautinų” žmonių rytinėje 
Europoje.

vedimu; Tėvų' Marijonų Se- REMKITE IR PLATINKITE 
NORTH SIDE: P. Masys, minarijos klierikams, kurie KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

labai žymiai pagelbėjo, prie 
visokių darbų prieš, laike ir 
po koncerto; ir žinoma, vi
sai skaitlingai publikai už 
tokią entuziastišką paramą 
ir skaitlingą atsilankymą.

Tas visa mums priduoda 
naujos energijos toliau dar 
uoliau ir sąžiningiau dar
buotis. Dievui ir Tautai.

‘‘Draugo’ ’ Administracija

A. A. 
PETRONĖLE 

BERNOTIENE
(po tėvais M orkaitė)

Gyveno 32 54 W. 56th St.
Mirė Vasario 15 d., 1946 m., 

11:55 vai., ryte, sulaukus se
natvės. Gimus Lietuvoje. Aine-- 
rikoje išgyveno 50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukterys Oną. Palutis ir žen
tą Kazimierą: Petronėlę Briggs 
ir žentą West ir Elenorą; 2 
anukus Elzbieta ir Kazimierą: 
sesers sūnų Vincentą Stulgins
kį: pusseserę Marijoną Režga- 
lienę ir daug kitų giminų, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje — 6812 S. 
Western Avė.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
vasario 19d., 1946in. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Gimimo Šv. Panelės 
Marijos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės ‘sielą. Po pa
maldų ftus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai. 
Arnikai, Sesers Sūnus, Pusseserė 
Ir Giminės.

Laidot., direkt. Antanas B. 
Petkus. Tel. GRTvehill 0142.
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— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Dauęelit Littuoių yra pilnai 
palinkint i tais Utine iodovrait, 
kuriuof TMt padirbome jionu.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

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

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULTODIMO
' T

< y VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

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

Free
GIFT

A LARGE ST. JUDE
PICTURE if y.u tond — 
□ Yow WISM * OIFortno, M, 
Į~Į Join St. Judo'* laogue, or, 
[-1 Subtcrlbo to, "Tho VOICE

OF ST. JUOE."
Chock your chotco (•)

Mirė Vasario 15 d., 1946 m., 
12:05 vai., ryte, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Šiaulių, apskričio. Kriukų pa
rapijos IJargėnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris Sofiją Mattas ir 
žentą Albiną. Oną Kuchinskas 
ir žentą Valerijų; sūnų Joną ir 
martį Pranciškų; marčią Oną 
Jonaitis; 7 anūkus; 3 brolius 
Joną ir jo šeimą, Pranciškų 
brolienę Elzbietą ir Jų šeimą ir 
Mykolą ir daug kitų giminių 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose,
6 732 S. Campbell Avė. Tel. — 
HEMlock 7 591.

Laidotuvės įvyks antrad. — 
Vasario 19 d., 1946 m. Iš na
mų 8:00 vai., ryto bus atlydė
tas į Gimimo šv. Pan. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys. Sūnus,
Žentai, Marčios, Anūkai, Bro
liai ir Visos Kitos Giminės.

Laidot., direkt. Mažeika ir 
Evanauskas. Tel. YARds 1138- 
1139.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiantlejl nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaissdų. žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

• — Savininko —

Join in Prayer
to ST. JUDE Ttiaddeus

Pairo n S.lnl «F Hopd.il CatM

SOLEMN NOVENA EEB. 23 TO MARCH 3 
Service* 7:00 A.M., 3:15 and S:00 P.M.
Whatever your trouble, howeVer dėep your 
despair, appeal to St. Jude, the Saint of the 
Imposeibie, with assurance of help. Join this 
great annual Novena—

(į By Mistine In your WtSH witb n Oderiu*. Of.
b ByonroHIacIn »T. JOBE S ItAGOE (Fu SI), br,

A By subserlbinc to tho Catbolic Monthly, "Tho 
" VOKE 0F ST. JUOE” (1 yr. $3; 2 yio. $5) __

If You Do Any (or all) of tho Abovo
1. You wlll Tocoivs • 4-Cdior picTuro of ST. JUDI, 12’« 17’ (or tromlns-
2. You Poditlpufo in tho INDUIOENCES grantod by Popo Piu« XII.
3. You thoro in Fho peoyor* of tho CLARETIAN FATHERS. /

BTr JBomo.

