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Kiek Lenkų Ištikrųjų Sutiko Grįžti 
1 Sovietų Valdomą 'Naują' Lenkiją?
NEW YORKAS—(LAIC) guole atvežė virš 700 pūdų

—Plačioji Amerikos spauda 
pranešė, kad anglų karo 
sekretorius John L. Lawson 
aną dieną britų parlamente 
patvirtino esą iš visų trė
mime esančių lenkų karių, į 
Lenkiją savo noru panorė
jo grįžtį vidutiniškai 17.2^.

Didžiausią grįžimo nuo
šimtį parodė britų

(arti 30,000 svarų) grūdų.•
Komisarų Garbinimas 

Baltijos Valstybėse 
šalia Stalino, caro gene

rolų, šalia Jono Baisaus ir 
Petro rusų vadinamu di
džiuoju visoje sovietų Rusi
joje, o taipgi ir jos okupuo
toje Lietuvoje bei kituose

, , , , , salose Baltijos kraštuose augina-
laikoma lenkų kariuomene mas sovietiškas ir mažeanių 
36.8*. Gen. Andere o korpo didvyrių kultas Taip. Kiro.
grįžusių karių (Italijoje) 
nuošimtis siekia 10.8^, o 
Artimuose Rytuose dislo
kuotų dalinių kariai parodė 
vos 6r/' grįžimų. .

Gerai Rusus Pažįstą 
Nenori Grįžti

vo mirties sukaktuvių pro
ga Rygoje buvo laikomi jo 
garbei suruošti mitingai.

Kirovas buv.o. Leningrado 
komunistų partijos sekreto
riumi ir politbiuro nariu. 

• Jis žuvo nuo komunisto-te-
Kaip matome, mažiausią i roristo rankos, pačiame sa- 

grįžimo nuošimtį parodė tie vo populiar umo kilime. Bu-

SKERDYKLŲ DARBININKAI SUGRĮŽO DARBAN

Streikuoją skerdyklų darbininkai sudegina savo pikietavimo plakatus Chicagoje, po
Tenkai^ kuri J *ilu vn taf^rimčiausi^*1 Stalinui l'° kai unijos viršininkai isakė jiems sugrįžti darban kuomet U.S. žemės ūkio depar-lenkai, kurie jau yra raga vo tai rimčiausias Stalinui !tamentas užvaldė skerdyklas. ----- -
vę sovietinės tvarkos ir ru- konkurentas, 
sus gerai pažįsta. Tai yra 
Artimuose Rytuose ir Itali
joje laikomi kariai. Kaip 
žinome, jų dauguma, iki ! kad“^ip„Vo 
1941 metų rudens, buvo lai- j
koma Rusijos koncentraci- u .10 s y1*™3’ _
jos stovyklose, ir tik «k» ' “

Nauji Gatvių Pavadinimai 
Vilniuje

“Tiesa” Nr. 253 praneša, , 
komunalinio | 
artimiausio-

Taikos Blokas' Užima Pirmenybę 
Plieno Unijos Savytarpiam Ginče

WASHINGTON, saus. 28. 
—Darbininkų-darbdavių gin 
čų vaizdas šiandien pradėjo 
giedrėti, ir vienas aukštas 
bet neišvardintas valdžios 
pareigūnas pranašavo, kad 
žalingas plieno streikas ga
li būti baigtas “už maždaug 
savaitės.”

Sakydamas jo pranašavi
mas pagrįstas tik dalinai 
Ford ir Chrysler sutarčių 
nurodyta linkme, tas parei
gūnas pareiškė, kad ypatin
gai matosi žymių pačioj 
plieno pramonėj, kad susi
taikymo rėmėjai užima vir
šūnę prieš “iškovojimo” 
bloką.

Valdžia Gali Veikti
Baltieji Rūmai, anot jo, 

veikiausiai nieko nedarys 
per “sekančias tris ar ke
turias dienas,” bet po to 
“daug ko gali įvykti.” Jis

pridūrė tai, kad neatrodo, 
jog valdžia mano perimti 
sustreikuotas liejyklas.

Pasėkoje sutarčių pasira
šytų savaitės gale, adminis
tracijoje matosi didelėš vil
tys, kad jos padės privesti 
prie sutaikymo didžiųjų 
streikų plieno liejyklose ir 
General Motors fabrikuose.

United States Steel ben
drovės narys sakė firmos 
prezidentas Benjamin F. 
Fairless vyksta į Washing- 
toną “pasitarti su valdžios 
oficialais,” bet nepasakė su 
kuriais pareigūnais.

Stabilizacijos ir rekonver 
sijos viršininkai, anot ra
portų, nusitarė, kad pakėli
mas kainų už plieną maž
daug $4 už toną bus leistas 
pramonei vieton Fairless 
reikalauto $7 tonui pakėli
mo.

(Acme-Draugas Telephoto).

Prašo Nusiginkluoti 
Išvengimui Atomu Karo

WASHINGTON, saus. 28. 
—Šen. Tydings (Dem., Md.) 
pertraukė Senato vykstantį 
“f ilibusterį ” prieš FEPC 
bylių pareikalauti, kad Prez. 
Trumanas tuoj sušauktų 
pasaulio nusiginklavimo kon 
f ere nei ją, kad išvengti ato
minio karo. Jis sakė abejo
ja. ar jungtinių tautų žygis 
“suvaldyti” atominę bombą 
bus pasekmingas, nes visos 
didelės valstybės skuba ap
siginkluoti.

Cituos Ford, Chrysler 
Algas GM 'Teisime'

DETROIT, sausio 28. — 
Valdžioj advokatai byloje 
prieš General Motors Corp. 
sakė jie vartos Ford ir 
Chrysler bendrovių duotus 
algų pakėlimus kaipo įrody
mus prieš korporaciją. CIO- 
UAW unija užvedė tą skun
dą prieš GM, sakydama., 
kad bendrovė atsisakė gera 
valia derėtis. Šis “teismas” 
tik ką skundą ir tirs.

9 žuvoIidelFame
GAISRE AERODROME

Skerdyklose Darbas Vėl Įsisiūbuoja; 
Ūkininkai Vėl Suvežą Daug Galviją

CIO skerdyklų darbinin-1 pranešė, kad užtruks kelias 
dienos kol

Rusija Puola Irano Atsišaukimą j UNO
LONDONAS, sausio 28.— 

Rusija šiandien kvestijona- 
vo galiojimą Irano atsišau
kimo į jungtinių tautui ap
saugos tarybą, po to kai 
Irano delegacijos viršinin
kas S. H. Taąizadeh sakė 
Rusija buvo kalta įsikišimu 
į Irano vidaus reikalus.

Sovietų užsienių vice kom. 
Andrei Višinsky pareiškė 
tarybai, kad Irano kaltini
mai buvo padaryti “nebe
galio j ančios valdžios ir tei
gimai neturi pakankamai 
pagrindo” apsaugos tarybos 
tyrimui,’ Jis ragino tarybą 
padėti tą reikalą į šalį ir

duoti progos abiem pusėm 
jį išaiškinti derybomis.

Graikija Įteikė Notą,
Naujas Irano premjeras 

Ahmed Qavam Es Saltaneh 
savaitės gale užėmė vietą 
Ibrahim Hakimi, kuris in
struktavo Irano delegaciją 
tą klausimą iškelti.

Taryba per valandą ta
rėsi apie Albanijos įsileidi
mą, bet nepadarė nutarimo, 
Tuo tarpu Graikijos amba
sadorius Anglijai A. Agh- 
nides įteikė tarybai Graiki
jos valdžios notą užstojant 
britų karių buvimą Graiki
joje.

i ti pakeistųjų gatvių pava kai vakar grižo į darbą po
sų karui, liko iš ten paleis- Pavadinta ’rusu—c7-112 dienų streiko. ir ketu‘
ti. Kilmės požiūriu jie dau- * £ .» ' ,. rios didžiosios skerdyklos
gumoje paeina iš Rytinių, . . raportavo, kad darbas greit.v ii* • • y. V<lT*n<XlS.Lenkijos sričių, dalimi iš į 
Vilnijos.

Britų salose esantieji len-

prasidėjusiam vokiečių-ru-

kai kiek kitokio plauk?,. Ju 
dauguma buvo mobilizuota 
vakarų Europoje (daugiau
siai Prancūzijoje) iš ten gy
venusios emigracijos. Tie 
žmonės sovietinės tvarkos 
nebuvo matę ir 1939 metų 
lenkų katastrofoje daugu
moje nedalyvavo. Taip pat 
neabejotina, kad jų daugu
ma buvo paveikta ir Mask
vos propagandos, kuri tvir
tino (ir tebetvirtina), kad

dinimų lenteles. Visa eilė mėsos krautu- 
vėmg bus galima pristatyti
normalius mėsų kiekius. 

Ūkininkai, tačiau, jau va- 
grįžta į normales vėžes. įkar pradėjo vežti daugiau 

Nors streikas nėra ofici-1 galvijų ir manoma vežimas 
aliai baigtas, keistas vaiz-, šiandien ir ryt dar labiau 

tijos organas “Tiesa” Nr. į das rodo streikuojančią uni- padidės.
253 praneša, kad miškų pra ją, dirbančią sustreikuotuo- ‘Streikas Nebaigtas* 
monės liaudies komisaras se fabrikuose. Unija šešta- Herbert March, UPW ra- 
Ponomarov pareiškė jog dįeny sutiko “paliauboms,” jono direktorius pasakė CIO 

kuriomis jos 193,000 narių Į nariams, kad algų pakėli- 
grįžo į darbą su valdžios mas bus “didokas,” ir lau- 

Tas reiškia, kad Lietuvos užtikrinimu, kad faktų ko- kia faktų tyrimo komisijos 
miškų kirtimas yra padvi- misijos rekomenduoti algų rekomendacijos. Savo na- 

pakėlimai bus duoti darbi- riams jis sakė, “šis streikas 
ninkams. Į nebaigtas. Jeigu negausime

Ūkio departamentas, ku- algų pakėlimo, mes pasi- 
ris dabar valdo skerdyklas, trauksime.”

Mišku Naikinimas
Lietuvos komunistų par-

medžio apdirbimo pramonė 
Lietuvoje išaugus dvigubai.

gubėjęs.
Minos Laukuose 

Daugelis Lietuvos laukti 
karo metu buvo užminuota. 
Pamažu minos išimamos.

Kemmel Įspėtas Apie Japoną Ataką
“Naujoji Lenkija” yra tik- Marijampolės apskrityje iš- 
rai nepriklausoma. minavimo darbai e3ą jau
Lenkiją Blogai Traktuoja baigti.
Faktinai toji tiek rėkia- Rusas Žykin Mokina 

muojama naujoji Lenkija, Rinkimų Komisiją
kai kuriais požiūriais, yra Vasario mėnesyje įivyks- 
net blogiau traktuojama, už tantieji rinkimai bus pra- 
kai kurias sovietų sąjungos į vesti rusų, okupantų visiš- i vietą kaipo alijantų koman 
sudėtines respublikas. Bet i ko j kontrolėj. Gruodžio J dierius Javoje.
tą žmonės ne visi žino. mėn. pradžioje Vilniuje bu- 

Mažiausią grįžimo norą vo susirinkusi Lietuvos rin-

Britai Pakeitė Savo Raportuoja Kruvinas 
Komandierių Javoje Riaušes Meksikoje

BATAVIA, sausio 28. — 
Lt. Gen. Sir Mcntagu G. M. 
Stopford šiandien užėmė Lt. 
Gen. Sir Philip Christison

Nepripazintos 
čių respublikos

indokinie-
premjeras

parodė lenkų aviacijos dali-į kimų (į Tautų Sovietą) ko- Sutan Sjahrir sakė didžiu
mai—vos 1.2**. misija. Komisijos nariams1 ma komplikacijų nebuvo

Prievartavimas Lietuvos 
Ūkininkų Tęsiamas

nurodymus davė rusų val
dininkas Žykin, kurs yra 
Sovietų Sąjungos įgaliotiniu 
ryšium su “Lietuvos Sovie-

gen. Christisono kaltė, bet 
“pasėka neaiškios britų po
zicijos.”

