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Byrnes Ragino Sudaryti Atomų Kontrolę
Draudė Tremtinių Komitetams Veikti; 

Prancūzų. Zonoj Pagrobti Tremtiniai
kiečių kariuomenėj. Jie į 
kariucmenę buvo sugaudyti 
kinuose, gatvėse, net baž- 
nyčiuose. Daug lietuvių prie 

Tai Daroma UNRRA Vardu varta apvilko karine unifor- 
Kemptene, ameri k ie č i ų ®a, kai dėl bolševikui artė- 

valdomoje srityje, UNRRA ! Jimo nebegalima buvo slap- 
direktorius pranešė raštu, ' stytis Lietuvoje ir norom 
kad karinė vadovybė nepri- I nenorom reikėjo bėgti, 
pažins jokių komitetų, ta- Mažiausiai lietuvių belai- 
rybų, organizacijų tų trem- svių yra amerikiečių srity- 
tinių, krrie atsisako grįžti je. Iš anglų srities dauglie- 
į tėvynę. Jie negalį, niekam tuvių belaisvių išsiųsta į

(“Draugo” specialaus kores
pondento pranešimas).

Belgiją. Jų būklė sunki. Da
lis iš prancūzų srities be
laisvių buvo paleisti, o da
lis atiteko sovietams. Pas
kutiniuoju metu lietuviai 
belaisviai iš prancūzų sri
ties vis dažniau paleidžia-

atstovauti, būti įstaigų re
miami maistu ir benzinu.
Jei kur k?mitetas jau eg
zistuoja—neleisti jiems po
litikos.

Tai bene bus pats nenuo
sekliausias UNRRA direk
torius. Jis organizacijas ir nu. 
draudžia ir kitais žodžiais 
esamoms leidžia veikti. Di
rektorius nemoka ar nenori 
suprasti tų tremtini!’ padė
ties. kurie nori į tėvynę 
grįžti, bet negali, nes ji sve
timųjų okupuota. O kai dėl 
politikos, tai sav? teisių 
gynimas nėra politika, gi 
žiūrint sovietiškomis aki
mis—viskas politika, kas 
kitaip mano, nei Maskva 
groja.

Pagrobimai
Dar spalių, mėn. įvyko 

keli tremtinių pagrobimai. 
Kieno tai darbas, ilgai gal
voti netenka. Prancūzų val
domoje Radolfzelės viet> 
vėje, arti Šveicarijos sienos, 
buvo pagrobta latvių šei
ma. Pagrobimas įvyko die
nos metu. Pagrobtųjų sura
sti nepavyko.

Po atsilankymo žinomos 
valstybės repatriacij ?s a- 
gento Almansdorfe staiga 
dingo latvis ir estas. Tu- 
bingeno apylinkėje vienas 
lietuvis istorikas išvengė

Lietuviais belai«viais rū
pinasi Lietuvos Raudonasis 
Kryžius.

Lietuviai iš Norvegijos 
Perkelti į Vokietiją

Norvegijoj buvo apie 800 
lietuvių. Jie į Norvegiją 
praėjusios žiemos bėgyje* 
nuvyko iš Vokietijos, puo
selėdami galimu pabėgimu į 
Švediją. Nuo praėjusių Ka
lėdų lietuviams vykti į Nor
vegiją. buvo uždrausta, nes 
iš ten jau buvo prasidėjęs 
lietuvių bėgimas į Švediją. 
Tie lietuviai, kurie Norve
gijoj jau buvo, vokiečių, sar
gybų. buvo saugomi.

Lapkričio mėn. iš Norve
gijos į vakarų Vokietiją 
buvo atvežta per 500 lietu
vių. Likusieji lietuviai taipgi 
jau atvežti. Daugumoje iš 
Norvegijos atvežtieji lietu
viai apsigyveno amerikiečių 
valdomoje Vokietijos daly
je. Juos globoja UNRRA.

Nė vienas lietuvis iš Nor
vegijos nebuvo prievarta 
išsiųstas į Sovietų S-gą.

Atvežtieji pasakoja, kad

82-JI PARAŠUTISTŲ DIVIZIJA PARODUOJA NEW YORKE

Kariai 82-os parašutistų divizijos, kurie tarnavo kiekvienoj didesnėj parašutistų 
atakoj Europos, kare, maršuoja per VVashington Sųuare vartus New Yorko mieste. 
Tai buvo ilgai lauktoji pergalės paroda, didžiausia nuo 1919 metų.
___  (Acme-Draugas Telephoto).

Vatikano Organas Atsako 'Pravdos' Tnjman Pr”9Mažinti
" Išlaidas $6 Bilijonais

VVASHINGTON, saus. 14. 
— Prez. Trumanas prašė 
Kongresą sumažinti karo 
apropriacijas šešiais bilijo
nais dolerių. Ta suma buvo 
a.nko,eiau paskirta karp tik
slams ir 420 milijonų buvo 
sutarčių įgaliojimui.

Melams Apie Gynimą Ašies Kraštų

išvežimo tik suspėjęs laiku
aliarmuoti prancūzų vietos!.., j -- ~ ; v. lietuviai su norver is buvokomendantūrą. O ta pačia] c n. . x , . i gražiai susigyvenę. s.U.proga butus estų, kurie pa-
bėgo pamatę atvykstantį
sunkvežimį!, išlaužė, susi- Jyg-1-,j Jjj-j P^YICfliUS

VATIKANAS, sausio 14. 
—Vatikano oficialus orga
nas Osservatore Romano 
šiandien sakė, kad Maskvos, 
laikraštis Pravda meluoja 
rašydamas, kad Vatikanas 
karo metu gynęs Ašį, ir rei
kalavo, kad Pravda prista
tytų įfr-dymus dėl darytų 
užmetimų.