M y Mdreta.
My Speciat Petitiont„

ST. .II'DK NATIOtNAL SHR.INK, 32OH GoM ttlst Street, Sec. 21 
Cliii'Mgti f«l. Illinois

žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skandžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 

senaa atda
ras Ir skau
džias žaiz

das. Vartokite JI Irgi skaudlems 
nudegimams, šąšų ir sutrūklmų 
prašallnlmui, Ir kad palengvinti 
Psorla8ts niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, Tino darbo išbėrimams ir ki- 
tonlB odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, 1.75, ir S.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

L E G U L O
IMI No. Pulaski Rd. 

Oept D. Chicago 89, IU.

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 37"

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas!

NARIAI:
C h i c a g o s
Lietuvių i 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnau jam 
dieną ir naktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L1TUAN1CA AVĖ. Phone YARds 4908

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

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

Telephone YARds 1419___________

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

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

LACHAWIC2 IR ŠONAI

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

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

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybe

Hopd.il


B IMJMlULgrJB ĮTOTJGAS, CHICAGO lūMUM

Ir kur nėra lietuviu

įdomus laiškas iš Islandijos
ISLANDŲ KALBA ROMANAS APIE LIETUVĄ ISLAN- 

DIEČIAI MOKOSI LIETUVIŲ KALBOS.

Kap. inž. P. Labanauskas 
šiomis dienomis gavo laiš
ką iš buv. “Aušros” gimna
zijos mokslo draugo. Del įdo
mumo, laišką dedame išti
sai:

“Mielasis Prieteliau,
“Karas pasibaigė ir da

bar, rodos, jokių kliūčių ne
bėra susirašinėti su visu 
laisvu pasauliu.^ Taip, su 
laisvu, nes iš Lietuvos nie
kas man nerašo ir į laiškus 
neatsako. Tačiau iš kitur 
daug laiškų esu gavęs. Ne
maža pažįstamų dabar Šve
dijoje ir kitur.

“Pats tebesu Islandijoje. 
Baigiau universitetą B. A. 
laipsniu, ir laukiu, kada ga
lima bus keliauti namo.

“Karo metu maniau, kad 
vokiečiams išėjus visa bus 
po senovei. Dabar matau, 
kad ilgiau reikės laukti ne-

gu tikėjausi, bet vis tiek ne
abejoju susilauksiąs tos die
nos, kai galima bus sugrįžti 
namo.

“Čia puikūs žmonės, ir bu
vo daug progų gerai įsitai
syti, bet iki šiol tuo nesirū
pinau. Karo metu tarnavau 
vertėju J. A. V. karo laivy
no bazėje, šiaipjau visa ko 
teko dirbti. Dabar verčiuos 
pamokomis rusų, vokiečių ir 
net lietuvių!

“Parašiau romaną islandų 
kalba iš prieškarinio gyveni
mo Lietuvoje. Greit pasiro
dys. Dėl savęs skustis nega
liu Priešingai. Tačiau skau
du, kad tiek daug biaurių 
dalykų dedasi pasaulyje. Vis- 
dėlto nusiminti nereikia. 
Greit daug kas pasikeis”.

Teodoras Bieliackinas 
Grettisgohr 59

Reykjavik, Iceland

ask
NEPAPRASTO DIDUMO

j 3
\ <•* -iV J ‘ >": į ..

Boby Locke, iš Quincy, III., su pagauta Mississippi upėj 
žuvim — pearch. žuvis tris syk didesnė, negu normalės 
tos rūšies žuvis čia sugaunamos prekybai. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

[.VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Streikeriai kepsis Tai bent motina!

f

pyragus
St. Paul, Minn. — M. W. 

