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

■s-s*-

—Abraham Lincoln
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RUSIJA MELUOJA ANGLIJA - BEVIN
Paleckis Pats Pripažįsta, Kad 

Laisvė Visad Nuperkama Krauju
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Europoje Pranešimas).

Per vieną įvykusi mitin
gą Vilniuje “prezidentas'’ 
Paleckis savo kalboje kal
bėdamas apie caro laikais 
žandarų! persekiojimus, pa
reiškė:

—Tais laikais laukti iš 
caro laisvės nebuvo ko. Rei
kėjo kovoti, nes laisvė vi-

statyta° kandidatu į aukš
čiausiąją tarvbą, šiuo metu 
važinėja po Lietuvos dides
nius miestus su paskaito
mis apie Stalino konstituci
ją ir “sovietišką rojų.”

Matvf kad lietuviai ne
labai tiki j ta žadama so
vietų rojų, kad agitatoriai 
turi susirietę įtikinti, kad 
dabar tai esąs geriausias 
gyvenimas, žmonės klauso-

sad vra nuperkama krauju, j s* tvlsdarni jų kalbų, need 
Labai teisingai Paleckis Į Pasakvs, kad prieš karą už 

keturius litus turguje svies
to galėjai kalnus nupirkti, 
o dabar net gramo nesima
to ir už šimtus rublių.

Kur Dingsta Amerikos 
Lietuvių Dovanos

Daugelis amerikiečių lie- 
Mitingas buvo užbaigtas į tuviu tebesiunčia įvairius 

Salomėjos Neries poemomis sjun t mėlius su maJstu ar 
apie ‘‘sovietišką rojų’’ ir rūbais, bet tik trečdalis ar 
Vilniaus universiteto choro , pusė j vi ateina, kiti dingsta 
dainomis. kelvje, z tie kurie dar pa

siekia, irgi būna apdraskyti

sako. Tad mums lietuviams 
nėra ko laukti laisvės nei 
iš Stalino, nes jo metodai 
nei kiek nesiskiria nuo ca- 
ro žandarų. Muma irgi teks i 
kovoti, gal net ir krauju j 
sumokėti.

SURADO KALNUOSE SUDUŽUSĮ LĖKTUVU

Vienas ieškotojų žiūrį į griaučius United Airline lėktuvo, kuris sudužo netoli Eik 
kalno viršūnės Wyominge. Ieškotojai turėjo, koptis per gilų sniegą ir didelį šaltį, kad 
pasiekti nelaimės vietą. Visi 21 keleivis lėktuve žuvo. (Acme Telephoto.)

Truman Nori Baigti Plieno Streiką; 
CIO Laukia Naujo Pasiūlymo iš GM

ir geresni daiktai išvogti. 
Kai kurie randa tik vieną 
kojine, ar vieną pirštinę.

—Jeigu jau vagiate, tai 
imkit ir antrą kojinę, arba 
duokit neliestą siuntini, — 
šaukia nepatenkinti lietu-

Naujieji Rinkimai Bus 
Lietuvių Išbandymas

Kitame mitinge, kuris į- 
vyko Raseiniuose, agitato
rius Monščinskas pareiškė, 
kad šie rinkimai, tai būsią 
lietuvių išbandymas.

Įdomu būtų žinoti, ką
“saulė” Stalinas yra numa- j viai ant pašto tarnautojų, 
tęs daryti su lietuviais, jei j Ka? kaltas? Kas yra va- 
jie nebalsuosią, taip kaipjos^gis?
norįs? Tur būt pritaikins! J tai paštų valdyba sten- 
kokias sankcijas. Bet atro- Lgiasi duoti atsakymą, pa
do, kad paty,e, agitatoriai Į aiškinant, kad ji negati im- 
labiau bijo dėl savo kailio, tis atsakomybės, nes siun- 
kad jie nepakankamai ap- tiniai ateina neregistruoti 
mulkino lietuvius. į ir dažniausiai jau ant sie-

Pulk. Vladas Motieka, ku- nos pusė jų pražūna, 
ris yra išstatytas kandida- Visas pašti susisiekimas 
tu į aukščiausiąją tarybą, su vakarų Europa ir Ame- 
pažadėjo susirinkusiems, rika ęina per Rusiją. Ko- 
kad jei jis būsiąs išrinktas, dėl daromas toks didelis 
visas savo jėgas ir gyveni- Į vingis, tai manau nereikia 
mą aukoti įgyvendinimui ir aiškinti, nes kad Mas- 
Lietuvoje Stalino idėjoms, kvoj sėdį komisarai galėtų

v. .. „ patikrinti, ką lietuviai ma-
Artistai Važinėja Po nQ įr galvoja kad nepa- 

Placią Lietuvą klusniems galėtų uždėti

WASHINGTON, vas. 4. 
— Administracijos pastan
gos užbaigti 15 dienų senu
mo plieno darbininkų strei
ką išsijudino šianden, pir
moje eilės pasitarimų tarpe 
Prez. Trumano ir darbinin
kų, pramonės ir valdžios 
oficialų.

Šiandien Prezidentas per 
pusvalandį tarėsi su CIO 
prez. Murray ir darbo sek r. 
Schwellenbach, kurių, nė 
vienas nekomentavo, bet 
Murray tuoj grįžo į CIO 
raštinę tartis su savo pa
dėjėjais.

Prašo Balso Mažoms 
Liejykloms

Prez. Trumanas taipgi 
tarėsi su kongreso “ketu
riais didžiaisiais,’’ ir išėjęs 
iš Baltųjų Rūmų Šen. Bark- 
Jey (Dem., Ky.) sakė Pre
zidentas atrodęs turįs vil-

rekomendacija bus 
paskelbta.

viešai

Metalo Darbininkai 
Streikuoja

Waterburv. -Conn.. vas. 4. 
—Streikas 13,500 darbinin
kų sustabdė darbą Chase 
Brass and Copper Co. ir 
American Brass Co. fabri
kuose. Streikas prasidėjo 
12:01 vai. ryte dėl algų kė
limo ginčo.

Pauley Užginčijo 
1 Ickes Kaitinimu

WASHINGTON, vas. 4.— 
Edvvin W. Pauley šiandien 
liudijo Senato laivyno rei
kalų komitetui, kad vidaus 
reikalų sekr. Ickes. “nesu
pratęs” jo, jeigu jis manęs, 
kad Paulay bandęs išvengti 
bylos dėl aliejaus resursų 
po jūrų pakraščių, prižadė
damas dideles pinigines su
mas rinkimų kampanijai.

Pauley yra nominuojamas 
būti laivyno pasekretorium.

Naujas GM siūlymas 
DETROIT, vas. 4.—Auto

mobilių gamyba, normaliai 
šiuo laiku siekianti 100.000 
vienetų į savaitę, veikiau
siai nukris žemiau 15,000 
automobilių šią savaitę iš 
priežasties plieno ir Gene
ral Motors streikų.

Iš CIO vice prez. Reuther 
telegramos Prez. Trumanui 
daroma išvadų, kad Cene- 
ral Motors gali greitu laiku
pasiūlyti unijai 19‘Za centų! 1

Amerika Remia Anglijos Poziciją; 
Rusams Nepatiko Bevin Pasakymas

LONDONAS, vas. 4.—Saugumo komisijai ruošiantis 
balsuoti dėl Egipto rezoliucijos, kad britų kariuomenė ne
sikiša į Egipto reikalus ir atlikus reikalą pasitrauks, ru
sų delegacijos Višinskis sakė negalima dėl jos balsuoti, 
kadangi jis uždedąs Rusijos veto, nors taisyklės nurodo, 
kad paliesta šalis negali uždėt* savo veto ant svarstomo 
reikalo.
Edtvard R. Stettinius Jr. šiandien siūlė saugumo komi- 

ijai panaikinti Rusijos kaltinimą būk britai kariai Grai
kijoje sudaro pavojų taikai, sakydamas U.S. valdžia yra 
pasitenkinusi, jog nėra pagrindo tam tikėti.

LONDONAS, vas. 4. — 
Užsienių sekr. Ernest Bevin 
šiandien šaukė “melas” 
UNO saugumo komisijos su
sirinkime į Rusijos užsienių 
vice kom. Višinskio kalti
nimą, kad britai kariai Grai
kijoje gelbsti dešiniųjų jė- 

1 gas tame krašte.
Karštam argumente dėl 

Rusijos reikalavimo, kad 
Anglija “tuojau atimtų” 
savo karius dėl to, kad jų

prieš Angliją.”
Savo atsakyme, Bevin

sakėsi jis nėra nedraugin
gas Rusijai. “Aš tik noriu 
lygaus traktavimo.”

Anot Bevin, Rusijos da
rytas kaltinimas “paliečia 
mano krašto ir britų impe
rijos garbę.” Jis užginčijo, 
kad Anglija by kaip gręsia 
pasaulio taikai, ir sakė jei 
tai būtų tiesa ir Višinskis 
tikrai tai tikėtų, Bevin ne

buvimas Graikijoje yra pa- j būtų komisijoje. Jis primi- 
vojus. tarptautinei taikai, Į nė, kad rusų kaltinimas,
Bevin pareiškė:

“Ponas Višinskis sa
ko mūsų kariai Graiki
joje globoja dešiniuo
sius—aš sakau tai yra 
melas.”

Višinskis Kalba Apie 
Nedraugingumą ’

dėlto kad neteisingas, už
rūstino britus.

Anksčiau Višinskis saki 
“nebuvo galima nieko blo
gesnio sakyti” už Bevin’o 
pareiškimą penktadieny, kad 
propaganda iš Maskvos yra 
pavojinga taikai.

(Tehrano spauda sakė 
Stalin’as pranešė Irano val
džiai, kad jis pasiruošęs 
priimti premjero Ahmed 
Qavam Es Saltaneh paskir
tą komisiją ir tartis dėl 
Irano kaltinimi;,, kad sovie-

c rr v i sis pavojus pasaulio taikai I tai kišasi į Irano reikalus6225 S. Kohn av., sargas,! u j-- ....., . x yra Maskvos propaganda i Aberbaidziano provincijoj.)buvo vakar rastas negyvas , r & r j j

Bevin kalbėjo po te, kai 
Višinskis 90 minučių kal
boje kvestijonavo Bevin’o 
draugingumą Rusijai pareiš 

Sargą Popierio FdbrikC apsaugos komisijai

Liftas Užmušė Lietuvį 
rgą Popierio Fabrike
Povilas Bagdonas, 60, P.enl'tad.enyje, kad ‘t.kra-

Chicago Paper Co. name, 
801 S. Wells st. Policija 
sakė abi jo kojos buvo su
laužytos tarpe lifto ir sie
nos. Velionis matomai mi
rė dėl kraujo nubėgimo, 
kadangi nebuvo kam jį iš-

Yyr. Teismas Pasmerkė Yamashita

Prie rinkimų propagan
dos yra “mobilizuoti” visi 
dramos artistai ir daininin
kai, kurie pasidalinę į gru- 
peš važinėja « gastrolėmis (nesužinosit 
po visą Lietuvą.