TAMPICO. Meksika, saus. 
28.—Čia gauta nepatvirtinti 
raportai apie kruvinas poli
tines riaušes Tamaulipas 
valstybėje, kurios kilo dėl 
ūkininkų protestų prieš val
stybės remiamų burmistrų.

Ahumada miestely kal
nuose ūkininkai užėmė mie- OKLAHOMA CITY, saus. 
sto rotušę po kautynių, ku- ,2g _ Didelig gaisrag visiš. 
riose du asmenys žuvo ir du jcaį sunaįĮęįno didįjį Tinker

Lietuvoje ruošiamasi va-; 'p Iai.
sario 10 d. rinkimams, ku- 
rie vyks be spaudos, be žo- •
džio, be susirinkimų Lais- Į Kaip žinome, rinkimai bus 
vės, šeimininkaujant tik ; Lietuvoje vykdomi prie “už- 
vienai komunistų partijai, Į darų durų.” Iki šiol vi3i 
kuri Lietuvos nepriklauso- bešališkiems koresponden- 
mybės laikais vos tepriskai- j tams į Lietuvą įsileisti pra
tę nepilnus 2,000 narių. Tuo šymai Maskvos buvo at- 
pačiu metu, suktoji komu- ' mesti.
nistų propaganda net rėk-
vizicijas pavertė rinkiminės KALENDORIUS
propagandos įrankiu.

buvo sužeisti, o Jaumave 
mieste du žuvo ir 11 buvo

Rytinėj Javoj tebevyksta sužeista. Mendez mieste iž- j TiepšnomV"pa’siekus
kautynės tarpe britų ir in- dininkas Enriąue Guerra antrą aukįtą devyni asme- 
dokiniečių. buvo užmuštas. nys žuvo jr 3g buv0 8UŽeis.

ti.

aerodromo hangarą šiandien 
pridarydamas didelius nuo-

WASHINGTON, saus. 28. 
—Kapt. E. M. Zacharias 
šiandien pareiškė Pearl Har 
bor komitetui, kad jis 1941 
m. kovo mėnesy įspėjęs 
adm. Kimmel jog jeigu Ja
ponija nutartų pradėti karą 
ji pradėtų lėktuvnešių lėk
tuvu ataka ant Havajaus 
sekmadienio ryte.

Zacharias sakė Kimmel 
galėjęs užmiršti tą jo įspė
jimą, bet Kimmelio štabo 
viršininkas vice adm. (tuo
met kapitonas) C. H. Mc- 
Morris atsimena “smulkme

nas.” Anot Zacharias, Mc- 
Morris visuomet buvo per
daug užsiėmęs, kad kalbėti 
apie atakos galimybę.-

Zacharias Atspėjo
Atleistas Pacifik?, laivy

no komandierius anksčiau 
pareiškė komitetui, kad jis 
“neatsimena” Zacharias įs
pėjimo.

Zacharias taipgi sakė jis 
pranašavęs, kad japonų lėk
tuvai ateitų iš šiaurės ir 
paskui pasitrauktų į kitą 
pusę. Japonai kaip tik taip 
ir padarė.

Nacių Sūnys Sudraskydavo Moteris
Vėliausių Žinių Santrauka —Iždo departamentas pra

nešė, kad jis jau baigia iš
mokyti maždaug 6,000 nau
jų agentų, kurių užduotis 
bus išieškoti asmenis, kurie 
nemoka priklausomų mo
kesčių ir tuo būdu nuskriau-

—Karo sekr. Patterson grįžo iš kelionės po karo fron
tus ir sakė U.S. kariai bus iki birž. 30 d. grąžinti iš Kini
jos, Burmos ir Indijos.

—Prez. Trumanas šią savaitę prašys Kongresą užgirti 
$4.400.000,000 paskolos Anglijai sutartį.

—Ginkluotas civilinis karas Kinijoje vakar sustojo ir 
, kautynės skaitomos galutinai baigtos. ,

Sausio 29 d.: Šv, Praneiš- —AFL angliakasių unijos viršininkas sakė jo unija valdžją maždaug $5,-
Girdi, Kovarsk? valsčiaus j kus Salezietis; senovės; svarstys protestą prieš priėmimą John L. Lewis United 000'000’000 kaamet- 

ūkininkai, kaip praneša Girkantas ir Santvaras. Mine VVorkers unijos atgal į AFL.
“Pravda” Nr. 287, “rinki- Sausio 30 d.: šv. Marti-Į —Streikas 1,200 anglų aviacijos karių Dumdum stoty 
mų garbei” į valdžios pylia- na; senovės: Manvylis ir Indijoje vakar baigėsi. Britai kariai sustreikavo protes- 
vų punktą raudonąja gur-, Zibonė. į tuoti prieš demobilizacijos lėtumą.

ORAS
Dalinai ūkanota, 

didelės atmainos.
Nebus

NUERNBERGAS, sausio 
28.—Marie Couturier, ko
munistų seimo atstovė, kuri 
pergyveno tris metus Aus- 
chwitz ir Ravensbrucko kon
centracijos stovyklose, šian 
dien atpasakojo nacių kri
minalistų teismui kaip mo
terys, suvežtos nuogos gy
vuliniuose vagonuose iš 
Prancūzijos, buvo mirtinai 
sumušamos arba piktų šu
nų sudraskomos vokiečių 
lr^.nAAntrftAiinfl fltnvvklnsA.

Ji sakė moterys, vyrai ir 
vaikai buvo gražios muzu- 
kos lydimi į dujų kameras, 
kw buvo, užtroškinami. Kuo 
met naciai pristigdavo du
ju, jie įmesdavo gyvus kū
dikius į lavonų deginimo 
krosnis.

Liudininkės pasakojimas 
patvirtino raportus apie 
sterilizavimą ir kitus moks
liškus bandymus ant mote
rų, ir kad žydėms gimę kū
dikiai būdavo prigirdomi 
vandens viedruose.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Vasario Šešioliktoji 
Ir Tremtiniai

Kadangi vienas B ALF sky nukentėjusiems 
rius teiravosi centro, ar ga- sušelpti.
Įima platinti BALF'o išleis- BALF skyriai prašomi pa
tus spalvotus atvirukus Lie- . siūlytį tų atvirukų dides- 
tuvęe nepriklausomybės su- | uius kiekius atskiroms or

ganizacijoms, įstaigoms ir 
pavieniams biznieriams. At

gi pasveikinti buvusį klebo
ną.

Po vi°.ų kalbų-linkėjimų 
už vieną. Už surinktas au- pats garbės sveč’as prabilo 
kas galima nupirkti maisto dėkodamas rengėjoms už su- 
prcduktų ar sudaryti atski- rengimą šio bankieto ir vi
rus siuntinėlius nuo karo siems už atsilankymo. Taip-

lietuviams j gį perskaityta daug st oiki-

Apie knygų ir žmonių Lietuvio kuriniai 
degintojus

New York (LAIC) — 
Maskvos laikraštis “Izvies- 
tija” įdėjo K. Korsako 
straipsnį, kuriame smerkiant

nimų laiškais nuo įvairių »acių laikais knygų degini-
draugijų su dove.-io.mis ir t. 
p.an.
RAGINA OKGANIZUOT1S

iu ą Lietuvoje autorius ci
tuoja Heinės žodžius: “Tas, 
kurs pradeda deginti kny-

viešuose knygynuose i
Bridgeport, Conn. — Vie

šojo knygyno direktorius 
Julian A. Sohan yra pasiun-' 
tęs padėkos laišką komp. V. 
Bacevičiui už jo “Six Pre- 
ludes” ir “Four Lithuanian 
Dances” albumus, kuriuos 
padovanojo knygynui A.

New York viešasis knygy- merikoj ir Europoj: Pary- 
nas turi visus V. Bacevi- žiuje ir Viennoj. 

į čiaus kurinius, išleistus A-

kąktuvių minėjimuose, gali 
mas daiktas, kad ir kiti sky
riai tuo reikalu turi kokių 
nors abejonių
leidus, atvirukus galima ir Į juo daugiau maisto ir kitų gelU dabar jau yra garbin- į atsakingi ir bolševikai. Vi- Į y**10’ lr
net patartina platinti, ^ur reįkmenų gaus mūsų varg- j gai paiiuosuoti iš tarnyb'.s Į siems žinoma, kad net išleis- °18’ a“ Vie ie^ 
tik yra galimybė. _ stantieji broliai! | Taigi, kleb. kun. G. Vilku-

Vasario ir kovo mėnesiuo- j BALF Valdyba, taitis bažnyčioje iš sakyk-
se visose Amerikos lietuvių i ........................................ . los ragino veteranus susior-

-as. greit pradės laužų de- Į Stanišauskas. 
rinti ir žmones.” Tuose žo-1 .
džiuose daug tiesos, bet už Pastangomis,

Rengėjams! atvįrukų bus praplatinta, ta virš 500 jaunuolių. Dau-j knygų naikinimą Lietuvoje i • S aeeviciaus urinius į- croUmo ir!. . . . . • i ,. , .... __ ____ i sigijo Cleveland o, Ohio, ir

Iš šv. Jurgio parapijos į 
siminkite, kad kuo daugiau pastarąjį karą buvo pašauk

kolonijose bus atitinkamai j UŽSAKYMO ATKARPA 
minime Lietuvos nepriklau- į g^LF Centrui, Room 510 
somybės paskelbime sukak-, j 9 Vvest 44th St., 
tie*. Kadangi šiais metais, New York 18, N. Y. 
tiek daug lietuvių vargsta
toji už savo tėvynės ribų, 
nėra abejonės, kad, minint 
Vasario 16 šventę, susirin- Į 
Šimuose bus prisiminti visi,
lietuviai, kurie dabar gvve-J mums atsiųsti ......... atvi-

ganizuoti. Jau buvo vienas 
susirinkimas. Tuo reikalu 
daugiausiai rūpinas kun. B. 
Bartis, Tikimės, kad greitu 

Data. laiku čia išdigs postas lie
tuvių pastarojo karo vete
ranų. Koresp.Prašome šiuo adresu;

Sporto mokykla Kaune
rūkų, kurie bus platinami New york (LAIC) — Ne-, 
mūsų vietinių draugijų su- priklausomybės laikotarpyje 

operuojančiu organizacijų sirinkimussę. Už gautas iš vįsara fiziniam auklėjimui1 
prašome susirinkimuose pa- jų aukas nupirksime lietu- Lietuvoje, sėkmingai vadova- 
platįnti BALF išleistus at-i viams tremtiniams reikme-| VQ KŪJ1O KuĮtūros Rūmai, 
virukus, prašant aukoti už , nvi, pagal BALF Centro nu- ypatingai jie daug nuveikė 
juos bent po penkis centus rodymą. per pradžios mokyklas ir
---------- - -------- “ ~ gimnazijas. Karo -ir 2 oku-

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS
! bandoma palaipsniui tuos da

na varge ir skurde.
Visų BALF skyrių ir ko

tąją vaikams maldų knyge
lę “Tėve mūsų” bjlšavikai 
1940 metais, sunaikino. Taip 
pat yra žinoma, kaip bolše
vikai liepė Lietuvos moky
klose iš vadovėlių išplėšti 
jiems nepatinkamus pusla
pius ir juos naikinti Nepas- 
laptis, kad daugybė lietuvių 
patriotinių knygų mokyklo
se ir viešosiose bibliotekose 
buvo sunaikinta. Smerkti 
nacius ir pamėgdžioti jų nu
sikaltimus, yra tolygu 
smerkti save!

nai.