Thatcher, generalis mene
džerius Farmers Union 
Grain Termonal Assn., pra
neša, gavęs žinią, kad išti
sas vagonas kviečių iš de
šimties farmerių Power 
Mon., apielinkėje siunčiamas 
United Auto Workers Uni
jai, kad padėti streikuojan
tiems General Motors dar
bininkams. Ši dovana esą 
farmerių simpatija streikuo
jantiems. darbininkams.

Hollyvvood, Calif. — Dis- 
trict Court of Appeals pat
virtino aukštesnio teismo 
nuosprendį, kad Ciifford 
Heinz’ui, paveldėtojui turto 
Heinz kenuoto maisto indus
trijos, būtų pavestas jo še
šių metų amžiaus sūnus, o 
ne motinai, gavusiai divorsą. 
Heinz’o liūdymu teismui, jo 
žmona yra nesuvaldomo tem 
peramento, santykiaujanti su 
svetimais vyrais ir pasiūliu
si savo da negimusį kūdikį 
išmainyti ant jai mylimo šu
nelio.

Į Amerikos Lietuvius!

Svarbus Sočiai Service Biuro 
Pranešimas

VISŲ PRAŠOMA SU JAIS SUSIRAŠINĖTI

Į Vakarų Europą karo at
blokštų tremtinių tarpe yra 
ir tokių, kurie liko visiškai 
vieni.

Nuo Lietuvos atkirsti, o 
Amerikoje giminių neturė
dami, dargi neturi kam pa
rašyti.
SOCIAL SERVICE BIURO

tokių našlaičių priregistravo 
jau kelius šimtus. Dauguma 
jų jauni vyrai ar jaunos 
merginos, nors keletą yra ir 
vyresniojo amžiaus.

Taip pat įvairios ir jų pro

fesijos bei amatai. Yra pre
kybininkų, įvairių technikų, 
buv. valdininkų, mokytojų, 
agronomų, moksleivių ir t. t.

Visi jie trokšta susirasti 
geraširdžių, kurie su jais su
sirašyti, pažintį “by proxy” 
užvesti.

Pažintis sudaryti, kreip
kitės į Sočiai Service Bu- 
reau, 233 Broadway, Room 
3012, New York 7, N. Y. nu
rodant pageidaujamą amžių 
ir profesiją Laiške pažymė
kite: “Nepažįstame tremti
nio adresui gauti”.

Pirmadienis, vas. 1?, 1946

/ mus

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. 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.

......... —

Pelnas iš tabako
VVashington, D. C. — Ag

rikultūros Departmentas ap
skaičiuoja. kad Amerkios 
tabako augintojai praeitą 
metą turėjo 900 milionų do
lerių pajamų, palyginus su 
816 milionų dol. pajamų 
1944 metais.

Pačiupo lioterijos

Penki miestai 
užpustyti

Fargo, N. D.. — šiaurinėj 
Dakotoj šiomis dienomis 
sniego pūga užpustė penkis 
miestelius visiškai atkirsda- 
mi susisiekimą su kitais 
miestais. Maistas ir kiti rei
kalingiausi daiktai gyvento
jams pristatomi lėktuvais.

grandinę Roosevelt'o šventė
Frankfort, Ky. — Sausio 

30 dieną Kentucky valstybė 
pasirinko Franklin Delano.

St. Louis, Mo. — Policija 
pačiupo $250,000 lioteriją ir 
to raketo vadą, taippat su
ėmė savininką spaustuvės, į Roosevelt švente, 
kurioj buvo spausdinami lio-

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-L 
"SAVAS PAS SAVĄ"

terijos raketo tikietai. SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
524.10 MET'MS 

5500.00 ovdvmo 
POLISAS

54.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
'1000.00 POLISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačią išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jut

J. A. Shulmistras
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

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

Archer Avenue Fumilure Co.
— rARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZĮ K— KAZIKAITIS