Nesenai į Žemaitiją išvy
ko solistė Staskevičiūtė,
Staneika, Survela ir Jagmi
nas. Jų grupė per trumpą 
laiką surengė net 100 kon
certų. Vilniaus krašte gas
troliuoja Vilniaus dramos 
teatro artistas Juozas Ru- 
dinskas.

Marcinkevičius Išleido 
Naują Romana

Jonas Marcinkevičius te-

bausmę. Tad rašydami į 
Lietuvą laiškus perdaug 
neklausinėkit, vis vien jums 
neatsakys... tiesos niekad

Vagia Visi, Nes Tų Dalyku 
Nėra Lietuvoje 

Vagia visi, pradedant pa
prastu eiliniu paštininku, 
kuris išnešioja laiškus, bai
giant aukštaisiais tarnauto
jais, kurie sėdi centriniuose 
rūmuose. Amerikietiški siun 
tiniai vilioja kiekvieno akį 
ir verčia pasižiūrėti, kas 
juose yra, tuo labiau, Kad 
tam tie “draugai” turi tei-

bėra produktingas, kaip ir! sę. O kai randa koki geres-
senais laikais prie snapso 
stikliuko ar kokiame bariu
ke tarp dviejų alaus stiklų 
parašo kas mėnesį po naują 
romaną. Nemaža jis parašė

ni daiktą, tai išima, pasi
deda į savo spintelę, o ant 
siuntinio užrašo: “Siunti
nys atėjo į paskyrimo vietą 
išardytas.” Tokiu būdu jis

ir išleido būdamas "sveciuo-1 nuo savęs visą atsakomybę 
se” Maskvoje. Dabar valaty-1 nusiėmė, 
binė leidykla išleido jo pa- į Ir veltui pašto valdyba 
skutinį romaną “Priešai." i Šaukiasi į savo tarnautojų 
Prof. Krikščiūnas Pasiėmė sąžiningumą, siuntinių vo- 

‘Propagandinj Maišelį’ j gįmas tebesitęsia, jei ne 
Prof. Krikščiūnas, kuris, Lietuvoje, tai Rusijoje, 

bene pats pirmasis buvo iš-1 Vyt. Arūnas

ties dėl streiku išaiškinimo.
Mažosios plieno liejyklos i valandai pakėlimą, atsižvel-Į Dabar ^alfO

atsikreipė į valdžią prašy- ’ giant į Ford ir Chrysler, JOlIvIU l/HUOI JOKU
damos balso derybose tarpe susitarimą su unija. Retu- H- MialfA NpIralfillA 
didžiųjų liejyklų ir CIO, sn- ther priešinasi kainų kėli- IWKV llCBalI llu
kydami jos nukenčia, nvs mui už naujuosius GM au-
darbininkai neturi su 4 mis tomobilius.
ginčo, bet laikosi unijas j- 
sakymo.

Vairuotojų Streikas 
Sustabdė Autobusus

Daugiau negu 100 auto
busų aptarnaujančių Ham- 
mond, Gary, Chicago ir ki
tus miestus vakar nepasi
judino, kuomet 187 vairuo
tojai atsisakė dirbti. Unija 
reikalauja 30 nuošimčių al
gų pakėlimo ir 40, vietoj 
48, valandų darbo savaitės.

Autobusų bendrovei pra
nešta, kad tai “nėra strei
kas.”

Faktų Komisija Surinko 
žinias

Trylika dienų pirm nūs 
tatyto laike, skerdyklų fak
tų: tyrimo taryba raportuo-: savaitę, arba

Streikas Stabdo Kuro, 
Maisto Kiekius N.York

NEW YORKAS, vas. 4.— 
Vandeniu atvežamos siuntos 
kuro ir maisto šiam milži
niškam miestui beveik visai 
sustojo šiandien, kuomet 
3,500 darbininkų ant 400 
tugboatų ir motorinių pre
kinių laivų sustreikavo.

Laivyno įgulos nuo 12:01 
ryto pradėjo pririšti laivus 
prie prieplaukų, ir Interna
tional Longshoremen’s Asa’n 
unijos viršininkai sakė strei 
kas iki nakties bus visiškai 
efektyvus.

Unija reikalauja 48 va
landų algą už 40 valandų 

sumažinimą

WASHINGTON, vas. 4.- 
Laivyno kapt. L. F. Saf- 

įford, pakeisdamas' savo pir
mą Pearl Harbor iiūdynią, 
sakė jis “neturi jokių įta
rimų prieš kurį asmenį” 
kiek liečia sulaužymą įsta
tymų prieš sunaikinimą vie
šųjų dokumentų.

Anksčiau Safford sakė 
jis įtaria gen. George C

WASHINGTON, vas. 4.— 
U.S. vyriausias teismas 6 
prieš 2 nutarė, kad japonij 
generolo Yamashita nutei
simas pakarti buvo teisėtas 
ir mirties bausmė turės jam 
būti vykdoma.

Teisėjai Murphy ir Rut- 
ledge nesutiko su nuospren
džiu, o teis. Jackson neda
lyvavo, kadangi jis yra vy-

Gen. Yamashita buvo U.S. 
militarinės komisijos Mani
loje nuteistas už tai, kad 
leido savo komandos ka
riams Philippinuose žudyti 
ir kankyti gyventojus. Jis 
kreipėsi į vyriausiąjį teis
mą te’gdamas, kad ta ko
misija neturėjusi galios jį 
teisti.

Yamashita buvo nirmas
riausias U.S. prokuroras, Pacifiko karo vadas nuteis- 
aukštųjų nacių teisime Vo- tas kaipo karo kriminalis- 
kietijoje. , tas.

Susektas Suokalbis
bet trumpas žemės drebėji
mas sukėlė Berno, Bielo ir 

Marshall ir adm. Harold R. Luzemo gyventojus anksti 
Stark slėpimu ir sunaikini- šį rytą, nors nebuvo pada- 
mu japonų “vėjų” raportų, ryta nuostolių.

ta pasiruošusi padaryti sa
vo rekomendacijas darbo 
sekr. Schwellenbach’ui, ku
rio štabas sakė nežinąs, ar

aštuonių valandų darbo kas 
savaitę. Darbdaviai asko Į 
valdžia gali perimti sustrei
kuotus laivus.

Vėliausiu 2inių Santrauka
—Pakraščių sargybos laivas skuba pagelbėti U.S. lai

vui Yukon, kuris užvažiavo ant akmenų ir susidaužo 40 
mylių nuo Alaskos. Ant laivo yra 448 asmenys.

—Prez. Trunianas šiandien kalbėsis su savo kabinetu. 
Manoma svarstys leidimą kelti plieno kainas.

—Atstovų rūmai atmetė pasiūlymą išmesti visus by
lius liečiančius darbo ginčus, ir pasiūlymą priversti visas 
darbo unijas inkorporuotis kaip bendrovės.

—Demokratų vadas Barkley vakar prašė Senatą už
baigti filibuster) prieš Fair Employment Practlces bylių, 
ir patiekė prašymą pravesti klotūrą.

Išlaisvinti Nacius
NUERNBERGAS, vas. 4. 

—U.S. kariuomenė apstatė 
tankus ir ginkluotus sar
gybinius aplink Nuernber- 
go teiamavietę šiandien po 
to, kai išgirdo, kad nacių 
požemis planavo bandymą 
išlaisvinti Goeringą, Hessą 
ir kitus aukštuosius vokie
čių karo kriminalistus.

KALENDORIUS
Vasario 5d.: Šv. Agota; 

šen:vės: Birutė ir Arminas.
Vasario 6 d.: šv. Darata 

ir šv. Titus.
ORAS

Šilčiau. Ūkanota. Po pie
tų bug lietaus.
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"BALF vardu

Buvau nuoširdžiai priimtas ir 
aprengtas”

TAIP RAŠO VIENAS LIETUVOS RAŠYTOJŲ PABĖ
GĘS NUO BOLŠEVIKŲ IR ATSIDŪRĘS ITALIJOJ- 
DĖKOJA VISIEMS AMERIKIEČIAMS.

Rašytojas Petras Babic
kas. gruodžio pabaigoje ra
šydamas kun. dr. Končiui a- 
pie Amerikos lietuvių teikia
mą lietuviams tremtiniams 
pagalbą, tarp kito rašo:

‘‘Pereitų metų spalių mėn. 
aš atvažiavau į Italiją be pi
nigų, su drabužiais, kuriuos,! 
ištisus metus nešiodamas, 
sutryniau ir suČiurinau. nes j 
su tais vieninteliais drabu-' 
žiais buvau išbėgęs iš Lietu- 
vos. Čia. Romoje, Pasiunti 
nybėje prie Šv. Sosto, pasi 
jutau, kaip kitame pasauly

šaudymais; žmogų, kuris 
būdamas rašytojas, už duo
nos kąsnį, bernavo vokie
čiui ūkininkui ir kuris išti-: 
sus metus nežinojo nei vieno 
teisybės žodžio apie savo tė
vynę ir tautiečius, apie savo 
seserį ir baolį, pasilikusius 
Lietuvoje, ir kuris staiga be 
cento atvažiavęs į Italiją pa
sijunta ministerio (Lietuvos 
ministerio!) svečiu, apren
giamas tautiečių (iš Ameri
kos!) paaukotais drabužiais. 
Iš tikrųjų — pasaka!”

“Dėkui! Nuoširdžiausiai 
dėkui Jums, kunige, ir vi-

IŠIMA ŽUVUSIUS LĖKTUVO KATASTROFOJ REMKITE IR PLATINKITE 
(KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.
Į

I
Dr. F. C. Winskuna$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: IIEMlock 3130

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

ir

Ekspedicija ieškoti dingusio United Airlines lėktuvo Wyoming valstybės kalnuose 
suradus jį nukritusį išima lavonus 21 keleivio. Sniegas ir šaltis labai trukdo visą dar
bą. (Acrae-Draugas telephoto)

J

! kalba Lietuvos berniukai ir 
Grįžusiem Vašingtonan Iš kitų įvykių Sostinėje ^rgaites Amerikos vaiku

čiams, už Jūsų kilnų veiki- kariams, buvusiems ilgame- paminėtina Vai. Matelio di-
mą. Jūs, tur būt, sunkiai į-J Hama Draugijos nariam® , dėlė auka BALF-ui atsilie- 

“Negaliu be susijaudinimo sivaizduojate. koks skurdus g Sienutui ir J. Vaiciekaus- piant į lietuviškų knygų va-

je. Buvau lietuvišku nuošir , , ...
durnu priimtas ir BALF’o “ems broliams amenkie-l 
vardu aprengtas...”

VAIŠĖS KARIAMS KITI ĮVYKIAI

rašyti Tamstai apie tai... 
Jūs galite įsivaizduoti žmo
gų, kuris viską paliko tė
vynėje: žemę. namus, su 
daugybe knygų, paveikslų, 
skulptūrų, lietuviškų juostų 
ir liaudies meno rinkinius; 
žmogų, kuris metus trankėsi 
Vokietijoje po bombų kruša 
ir žemai skrendančių lakūnų

yra tremtinio gyvenimas kui suruošta pagerbimo vai-l JU Jo paaukota 250 svarų 
Vokietijoje ir kitur ne tik šės. Pastarasis yra kartu ir Į knygų bei žurnalų, jų tarpe 

buvęs Draugijos pirminin- ! pilni “Židinio” ir “Naujosios 
kas Romuvos” komplektai.