Cleveland
VAKARAS K AREI JONUI 
KUN. PETREIKIUI 
PAGERBTI

taitis, klebonas fev. Jurgio tvarkvti Kaune ati-parapijos. Visi jie sveikino tvarkyti.^ Kaune ati
darbuotės daryta centrine respublikosgarbės svečią jo 

kariuomenėj ir kunigystės 
sukakties proga .apibudinda
mi jo veikimą ir linkėdami

Bąųkietas kapelionui kun. pasisekimo ateityje visuose 
K. Petreikiui pagerbti ir sy-; darbuose, 
kiu paminėti jo 10 metų ku

sporto mokykla, kur bus 
mokoma bokso, futbolo, pa
šliūžų ir vandens sporto.

Mūsų patarimas būtų pra
dėti nuo geresnio žmonių 
aprūpinimo maistu, ypatin-

RENGIANTIEJI
— nuo —

Arthrįtis — Kheuiuatizmo----
Lumbago — Muskulų Skausmo

Vartokite . . .
HEALTH BEŠOKI MINĖKAL 

RATH DRISKĄ
1 maišu kas užtenka 10

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Prašykite jos vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas net,iri. 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, UI.
Soiithsaidiečiai kreipkitės Į UNION 
PKlfl CO.. 3439 So. Halsted St.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTŲ, POSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI

IŠGYDOMOS,
Mes Jau pažibėjome tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS. KRAUJO. LIAUKI.’. IR PRIVATI
NI I.J LIGI,’. Gydome šlapininio kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus, pertnnkų 
vertimą tuitlntl pūslę, nuolfctinl kėlimo
si nakčia iŠ lovos.
FIZINE IK FI.rOROSROPIftKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK Už $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MINĘ SAl'GII' MOTOM 

IIF. 01-KKAC1J04
X-RAY EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BE PIOVIMO,* BE DEGINIMO, 

Didžiumoje atvėjų pa lengvina nuo 3
Iki 6 dienų laikotarpyje.

Gydymo kastai prieinami kiekvienam
darbininkui.

PATENKI NIM A S GAR ANTĮ ’O J AMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIR B A N C1U J V PATARNAVIMUI
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. OULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adonis—šeštame Aukšte 
VALANDOS: Nui 8 ryto iki 8 Vakare

Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 
Kės. Tek: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8656 
Rez. TeJ.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200 

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

I. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
ii ome Galis in Indiana—

Phoue WENtworth 2527
PHYSIO THEBAPY 

5526 S. Bucine Avė.
HOURK Daily «—8 P. M 

Saturday" « A.. M. to « P m

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS1

Tik vieną, porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
ttegaamlnuotl jos moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:80 p. m.

nigystės sukaktį buvo sau- Į 
šio 20 d., Šv. Jurgio para
pijos salėj. Publikos grisį- 
rinko pilna salė. Pavyzdin
gai tvarką vedė vyriausieji 
komiteto narė Ag. Navickie- i 
nė ir jos pagelbininkės Ona 
Mačiutienė, M. Drosutis, Du
ra sevičienė, Pukelienė ir ki-, 
tos.

Po vakarienės kun. B. Bar 
tis prabilo į susirinkusius 
papasakodamas vakaro tiks
lą ir pasveikindamas cėleb-1 
rantą. Jis buvo ir progra
mos vedėju.•

Kalbas pasakė šie kalbė
tojai: kun. B. Ivanauskas. J. 
Deraitis, kun. J. Angelaitis, 
klebonas Nesiliaujančios Pa- 
galhes šv. Panos Marijos 
parapijos ir kun. G. Vilku-

Iš Youn,gstown, Ohio, kur . .
prieš išvykdamas j karinę• nuo va^U mitybos! 
tarnybą kun. K. Petreikis
klebonavo, atvyko skaitlin- f 
ga delegacija su dabartiniu į 
kleb. kun. F. Sofranek taip- j

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenkiantieji nuo senu. atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra rainiai sėdėt’. ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir Btąžėjlmo tų 
senų, atdaru lr 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y- 
pat ybė« sutelks 
Jums tinkamą 
pakilęs poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras lr skau
džias žaiz

das Vartokite J) Irgi skaudlem.- 
nudegimams, Aąšų lr sutrūkimų 
prešalinlmul, Ir kad palengvinti 
Peorlasis niežėjimą Atvedina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ii 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iŠ lauko pu
sės.

LEGULO O1NTMENT parut 
duoda po «1 00, 1.75, Ir 8 00,

gluski te Jūsų Money Orderi tie
siog J:—

LEGULO
1041 No. I’ulaski Rd.

i»»pt D. Chicago 39. UI

i

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

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

1 r įvaikius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus
ui Joms Prieina
mas Rainas I

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Mužik- 
aližkų 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 

JEWELRV — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. SUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

SUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

NORIU PIRKTI
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. AILEN
(Aleiauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

DR. V, P, SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS» * *

6803 W. Cermak Koatl 
BEROTN, ILLINOIS

Ofiso TeL — Berwyn 8823 
Rez. Tei. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

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

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

Trečiadieniais pagal sutartj.

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
iri "Andes Candies-’ krautuvė 

Chicago, Illinois

VALANDOS:

Iš fabriko į jus-pirkit tiesiog ir taupyki!
VISI NAUJOS MADOS IR 

GRAŽIOS SPALVOS AKINIAI
Atdara pirmadieniais, trečiadii

OPTOMETRISTAI IR AKINTŲ IŠDIRBĖJAI
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IR PRITAIKYMAS ARIMŲ

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 VVEST 47th STREET 

(kampas Marshfleld)
YARDS 4499

1600 MILVVAUKEE AVENUE 
(kampas North)

IIUMBOLDT 9368

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuiuotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardnare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insu Hari jos Materiolo — šturmo Langų — Kniu
bi naci jos Durų — Wallboard — Piaster Roard — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITM’INAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1373

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

Ji fll I -Į.  III ~

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. ALRACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

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. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue

Ofiso TeL LAFayette 3210
Rez. Tel. REPubUc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

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

OFISO VALANDOS:'
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.Dr. A. Montvid, M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0134

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant, trečiad. lr sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL CANal 6132

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPųblic 7868

Rea. 6968 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųuette Boad
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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.

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tei. VIRginia 0036
Rv.idencijos Tei.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 6921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

S9
Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo IMLt PUIJLMAN 8277
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k HELP

S “D RAUGO” flj
DARBU SKYRIUS f

“DRAEGAS’’ HKI/P wanted 
ADVTCRTT8TNG DEPART'fEVT

127 No. Dmrborn Street 
Trt. RANdolpb #488-»48»

HELP WANTFD — VYRAI

CA.BTNET , MAKER—patyrusio prie
midAJimo novelty stalų. AtsHaiiklt— 
J'F.DERAL AVOOD CABVTNG CO., 
102# W. Chicago Avė.

DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
$45.73 PRADINĖ MOKESTIS 

UŽ C DIENŲ D ARBO 
WESTERN DRY COLOR CO. 

600 W. 52n«l. St.

HELP WA\TFD — MOTERYS

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

48 VAU. J SAVAITE 
PASTOVUMAS 

SVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X C E L
Auto Radiator Co.

320 E. 21st ST. 
PATYRUSIU

OPERATORIŲ
PRIE ŠILKINIŲ DRESIŲ

J O E L E V Y 
234 S. Market St.

MERGINŲ 18 — 30
Lengviems dirbtuvės darbams. — 
Malonios darbo sąlygos, gera mo
kestis. Atsišaukite.

CRYSTAL TUBE CORP.
538 S. Wells

MERGINK prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Puiki transportacija. gera 
motofstls pradedant. Atsišaukit nuo 
9 ryto iki 3 pp. KAYARTS STO
RIO, 4021 N. Drake Avė.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Lengvas darbas, aukščiausią mo
kestis. Darbas šitisai metus pui
kiausioj ir patogiausioj dirbtuvėje 
mieste.

EDWIN RAPHAEL CO.
341 E. Ohio

YOUNG LADY
For general Office work. Ex- 
perience not necessary except 
some knowledge of typing. Per- 
manent position.

SYKES TERMINAL 
VVAREHOUSE 

931 VV. 19th. St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — 60 pėdų Ilgio lo
tas su 2 keturių kambarių ftetų na
mu. Reikia taisymų. Tiktai $4,500. 
Kreipkitės — 2302 W. 23rd. St.

R F. N PLOJASI
RF.NPON tuščia vieta krautuvei, 
tinkama visokiam bizniui. 4 934 W. 
ir>th St.. Cicero. Sav. ant 2 lubų.

RF.AL F.STATE

RODOMA KASDIEN 
Nuo 1 pp. iki 6 vak.

MODELINIS NAMAS
12325 S. SANGAMON M 

Nauji 2 aukščiu 5 kambarių muro 
namai. Cabinet virtuvės, karšto oro 
šiluma, lotas 40x125. Tuojau apsi
gyvenimas . garantuota.. lengvomis 
sąlygomis.

Barrett Bros. Biulders
9041 S. ASHLAND
CEDARCREST1000_______

Mažiau gali būti 
vėžio aukų

New York, N. Y, — Dr. 
John J. Creedon, rezidentas 
Doctors Hospital, rašo A- 
merican Medical Assn. žur
nale, kad skaičius mirčių 
nuo vėžio Amerikoj kas met 
labai didelis dėl pačių žmo
nių kaltės. Daugelį žmonių 
vėžys nuvarė į kapus dėl bai
mės, pavėlavimo, įvairių 
prietarų ir ignoravimo ir t.t.

Vėžį viduriuose, rašo dr. 
Creedon, galima išgydyti 
taip, kaip ir bet kurioj iš- 
vrišinėj kūno dalyje, jeigu 
jis bus laiku susektas. Kiek
vienas negalavimas dėl vidu
rių turi būti tuojau daktaro 
nuodugniai ištirtas.

n,■ ,..1. ...įsi!I.t >wrt ;• r r. į į.;......... . -r:T ,
E n J" . . .............................. i

MOtfĖRtS PIRMIAU BUV 
Karo darbininkes 

AR JUS IEŠKOTE 
DARBOf

TELEFONU KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 6:30 vale lld 13 Naktį.