INCOME TAX REIKALAIS

eikite prie

I. W ZACHAREWICZ
NOTARY PUBLIC

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

10,000 BONKŲ
• DEGTINES 

BRANDES 
RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“LlrtiivtSkM
žydukas”

Grudus veža raudona
jai armijai

Valkininkų valsčiaus ūki
ninkai, kaip praneša “Prav- 
da” Nr. 301, jau suvežė Rau
donosios Armijos aruodan 
šimtus pūdų grūdų. Be to, 
tasai pats valsčius duoninių 
grūdų duoklę išpildęs 118 
procentais, o Trakų valsčius 
bulvių duoklę visais 107. Iš 
to galima spręsti, kad oku
pantai ūkininkams uždėjo 
naujas pyliavų normas.

Kas Girdėt^ 
Chlcagoje>

Dr. Ruzic save 
kaltina

Dr. J. Ruzic, kurio sūnus, 
kaip jau rašyta, su kitu 
draugu buvo pabėgęs iš na
mų su $40,000 ir policijos 
sugautas Champaine, III., 
dėl to įvyko kaltina save. 
Sako, pinigus jis turėjęs 
laikyti banke, o nenamie, su 
dėtus į dėžę ir paslėptus pia
ne. Jis mano, kad pinigai 
sugundę vaiką pabėgti iš na
mų.

Da ilgai reiks 
laukti

U. S. Distrikto teisėjas M. 
K. Igoe užgyrė Chicago 
Transit Authority’s planą 
nupirkimui miesto gatveka- 
rių, eleveiterių ir busų. Ma
noma, kad su ateinančia va
sara šis susisikeimas bus 
jau miesto kontroluojamas 
ir tvarkomas.

Kadangi veik visi dabarti
niai gatvekariai yra išgverę, 
kai kurie 50 metų senumo, 
tai, sakoma, ims dešimti 
metų iki visose gatvėse bus 
paleisti nauji gatvekariai. 
CTA autorizuotas įsteigti 
125 milionų fondą, iš kurio 
bus perkami nauji, moder
niški gatvekariai ir elevei- 
teriai.

Papietavo ir
apiplėšė

Nepažįstamas jūrininkas 
paskambino našlei Mrs. C. 
Snyder, 6349 S. Kedzie Avė., 
pranešdamas, kad jis yra 
draugas jos vieno draugo 
Kalifornijoj, Kad taip, naš
lė ji pasikvietė pietums, 
taippat pasikvietė ir kitą 
savo draugę.

Popiet, išleidusi svečią ir 
draugę, šeimininkė pajuto, 
kad dingęs jos laikrodėlis. 
Vėliau iš savo draugės suži
nojo, kad kelyje jūrininkas 
ir ją apiplėšė atimdamas 
žiedą vertės $200.

Pasirodė, jūrininko uni
formoj buvo gudrus plėši
kas.

Ekspliozija
namuose

F. Blazejevvskiui taisant 
gazo vamzdžius rūsyje namo 
2021 Armitage Avė., įvyko 
sprogimas, kuriame Blaze- 
jevvskis taip apdegė, kad nu
vežtas į ligoninę. Gaisrinin
kai radę, kad vamzdžiai buvo 

i taisomi neuždarius gazo.

Deišmtukų para
das auga

> Dešimtukų paradas, va
jus aukų kovai su vaikų pa
ralyžium, Chicagoj auga. 
Pranešama, kad iki šiol jau 
surinkta $382,954. Vajaus 
vedėjai tikisi, kad kvota bus 
išpildyta.

Sudegė
Evanston’c sudegė istori

nis pastatas — Rood Rū
mai, stovėję pačiame mies
telio centre. Šiuos rūmus bu
vo nupirkus Maurice L. 
Rottschild kompanija žadė
jus nugriauti ir jų vietoj 
pastatyti naujus, moderniš
kus rūmus.

Sumušė ir apiplėšė
Senas vaistininkas Wm. 