Vienas artimiausių drau- Matelių šeimos taip pat 
gijos uždavinių yra ruošia- i reaguota laiškais į atatinka
masis tradiciniam Lietuvos i mas įstaigas

materialiniu, bet ir morali
niu požiūriu. Tik viltis, kad 
pasaulį tvarko didesnė už 
žmoniją, — Amžinosios Tei
sybės Jėga, — gaivina mus

Cių vardu ir anglų 
Lietuvos vaikučių 
sveikinta Amerikos 
kai ir mergaitės.

bei asmenis i

kalba
vardu

berniu-

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERVVYN 6200 

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

Patark ir padėk kaimynui 
užsiprenumeruoti 

“Draugą”

Tel. YARds 5557.

visus ir teikia vilties, kad Nepriklausomybės paminėji- i ryšyje su tariamais gan- DR. FRANK C. KWINN
sulauksim sevajonių išsipil
dymo!”

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Vašingtono lietuvių 
Draugijos Veikla

riamas nelietuviškos parapi-
! jos klebonu Amerikos sosti- 
i nėję ir dargi parapijoj taip 

Spaudoje nebuvo pasirodę ! pagarsėjusiai dėliai jo pirm- 
žmių apie lietuvių draugijos' takūno, kun. J. K. Cart- 
sostinėje veiklą iš 1945 m. wright, veiklos plačiai žino

vą jus.
Draugijos reikalais nau

jiems nariams patartina 
kad lietuvis kunigas paski- jęreįpįįs arba į kun. J. Gied

rą arba į draugijos pirmi-

mas vasario 16 d. proga.1 dais šių metų pradžioje apie 
Dienotvarkėje taip pat dra-' Nepriklausomos Lietuvos 
bužių Lietuvos pabėgėliams,pripažinimo atšaukimą.

' Iš mažųjų pasaulio pami

ni nkę O. Gavelytę.

nėtina prieš Kalėdų šventės 
Kajeckų Gabrieliaus, nepil
nų šešių metų, sveikinimas 
per radio ilgom ir trumpom 
bangom kartu su kitų tautų 
vaikais. Sveikinta lietuvių

» . • n '-:ns
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1651 West 47th Street

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

I. RIMDZUS. D. C.
HCENSED CH1ROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana—

Phone VVENtworth 2527 

PHYSIO THEBAPY 

5526 S. Racine Avė. 
hours

to
Daily
t ▲ ]

P. M 
8 P. M.

CJŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS1

Tik vieną, porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Megsamlnuotl Jas spodernlšklausiu 
metodu, kurią retėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na visą aklu Įtempimą.

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

OFCOMETRISTAI 
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. 9:80 a. m. 
Iki 7:80 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

antrojo pusmečio. Šio raši
nio tikslas tą spragą dalinai 
užpildyti. Toji veikla įvairi 
visais atžvilgiais.
“BUSY” VASARA 

Nei vienais metais draugi
ja neturėjo tiek ir taip jau
kių iškilų kaip pereitą va
sarą. Nei vienais metais ne
buvo Vašingtone pademons
truota lietuviškų tautinių 
šokių ir lietuviškos dainos 
taip skaitlingomis progomis 
kaip pereitais metais. Drau
gija buvo faktinai ruošėja 
tiek programos tiek pačių 
vaišių dovanai Amerikos ka
riams Alexandria, Va., 
dviem atvejais. Beto. astuo
nių Lietuvaičių šokėjų gru
pė demonstravo lietuvių 
liaudies šokius bendrame 
liaudies šokių festivalyje 
Constitution Hali, Vašing
tone. Išimtinai su lietuviška 
programa pasirodė Forest 
Glen Soldiers Convalescent 
Home, Ford Mead, Md., ir 
Stage Door Canteen, Va
šingtone.

Draugijos įvairios sekci
jos veikė pereitą pusmetį 
kaip ir anksčiau. Suruošta 
rezultatais sėkmingų pora 
tango partijų.
LIŪDESYS IR
DŽIAUGSMAS

Didelis draugijai nuosto
lis buvo kun. Jurgelaičio, 
jauno domininkono, išvyki
mas į Peru keleriems me
tams specializuotis ispanų 
kalboje. Jam draugija suruo
šė gražias išleistuves. Drau
gija taip pat gyvai atjaučia 
kun. J. Prunskio pranykimą 
iš savo tarpo. Draugiją prieš 
pat šventes ištiko ir didelis 
džiaugsmas: jos ilgametis ir 
nenuilstamas kapelionas, 
kun. J. Giedra, paskirtas 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čios. Vašingtone, klebonu 
Tai iš visa pirmau kartas

mos už vyskupijos ribų. Tai 
istorinės reikšmės įvykis 
lietuviams. Nenuostabu, kad 
kun. Giedros paskyrimas su-1 
tiktas lietuvių dideliu pasi
tenkinimu netik sostinėje 
bet ir kitur.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* * *
6803 W. Cermak Road

BEItWfN, ILLINOIS

DR. J. W. KADZEWICK
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 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ofiso Tel...........VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archjer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. 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. 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 SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

(NKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI

IŠGYDOMOS.
M«r Jau pakalbėjome tūkstančiam*, 
kurte kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD- 
O*. KRAUJO, LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ LIGŲ. Gydome Slaplnlmo kanale 
sunegalavimus. nutekėjimus, pertenku 
vertimą tuštinti pūslę, nuolatini kėlimo
si nakčia I* lovos.
FIZINE IR FLTOROSKOPISKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PII.ES (Hemoroidai) 
IŠGYDOMA MISŲ SAUGIU METODU 

BE OPERACIJOS

K-RAY EGZAMINACIJA
BE SKAUSMO

B« PIOVIMO, BE DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo 3

Iki 6 dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam

darbininkui.

PATENKINIMAS G AK ANTVOJ A M AR 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

Df R B A NCIVJ V P AT A RN A VIM UI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kninpa* Adame—Šeštame Aukite 

VAIjANDOS: Nui 9 ryto Iki 8 Vakare
Sekmadieniai* nuo 10 Iki 1.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Paa mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCPL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00

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

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Beruyn 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. Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

Tel. — IIEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” krautuvės) 

Chicago, Illinois

VALANDOS:
10:30 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswick 0597

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDtvay 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 0431

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

fe fabriko į įus-pirkit tiesiog ir taupyki!
NAUJOS MADOS IR 

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

OPTOMETRISTAI IR AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIŲ IK PRITAIKYMAS AKINIU

TOWER OPTICAL CO., INC.
1635 MEST 47th STREET 1600 MILM'AUKEE AVENUE

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

Tai. CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868

Re*. 6868 So. Talman Avė. 
Bes. TeL GROvehm 0617 
Offloe TeL HKIDook

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Būk išmintingas; draugauk 
tik sa “Draugu”

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEH
(Alūauskas)

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

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 sutartį

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

BE

STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — M'all board — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272 

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

.... ■ ą - .j-------=

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
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.

Tel. YARds 6921
Reat KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

zss
Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginla 0036
Roddencijog Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo TeL: PIJLLIftAN 8277



Antradienis, vas. 5 d., 1$4§

HELP WANTED tr

JK “D R A U G O” m 
Jjg DARBŲ SKYRIUS įf

"DRAUGAS” HFI.P WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdotpb 8488-848S

HELP WA\'TF,D — VVRAI

VYRŲ

REIKIA
Porterių Darbams 

PILNO LAIKO 

DIENĄ AR NAKTĮ 

DARBAI
✓

Malonios Darbo Sąlygos
Gera Mokestis

TUOJAU PIRKIMO 
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS i

ATSIŠAUKITE 
PERSONNEL OFTSAN 

3-čiam Aukšte.

SEARS
Roebuck & Co. 

6153 S. Western Av.
REIKIA 

FOUNDRY MOLDERIŲ 
BENCH IR MACHINE

MOLDERIŲ
NEGELEŽIES FOUNDREJ i

A N B A R, INC.
2011 SO. WESTERN AVĖ.

CHE 1400 — KLAUSKITE WU,COX |

|T------------------------ ------------------------------------ -
PAIEŠKOJ IMAS

PAIEŠKO KAMBARIO: West side 
apielinkėje. Kas turi kambarį ma
lonėkite pranešti apie tai į Draugo 
ofisą. — 2334 S. Oakley Avė.

Japonas Pripažino Jis 
Sumušęs Amerikiečius

YOKOHAMA, vas. 4. — 
Shinichi Motoyashiki šian
dien liudijo Kitaro Ishida 
teisime, kad jis padėjęs Ishi- 
mai sumušti amerikiečius 
beleisvius, pas kuriuos, bu
vo rasta antra pora viršu
tinių marškinių. Praeitą sa
vaitę Ishima metė bėdą ant 
Motoyashiki.

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

Klausimai Ir
Klausimas — Našlė su 

dviem vaikučiais praneša, 
kad ji gauna apdraudos mo
kesčius. Jos vyras žuvo ko
voje. Ji dabar klausia, ar 
gali prašyti pensijos?

Atsakymas — Taip, pen
sija priklauso našlei ir jos 
vaikams, nepaisant kitų jei
gu. Našlės pensija bus iš
mokėta jai per visą jos am
žių, arba pakol vėl ištekės. 
Vaikams pensija bus moka
ma iki sulauks 18 m. amž. 
Bet jeigu jie lankys mokyk
lą iki 21 m. amžiaus ir ne
ištekėję taį lig tada pensi
ja bus išmokėta.

Klausimas — 1943 m. ve
teranas buvo sužeistas tar
nyboje ir tuoj po to paliuo
suotas. Dabar nori žinoti, ar 
pervėlu jam prašyti “disa- 
bility” pension?

Atsakymas — Ne. Mes pa 
siuntėme Form 526, kurią 
turėsi išpildyti ir pasiųsti 
j Veteraną Administration, 
kada prašysi “disability”

i pensiją.

HELP U'ANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GERO 
ATLYGINIMO 

IR APSAUGOS?
TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ DEL

D2ENITORKŲ
Uždirbsi! 70c j vai. pradedant. 

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

* ★ ★ 
VALYMO DARBAI 

MOTERIMS
Visose Dalyse Miesto.

Vai.: 5:30 pp. iki 12 naktį.
★ ★

Valgykloj Tarnaičių 
Cafeterijoj Virėjų

Taipgi Reikia
★

NAUJOS AUKŠTOS ALGOS 
* ,

Atsišaukite

Illinois Bell 
Telephone Co.

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST.

REIKIA

10 MERGINŲ 10
PRIE

Lengvų Dirbtuves Darbų 
PASTOVŪS DARBAI 

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

4200 W. 42nd Place

MERGINU IR MOTERŲ 
PRAMUŠTI KIAUŠINIUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

60c Į VAU. PRADEDANT
S. K. PRODUCE CO. 
565 W. FULTON ST.