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų 

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSMAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
809 W. WASHINGTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

Švarūs, pastovūs darbai. Gera mo
kestis. Patyrimo nereikia.

E. J. BRACH & SON 
4656 W. Kinzie St.

RANKOMIS SIUVĖJŲ IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠĖJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandlse Mart Room 1281

LEMPŲ ASSEMBLERS REIKIA 
PASTOVĖS DARBAI 

ARTISTIC LAMP & SHADE
WORKS

225 W. OHIO ST.

TARNAIČIŲ — VALYTOJŲ
Pastovūs darbai—gera mokestis. 
Vai. — 8 ryto iki 4 pp. Aukštos 
rūšies kliube arti north sidės.

ŠAUKITE HOUSEKEEPER 
WHITEHALL 4850

RANKOMIS SIUVĖJŲ 
PATYRUSIŲ

Pastovūs darbai ,gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Atsišaukite.

65 E .SOUTH WATER ST. 
Room 1702 DEArborn 3876

SIUVĖJŲ
švarus darbas—Piece work. Lai
kas ir pusė virš 40 vai. Abelna 
mokestis 85c į valandą.
(GARFTEI.D PK “L” TR G ATVĖ- 

KARIS IKI PERŲ)

ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

RINKĖJŲ — LANKSTYTŲJŲ 
VYNIOTOJŲ — INSPEKTORKŲ
Švarus darbas—Unijos mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai. ir bo- 
nai. Abelna mokestis 64c į vai.
(GARFIELD PK “I,” IR GATVfc- 

KARIS IKI DERU)

ROSCOE LAUNDRY 
3517 W. Harrison St.

VYRAI IR MOTERYS

VYRU IR MOTERŲ
RANKOMIS FINISHERS 

RANKOMIS GEZ. SKYL. SIUVĖJŲ 
STOVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ 

OFF _ PRESSERS 
UNDER PRESSERS 

VALYTOJŲ 
UTILITY DARBININKŲ 

TR STOCK KLERKŲ 
Patyrusių ar ne.

M. B O R N & C O. 
1060 W. ADAMS ST. 

Išdirbėjai Vyru Drabužių 
KLAUSKITE MISS RIO

BAD OEYNHAUSEN, Vo
kietija, sausio 28. — Britų 
armijos raportas sakė Adol
fas, Hitleris įsakė savo švo- 
gerio sušaudymą ir išsiža
dėjo Heinrich Himmlerį už 
suokalbiavimą jį nudėti 
tuoj prieš Berlyno žlugimą.

Hitlerio adjutantas pulk. 
Nicolaus von Buelow sakė 
Hitleris balandžio 28 d. su
žinojo, kad Himmieris ban
dė su alijantais derėtis sa-

Atsakymas O. A. — Ekze- 
ma nėra limpanti: tad ne
privalai bijotis, jei esi tik
ra jo,g tai ekzema, o ne ki
tokia odos liga.

Atsakymas M. T. — Pu
šies spyglių pumpurėliai y- 
ra neblogas vaistas nuo ko
sulio, bet džiovos tai nepa
gydo.

Atsakymas J. P. — Tams
ta didelę klaidą padarei, kad 
ištepei savo skaudamą gerk
lę su jodina. Jodina išpliki
na mukozinę plėvę ir kar
tais gali pakenkti. Yra pa
vojinga gerklę, ar nosies

vo kailio išgelbėjimui pri- šnervę, ar kitokias vietas 
statymu Hitlerio lavono. [kur yra mukozinė plėvė su

BRANGUS TURTAS
Bale D B. RAČIUI 
4*04 Archer Arenu*, Chleafe

6IRDIES LIGOS
PAS MOTERIS

Daktarai pastebi, kad da
bartiniu metu labai daug 
moterų gauna širdies ligą. 
Seniau nuo širdies ligos mir
davo tarpe 5 vyriškiui tik 1 
moteriškė, o pereitais me
tais mirė jau ant kiekvieno 
dvejetos vyrų viena mote
riškė. Reiškia, kad mirtin
gumas nuo širdies ligos tar
pe moterų padidėjo daugiau 
negu dvigubai.

Toks smarkus padaugėji
mas širdies ligų tarpe mo
terų pastebiamas ne tik čia 
Amerikoje, bet taipgi ir Ka
nadoje. Turbūt taip pat yra 
ir visame pasaulyje. Tokiu 
reiškiniu daktarai yra labai 
nustebinti. Kanados valdžia 
yra rimtai susirūpinusi to
kiu padaugėjimu širdies li
gos tarpe moterų. Torontos 
prof. dr. W. J. McCormicks 
įisigilino į šį svarbų klausi
mą ir paskelbė savo tyrinė
jimų tokius davinius.

1) šis baisusis karas bu
vo svarbiausia priežastimi, 
kad tiek daug moterų gavo 
širdies ligą. Našlės ir gyva
našlės daugiausia serga.

2) Tabakas taipgi yra di
dis kaltininkas širdies ligų. 
Kai tik moterys pradėjo rū
kyti cigaretus, tai širdies 
ligos tarpe moterųi smarkiai 
padažnėjo. Tabakas mote
rims labiau kenkia negu vy
rams. Kurie smarkiai rūko, 
gauna “Tobacco Heart” li
gą-

3) Laike karo daug mo
terų pradėjo girtuokliauti. 
Vienos taip pradėjo elgtis 
iš susikrimtimo, kitos iš 
nuobodumo, trečios iš pa- 
dykumo. Alkoholis žalingiau 
veikia į moters sistemą nei 
į vyro. Ypač jei moteriškė 
ir geria ir rūko, tai nuo al
koholio ir tabako gauna šir
dyje “coronary thrombosis”. 
Tai yra viena is skaudžiau
sių širdies ligų.

Sykį gavus koronarės ar
terijos trombozą širdyje, la
bai sunku pagydyti,^— be
veik jokios vilties nėra pa
sveikti. Tuomet širdies dieg
lių (Angina Pectoris) ata
kos taip baisiai ligonį nu
kamuoja, taip baisiai skau
džios tos atakos yra, kad 
galų gale neištveria ir mirš
ta.

Jei kitų tautu padykusios 
moterys su tabaku bei šnap- 
su savo sveikatą ardo ir gy
venimą trumpina., taį ge
roms lietuvėms ne pavyzdys. 
Daktaro atsakymai į 
klausimus

«e
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jodinos tinktūra tepti. Pa
tariu tamstai kreiptis prie 
ausų-nosies-gerklės daktaro 
specialisto.

Atsakymas A. V. — Apie 
jūsų minimą vaistą “Manną 
Cassą” nieko pasakyti ne
galiu, nes nieko apie tai ne
žinau. Turbūt tai bus vie
nas iš tūkstančių, patentuo
tų produktų, kurio daktarai 
nevartoja ir ligoniams ne
rekomenduoja.

Atsakymas J. B. Po influ- 
enzos gali į plaučius įsimes
ti džiova, jei žmogus nesi- 
saugos ir nesistengs sustip
rinti savo sveikatą. Tamsta 
sakai, kad po influenzos dar 
vis randasi karštis, — tai 
gali reikšti džiovą, bet gali 
reikšti ir ką kitą. Verčiau 
tamsta nueik pas daktarą

Paaukojo penkis 
tonus bulvių

Chicago labdaros įstai
goms pranešta, kad Joseph 
Marshall, iš Twin Falls, 
Idaho. Amerikos pionierius 
bulvių auginime, atvykęs į 
United Fresh Fruit and Ve- 
getables Assn. suvažiavimą, 
Stevens viešbutyje, paauko
jo joms penkis tonus bulvių.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SI XIIAN A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DĖL SUAUGJJSIŲ IR VAIKŲ

Slitlnnn Mofttčje N4r» Narkotikų 
Nei Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatiškų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtinga, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Sciati- 
ca. Neuralgijos iš priežasties 
skersvėjo ir sušalimo. Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo šalčio. 
Pūslių, Spuogų, Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
ginau ir žaizdų.

sirtlnnft Mostls parsiduoda po $? no 
įž rtloel) pilnų stiklini puodukų Siųskit 
Jūsų pinikus tiesiog 1 —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, III.
RINTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEŪERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. of Chicago
2202 West Cermak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Ralt

rOB
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Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Adomaitienė - Skliaudaitė 
Marijona, duktė Kazimiero, 
kilusi iš Gudelaukio, Raudo
nės valsč., Raseinių apskr.

Baronas Jurgis, kilęs iš 
Kaiminėlių km., Musninkų 
valsč., Ukmergės apskr. Gy
vena New Yorke.

Brencius Pranas, Antano 
sūnus.

Civilka Adolfas, sūnus 
Baltraus, kilęs iš Vaidato- 
nių km., Kėdainių apskr.

Gerdvilai, kilę iš Kėdai
nių apskr., Šėtos valsč., Ger- 
dvilų km.

Giiraitis, vardas nežino
mas, kilęs iš Pašlavanfjo 
kaimo.

Gvildienė - Skliaudaitė 
Petronėlė, duktė Kazimiero, 
kilusi iš Gudelaukio, Rau
donės valsč., Raseinių apsk.

Jakutienė - Klimaitė Ona.
Laucius Jonas, kilęs iš 

Aulelių km., Svėdasų valsč., 
Rokiškio apskr. Anksčiau 
gyveno Chicagoje.

Linkevičius Vladas, kilęs 
iš Vidiškių miesto, Ukmer
gės apskr. Atvažiavo į J, A. 
V. 1928 m., 1938 buvo grįžęs 
Lietuvon. Turėjo restoraną.

Meržvinskas Vladas.
Lukšis - Lukoševičius Vla-

das, kilęs įį Panevėžio. Gy
veno Mcntreal, Kanadoje.

Mickus Petras, gyvenęs 
Chicagos apylinkėje.

Minalga Pranas, sūnus 
Prano, kilęs iš Bakanų kai
mo, Veliuonos valsč., Kau
no apskr.

Pakštys Jonas, kilęs iš 
j Pakščių km., Šėtos valsč.

Pili rimas Elena, duktė Jo
no ir Kazimieros, gimusi 
Montreal, Kanadoje.

Balčiūnas Juozas ar Ka
zys, kilęs iš Juknonių km., 
Žemaitkiemio valsč., Ukmer
gės apskr.

Vaitkevičius Petras, sū-
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Kas Met Vis Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti — 
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METINIAME

KONCERTE ir ŠOKIUOSE
Sekmadieni, Vasario (February) 10-tą d., 1946 m.

ST. AGNĖS' GRAŽIOJE SALfiJE
Prie So. Rockvvell St. ir Archer Avė.

Bus Statoma Scenoje —
GRAŽI OPERETE - "Sveikam Ligos Neįkalbėsi"

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

ŠV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

ĮŽANGA: —
Koncertui ir Šokiams .. $1.25 
Tiktai Šokiams .................75

kalniškių km., Smalvų vai., 
Zarasių apskr,; arba jo sū
nūs.

Zeliaževvskai Aleksandras 
ir jo žmona Cirilija Barei
kaitė, kilusi iš Musninkų 
miesto, Ukmergės apskr.

Ztfokaitė Ona, duktė Ka
zimiero, gimusi 1916 met. 
Graužėnų km., Veliuonos v., 
Kauno apskr Tš Lietuvos iš
vyko 1938 m.