P. Knoche, 77 metų, savo 
vaistinėje 1636 West 63 St., 
dviejų plėšikų sumuštas, su
rištas ir apiplėštas.

Visuotinas Income Tax Patarnavimas

Archer-Kedzie Currency Exchange
(Under State Supervision)

4383 Archer Ave.» (Į Vakarus nuo Kedzie Avė.)

Čekius Iškeičiam — Money Orderius Išrašom 
Automobiliams License Patarnavimas 

Tel. — VIRginia 0769 NOTARY PUBLIC
J*

X Gražiai paminėję Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktį, dabar ruoškimės prie 
vadinamos Vakarinių Vals
tybių Lietuvių Katalikų, Dr- 
gijų atstovų konferencijos, 
kuri įvyks kovo 17 d., šv. 
Jurgio parapijos salėj. Tiki
masi atstovų iš visų trijų: 
Illinois, Indiana ir Wiscon- 
sin valstybių lietuvių kolo
nijų.

X Kongr. A. J. Sabath 
praneša, kad, po pasikalbė
jimo su Federal Communi
cations Commission, gavęs 
užtikrinimą, jog ateityje 
bus panaikinta karo meto 
reikalavimas, kad visos ra- 
dio kalbos ir pranešimai sve 
timomis kalbomis būtų ver
čiami įi anglų kalbą.

X Pfc. Al. J. Zelnis, ku
rio tėvai gyvena adresu 2429 
West 45 St., kuris anksčiau 
karo vyriausybės buvo skai
tomas dingusiu, ir tėvams 
taip pranešta, dabar prane
šė, jog tikrai yra žuvęs kur 
nors Vokietijoj. Praeitą 
penktadienį už jo sielą Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčio
je buvo atlaikyta gedulo šv. 
Mišios.

X Bernadišiaus Adomo, 
Galinskienės (po tėvais Bu- 
kyte) Barboros, Sianovickio 
Marjan ir Tijūnėlio Jono gi
minės paieško per Amerikos 
Raud. Kryžių. Visų prašo
ma atsišaukti į American 
Red Cross, 529 S. Wabash 
Avė., Chicago 5, III. Telef. 
Wabash 7850, Ext. 370.

X Amer. Raud. Kryžiaus 
Chicago skyrius praneša, 
kad J. Daužvardienė, Lietu
vos konsulo žmona, nuo 1941 
m., tai yra nuo laiko, kada 
liuosnoriai įstojo į tarnybą, 
iki šiol 2,000 valandų pa
šventė tai organizacijai. Šių 
metų; R. K. vajuje J. Dauž
vardienė yra vyriausia kal
bėtoja. Beje, iki šiol dar ma
žai kas žinojo, kad ji yra 
gavus Ll.B. laipsnį iš North 
vvestern University, Mass. 
valstybėje.

X Board of Election Com- 
missioners skelbia visiems 
kuriems suėjo 21 metai ir 
tiems, kurie pastaruoju me
tu yra išsikėlę kitur gyven
ti, registruotis, jei nori ba
landžio 9 d. balsuoti “pri- 
mary” rinkimuose. Užsire
gistruoti reikia City Hali, 
Room 308. Valandos nuo 9 
ryto iki 9 vakaro, šeštadie
niais nuo 9 ryto iki 5 po
piet.

X Antanas Arlauskas, iš 
Cicero, savininkas čeverykų 
taisymo įmonės, sako, kad 
pastarasis “Draugo” kon
certas jam palikęs neišdil- 
domųi įspūdžių. Bendrai, vi
si ciceriečiai labai patenkin
ti buv. “Draugo” koncertu.

X L. šeputiene, iš Cicero, 
ARD 9-jo skyriaus pirmi
ninkė, ir žymi parapijos bei 
kitų draugijų darbuotoja, 
“Draugo” koncerto tikietų 
pardavė už visą $10. Gra
žus pavyzdys kitiems veikė
jams.

X Kum. S. Adominas, Šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras, 
su draugu kun. Curry ir sa
vo mamyte išvyko mėnesiui 
atostogų į Floridą. 
PLATINKITE “DRAUGĄ*