MERGINU
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS

48 V AL. Į SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ. ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVftJE

E X C E L 
Auto Radiator Co.

320 E. 21 st ST.

TARNAIČIŲ — ŠEIMININKIŲ
TRUMPOMIS VALANDOMIS 
0:30 .RYTO IKI 4:10 V AK. 

Gera mokestis. Pastovumas.
Y. M. C. A. HOTEL 
826 S. YVABASII AVĖ.

TARNAIČIŲ MOTELYJE 
Aukščiausia mokestis, geras ir pa
stovūs darbas.

TEL. I.AKEVIEAV 8840

Atsakymai
Klausimas — Kareivio mo 

tinai armijos gydytojai pra
nešė, kad sūnui turės pada
ryti net tris operacijas bė
gyje sekamų šešių mėnesių 
ir ji klausia, ar per tą lai
ką valdžia sustabdys jos 
šeimos paskyrimą?

Atsakymas — Ne. Gaus? 
šeimos paskyrima iki jis 
bus paliuosuotas iš armijos.

Klausimas — Jaunikaitis 
ištarnavo 51 dieną ir buvo 
garbingai paliuosuotas ir da 
bar klausia, ar gali naudo
tis GI bilium?

Atsakymas — Ištarnau- 
mas mažiau 90 dienų, nega
li naudoti GI Biliaus parū
pi nimų, tik jeigu esti pa
liuosuotas dėlei sužeidimo.

Karių-veteranų reikalais 
skaitytojai gali siųsti klau
simus šiuo adresu:

Public Relation Bureau
Catholic War Veterans
Empire State Bnilding,
Neu York, N. Y.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SENELIŲ PRIEGLAUDA PO GAISRO
jį: y y,. ->

iRa

Nuotrauka senelių prieglaudos Cleveland e, kur ištikusiam gaisre žuvo 12 senelių. Ki
ti buvo dūmų pritroškinti ir pavyko išgelbėti jų gyvybes. (Acme-Draugas tetephoto)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D B. BACKUS

4204 Archer Avenae, Chlcage

><s=>o

KATARAS—NE “ŠALTIS” Per dažnai slogojantieji leng
“Šaltį pagavau, ciongas 

paiškadyjo“ — tai dažniau
sia girdimas posakis lietu
vių tarpe. Klaidingas posa
kis. Geriau yra sakyti “slo
ga susirgau”, arba ‘‘katarą 
turiu”.

Lafayette, Ind. — Purdue 
nuo slogų daugeliui metų į Universitetas paskelbė, kad

ra" "pasaulyje tokios 'vietosi Ri"k°je įvairiausių"čie-' kovo mėnesį bus uždarytas 
pų nuo slogų, tablečių ai įstojimas naujiems studen- 
kapsulių pavydale, pav. En- Į tams, nes nėra vietų. Pasta- 
toral, Aravax, Vacagen ir ruoju metu priimta apie 7,- 
t.t. Bet pačiam vartoti tuos 000 naujų studentų, 
“čiepus” be daktaro nuro- ---- rr-v........----- —
dymų nepatartina, nes jie Kftnflretat kikifa 
kartais žmogui gali padary- l^iiyivym ĮilIVDO 
ti daugiau žalos nei naudos.

Sloga, arba kataras nieko 
bendro neturi su šalčiu. Nė-

kur žmonės nesirgtų slogo 
mis. Šiltuose kraštuose žmo
nės serga slogomis taip pat 
kaip ir šaltame klimate; pa
vyzdžiui šiltoje-saulėtoje Is
panijoje kartais pradeda 
siausti sunkiausios rūšies 
slogos epidemija, kuri yra 
net vadinama “Spanish In- 
fluenza”. Pereitais metais 
prieš Kalėdas, per vieną sa
vaitę Amerikoje sirgo 32,- 
000,000 žmonių; reiškia, kas
ketvirtas žmogus Ameriko- sįos adatos rankoje 
je sirgo slogomis. Keistai 
atrodo, kad šiltoje Florido-
je ir Kalifornijoje daugiau ' įį"t'ų *5^” t,loj, “
žmonių sirgo slogomis (in- kaj įstrigo ir užlūžo. užlū. 
fluenza) nei Massachusetts: gugį a,jata vietoje ilgai ne- 
ar Pennsyivania valstijose, t būna bet „ nukelia,-jti bi- 
Taigi šalčiai nieko bendro le kur ir b „ iSlysti 
neturi su slogomis — ka- j |auk pr0 bile kur x.ray

peršvietimas parodytų, kur 
dabar toji adata randasi.

taru-influenza.
Sloga savaimi nėra sun

ki liga: — žmonės truputi Dėlto perdaug rūpintis ne
pasikarščiuoja, pačiaud?, reikia.
gerklę pagiežia, sąnarius pa- 
skausta, pakosti, ir po ke- 
letos dienų, jei tinkamai gy
dosi, pasveiksta. Sloga nė
ra baisi liga, o visgi po kiek
vienos slogos žmogaus sis
temą apsilpnina, žmogų su- 
sendina.

Po slogų, jei žmogus tin
kamai nesu,stiprėja, įvairios 
kitos ligos lengvai kabina
si, ir gali susidaryti gan 
sunkios bei pavojingos kom
plikacijos. Po slogų gali įsi
mesti ausin infekcija ir kar
tais gali apkursti. Gan daž
nai pasitaiko inkstų ir šir
dies ligos po slogų. Juk vi
siems yra žinoma, kad po 
katarinės epidemijos prade
da siaūsti plaučių uždegimo 
epidemija. Taigi su slogo
mis juokų krėsti negalima.

Persirgus sloga reikia 
stengtis sustiprinti savo 
sveikatą. Reikia vengti kiek 
galint, kad negavus slogą. 
Kas per dažnai slogomis 
serga, tai nelabai geras 
ženklas. Toksai privalo eiti 
pas daktarą ir patikrinti 
savo sveikatos stovį ir klau 
syti visų daktaro įsakymų.

vai gauna džiovą; tai pri
valo žinoti kiekvienas.

Yra ir anti-katariniaj vac- 
cinai (čiepai) apsaugai nuo 
slogų. Bet tie čiepai yra ge
ri vien tik vienam sezonui. 
Dar nėra išrasta tokių čie- 
pų, kurie apsaugotų žmogų

Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas S. E. — Ne
girdėjau, kad nuo užlūžu- 

būtų
kas nors kada miręs. Žino
ma. geriau būtų jei adata

Atsakymas O. Č. — Tik 
tuos galima pagydyti nuo 
chroniško alkohclizmo, ku
rie tikrai nori pasigydyti. 
Nepatariu duoti vaistus tam 
tikslui paslapčiomis su mais 
tu.

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDES
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

J !

■

NATHAN 
KANTER 

“įdėtu vižkaa 
Žydukas"

Nauji plaučiai
Beveriy Hills, Calif. — 

Čia pradėta gaminti nauji 
plastikiniai mechaniški plau
čiai, kurie sveria tiktai apie 
60 svarų. Dabartiniai geleži
niai plaučiai (iron lungs) 
sveria nuo 600 iki 2,300 sva
rų.

Naujus plaučius ligonis 
galės dėvėti būdamas ir ne
būdamas lovoje; taippat jis 
galės sėdėti, stovėti arba 
gulėti su visiškai liuosomis 
kojomis, ir rankomis.

Nepriima studentų

į sviestą
Washington. — Kongreso 

paskirtas komitetas ištirti, 
delko yra stoka sviesto ir 
kitų pieno produktų, darbą 
pradęsiąs vasario 14, kaip 
praneša pirmininkas to ko
miteto kongr. Pace, demo
kratas iš Dakota.

Nevartok 'Svaigalą'
Dėl pagelbos nuo “Nugarskau- 

smv”, “Rheumatipmo” ir
“Muskulų Skausmų”.
. . . Vartokite . . .

HEALTH RESORT M1NEKAL 
BATH DRUSKA 

1 maišukas užtenka 10 
maudymams.

KAINA TIKTAI — $1.00 
PraSykite Jos vietinei vaistinėj, 
o jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog j —

Bath Products Co.
Laboratories — Chicago, III.
Southsaldiečlal kreipkitės | UNION 
DRIKS CO., 3459 S«. Halstrd St.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

lau išsiųsta

•Drabužių lietuviams Vokietijoj
ŠI PAGELBA PABŪGUSIUS NUO KARO TURĖTŲ PA

SIEKTI VASARIO MENESĮ.

1 Sausio mėnesio pabaigoje j laivą “SZS Roswell Victo- 
iš BALF sandėlio, 101 Grand ry“ New Yorko uoste. Lai- 
Street, Brooklyn, N. Y., iš- vas išplaukė tuojau po pa- 
gabenta 180.634 svarų dra- krovimo.
bužių ir batų siuntinys, skir 
tas nuo karo nukentėju

I siems lietuviams Vokietijo- 
, je. Šis yra didžiausias 
BALF’o siuntinys ir suside
da iš šių drabužių ir kitų 
reikmenų: vyriškų, drabužių 
649 ryšuliai — 51,767 sva
rai, moteriškų drabužių 1,- 
044 ryšuliai — 81,631 sva
rai, vakiams drabužių 284 
ryšuliai — 20,668 svarai,
patalynės 82 ryšuliai — 4,- 
051 svarai, maišytų drabu
žių: marškinėlių, megstinių 
kepuraičių, nosinių, piršti
nių, pančiakų ir kitų 31 ry
šulys - 2,546 sv.; 1,872 po
ros vyriškų batų, 10,260 po
rų moteriškių batų, 800 porų 
batų vaikams, 590 porų ka
liošų, 3 dėžės guzikų, sagų, 
virbai, siūlų ir kitų smulk
menų; 500 moteriškų ranki
nukų (handbags). Bendra 
šio krovinio vertybės yra 
per $180,000.

Visas krovinys pakrautas

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Už pigesnį nuošimtį — be 

komišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 
Assn. of Chicago

2202 West Cėrmak Road 

Telefonas CANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Duodam Morgičius ant Lengvu Išmokėjimu
UŽ INDELIUS MOKAME 3%

INDALIAI APDRAUSTI IKI $5,000.06 PER 
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

YVASHINGTON. D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Ši Amerikos pagalba nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams Vokietijoje turėtų 
juos pasiekti apie vasario 
mėnesio pabaigą.

Šis siuntinys sudaro di
desnę dalį drabužių surinktų 
Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo vajaus me
tu, pereitą rudenį.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIANA
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DftL SUAUGUSIŲ IR VAIKŲ 

Siitiana Mostėje Nėra Narkotiku
Nri Nuodingų vaistų.

SIXTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumati.škij skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose, Ran
kose, Sąnariuose, KrūtinSa, Ger
klės, Raumenų Lumbago, Solatl- 
ca, Neuralgijos Iš priežasties 
skersvėjo Ir sušalimo, Ištinimo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronehial Nesmagumų nuo šalčio, 
Pūslių. Spuogų, Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
gimų ir žaizdų.