Consulate of Lithuania 
30 No, La Šalie St.

Chicago 2, Illinois

Kiekvienas dažnai varto
jamas daiktas nustoja savo

nūs Zigmundo, kilęs iš Pa- svorio.

r.\RGLTI_f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC - 1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-moa.

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242
-PC
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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2834 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

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

Advcrtising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

Užsieniuose:
Metams .................................................................................... $8.00
Pusei metų .................................................  -....................... 4.50
Trims mėnesiams .................................-............................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raStų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiania tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko 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. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Rinkimai Vokietijoj
Vokietijoj, amerikiečių valdomoj zonoj, įvyko savi

valdybių rinkimai. Tai pirmi demokratiški ir laisvi rin
kimai per keliolika metų. Hitlerio siautėjimo metu nie
ko panašaus ten nebuvo.

Šiuose rinkimuose komunistai turėjo daug vilčių lai
mėti balsų daugumą. Jie daug dirbo, daug agitavo,
tonus agitacinės literatūros išplatino. Nepaisant to, jie buvo taip. Lietuviui, važiavusiam dviračiu į Ravens-
gavo mažiausiai balsų. burgo miestą, nedavažiavus kokių 6 kilometrų įvyko

Praėjusio sekmadienio rinkimuose krikščionių sočia- maža nelaimė. Jo dviračio kamera pradėjo leisti orą.
line sąjunga laimėjo dvigubai daugiau balsų negu vi- Kadangi jis neturėjo su savim pataisymo įrankių ir
sas kitas partijas krūvon sudėjus. Antron vieton atsi- taip pat neturėjo siurblio, tai užvažiavo pas pirmąjį
stojo socialdemokratai. ūkininką prašyti paskolinti ligi rytojaus siurblio. Ūki-

Komunistai, matydami, kad rinkimus prakiša, kelio- ninkas jokiu būdu nesutiko. Lietuvis, pagaliau, pasiū-
se vietose mėgino sukti ir triukšmą kelti. lė vokiečiui laikrodį užstatyti, nes būtinai tą vakarą

Šie rinkimai Vokietijoj parodo, kad ten, kur yra lais- į miestą turėjo sugrįžti. Vokietis vis nesutiko, saky-
vi ir demokratiški rinkimai, kur yra partijų ir kandi
datų laisvas pasirinkimas, komunistai neturi progcs. 
ITžtad, tą žinodami, jie nei Rusijoj, nei savo okupuo
tuose kraštuose laisvų rinkimų nedaro. Jie likviduoja 
visas politines partijas, palikdami tik savo (komunis
tų) partiją, rinkimams išstato tik vieną komunistų, 
kandidatų sąrašą ir policinėmis priemonėmis verčia 
žmones už jį balsuoti.

Norint atstatyti pastovią ir teisingą taiką pasaulyje, 
Jungtinių Tautų Organizacija turėtų pasirūpinti, kad 
visur būtų pravesti tokie teisingi rinkimai, kokie įvy
ko amerikiečių tvarkomoj zonoj Vokietijoj.

★
Kuo Britai Galėtų Pasitarnauti?

“The News“, Vašingtono dienraštis, sąryšy su rusų- 
britų ginču Jungtinių Tautų Organizacijos suvažiavi
me parašė gerą vedamąjį straipsnį. Šio dienraščio ma
nymu, Maskva siekia diskredituoti Didžiąją Britaniją. 
Bet, jei anglai nepames galvos, ši krizė galinti daug 
kuo pasitarnauti Jungtinių Tautų; Organizacijai.

Anglų diskreditavimo tikslu rusų delegacija parei
kalavo ištirti Anglijos miiitarinę okupaciją Graikijoj 
ir Indonezijoj. Iranas, kaip žinoma, reikalauja, kad 
UNO ištirtų rusų agresijos žygius.

Tarp šių dviejų skundų ir reikalavimų skirtumas yra 
labai didelis. Anglai laiko savo armijas virš suminė
tuose kraštuose su vietos vyriausybių žinia ir sutiki
mu, kuomet rusų armija į Iraną yra įsiveržusi impe
rialistiniais tikslais. Todėl, britams nesunku ir nepa
vojinga paimti jiems mestą rusų pirštinę. “The News'’ 
dėl to ir rašo:

“Vieton nusilenkti juodrankiškumui ir padaryti su
tartį, Jco Maskva tikisi, Britanija mielai turėtų su
tikti su vieša UNO investigacija jos veiklos Graiki
joj ir Indonezijoj. Po to, ji turi pareikalauti pana
šaus tyrinėjimo Rusijos vaidmens ne tik Irane, bet 
visoj rytų Europoj ir Pabalty“.

Toliau laikraštis pažymi, kad Rusija sudarė pre
cedentą didžiai valstybei skųstis prieš kitą didžiąją 
Jungtinių Tautų Organizacijoj. Tuo būdu pasaulio or
ganizacija gali pasidaryti kas tai didesnio ir svarbes
nio. negu didžiųjų žaidimas (“more than screen for 
big power deals and dictatorship“).

Pasakyta labai teisingai.
★
Buvusieji prezidento Roosevelto patarėjai, kurie dar 

užsiliko prie dabartinio prezidento, gana dažnai nusi
skundžia, kad p. Trumanas vis mažiau ir mažiau klau
sia jų patarimų. Tokių tarpe yra ir Bernauti Baruch.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvis Svetur e**M
Rašo Jurgis Mantas, mūsų bendradarbis Europoje 

U
“NEVERTA GADINTI LIETUVIO VARDĄ”.-

Tik svetimųjų tarpe atsidūręs lietuvis visa širdimi 
suprato, ką reiškia netekti tėvynės.

Tarytum pgal kokį nerašytą įstatymą, kiekvienas lie
tuvis tremtinis svetimtaučių jūroje, pasijunta tarytum 
tėvynės atstovas iš kurio elgesio ir darbų svetimieji 
sprendžia apie visą lietuvių tautą. Tautinė savigarba, 
dėl kurios stokos savo laiku taip buvo nusiskundžiama 
Lietuvoje, gaivališkai atbudo. Kriminalinis nusikalti
mas lietuvių tremtinių tarpe, palyginus su kitais sve
timtaučiais, yra didelė retenybė. Tai ypatingai svarbu, 
nes juk ir mūsų tremtinių tarpe, šalia didžiulio % ūki
ninkų ir intelektualų (profesionalų), yra dar daug įvai
rių žmonių iš miestų ir miestelių. Pagaliau tai liečia 
žmonių būrį, kuris siekia 250-300,000! Juk tokioje žmo
nių masėje nenuostabu jei būtų įvairių įvairiausių bū
dų ir palinkimų. Tik teisingai suprasta tautinė savi
garba pagelbėjo lietuvio tremtinio vardą išlaikyti ati
tinkamoj aukštumoj.»

Šiuos žodžius rašančiam vienas lietuvis ūkininkaitis 
kartą pasakojo: “...vokietis šeimininkas mane skriau
dė, bet aš vis nepaisiau, bet kada užėjo prancūzai ir 
išvadavo iš naeių rėžimo, tai šeimininkas-nacis, tur 
būt bijodamas, kad aš ne praneščiau prancūzams, kad 
jis paslėpė ginklų ir brangesnių daiktų, sugalvojo ma
ne pražudyti. Jis įskundė mane, kad aš buvęs SS ka
riuomenėje; Prancūzai mane suėmė, ištardė ir paleido. 
Norėjau, tikrai norėjau tą vokietį sukruvinti, bet pa
galvojau, neverta gadinti lietuvio vardo”.

“LIETUVIAI GERI ŽMONĖS”...
Šis ūkininkaitis buvo baigęs tik keturis pradžios 

mokyklos skyrius, bet galvojo, kaip filosofas. Nežinau 
ar dėl to. nacis vokietis pakeitė savo būdą ir pasidarė 
doresnis, bet kitas atsitikimas liudija, jog garsas apie 
lietuvius, kaip dorus ir gerus žmones sklista toli. O

damas, kad siurblys ne jo. Pagaliau vokietis paklausė: 
kurios tautybės esi? Lietuvis pasisakė. “Aa, na, tai 
skolinu... Lietuviai geri žmonės“, — nusišypsojo jis ir, 
nepaėmęs užstato, siurblį paskolino.
LIETUVIO DOVANA ITALUI

Tai, žinoma, yra smulkmenos, bet, kaip sakoma, iš 
smulkmenų susidaro gyvenimas. Kad lietuviai geri, 
kartais perdaug geri liūdyja įvykis Italijoje. Su grįž
tančiais italų belaisviais iš Vokietijos važiavo ir pora 
lietuvių jaunuolių. Pakeliui jiedu susidraugavo su ita
lais, žodžiu, kaip ir visuomet lietuviai buvo visuome
niškai mandagūs. Bet reikėjo gi taip įvykti, kad vieną 
naktį, nakvojant barake įvyko vagystė. Apvogė kaip 
tik lietuvių draugą italą, kuris ne kažin ką vežėsi na
mo savo lagamine, bet vis dėl to labai nusiminė ne
tekęs jo. Ir štai vienas lietuvių nuima nuo savo ran
kos auksinį žiedą ir... dovanoja italui. Parsivežk, girdi, 
atsiminimui.

Galima įsivaizduoti kokio įspūdžio padarė tai ita
lams. Viena tikra, jie ilgai linksniuos lietuvio ir Lie
tuvos vardą.

Lietuviško būdo gerųjų ypatybių pasireiškimų yra 
labai daug ir tai džiuginančiai nuteikia kiekvieną, nes 
gero būdo žmogui yra lengviau gyventi, lengviau var
gą vargti. Bet čia neturime užmerkti akių taip pat 
ir į ydas, kurių svetur gyvenančių lietuvių tarpe pasi
taiko keletas.
YDOS

Svarbiausia yda laikytume kartais pasireiškiantį, y- 
patingai didesniame būryje, Hetuvtų neribotą individua
lumą, perdėtą savimeilę ir sesveiką pavydą, ypač pasi
sekimų srity (visuomeniniame veikime, ar darbe). Dar 
viena yda, skaudžiai kenkianti lietuvio vardui svetur, 
yra girtavimas.

Pabrėžiame atvirai tas mūsų ydas, nenorėdami, kad 
sustingtume vietoje, kad nepradėtume didžiuotis savo 
tobulumu. Kad lietuviai turi daug brangintinų sielos 
ir būdo ypatybių, kurių jau nebeturį svetimtaučiai, tas
tiesa, bet kad lietuviai kartais tų brangiųjų ypatybių kaip jis dažnai ją gražio- 
nemoka pareikšti tai taip pat ties*. Daug kam mūsiš- mis akimis praleisdavo, sū
kių trūksta paviršutinių elgimosi formų, kurios ypač sitikęs gatvėj. Kai vieną 
reikalingos santykiaujant au įvairių tautų žmonėmis. kartą, ją einančią su Vat-

Tai vis smulkmenos, bet apie jas reikia nuolat gal
voti.

Bet ar tai ilgai bus? Nepajudinamai esame įsitikinę, 
kad kilniosios Kristaus idėjos nugalės prievartą ir kru
vinąjį terorą — mes grįšime į Laisvą Nepriklausomą 
Lietuvą kurti jai ir sau naujo, šviesaus, taikaus ir lai
mingo gyvenimo.

manaite jis su draugu, ėju
sieji paskui, palydėjo iki na
mų; o jos, nuduodamos to 
nepastebėję, įėjo į savo kie
mą. Tada jiedu nusilenkė ir 
palinkėjo labos nakties. 
“Božestvennaja“ suskambė
jo jai ausyse, kurį jis kar-
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tą, praeidamas pro šalį, 
kukštelėjo jai į ausį. “Ar 
taį buvo jo iš nuobodumo, 
ar iš neturėjimo ką daryti 
tuščias gatvės f lif - 
tas? Ar gal blogesniais tiks
lais ieško dumesnės!.. “Ir, 
atsiminusi Onos pasipasako
jimą, pasijautė tokia bejė
gė. Jeigu dar karas prasi
dėtų... Bailiai pervedė akis 
aplinkui, lyg ieškodama, iš 
kur, reikalui esant, galėtų 
gauti pagalbos.

Tuo tarpu karininkas vis 
nenutraukė tiriančių akių

(Tęsinys)
★

Nespėjo nurimti kiemas 
nuo aidų ir aimanų, o per 
vartus ir tvoras pradėjo pil
tis kareiviai. Zieniai buvo 
išvažiavę Kaunan pinigų 
pasirūpinti. Marytė su Da
nute namie buvo vienos. Sau 
lė jau leidos.

Moterys, išleidusios vy
rus, sulindo į savo grįčias.
Visas ūkis atrodė toks tuš
čias. Mergaitės jautėsi vie
nos. Kareivių atplūdimas — 
baisus joms įspūdis. Joms
pasirodė, kad karas jau čia nuo mergaitės, vis dar nie- 
pat, jų kieme. Jos ant grei- ko nesakančios, bet labai 
tųjų negalėjo net atskirti: susikaupusios, veido.
rusų ar priešų tai kareiviai, 
kurie šoka per tvoras ir lan
džioja po klojimą, tvartus.

Iš kareivių išsiskyrė ka
rininkas. ir priėjo prie mer
gaičių. Jis net stabtelėjo — 
taip maloniai buvo nustebęs. 
Tik arčiau prisižiūrėjusi, 
Danutė pamatė, kad jai kiek 
pažįstamas, tik dabar apsi
rengęs visai ne taip, kaip 
ji matydavo karininkus gat
vėse ar vakaruose.

Karininkas priėjo arčiau, 
išsitiesė ir, pridėjęs pirštus 
prie kepurės, pasveikino ir 
paklausė rimtai, darbo to-H iinu: ' ?

— Kur šio ūkio savinin
kas? i

— Tėvai išvažiavę, — at
sakė susijaudinusi Danutė.

— Paliepkite ištuštinti 
pusę tvartų, klojimų ir ar
klides. Mes čia apsistoja
me. šiandien Vokietija pa
skelbė karą Rusijai, — iš
dėstė įsakymo formoj kari
ninkas.

Marytė sunkiai atsirėmė 
tvoros, prie kurios stovėjo. 
Atlikęs formalias pareigas, 
karininkas perėjo į kitą to
ną: linksmai taukštelėjo ko
jomis ir, pridėjęs ranką prie 
kepurės, nusilenkė anergai- 
tėms. Norėjo susipažinti. 
Mergaitės vis dar bailiai pa
davė ranką.

Pamatęs, kad mergaitės 
nusigandę, ėmėsi jas ramin
ti:

— Nejau jūs manot, kad 
vokiečiai pasieks net čia? 
Ko gi jūs nusimenate! Mes 
nuvysim juos į Vokietijos 
gilumą. Matysit, netrukus 
būsime Berlyne. Su vokie
čiais greit apsidirbsim, ir 
karas bematant baigtas.

— Iš jūsų burnos j, Dievo 
ausį, — tarė palinksmėjusi 
Danutė.

Mergaitės nurimo, net pra 
dėjo juokauti. Nuėjo į so
dą. Pasidarė vėsu.

— Aš bėgsiu atsinešti ske
petą, — tarė Marytė.

— Ar jūs manęs nepažįs
tat? — paklausė karininkas, 
kai nuėjo Marytė, ir įsmei
gė į ją bandančias akis.

Danutė išraudo ir nuleido 
akis žemyn. Ji atsiminė,

Kas ji tokia? Ką žada jam 
pirmutinis karo prietykis? 
Akimis, rodosi, norėtų ją, 
kaip riešutą, perkąsti, kaa 
išsiėmęs, kaip branduolį, pa
sižiūrėtų jos sielą.

Pakėlusi akis, Danutė pa
matė parvažiuojančius tėvus 
ir nurimo.

r-T-Tiera norėjo išsisukti nuo nepa- 
togios jai kalbos.

— Taip, pradedam karą... 
— reikšmingai šypsodamas 
atsakė dviprasmiai karinin
kas, vis dar tiriamai žiūrė
damas į Danutę.

Danutė sutraukė antakius, 
kad daugiau nekalbėtų šia 
tema.

— Iš tikrųjų, panele. Ka
ras be mūšių suteikia daug 
įidomių dalykų, štai, kad ir 
šiuo atveju. Kiek aš turė
jau vargo, kad gaučiau pro
gos pamatyti jūsų gražumą, 
nors iš tolo, o dabar aš gy
venu kartu su jumis...

— Jau ir tėveliai parva
žiavo! — apsidžiaugė Danu
tė ir greitais žingsniais, o 
su ja ir svečias, nuėjo jų 
pasitikti.

Tėvai parvažiavo labai 
nusiminę, o radę čia karei
vius, ir visai nuliūdo.

— Dvi, trys dienos — ir 
vokiečiai gali būti čia, — 
kalbėjo tėvas. Bet karinin
kas ir juos įtikinėjo, kad 
karas ilgai neužtruks, ir kad 
jie visi greit galėsią važiuo
ti pasižiūrėti Berlyno.

— Vis dėlto mes turim 
rengtis kelionei. Turim iš
vežti nors brangiausius daik 
tu s, kad ugnin nenueitų, vo
kiečiai užėję neišgrobstytų, 
—kategoriškai pareiškė mo
tina.— Tai karas jau paskelb

tas, ir jūs čia — kariauti? 
— paklausė Danutė, per il
gą pergalvojimą, užmiršusi 
apie jo klausimą. Ar gal tik

(Bus daugiau)

SKELBKITĖS “DRAUGE"

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE K0MI81N0

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JLSTIN 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.

£

5E

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

IR DEKITE Į

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5,000.00

PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON. D. C.

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vakarą, 

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietą.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Dėmesio svarbiam gus žmogui. Dabar Lietuvo

je randasi daug išdresiruo- 
| tų šunų žmonėms gaudyti. 
Tai kas kad jie importuoti iš 

Mūsų skaitytojams, tur- Rusijos ar kitos kokias ša- 
būt, jau visiems yra žinoma, lies. Bile jie ėda Lietuvos 
kad, vasario mėnesį Lietu-j duona tai juos lengva ir Lie- 
voje bus vykdomi bolševikiš- tuvos piliečiais padaryti, 
ki rinkimai. Žmonės bent ten ngb ir kas
kiek padorumo ar gėdos tu- nebalsuotų, mes žino-
rintieji, tokių rinkimų nei mt'kad tai nebus Lietuvos 
nevadintų rinkimais. Tai tik valica iįreiškimas.
paskyrimai, te,smg.au paša- Jiems b,JrnQS uždarytos> jie 
kiną primetimai. Kokie čia pasauiiui tiesos paša-
rinkimai kuomet nėra iš ko. , °. x._ __ .

momentui

rinktis. Paprastu bolševikiš
ku metodu patiekia viena są
rašą į kurį įeina atkakliau
sieji bolševikai ir kartais

kyti. Mes čia būdami laisvi, 
turime rėkti kad pasaulis 
žinotų kaip yra niekinama 
žmogaus teisė Lietuvoje. Va
sario 17 d. 2 vai. popiet

FORD IK CHRYSLER SUS ĮTAIKĖ SU DARBININKAIS
I 'VK

nius nieko reikalauti nega
lima. Bet čia augę ir jau 
subrendę! Vyrai, merginos 
turėtų nesnausti ir neatsi
dėti ant suktų politikierių
svetimtaučių. Laikas, labai) dėtį.-
laikas subrusti. Juk čia ly-j--------
gios teisės. Tai kam būti 
kitų pastumdėliais ?

Nepoli tikas

Brighton Bark. — Fede
racijos 19 skyriaus metinis 
susirinkimas įvykęs antra
dienį, sausio 29 d., 8 vai. 
vakare, parapijos mokyklos

kambary. Prašome visų dr- 
gijų delegatų ateiti įi šį su
sirinkimą, nes bus daug nau
jų pranešimų iš Federacijas 
centro ir apie Lietuvos pa- 

Valdyba

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE

' Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mug Sutaupysite Agentų Komisą.

Norman Mathews (kairėj) UAW-CI0 tari mosi su kampanijomis direktorius, sveiki- 
. nas su Robert Cooder, viršininku Chrysler automobilių firmos, po susitarimo. Deši-

paleidžia į darbą policiją, P^Omus8 nmrtišlTus!n^e ^ic^arci Leonard, UAW-CIO Fordo darbininkų direktorius, ir John Dugas, Fordo
gyventojus įgazdina visokio-; X^kj^us-> Lietuvoje Visi atst'2vas, pasirašo susitaikymo sutartį. (Acme-Draugas telephoto)
mis bausmėmis ir t. t. Na. o Ras tjk gyyas dalyvaukite -----------------------------------------------------------------------.------------------------------------

Bus gražiai paminėta Lietu- Rezervavo vietas nuo W. Cję_Tflę |č fifprn 
vos nepriklausomybės pas- 44 St. šie biznieriai: Kana- LIUCIŲ
kelbimo sukaktis su gražia peckas, Rupšis, Firofich,

nuolankiausi jų bernai, už- Amal ated sal6je bus is. 
suka rinkiminę mašineriją.

jei pusė balsuotojų ir tuš
čius balotus sumes, tai vis- 
tiek, juk komunizmas begė
dis skelbs pasauliui kad nu
balsuota daugiau negu šim-; 
ta nuošimčių.

Aišku, šįmet Lietuvojeį --------------
balsuotojų bus daugiau ne-' PgyyĮęg

i į ’’

programa, kalbomis ir rezo- 
liuuijomis.

Laisvutė.

gu bile kada yra buvę. Bal
suos visi į Lietuvą atvežti ir Brighton Park. — ARD 
apgyvendinti burliokai, rau- j 6 skyriaus bunco party pra-

Sadauskas, Dulksniai, Nau- 
reckas, P. Rimkevicz ir J. 
Jakimavičius. Rap.

JOIN THE MflBCH OF PIMES
INFANTILE

_ ________PARAIYSIŠ
donarmiečiai, enkavedistai, eitą sekm., Rimkų namuo- “ nuary"*14-31 
impartuoti propagandistai ir ' se, labai gražiai pasisekė Į n* Notionoi Foundation tor iniontiu Poraiyiu 

visokie istai, vaikai ir viso- Žaidėjų tiek daug prisirin-
kių padugnių kadrai. Nesis- ko, kad turėjo stovėti ir biz- 
tebėtumėm jei ir visi Lietu- ni daryti. B. Rimkienės duo- 
vos šunes balsuotų. Juk ko- ta patarimas statant naują 
munistų santvarkoje, šuo ly- namą ant tuščio loto pada-

Ciceriečiij Dėmesiui
ryti salę pramogoms. Atsi
lankę visi žaidėjai gavo do
vanų, o prie tikietų kai ku
rie net ir po kelias dova
nas. Rimkienės anūkas — 
Clifford-Paul Šeputis irgi 
laimėjo dovaną.