Rlxtifln& Mostls parsiduoda po $2.00 
iž didelj pilną stiklini puoduką,. Siųskit 
Jūsų pinigus tiesiog 1 —

SIXTIANA OINTMENT CO. 
2319 W. Charleston Street 

Chicago 47, Iii.
SrXTIANA MOSTIS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

I r Įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

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
YYATCHMAKER 

JE YVE LR Y — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617
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Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprislunčiama tam tikslui pašto lenkių. 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.

pondencijų iš visuomeninio veikimo. Ir perėjęs dirbti 
į anglų kalha leidžiamus dienraščius, jis niekuomet 
nenutraukė ryšių su .“Draugu”, ligi pat šiol pasiliko 
mūsų bendradarbiu. Nenutraukė jis ryšių ir su lie
tuvių visuomene. Jis darbuojasi įvairiose lietuvių or
ganizacijose — Šv. Vardo draugijoj, L. Vyčių Drau
govėj (pirmininkauja) ir kitose.

Mes sveikiname savo bendradarbį Stasį Piežą de
šimtmečio darbo prie svarbaus dienraščio proga ir taip 
pat linkime laimingiausios kelionės į Romą.

Pranešimas Iš Utopijos

tšaLciuvieniužtaikyti' ....  ”-■=

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

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

Stasį Piežą Pagerbiant Ir Palydint
KELIAUJA SVARBIAI MISIJAI

Vasario 10 d. drauge su 
kitais žymiausiais Amerikos 
didžiųjų dienraščių kores
pondentais mūsų tautietis 
žurnalistas Stasys Pieža lėk 
tuvu išskrenda j Romą. Šie 
žurnalistai palydi į Romą 
naujuosius Amerikos kardi
nolus ir jie Romoje būdami 
aprašys istoriškas ir įspū
dingas iškilmes, kokios bus 
sąryšyje su 32 naujų kar
dinolų įvesdinimu.

Mes nuoširdžiai galime di
džiuotis, kad Chicago He- 
rald-American ir visi kiti 
Hearsto dienraščiai parinko mūsų tautietį, labai svar
biai misijai. Toks paskyrimas, žurnalistui yra didelė 
garbė ir pripažinimas.

Stasys Pieža to pripažinimo ir garbės pilnai užsipel
nė. Jo žurnalistiniai gabumai, graži asmenybė, nepa-

Jungtinių Valstybių kongresą pasiekė liūdni prane
šimai apie “demokratiją” Sovietų Rusijoj. Tuos pra
nešimus padarė Rusijoj dirbę Amerikos inžinieriai. A- 
pie tai pasakoja kongresmanas Ralph W. Gwinn.

Inžinieriai pasakoją, kad Sovietų Rusija toli gražu 
nėra lygybės ir “darbininkų rojaus” kraštas. Ten siau
čianti organizuota tiranija ir korupcinė biurokratija. 
Rusijoj dabar esančios 33 klasės. Pirmąją klasę su
daro biurokratai komunistui partijos lyderiai, kurie 
turi nepaprastai dideles privilegijas. Jie aprūpinti ge
rais butais, geru maistu ir kitko, kas neprieinama 
žemesnėms klasėms.

Arti prie bolševikiškų aristokratų stovi “artistai”, 
“rašytojai”, “aktoriai” ir “dramaturgai”, nes jie nau
dingi diktatūros palaikymui ir propagandai. Jie irgi 
turi labai daug privilegijų.

Toliau seka “intelektualai” — profesoriai, moksli
ninkai, filosofai, kurie taip jau bado nemato. Iš “moks
lininkų” ir “filosofų” reikalaujama, kad jie populeri- 
zuotų išimtinai Markso ideologiją.

Inžinieriai, produkcijos ir distribucijos komisarai 
irgi gerai gyvena. Įdomu, kad šitie ponai algos gauna 
tris šimtus kartų, daugiau negu paprasti darbininkai.

Prie pačių paskutiniųjų klasių priklauso pramonės 
“proletariatas” ir ūkininkai. Jų atlyginimas yra tiek 
mažas, kad jie yra verčiami gyventi didžiausioje bied- 
nystėje, nesanitarinėse sąlygose, pusbadžiai. Iš ūki
ninkų valdžia atima veik visą produktą. Valdininkų 
tarpe esą daug kyšininkų.

Kalbant apie laisvę Sovietų Rusijoj, pastebi Herald-- 
American, ten esančios dvi laisvės — laisvė daryti* ką 
bosas įsako ir laisvė mirti rusiškam skurde ir šalty.
.★

Komunizmas — Pavojus Taikai
Jungtinių Tautų Organizacijos susirinkime stipriai 

susirėmė Sovietų Rusijos atstovas Višinskis ir britų 
užsienių reikalų ministras Revin.

Nors kartą Didžiosios Britanijos vyriausybės žmo
gus išdrįso pasakyti teisybę apie komunistinės Rusi
jos siekimus. Jisai pabrėžė, kad Rusijos vedamoji pro
paganda ir komunizmas, kaipo toks, sudaro rimtų 
pavojų pasaulio taikai.

Matot, kol Rusijos diktatorius kankino tik Baltijos

S-
(Tęsinys)

— Aš jus ieškau. Buvau 
jūsų ūkyje.

— Kas ten .gero girdėti? 
Ar nesudegino tie šunnu- 
kiai? — klausė abu Zieniai.

— Jūsų namai labai ap
saugoti. Ten gyvena pats 
vyriausias, duok Dieve jam 
likti gyvam... — Vytautas 
papasakojo savo prietikį. 
Marytė klausydama augo, 
kaip ant mielių.

— Kaip darote: ar va
žiuojat į Rusijos gilumą?
— klausinėjo kiek pasilsė
jęs Vytautas.

— Kur čia išbėgsi nuo 
Dievo rykštės. Pinigų, kiek 
turėjau — buvau išskolinęs, 
o kai prasidėjo neramumai, 
kas čia tau beatiduos! Vi
sas mano turtas paliktas 
Dievoi valiai. Taip ir likau 
be skatiko. Kur be pinigų 
nubėgsi; gal gi badu mirti,
— samprotavo Zienius.

— Nekažikol tas baisus 
karas vyks. Rusija tokia di
delė. Bematant ugnis pereis, 
ir mes sugrįžę vėl galėsim 
žemelę krapštyti, duoną val
gyti. O ten ką mums se
niems veikti išbėgus, — pri
tarė motina.

— Gal ir taip, bet nega
lit gi jūs paneles palikti iš
krikusiai armijai tyčiotis. 
Tik pagalvokit, ar gali jos 
mūšio lauke likti! Aš pra
šau leiskit, tėveliai, jas su 
manim toliau trauktis. Pri
siekiu visais šventais, kad 
grąžinsiu jums linksmas ir 
sveikas jas arba pats kartu 
žūsiu. Bet kam mums apie 
žuvimą kalbėti: Rusija dide
lė šalis, kaip mamytė daž
nai sako, — karas ten maža 
te jaučiamas. Ten yra tvar-

— Dieve, Dieve, duok jė
gų man nelaimingai, — mo
tinai apsvaigo galva.

Ji pasviro. Dukterys, kaip 
dvi katytės, prisiglaudė prie 
jos krūtinės, apsikabino jos 
kaklą bučiavo, glampnėjo; 
nuramino, perkalbėjo.

— Nesirūpinkit dėl jų, 
motute. Mes gi važiuojame 
į ramius kraštus. Mane jos 
turi ir draugą ir brolį ir tar
ną tikriausią.

— Tikiu, sūneli, tikiu, kad 
neapleisi mano dukrelių. Ta
vo globai, mana geras prie- 
teliau, atiduodu visą savo 
turtą. Saugok jas, mano se
natvės paguodėles, — prisi
traukusi Vytautą, pabučia
vo jam į kaktą.

— Ką ten, mamyte, — 
paraudo Marytė: — kas "mus 
ims. Save tik žiūrėkit: ne
ramioj vietoj liekat. Nežiū
rėkit turto, tėveliai, kad tik 
patys būtute gyvi. Mes jums 
uždirbsim...

Kareiviai varinėjo šalin 
nuo stoties vežimus: reikė
jo tarti paskutinį sudiev. 
Motina krūpčiodama nega
lėjo tartį paskutinį sudiev. 
Motina krūpčiodama nega
lėjo to padaryti. Pagaliau ji 
tapo lyg bejausmė. Kai ar
kliai, kareivių varomi, truk-

F

prastas judrumas ir uolumas jį pastatė pirmaeiliu, vi- tautas, Lenkijos ir kitų kraštų žmones, anglai nieko ka. Ten normalus gyveni-
v r. o /,i„:i__ t , anip tai npaalrp tnlpravn Rpt kai naciai Didžiai n i Bri- moa craloaim Ir oi nio eišame krašte žinomu laikraštininku ir veikėju. Jau ke- apie tai nesakė, toleravo. Bet kai pačiai Didžiajai Bri 

linti metai, kai S. Pieža yra ne tik reporteriu, bet ir tanijai bolševikai užmynė ant uodegos, .anglai tuoj pa- 
Chicago Herald-American religinio skyriaus redakto- kėlė triukšmą.
rium. Be to, jis labai sėkmingai pravedė visą eilę kon- Mūsų manymu, būt buvę sveikiau ir Anglijai ir vi- 
testų aukštesnėse mokyklose, organizavo jaunimo spe- siems kitiems> 3ei «»¥ bolševikų agresija pačioje pra- 
cialius sąjūdžius. Be to, jam buvo skirta palaikyti kon- dži°ie būtų buvus sustabdyta. Anglai, su amerikiečių
taktą su įvairiomis tautinėmis grupėmis ir jis tas pa
reigas gerai atliko.
IŠPRANAŠAVO

Būdamas praktikuojančiu kataliku, jisai turi geresnį 
priėjimą prie katalikiškų žinių šaltinių, negu bet kas 
kitas. Todėl jis pirmas iš laikraštininkų išpranašavo 
(dar prieš keletą metų), kad trys arkivyskupai: Stritch, 
Spellman ir Mooney bus pakelti kardinolais. Toksai 
įvykis žymiai pakėlė Stasio Piežos vardą.

Kiek girdėjome, mūsų tautietis žurnalistas šiomis 
dienomis gavo dar aukštesnį paskyrimą.
PAGERBIMAS

Rytoj vakarą Dariaus-Girėno salėj bus Stasio Pie
žos išleistuvės, kurias rengia Lietuvos Vyčių Draugove 
savo metinių (įsisteigimo) sukaktuvių proga. Nėra a- 
bejonės, kad į šį išleistuvių bankietą suvažiuos gausus 
mūsų veikėjų būrys.
DEŠIMTMEČIO SUKAKTIS

Bet mes čia norime vieną “sekretą" atidengti:.to pa
ties bankieto proga b’Js paminėtas Stasio Piežos darbo 
prie Herald-American dešimtmetis.

Per tą dešimtmetį ne tik pats laikraštininko karje
roj pažangą padarė, bet daug nusipelnė lietuvių tau
tai ir, apskritai, visuomenei. Nebuvo nė vieno svarbes
nio mūsų tautoje ar Chicagos lietuvių tarpe įvykio, 
kurio Stasys būtų neaprašęs, nepagarsinęs Herald-Ame- 
rieane. Tai mes labai aukštai vertiname ir jam už tai 
turime būti nuoširdžiai dėkingi.
“DRAUGO” BENDRADARBIS

Su ypatingu pasitenkinimu mes čia konstatuojame 
faktą, kad Pieža žurnalistinę karjerą pradėjo prie 
dienraščio “Draugo” prieš dvidešimts su virš metų.

pagalba, berods, galėjo įsakyti agresoriams pasitraukti 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir kitų rusų 
pagrobtų kraštų. Jei taip būtų padarę, pokarinis pa
saulio vaizdas šiandien kur kas būtų šviesesnis,.

★
Svarbi Knyga

Jungtinių Valstybių valdžios spaustuvėj Vašingtone 
(tik, žinoma, ne valdžios lėšomis) atspausdinta į atski
rą knygą Amerikos Lietuvių Kongreso, buvusio Chi- 
cagoj, rezoliucijos, arkiv. Stritch, gub. Green kalbos 
ir taip pat kongresmano Daniel J. Flocd pastabos U. 
S. kongrese. Knygelės viršely tokios antraštės: “Lith- 
uanian-American Congress Policy Declarations” ir “Ex- 
tension of remarks of Hon. Daniel J. Flood of Pęnn- 

sylvania in the Hcuse of Representatives December 13, 
1945”.

Apie tai buvo spaudoje minėta. Bet labai svarbu, 
kad Lietuvių Kongreso rezoliucijos ir kalbos, įtrauk
tos į “Congressional Record”, atspausdinta atskiron 
knygon.

★
Veto Teisė — Taikos Trukdytoja

Jungtinių Tautų Organizacijos suvažiavime Londone 
Sovietų Rusijos išreikalauto veto teisė darosi labai ne
populiari. Jungtinių Valstybių užsienių reikalų depar
tamente prasideda sąjūdis, kad eiti prie veto teises 
panaikinimo. Sekr. Byrnes patarėjai mano, kad Ame
rika turi galimumų įtikinti ir Britaniją ir Rusiją veto 
teisę iš UNO statuto išmesti. Bet tai užimsią dar ga
na daug laiko.

Aišku, kol toji veto privilegija bus palaikoma Jung
tinių Tautų Organizacijoj, tol bus trukdomas rimtas

Jis redagavo mūsų sporto skyrių ir rašė daug korės- taikos atstatymo ir palaikymo darbas.

mas. Mes galėsim, kol čia ši 
pekliška košė verda, ramiai 
mokytis. Ar ne tiesa, pane
lės?

— Žinoma, man čia baisu 
likti, — tarė Danutė.

— Aš visai neapsiimu, — 
kategoriškai pareiškė Mary
tė: — tik kaip gi, tėveliai, 
čia pasiliksit. Mamyte, va
žiuojam kartu. Ką gi: turi
me sveikas rankas, ant pe
čių galvą — užsidirbsime.

— Senų žmonių niekas 
nelies, vaikeli, o jūs bėkite. 
Laimė dar, kad Vytautą su
sitikome. Be vyriško būtų 
baisu leisti, tik gal neilgam. 
Mes čia pabūsim, o paskui 
vėl sugrįšit pas mus, jūs, 
mūsų balandėlės brangiau
sios! — graudžiai apsiver
kė motina, pagalvojusi apie 
atsiskyrimą.

Netrukus pasuko arklius 
į artimiausią gelžkelio stotį.

Visą karu sunkumą pa
juto Zieniai tik tada, kai 
reikėjo skirtis. Mergaitės su 
Vytautu pasiliko stoty lauk
ti traukinio; tėvai turėjo 
skubintis atgal, kad nepa
siliktų vienudu giriose, jei
gu neleis r^mo grįžti. Atsi
sveikindama bu dukterimis, 
motina, nuvargusi nuo ne
ramumų, neteko jėgų pas
kutinio “sudiev” pasakyti. 
Ar tam ji taip vargo dėl 
savo dviejų dukrelių, kad 
dabar jas paleistų su ma
žai pažįstamu vyru į pla
tųjį pasaulį, beveik be pi
nigų.

beįėjo vežimą, motina suri
ko nesavu balsu; ? ». -

— Sustokit — aš jų dau
giau nebematysiu. Nematy
siu aš -savo dukrelių! — rė
kė lipdama iš vežimo, kad 
pribėgtų prie jų dar kartą. 
Dar vieną žvilgsnį mestų į 
savo senatvės paguodą, ku
ria dar taip neseniai didžia
vosi matydama, kaip myli 
jas kiti.

— Liauki*, motin: niekas 
jų ten nepaims, — ramino 
tėvas, -bet ir pats per aša
ras nematė kelio važiuoti.

— Pojezžai, pojezžai! —. 
šaukė žandaras, varydamas 
iš kelio.

Stoty didelė panika. Pra
nešta iš toliau, kad nuo fro
nto ateis paskutinis trauki
nys, kuris gali paimti kelei
vių. Kiti traukiniai ateina 
perpildyti sužeistų, ir armi
jos krovinių — nieko dau
giau nepriims. Todėl čia nė 
nesustos. Tai nerami žinia 
visiems trim jaunuoliams. 
Traukinio to laukė, kaip dū
šios išganymo. Visi veržęsi 
kaip galima arčiau, kad tik 
nuo jo neatsilikus.

— Viskas bus gerai, — 
ramino kits kitą.

Traukinys pasivėlino pus
dieniu. Mūsų trejukė išvar
go belaukdami. C

Pagaliau vos krutėdamą* 
atšniokščia atpūkšnuoja pre 
kinis traukinys. Visi puolė 
lipti į dar nesustųrjuaį. Mū
siškiai užsikorė ant atdaros 
platformos, kur buvo su
krauti automobiliai. Ir tai, 
vadinas, labai gerai jie įsi
taisė. ,, /

(Bus daugiau) s

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAV<"

Tiesiog Jums 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Te*, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausiu* Rotondos 

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Plhud Patenkintų Pirkėjų ligaralna Mns. 
Prie Progos Paklauskite Jų i

Archer Avenue Furriitore Co.
— PARLOR SUECE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, 11L
Telefonas — LAPayette 3K5TG 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATTIS

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ — <%
BE KOMISINO

Turtas Virš $17,800,000. — Atsargos Fondas Virš $1300,000:

STANDARD FtDERAL SAVINOS AND WAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. TeL VIRginia 11414
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

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

■ i ,i I i



Antradienis, vas. 5 d., 1946 . DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, HJCINOIS

Smagi Operetė "Draugo" Koncerte
OPERETĘ “SVEIKAM LIGOS NEĮKALBfi&T' IŠ
PILDYS RINKTINIAI CHICAGOS ART1STAI-DAI- 
NININKAI. — AKOMPANUOS ŽYMUS PIANISTAS 
JONAS BYANSKAS.

Beruošiant “Draugo” konlir jai tėvo paliktą malūną, 
certo programą, komitetas ; Ūkininkui, tat, ne tiek rūpi 
turėjo omenyje, jog lietu- panelė įpiršti savo sūnui,
viaį mėgsta gražios muzi
kos ir sveiko juoko. Dėl to 
kaipo žymią koncerto dalį 
parinkta muzikalinė kome
dija operetė “Sveikam Ligos 
Neįkalbėsi ', kurią iš kitos 
kalbos išvertė Brazulevičius. 
Muziką šiai operetei paruo
šė žymus muzikas Offen- 
bach, kuris taipgi yra pa
likęs daugelį kitų, pasauly
je garsiausių kūrinių. 

OPERETES SANTRAUKA

kiek kad josios malūnas 
gauti.

Taip ir . eina varžymąsis i 
tarp šių dviejų jaunuolių,' 
įsimylėjusių tą pačią pane
lę. Patys jaunuoliai sutinka 
vesti jiems patikusias mer
ginas, bet tas senis ūkinin
kas viską ardo norėdamas 
sūnui įkalbėti merginą, ku
rios sūnus visai nemyli. Ro
doma kaip tėvas visokiais 
gudrumais stengiasi sūnų į-
tikinti prie ženatvių; kaip 

Trumpai pasakius, ši ope- tas sūnus sapnuodamas a- 
retė ryškiai parodo kaip pje Savo merginą visam tam 
gyvenime konkrečiai išsipil-J priešinasi. Negalėdamas ge
do lietuviškas posakis: “Ne- ruoju sūnaus paveikti, tė- 
kask kitam duobės, nes jon vas imasi gudrumo. Tačiau, 
pats įkrisi”. visi trys — abu jaunuoliai

Vienas jaunuolis karštai ir malūnininkė - susitarę 
įsimyli gražią, jauną pane- Pa^am tėvu, u įmn ui iš-
lę malūnininkę, ir juodu ta- krečia šposą taip, kad pa-
riasį apie šliūbą. I’ik štai i baiS°) * j0 sūnus ir anas 
kaip tyčia jų gyveniman į- jaunuolis laimi savo numy- 
siskverbia senas ūkininkas, i lėtas sužadėtines. Tuo tar- 
kuris nusistatęs šiai pane- pu per visą operetę sklan- 
lei būtinai įpiršti savo sū- džiai eina graži, žavinti rau
nu, kuris, tuo tarpu yra įpi- zika dainos ir tiek juoko, 
mylėjęs visai kitą merginą. Rad užtikriname, reikės ge-
Kodėl tas ūkininkas taip , . . .. ,. .. •, , . -• _ rokai prisilaikyti pilvo ir se-lenda prie sios panelės ma- F ,
lūnininkės? Mat, išeina, kad dynių, kad besijuokdamas 
tas kuris ves panelę gauna kas neišvir3tų į taką.

ARTISTAI
Šiai gražiai ir juokingai 

operetei išpildyti yra pa
rinkti geriausi Chicagoa ar
tistai: Genovaitė Giedraitie
nė, Antanas Kaminskas, Jo
nas Br-knis, Kazimieras Va
žiota, ir akompanistu, žy
mus pijanistaa Jonas Bvan
ūkas.

Apie kiekvieną artistą ir 
jų roles daugiau parašysi
me sekančiomis diensmis. 
Šiam sykiui tik norime pri
minti, kad “Draugo’’ kon
certas sekmadienį, vasario 
(Feb.) 10 d., St. Agnės sa
lėje, prie Archer ir Rock- 
well gatvių, kuriame bus 
perstatyta ši operetė, o pas
kui antra grynai muzikali
nė dalis iš dainų ir muzi
kos, bus tikrai šaunus pa
rengimas, kurio nė vienas 
Chicagos lietuvis negali pra
leisti. O paskui po koncerto 
dar bus skanios vaišės ir 
šokiai prie ger?®,didelės or
kestro® — tai salė gali dar 
būti ir permaža. Kaip ten 
nebus, kas tame koncerte, 
dalyvausite, nesigailėsite. ! 
Praleisite kelias smagias va-1 
landas ir prisidėsite prie pa
laikymo lietuviškos spaudos.