Iš West Side ARD 10 sky
riaus su gražiomis dovano
mis atsilankė Margaret Do- 

ir ‘‘Draugo”

Kaip kitur, taip ir čia 
miesto pareigūnai suka gal
vas, svarsto problemas, kad 
skiriant budžetą ir savęs ne- 
nuskriaudus ir piliečiams į- 
tikus. Svarbiausia — nekel
ti taksų, nes ir taip jau 
aukšti. Pirmą terminą tar
naująs miesto kolektorius 
Dolezal, respublikonų parti
jos vadas, tarybai patiekė 
planą, kaip sutaupyti išlai
das. 0 žinote, ką pasakė jo 
kolegos, tarybos nariai, di
džiuma demokratų partijos. 
Apie mažinimą budžeto nei 
kalbos negali būti ir jo pla
ną “išpeizojo” patalpinda

nymai taupume politinių 
priešų neįjtikins. Partinė ne
apykanta skaudžiai atsilie
pia ant taksų mokėtojų. Na
mų, vandens ir kiti mokes
čiai eina aukštyn ir aukš
tyn. Apie sumažinimą dide
li bosai nei nesvajoja. Prieš 
rinkimus prižada visokių pa
gerinimui. O kai pajunta pa
vojų savo partijoj, tai, suk 
juos devyni, aš einu su kita 
puse ir taip verčiasi rago
žium. Balsuotojai turėtų to 
netoleruoti. Bet ką čia tie 
balsuotojai, juos gali vesti 
kur nori tik sugalvok gerų 
pažadų. Patys lietuviai jau 
netaip maža grupė, galėtų 
lošti ir laimėti šį-tą, bet ne-

— 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 tais uena iedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykti 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
SZ7 NO. WESTEBN A VE. TEL.: SEELEY «IO8

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

NULIŪDIMO
V- s *

VALANDOJE

Šiose vietose galima gau
ti “Draugo” metinio koncer
to ir pasilinksminimo tikie
tų:

St. Anthony Savings and 
Loan Assn., 1500 So. 49th 
Ct.

Solemo Yankaus vaistinėj, brovols.kienė 
1446 S. 49th Ct. atstovas padarė “cash” $16

Bankų valgomųjų daiktų su centais, 
krautuvėj, 1300 S. 49th Ct. .

Putrimų Meat Market, I Po žaidimo viešnios ir
1436 So 49th Ct svečiai pavaišinti kava ir

1409 šidlaviškiais užkandžiais.
“ Draugo ’ ’ koncerto šei- 

ofise, mininkių susirinkime paaiš
kėjo, kad visos ARD 6 sky- 

14251 riaus narės stoja į talką. 
Koncerto, St. Agnės salėj, 

Stasiulaičio bar b e r n ė j, j restorane. Jos svečiams pa- 
1409 So. 49th Avė. gamins skanią vakarienę.

Puikių aiskriminėj. 
So. 49th Ct.

Ad. Bernadišiaus 
16th St. ir 49th Ct.

Miliauskų kepykloj, 
So. 49th Avė.

Rap.

ken-

Mykolaitienės valgomųjų 
daiktų krautuvėj, 1345 So.
49th Avė. T'l * i I ’ **

Kesers vaistinėj, 4847 W | IKieiUS IŠGIJO 
14th St. ‘‘Draugo” metinio

Bell-Balčiūnas valgomųjų certo tikietus įsigijo šie biz- 
daiktų krautuvėj, 5022 W. nieriai: Mikšiai, Juzėnas, 
16th St, Cakas, E. Ulis fotografas,

Taipgi pas vietinius vei- Sebastian, broliai Jokantai, 
kėjus ir “Draugo’’ stotyse. Mickus siuvėjas, Kass.

A
l-st. LIEUT RICHARD 

E. KĖKŠTAS
Gyveno pirm įstojant į tarny
bų adresu 9832 S. (’arpenter 
Street.

Pagal karo vadovybės pra
nešimų garbingai žuvo 'Italijo
je gindamas savo numylėtų 
šalį. lapkričio 26 d., 1 943 ni„ 
vos sulaukęs 23 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

molinų Valerijų Kekstienę (po 
tėvais Klimultė); brolį kve- 
eneų (P. S. Army): tetų Emi
lijų Kekstaitę ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados neužmii šiline. Lai gai
lestingas Pievas suteikia Jam amžinų atilsį.

Atmindami jo liūdnų prašalinimų iš mūsų tarpo. užprašėme 
dvi gedulingas šv. Mišias kurios bus atnašaujamos trečiadienį, — 
Sausio 3<i d.. 1946 m., vienos Visų šventų parai), bažnyčioje 8 v., 
ryto, ■<» antros Dievo Apvaizdos bažnyčioje 6 vai. ryto.

Kviečiame, visus gimine*, draugus, kaimynus Ir |«ižįstainus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
karžygio Itichard sielų.

Nuliūdę: 'lotinų. Brolis, Teta ir Visos Kitos Giminės.

A. A.
MORTA SAMOŠKIENĖ
(Po pirmu vyru Norvaišiene, 

po tėvais Gedniinskaitė). 
Tel. — REVublic 4143.
Mirė Sausio 27 d., 1946 m„ 

7 vai., ryte., sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus i.ietuvoje. Ki
lo iš Šiaulių apskričio. Krakių 
parapijos, Launtinių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 34 niet. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Petrų: sūnų Joseph 2 duk
teris Aldonų Samoška ir Suza- 
na Shiles ir žentą. Stanley; 2 anū
kus Suzanų ir Stanley; brolį 
Juozapų Uidminskų brolienę 
Anelę ir jų šeinių; švogerį Jur
gį Keserauskį švogerka Mar
celę ir jų šeimų ir daug kitų 
giminių, draugų, ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
720 4 S. Talman Avė. Laidotu
vės įvyks ketvirtad. — Sausio 
31 d. 1946 m. J.š namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo šv. Pan. Marijos parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtų į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, žen
tas, Brolis, ft.ogeiis ir -Visos 
Kitos Giminės.

I-aidot. Direkt. Mažeika ir
Evanauskas Tel. PKOspect 
0099.

JULIJONA
PLEIKIJTĖ

Gyveno 7026 H. Rockyvell SI.

Mirė Sausio 
1 l vai. vak., 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio. Plungės parapi
jos. Judėnų 'kalino.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Oną, 2 seseris Uršulę ir 
Agolų 1 rbellenę, sesers vaikus 
Antanų, Rapolų ir Suzanų Ir 
duug kilų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

I.ietuvoje paliko Jonų ir ki
tas gimines.

Kūnas pušarvolas Antano lt. 
Petkaus koplyčioje, 6812 Šo. 
VVestern Avė.

laiidotuvės įvyks trečiadienį, 
Sausio 30 d., 1 946 m. iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Gimimo švenč. Pane
lės Marijos parapijos bažnyčių 
kurioje. įvyks gedulingos pa
maldos už velionės stelų. I’o 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Motina, Seserys, Sesers Vai
kai ir kiti Gimines.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

24 d., 1 946 m. 
sulaukus pusės

mi net savo oficialiam cr-'turi organizacijos. Vadinasi, 
ganė “Cicero News“. Aiš. ■ yra palaidi, metasi visur ar-
ku, nors ir geriausi suma- ba niekur. Apie ateivius se-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

wi^.v PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko — .

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ 'IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

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, 11..
Telefdnas — GROVEHILL 0142

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąirnaktį 
Mes Turime

Koplyčias
Visame
Mieste.

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

J. LIULEVIČIUS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAK 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_____________ Telephoųe YARds 1419___________

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST._________ Phone YARds 9781

MAŽEIKA - - ir - EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybei

I



Keturi asmenys

Žuvo keturiuose gaisruose
MORTA SAMOŠKIENĖ NUO APDEGIMO MIRĖ ftV. 

KRYŽIAUS LIGONINĖJ. JOS VYRAS. TAIPPAT 
APDEGĘS, RIMTOJE PADĖTYJ. NUOSTOLINGI 
GAISRAI KITUOSE MIESTUOSE.

či-UCaltO, fLLLNULS
Antla tieiiLs, '

Praeitą šeštadienį ir sek
madienį Chicagoj buvo ketu
ri gaisrai, kurie bus nuosto- 
lingiausi šiais metais. Juose 
žuvo keturi asmenys, o ke- 
lioliką kitų, inimant ir šešis 
ugnegesius, užtroškusius I 
nuo dūmų, reikėjo gabenti į 
ligoninę.
NELAIME LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Vienas gaisrų praeitą 
šeštadienį ištiko lietuvių gy
venančių Marąuette Park 
(7204 S. Talman Avė.) na
muose. Morta Samoškienė 
norėjo atlydyti sustingusį 
varnišą, kuris netikėtai už
sidegė. Jai besistengiant už
gesinti, liepsna pagavo jos 
drabužius. Vyras, Henrikas, 
begelbėdamas žmoną irgi ap
degė. Nuvežus į Šv. Kry
žiaus ligoninę, Samoškienė 
mirė nuo apdegimo, o vyras 
guli rimtoje padėtyje.
KITI GAISRAI

Kiti trys gaisrai buvo
West Side apielinkėje, pa

ėmę taippat tris gyvybes. 
Namuose 1952 Humboldt 
blvd. kilus gaisrui ugnege- 
siai rado žuvusią Katherine 
Smith, muzikos mokytoją, o 
gretimam apartmente nuo 
dūmų užtroško Sylvia 
Hirsch, motina dviejų vaikų. 
Viena moteris, šokdama iš 
antro aukšto, sunkiai susi
žeidė.

Oak Park apielinkėje Do- 
rothy Erickson žuvo nuo sa
vo cigareto. Berūkydama, 
kėdėje, spėjama, užmigo, 
nuo cigareto užsidegė kede 
ir ji pati.

Keturi ugniagesiai buvo 
pritroškinti dūmų begesi- 
nant gaisrą Rusnak Bros. ra 
kandų krautuvėje, 2424 De- 
von Avė. Visus prisėjo ga
benti į ligoninę.
DIDELI GAISRAI KI
TUOSE MIESTUOSE

NUOSTOLINGAS GAISRAS

Nuotrauka didelio gaisro apartmentiniam bute, Kansas City, Kansas, kur žuvo de
šimts asmenų ir penkiolika sužeista. (Acme-Draugas telephoto)

Plieno fabrike atlai
kyta Šv. Mišios
Carnegie-Illinois Steel Cor

poration, Gary mieste, dar
bininkams išėjus į streiką, 
viduje pasiliko apie 180 už
vaizdų (superviser) ir kitų 
dirbtuvės vidaus prižiūrėto

ju-
Praeitą sekmadienį kun. 

Thomas Coffey, O. M. C., 
policijos buvo nulydėtas į 
streiko uždarytą dirbtuvę ir 
viduje esantiems katalikams 
atlaikė šv. Mišias vienam 
garaže.

Popiet taippat policijos 
buvo nulydėtas protestonų 
dvasiškis, kuris atlaikė pa
maldas protestonams.

Tomis pačiomis dienomis 
kituose miestuose taippat 
buvo nuostolingi gaisrai. 
Kansas City, Kansas, vie
nam apartmente kilus gais-

rui žuvo 10 asmenų, o penki
buvo pritroškę nuo dūmų.

St. Louis, Mo., viešbučio 
gaisre keturi asmenys žuvo 
ir keturiolika sužeista.

New York’e gaisrą sukėlė 
trijų metų vaikas žaizdamas 
su degtukais, žuvo tris as
menys ir keliolika sužeista.

Charleston, W Va., gais
ras sunaikino dešimtį dide
lių namų, padarydamas nuo
stolių už milioną dolerių. 
Penki asmenys sužeisti.

THE BOARD OF DIRECTORS 
OF THIS INSTITUTION 

takes pleasure tu announcmg

a Dividend
ąttherate of 2Z

per annum
For the sfx-month period ending 

December 31,1945.

WE INVITE YOU to start 
an account Kere. Enjoy consistently 
liberal dividends, paid semi-annually.

Member Accounls INSURED up to $5,000 by a permanent 
imtrumenta lity of the United States Government

10.000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Rus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

■v;’ yį.
.>1 • 1

V

MATHAN
KANTER

“I.tetuvlAkaj'
Žydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Columbia, Tenn., gaisras | Homevvood policijos su-
ištiko patį vidurmiestį, taip-' rinktais faktais, B. Pocius
pat ir Picher, Okla., kur su-jtame kiūbe, išgėręs tris sti- 
deerė keturi rūmai kJu8 alaug ketvirto pareika.degė keturi rūmai. Abejuose 
šiuose gaisruose nuostoliai 
siekia irgi milioną dol.

Springfield, UI. — Walter 
A. Rosenfield, direktorius 
viešųjų darbų, praneša, kad 
1945 metais visoje Illinois 
valstybėje ant kelių žuvo 
1,583 asmenys, arba 228 
daugiau negu 1944 m.

Calumet Park taverne

Du revolverio šūviai i lietuvi<- c
BRUNO POCIUS NUGABENTAS J LIGONINĘ. DICOLA 

POLICIJOS SUIMTAS

Bruno Pocius, 22 metų am
žiaus,gyv. 11736 S. Peoria 
St. kritingoje padėtyj guli 
St Francis Hospital, Blue 
Island. Muštynės ir šūviai 
buvo Nevv Tovvn Club, 825 
West 123 St., Calumet City.

lavęs dykai. Kai klubo savi
ninkas Dicola atsisakęs 
fundyti, tarp jų kilo mušty-1 
nes. Dicola pagriebęs revol
verį, sakoma, sykį iššovė į 
grindis perspėdamas Pocių, 
psakui tris šuVius paleido 
tiesiai į jį. Dvi kulkos pa
taikė Pociui į kaklą, o viena 
į pečius.

Pagrobtas trokas 
su mėsa

Henry Magiera, mėsos ol- 
selininkas pranešė policijai, 
kad nežinomi asmenys pa
grobė jo troką, pilną mėsos. 
Trokas vėliau rastas ir jame 
buvo palikta tiktai įvairios 
rūšies kilbasos, gi steikas, 
pork chops ir kitokia šviežia 
mėsa, kurios šiomis dieno
mis sunku gauti, pavogta. 
Nuostoliai, sako, siekia 
$1,000.

OPA įspėja namu 
savininkus

Office of Price Adminis- 
tration vakar padarė įspėji
mą visiems namų savinin
kams, kad jie užregistruotų 
naujus kambarius pagyveni
mams ir padarytų korektū
ras pirmesnėse registracijo
se.

Neatlikusiems to iki pas
kirto laiko gręsia bausmė iki 
$5.000 ir kalėjimas vieniems 
metams.

Didelė vagystė 
vidurmiestyje

Plėšikai, išdaužę 
Russek’s krautuvės, 
Michigan Avė., išnešė apie 
30 furkočių, kurių vertė sie
kia $23,000. 25 furkočiai bu
vo persiškų avių kailio.

langą 
200 N.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

18 Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

Ii

Mirė prelatas
Prelatas Mykolas J. Sul- 

livan, Kristaus Prisikėlimo 
parapijos klebonas, 5072 W. 
Jackson Blvd., mirė išgyve
nęs 84 metus. Laidotuvės 
bus ateinantį ketvirtadienį. 
Jose dalyvaus ir vyskupas 
Wm. D. O’Brien.

La-

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

. Archer Avenue Furniture Co.
—- PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI _

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

J?

William Malinskas, 40 m. 
3303 S. Ashland Avė., auto
mobilio suvažinėtas ant 
Ashland Avė. prie 32 gatvės. 
R. Dobson, automobilio vai
ruotojas, policijos sulaiky
tas.

Raudonoji armija 
paraduoja

Nevv York (LAIC) 
pkričio 8 d., rusų revoliuci
jos sukakties proga Vilniu
je buvo suruoštas paradas. 
Priešakyje ėjo Raudonosios 
armijos pėstininkai, toliau 
motorizuotosios dalys su 
lauko ir zenitine artilerija, 
prožektoriais ir t. t. Toliau 
ėjo darbininkų ir ūkininkų 
kolonos, nešdamos partijos 
vadų ir quislinginės vyriau
sybės paveikslus. Paradą 
lydėjo artilerijos šūviai. Pa-( 
našios demonstracijos buvo 
suruoštos Kaune, Šiauliuo
se, Klaipėdoje ir kituose 
miestuose.

“THE BELLS OF SAINT MARY’S”

Vienas geriausių veikalų 1045 m.
KITI “THE LOS WEEKEND”, “MILDRED PIERCE”, 

“ANCHORS AWEIGH” IR “SPELLBOUND”.

Virš 9,000 narių kino pra
monėj išrinko keturis ge
riausius kino veikalus jų 
artistus ir rezisorius Motion 
Picture Academy premijai.
Pirmoje tų veikalų vietoje 
yra katalikiško utrinio vei-

PASKOLOS YRA DAROMOS AHT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Mos PaakolM Tra Daromo. — 
Statybai, RemontaTtnai, Renaanaartmai — 
AMT Ij KM G VU MltMEMMIV HMOHUTMŲI 
Paalnaiidoklt/- Ienom. SnoAlmi'ių Kainom. 
TAPKriK FIMAMSIMIAI MKPMIiAPSOMl
TAUPTMTM mOaų tatalroje. IndAIlai
rflpeMttagal globojami Ir Ugi *6,000.00 ap- 
drauatl per Federal Kavine and Ix>an In- 
eurance Corporation.. JOmų pinigai boa grei
tai Išmokami Junta ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UVTOTIV 
FTNANHIMC {STAIGA

— <7 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

kalas “The Bells of St 
Mary’s” (Šv. Marijos var
pai ), kuriame svarbiausias 
roles vaidina Bing Crosby 
parapijos klebono) ir Ingrid 
Bergman (sesers-vienuolės 
mokyklos viršininkės).

Kalbama, kad šiam veika
lui bus pripažinta Motion 
Picture Acdaemy premija.

Kovo 7 d., kuomet bus pa 
darytas pranešimas

Atvyko švedų 
mokslininkė

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

Dr. Liže Meitner, moteris, 
švedų mokslininkė, žymiai 
prisidėjusi prie išradimo a- 
tomo bombos, atvyko į Ame
rikos Jungtinės Valstybes. 
Pranešama, jog pakviesta 
profesorium į Katalikų Uni- 

į versitetą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ!

X Ar žinote, apie ką da
bar Chicago ir apylinkės 
lietuviai daugiausiai kalba? 
Ogi apie “Draugo’’ metinį 
koncertą, šokius ir pasilinks
minimą, kurie bus sekma
dienį, vasario 10 d., St. Ag
nės Auditorium, prie Archer 
ir Rockvvell gatvių, ir apie 
“Draugo” kalendorių, kuris 
šįmet, dėl susidėjusių sąly
gų, pavėlavo išeiti. Bet va
sario 10 d., St. Agnės Audi
torium, jau bus galima gau
ti tą kalendorių. Metiniams 
— naujiems ir atnaujinu
siems prenumeratą kalendo
rius duodamas dykai, o šiaip 
jau kainuoja 25c.

X Svarbu visiems veikė
jams. Sausio 30 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių Auditori
joj, bus susirinkimas Chi
cago Lietuvių Tarybos. Ka
dangi šiame susirinkime bus 
išduotas pilnas raportas iš 
buvusio A. L. Kongreso, tad 
svarbu kiekvienam veikėjui 
atsilankyti ir pasiklausyti. 
Be to, bus pasitarta ir apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą, vasario 17 d.. 
Amalgameitų unijos salėje, 
prie Van Buren ir Ashland 
Blvd.

X Prel. M. L. Krušo svei
kata pagerėjo; jau rengiasi 
ligoninę apleisti. Liga buvo 
sunki. Ant operacijos stalo 
buvo išlaikytas 2% valandų, 
nubėgo daug kraujo ir tu
rėjo duoti dvi kraujo trans- 
fuzija3 ir vieną plazmą. Bu
vo aprūpintas ir paskuti
niais sakramentais. Bet da
bartiniu metu labai žymiai 
pagerėjo ir yra dėkingas vi
siems, kurie už jį meldėsi.

y Vincas ir Elena Gūd
žiai, savininkai užeigos 1501 
So. 48 Ct.. Cicero, užsinre- 
numeravo “Draugą” ir tapo 
pakviesti dalyvauti kon
certe vasario 10 d., St, Ag
nės Auditorium. Bizn. Gū
džiai Amerikoj išgyveno 38 
metus, yra susituokę Šv. 
Mykolo parap. bažnyčioj ir 
išauginę tris sūnus: Juozą, 
Vincą ir Teodorą; ir tris 
dukteris: Antaniną, Joan' 
ir Sofiją.

X J. Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo Chicagai žmo
na, ryšium su United Home 
Finding Service vajum su
rasti gerus, malonius namus 
1,000 našlaičių auginti-auk- 
lėti, atsišaukia ir į lietuvių 
visuomenę. Šie vaikai yra 
našlaičiai (mirusių tėvų), 
divorsuotų porų arba inva
lidų, kurie neišgali vaikų 
auklėti. Organizacija atly 
gins už vaikų maistą, dra
bužius ir medikalę priežiū
rą. Šie vaikai nėra skiria
mi įsūnijimui (adoption).

X Monika Bukantienė, se
na Dievo Apvaizdos para
pijietė ir darbšti lietuvių 
organizacijų veikėja bei rė
mėja, paskutinėmis dieno
mis sunegalėjo taip kad pri
sėjo ilgiau atsigulti lovon. 
Ligonė sveiksta, prieteliai 
ir pažįstami linki jai kuo 
greičiausiai pasveikti.

X Dr. Kwinn-Kviecinskas
šiomis dienomis grįžo iš ka
riuomenės ir atidarė kabi
netą (ofisą) ligoniams pri
imti toj pačioj vietoj, kur ir 
pirmiau turėjo Town of 
Lake apylinkėje.