Dainos Meęejy 
Dėmesiui

Šiandie, vasario 5 d., į 
West Side Hali, 2244 West 
23rd Place, praktikai ren
kasi L. Vyčių Chicago aps
krities choras. Visi nariai 
ir norintieji 'įstoti į chorą 
kviečiami susirinkti 8 vai.

Kom.

Bridgeport Žinutės
An t a n i n a Leščinskienė, i 

3448 So. Union Avė., stambi 
aukotoja kilniems reikalams 
iškėlė puotą parapijos ku
nigams kaJėdojimo prcga. 
Puotoj dalyvavo ir daugiau 
svečių. Dalyvis

Vasario 2 d. suėjo 8 me
tai, kaip mirė Pranciška 
Stankienė, motina žinomos 
veikėjos Julės Pukelienės ir 
Onos Kanapaskienės. Jos at
mintis bus Šv. Jurgio baž
nyčioj ir šv. Pranciškaus 
vienuolyne.

Remkite “Draugą”, nes jis 
tarnauja Bažnyčiai, Tėvynei

KONSTANCIJA WALSKIENĖ 
(po tėvais Gaupšaitė).

Gyveno 319 W. 117th St.
Mirė Vasario 3 d., 1946 m., 11:30 vai., vak., sulaukus se

natvės. Gimė Uetuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio. Šidlavos 
parapijos, Kepumikių kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Anastaziją BarskeS 
ir jos šeimą; 2 sūnus Juozapą ir Stanislovą ir marčią Helen; 
5 anukus ir 5 pro-anukus; 3 pusseseres Stanislava Norkienę, 
Barborą Petronis (Phdladelphia, Pa.), Paulina Purlis; pus
brolį Pranciškų Gaupšis (Pbiiladelphia, Pa.) ir jų šeimas, ir 
daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė prie Šv. Agotos draugijos.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje — 4605 

S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks ketvirtad. Vasario 7 d. 1946 m. Iš ko

plyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaltos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Niloširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Pusseserės, Pusbrolis ir Visos 
Kitos Giminės. ................

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YARds 1741.
Prašom gėlių nesiusti.

A. A-
JUOZAPAS KARECKA

Buvęs Visų Šventų parap. 
vargonininkas.

Milė Vasario -3 d. 1946 m., 
6:25 vai., vak., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Kilo 
iš Telšių apskričio, Alsėdžių pa
rapijos. Vilkų kaimo. Ameri
koje išgyveno 32 metus. -

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmonų. Oną. (po tėvais Janu
lis) ; 2 dukteris Reginą, ir Do- 
rothy; seserį Oną, Labžentienę 
ir jos vyrą Joną; sesers sūnus 
Joną, Petrą ir Povilą Labžien- 
ėius ir jų šeimas: dėdę Joną 
Kareėką ir jo žmoną Petronėlę 
ir daug kitų. giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Joną ir sesers dukterį 
Bronislavą.

Kūnas pašarvotas B. Bukau
sko koplyčioje — 10821 S. Mi
chigan Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
— Vasario 7 d., 194.6 m. Iš ko
plyčios 9:00 vai., ryto bus at
lydėtas į Visų šventų parapijos, 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; žmoną, Dukterys, 
Sesuo, ŠkOgeris, Sesers Vaikai 
ir Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. PULUnan 9661.
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WAV THOOUGH 
U.OF Mich7 
ALSO BECAM6.
EXPE(ST BALLROO* 
DANCEU... <1

fe

URNED DOVJN 
PROF-ESSIC’.AL 

. , ‘ damcing offer 
A IN OF 

ttib has
K /Patented 97 

r v/7 invEMiiONS 
• Since igiz...

^YUTHETK. RUOBER 
, , PlONCERzM€ BOILT^'

SYNTKTtC AUTO I 
TIRE,

Jow past 60, and Monsanto p* /'<-j 
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_ _ nuo »enu. atdarų
Ir ttkauctžių šalsdų. žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ,r kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
,r niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaisdų.
Jo atgaiviaaa- 
člos ir skausmą 
prašalinančios y- 
patyb*. sutelks 
Juras tinkam* 
nakties poilsi Ir 
pagelbės Išgydyt 

senas, atda
ras ir skau
džias žais- 

das. V orto kits }J irgi skaudlems 
nudegimams, iąšų ir sutrflkimų 
prašallnlmui, ,r kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. At vėd Ina va
dinamą Atblets's Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
R,įtrūkimo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms lž lauko pu-

Kenčianti©},maži

'NDuSTRIAL RESEARCH L/KE 7H/S- 
STIMUL A TE R 8Y PA TENTS - PROMISES ' ? 

zV/SM/ CHANCES FOR AMERICAN5 TO

FARN MORE, OUY MORC. HAVE MORE.

s

LKOULO OJNTMENT parsi
duoda po tl.OO, 1.75, ir S.0«.

gluski ta Jūsų Money Orderi tl.- 
«»•« k—

LEGULO
1941 No. Polanki Rd. 

Dept. D. Chicago 39, UI.

Sekmadieniu Mišių 
Nauja Tvarka

West Side. — Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioje pra
dedant vasario (Feb.) 10-tą 
dieną bus nauja tvarka sek
madienių mišioms. Iki šiol 
mišios buvo laikomos 6, 8, 
10 ir 12 vai. Nuo vasario 
10 d., mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 7, 8:30, 
10 ir 12 vai. Mokyklos vai
kų mišios bus 8:30 vai. ši 
tvarka bus laikoma per išti
sus metus.♦ » *

Sekmadienį, vasario 3 d., 
pakrikštytas naujai gimęs

Wayne Edward Zaremba,! 
1849 West 21 St. Tėvo var
das yra Edward, o motina 
Helen, po tėvais Brozauskas.

* >f *

Sausio 26 d., į moterystės 
luomą stojo Leo E. Oksas 
ir Isabel Urbutis, abu iš 
West Side. šliūbą suteikė 
klebonas. Jaunieji apsigy
vens Šv. Antano parapijoje, 
Cicero j.

ą * •
Pereitą savaitę klebonijo

je lankėsi kun. Antanas Šve
das, MIC., karo kapelionas 
pasiekęs kapitono laipsnį.

Jis šiomis dienomis paliuo- 
suotas iš kariuomenės. Per 
Maldos Apaštalystės drau
gijos susirinkimą vasario 1 
d., pasakė įdomią kalbą a- 
pie misijas.

Vogė ir siuntė į 
Chicago

Kankakee, III. — Čia šeri
fas suėmė tris vyrus, kurie 
prisipažino vogę gyvulius 
nuo ūkių netoli Manteno, 
Piper City ir Emden ir juos 
gabenę į Chicago restora
nams.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
B. A. LACHAWICZ 

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

KOPLYČIA —
10756 So. Michigan Avė.

Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

k
.m
i ifeh X

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą 1

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

Dou0«lū Liėtumą yra pilna* 
patenkinti tau meno šedevrais, 
kūrinos mes padirbome jiems.

FlARGBTI-f
, VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. lt 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 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 
į j-—- .. ■ —-Į. ■ ■—-A--  

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

=41! f I
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.
Prie pirmos progos atvykit 

į mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: 8EELEV 6108 

(Įstaiga randami netoli Grand Avenue)

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth SL
Vienas Blokas nue Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniam ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO
■' Y ‘ -

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 

jūsų finansiškam stoviai prieinamas!

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

.AMBULANCU
Patarnaujami 
dienąirnaktį 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. UTUAN1CA AVĖ. Pilone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALirORNlA AVĖ. Tel. LAF. 3573

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

Telephone YARds 1419

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

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
8319 L1TUANICA AVĖ. Phone YARdw 1138-39

LACHAWICZ IR ŠONAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phoncs CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

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



Trečiadienio vakarą

Būkime Dariaus-Girėno auditoriume
Mūsų tautiečio žurnalisto; 

Stasio Piežos išleistuvėms i j 
Romą jau viskas yra paruoš
ta. Dariaus-Girėno gražioji 
salė lauks kelių-šimtų malo
nių svečių, kurių tarpe bus 
žymių laikraštininkų, teisė
jų, dvasiškių. Programa ne
bus ilga, bet labai graži. 
Brighton Parko sodaliečių 
šaunus choras, gabiai p. 
Onos Pležienės vadovauja
mas, susirinkusius žavės sa
vo harmoningu, gražiu dai
navimu. Buvęs Lietuvos Ope
ros artistas Justas Kudirka, 
kurį jau gana seniai girdė
jome, dainuos ir džiugins 
mielus svetelius. Pasižymė
jusi solistė dainininkė Eleo
nora Kondrotaitė parinko 
puikiausių ir meliodingiau- 
sių kūrinių, kuriomis ge- 
rėsimes ir senesni ir jauni. 
Be to, bus dar ir daugiau ko.

Bet, susimildami, kas no
rite tos programos pasiklau
syti ir ypač mūsų daug nusi
pelniusi laikraštininką Stasį 
Piežą pagerbti, šiandien ir 
rytoj prieš piet užsiregis
truokite, nes bankietas į- 
vyksta trečiadienį vasario 6 
d., 7:^0 vai. vakare, Dariaus-

iŠ

Kas Met Vis Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti —

Dienraščio “Draugo

S

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

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

Bus Statoma Scenoje —
GRAŽI OPERETĖ - "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

*

S=3

Girėno salėj. Perskaitę šį 
paraginimą, tuojau patelefo
nuokite — Canal 8 010 
(“Draugo” ofisan). Tamstų 
rezervacijas maloniai pri
ims Edvardas Pavis.

Komisija.

Nei duonos neturi
Roma. — Gyventojai Gioa 

dėl Colle ir Bari provincijų 
suruošė protesto demons
traciją prie vyriausybės įs
taigų dėl negavimo savaiti
nio duonos kiekio (ration).

Panašios demonstracijos 
buvo suruoštos taippat Flo
rencijoj, Milane, Turine, 
Genoa ir kituose miestuose.

Gi pas mus, Amerikoj, ne 
tik duonos, bet ir prie duo
nos visko yra užtektinai.

Negali mirusių 
palaidoti

Centralia, III. — Del gat
vių ir kapinių darbininkų 
streiko, sustojo visoks va- 
žiuote susisiekimas. Gyven
tojai negali net mirusio nu
vežti į kapus ir palaidoti.

METINIAME

pimAjjTB ranretnoi, taicim,

IŠRENKA LAVONUS
r A<t ’

Ugnegesiai renka lavonus dvylikos senelių, kurie žuvo 
kilus gaisrui jų prieglaudoj, Cleveland, O. Kitus ugne- 
gesiams ir seserims-vienuolėms, kurios veda šią prie
glaudą, pavyko išgelbėti iš ugnies. (Acme-Draugas tele- 
photo)

Mirė kardinolas
Vatikanas. — Pietro kar

dinolas Boetto, Genoa arki
vyskupas, mirė gavęs šir
dies ataką. Velionis buvo 74 
metų amžiaus.

Velionis labai daug pasi
tarnavo Genoa gyventojams 
nazių okupacijos laikais.

5,

Kas Girdėt^ 

Chicagoj e ♦

60,000 nesaugių 
automobilių

Ed J. Gorman, Public 
Vehicle License Commissio- 
ner, praneša, kad Chicago 
gatvėse randasi 60,000 ne
saugių automobilių, tai yra 
tokių, kurie neturi saugumo 
ženklelių (safety stickers). 
Daugelis tų automobilių yra 
seni džionkai ir dėlto jų sa
vininkai nenori duoti miesto 
inspekcijai. Bile važiuoja ir 
tiek nepaisydami to, kad su
daro pavojų ne tik praei
viams, bet ir kitiems auto
mobiliams

Policijos viršininkas įsa
kė pagaminti naujus tokiems 
automobilistams areštuoti 
lapelius ir juos įteikti pat- 
rolmenams.

Atėmė leidimą 
Tower Tap

Mayoro Kelly įsakymu, at
imtas leidimas Tower Top 
tavernui, 1538 W. 63rd St., 
kuriame, kaip liudyta, yra 
gėręs D. P. Hurley. Kaip ži
noma, tą naktį jis nužudė 
vieną merginą ir už tai teis
mo nubaustas kalėjiman vi
sam amžiui

Tūkstantis varžytinėse
Praeitą sekmadienį tūk

stantis čikagiečių apžiūrėjo 
du meninius namus, 5052-54 
N. Kolmar Avė., kuriuos 
Chicago Park District par
duos iš varžytinių ateinantį 
sekmadienį.

Pasirodo, kokia yra butų 
stoka mūs mieste.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS
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Pirk Vlctory 
Bonus!

__ Paakoloa Tm Dtfomod —
■Urtybal. lUmmiiaTinwii. RnftniuMavlTniii — 
AMT LENGVŲ MftMTOTNTŲ IAMOKftJTVCŲl 
PMtnanAoklfci Aenanma Nnn&im&g Kainom*. 
tapkite rnvAgsiMiAi nepriklausomu
TAlUbitb mflmj JotateoJe. JAxq ln<1Allal 
rflpMtliMtal globojami Ir Ugi *5.000.00 ap- 
Araiiatt per Federal Sarlnga and Loan In
surance Corporation.. Jflm pinigai bos greitai Ifcnokaml Jums antįu^kalavlmo

SENIAUSIA IR SYMAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSIMt IŠTAIGA.

— 4V Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

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

2,000 svečių

Buvo pavojuje Congress Hofel
vienas po kito trys gaisrai, vienas žuvo, de

šimts SUŽEISTA. POLICIJA TIRIA GAISRO 
PRIEŽASTĮ. / mus

Praeitą sekmadienį didelė 
panika buvo Congress Hotel, 
kuomet pasigirdo gaisro 
alarmas. Du tūkstančiai sve
čių, paskubomis pagrobę sa
vo daiktus, bėgo lauk iš sa
vo kambarių. Vienas sve
čių, Frank Van Hosen, po- 
peros sienoms išlipdyti fab
rikantas iš Rochester, N. 
Y., sudegė, o dešiųits su
žeista. Vienas svečių penk
tame aukšte lauko pusėje 
buvo įsikabinęs už lango ir

New Yorke sulaikytas

Kitas įtariamas Degnan pagrobime
PAIMTAS IŠ BUŠO PAKELIUI Į SILPNAPROČIŲ 

ĮSTAIGĄ. NAUJAS ROGERS PARK GRĄSINIMAS

Suzanne Degnan pagrobi
me ir nužudyme, New York 
valstybės policija paėmė į 
savo žinią kareivį Isidore 
Chase, kuris buvo siunčia
mas į silpnapročių įstaigą 
Gowanda, New York. Sausio 
7 d., kada įvyko šiurpi pik- 

! tadarybė, jis sakoma, buvęs

Atvyksta brite, Gūdžius žmona
Laivu Queen Mary, kuris 

išplaukė iš Southhompton į 
New York ir gabena arti 
dviejų tūkstančių GI (ka
reivių) žmonų britų kilmės, 
tarpe keliolikos šimtų čika- 
giečių kareivių žmonų yra ir

O'Konski's kalbės 
minėjime

Alvin O’Konski, pagarsė
jęs lietuvių bičiulis kongre
se ir žymus Pabaltijos vals
tybių laisvintojas, Was,hing- 
tono, Lincolno ir Kosciuszko 
paminėjimo proga, vasario 
10 d., Chicago Civic Opera 
House, pasakys kalbą.

Dabar Lietuvos padėčiai 
būnant taip kaip Lenkijos, 
kad labiau įjudinus Pabalti
jo išlaisvinimo iš bolševikų 
priespaudos akciją, visiems 
pravartu dalyvauti ir paro
dyti užuojautą nuskriaus
toms tautoms. Vieningai vei
kiant su nuskriaustaisiais 
tik ir bus galima Lietuvą 
išlaisvintį ir nustatyti gai
res demokratijai.

Tad visi dalyvaukite pa
rengime, nes ir aš ten busiu.

Juozas Vaidotas

Vajus slaugių namams
St. Mary of Nazareth li

goninės vadovybė paruošė 
planus $500,000 fondui su

skelti pastatymui namų ligo
ninės slaugėms. Vajus pra
sidės vasarą.

išsilaikė iki atvyko ugnege
siai. Nežiūrint greit atvyku
sių keturių inžinų gaisrui 
gesinti, išdegė 120 kamba
rių.

Kadangi vienas po kito 
buvo keturi gaisro alarmai, 
tad policija pradėjo tirti 
gaisro priežastį. Manoma, 
kad koks nors silpnaprotis 
bus viešbučio padegėju, bet 
iki šiol da nepatirta, neišaiš
kinta

Chicagoj vizitui pas brolį 
adresu 1217 Karlov Avė. 
NAUJAS GRĄSINIMAS

Alfred Colitz, 2837 Estera 
Avė., pranešė Rogers Park 
policijai, kad gavęs grąsi- 
nantį telefoną. Liepė daboti 
vaikus. Du patrolmenai pas
kirti saugoti jo namus.

Tech. 3rd Grade William 
Vincent Gūdžius, gyv. 1501 
S. 48 Avė., Cicero, žmona.

Laivas Queen Mary New 
York uostą pasieks penkta
dienį.

Pavogė dvi geležines 
dėžės

Iš Marąuis Co. restoramj 
ofiso, 1614 Belmont Avė., 
plėšikai išgabeno dvi geleži
nes dėžės (safes), kuriose 
buvo $1,490 pinigais ir $3,- 
325 bonais. Dėžės svėrė po 
1,000 svarų viena.

Sudegė naktinis klubas
Jackson Night Club, Gary- 

je, Ind., sudegė praeito sek
madienio rytą, kuomet buvo 
jau uždarytas. Nuostoliai 
siekia $30,000.

Dingo trokas su 
drabužiais

Express Agency Railway 
pranešė policijai, kad 300 
bloke Adams gatvėje dingo 
trokas su 34 dėžėmis naujų 
moteriškų drabužių, kurių 
vertė siekia $3,950.

Vatikano Miestas. — šim
tai darbininkų valo ir. puošia 
Vatikaną, kad gražiai atro
dytų per naujų kardinolų su
važiavimą.

i

X “ Draugo ’’ kalendoriai 
jau baigiami gaminti. Ka
dangi popiera buvo suvėlin
ta ir keli darbininkai susir
gę, kalendoriai šįjmet suvė
linti. Tačiau prašome visų 
turėti dar truputį kantry
bės, kalendoriai neužilgo bus 
gatavi ir “Draugo” bei “Lai 
vo” skaitytojams pasiųsti.

X Emilija Miciūnaite, dnr. 
“Draugo” administratoriaus 
kun. A. Miciūno, MIC., se
sutė, kuri sėkmingai plati
na tikietus “Draugo” kon
certo, gimtadienio proga na
muose susilaukė daug sve
čių, kurie jai sudėjo dova
nų ir palinkėjo ilgiausių me
tų ir geriausių pasisekimų.

X Roselandiečiai! “ Drau
go” koncerto ir pasilinksmi
nimo tikietų galite įsikyti 
klebonijoj ir pas veikėjus: 
J. Pivoriūną, L. Paliulienę, 
Čepulionius. Draugelį. Visi 
visiems pažistami. Gi We3t 
Pullmane klebonijoj ir pas 
vikarą Makarą.

X Juozas A. Mlckeliūnas, 
pirmas Darius-Girė'nas Post 
271, American Legion. ko- 
manderis, išrinktas pirmi
ninku įsteigto Past Com- 
manders Club. Vice pirm. A. 
Kasper, sekr. B.. Pietkie- 
wicz, publikaciios vedėju 
Wm. .Sebastian. Klubo tiks
las teikti informacijų nau
jiems pešto komanderiams 
įvairiuose reikaluose.

X Bridgeportiečiai “Drau 
go” koncertui tikietųi gali 
įsigyti nuo sekančių ypatų: 
Jee Pimiškio, John Gramut, 
Peter Rappold. John Rap- 
pold, Andrevv Bruožio, Har- 
ry Sabin,- Mary ir VVallaee 
Ztebickas, Jessie Puniškio, 
Al Budritz ir kitų Šv. Var
do Draugijos narių.

X Alex Šinkūnui, Aušros 
Vartų parap. mokyklos mo
kinis ruošiamas apendiko 
operacija, o Bernardas Sur- 
žiekas, Gimimo šv. Panos 
Marijos parapijos mokyklos 
mokinys, vyksta į ligoninę 
irgi operacijai.

X Adelė ir Edvardas Ta- 
moliūnai šiomis dienomis a- 
tidarė mėsos krautuvę ad
resu 1916 S. Cicero Avenue. 
Nauji biznieriai yra rėmė
jai draugijų. Ir Moterų Są
jungos 48 kp. vakare, vasa
rio 3 d., jie žada dalyvauti.

X Elena Statkienė (Vai
čiūnaitė) ruošias atvažiuoti 
Ciceron ir pabūti kol pa
sveiks jos motina M. Vai
čiūnienė, neg antroji Vaičiū
nų duktė Teresė mokinasi į 
slauges Šv. Bernardo ligo
ninėj.

X šiandie L. Vyčių Se- 
niorų susirinkimas Darius- 
^irėnas salėj. Visiems labai 
domu. Dienotvarkėj metinis 
bankietas, pranešimas apie 
’dūbruimį, gi po susirinki
mo vaišės.

X Frank Rainis, Point 
Comfort viešbučio savinin
kas, Fox Lake, UI., įsigijo 
tikietų “Draugo” koncertui. 
Ne tik pats bus, bet žada 
atsivežti ir būrį draugų.

X No. Side “Draugo” me
tinio koncerto ir pasilinks- 
minimo-šokių tikietų galimu 
gauti pas P. Mačį, V. Relių 
ir V. Strogą.