Vatikano leidinys papunk 
čiai suminėjo Pravdos kal
tinimus, kad šv. Sostas ka
ro metu gynęs fašistinę 
Italiją, nacių Vokietiją, ir 
Japoniją, ir sakė visi yra 
tik melai.

Osservatore 'užginei jo, kad 
Popiežius prašęs paleisti 
karo kriminalistus, sakyda
mas yra skirtumas tarpe 
politiniu belaisvių ir karo 
kriminalistų, ir pridūrė:

“Popiežius prašo, kad ka
ro belaisviai būtų skaitomi 
vyrais, nors jie ir buvo nu
galėti.”

Osservatore taipgi primi
nė, kad šv. Tėvas atvirai 
kalba apie marksistinį soci
alizmą, įr niekad nenorėjęs, 
kad katalikai pasiduotų Hit 
leriui, net pasmerkdamas 
nacizmą vienoj enciklikoj.

1,000 U.S. Karių Sutiko Sekr. Patterson

Buvęs Karvs Nudūrę 
Savo Jauna Žmona

Jpykęs dėl žmonos prisi
pažinimo, kad ji ėjusi su 
kitais . vyrais, Raymond 
Paulick, 24, vakar rytą nu
dūrė savo žmoną Betty, 23. 
Paulick, praeitą savaitę at
leistas iš kariucmenės po 
38 mėnesių tarnybos Paci- 
fike. po to išgėrė nuodų 
norėdamas sau pasidaryti

Ragino UNO Balsuoti už Įsteigimą
Pasaulinės Policijos Taikai Išlaikyti
LONDONAS, saus. 14.— J Turime Vartoti žmonių 

Sekr. Byrnes šiandien ragi- Į Gerovei, Ne Karui 
no jungtinių tautų susirin- Byrnes pareiškė: “mes 
kimą “tuojau užgirti” su- turime sudaryti priemones 
darymą specialės komisijos reikalingas užtikrinimui, 
atominės energijos kontro- kad atominis išradimas bus 
lei, ir pažadėti sausžemio,' vartojamas žmonijos gero- 
jūrų ir oro jėgas pasaulinei vei, o ne pražūtingam ka- 
policijos jėgai. rui.“

Atidarydamas pirmą ben! Rezoliucija sudaryti ato- 
drą debatą, valstybės sek- mų kontrolės komisiją yra 
retorius prižadėjo J.A. Vai- bendrai remiama Amerikos, 
stybių pilniausią kooperaci- Anglijos, Rusijos, Kanados, 
ją, sakydamas Amerikos Prancūzijos ir Kinijos. Fak- 
valdžia ir žmonės giliai su- tinai komisija paves atomų 
pranta savo atsakomybę. problemą apsaugos tarybai.

Atidėjo Telefonų Streiką 30 Dienų; 
Bando Išvengti Streiko Skerdyklose
Teliefoninis patarnavimas 

visame krašte iš lėto grįžo į 
normalumą vakar, ir buvo 
tikimasi, kad pikietininkai 
bus atšaukti nuo beveik vi
sų sustreikavusių fabrikų ir 
raštinių.

Streiko vadai buvo atsi
klausti dėl prašymo atimti 
pikietininkus nuo telefonų 
raštinių 44-se" valstybėse to Murray. 
iki vas. 16 d., kuomet bis 
šaukiamas 263,000 telefo
nisčių streikas visame kraš
te, jeigu reikalavimai nebus 
iki to laiko išpildyti.

Mano Pasiūlys Aukštesnes 
Kainas Skerdykloms 

Spėta, kad valdžia vakar

Plieno Darbininkai 
Grįžta į Darbą

Vakar prasidėjo plieno 
darbininkų sąjūdis grįžti į 
liejyklas Chicagoje ir Calu- 
mete. Jų streikas buvo vie
nai savaitei atidėtas po pa
sitarimo tarpe Prez. Tru- 
man- ir jų unijos preziden-

Elektros Darbininkai 
Šiandien Streikuos

VVASHINGTON, saus. 14. 
—Kalbėdamas užCIO-UEW, 
kurios 200,000 narių turi 
pradėti savo streiką ryt die
ną, unijos atstovas Neil 
Brant, sakė streikas nebus 
atidėtas, kadangi Generalpasiūlė skerdykloms prie- 

dinį kainų pakėlimą, bede- Electric, Westinghouse ir
General Motors bendrovės 
atmetė unijos pasiūlymus

dant pastangas išvengti 
335,000 AFL ir CIO skerdy
klų darbininkų streiko, ku- atidėti streiką, 
ris numatytas pradėti šian
dien vidurnaktyje.

Skerdyklose vakar paste
bėta, kad ūkininkai suvežė 
daug mažiau galvijų negu

krovė daiktus ir išvažiavo.
Bereikalingas Triukšmas
Spalių 30 d. 6 vai. rytą į | 

lietuvių gyvenamas patal
pas Eichstatte atvykęs ame 
rikiečių majoras su karei
viais įsakė visiems vyrams 
nuo 15 iki 70 metų amžiaus 
susirinkti į vieną vietą ir 
iki pusės nusirengti. Kai 
kuriuos tikrino, ar nėra SS 
ženklų, o kitų visai nė ne
tikrino.

Pagal atsivežtą sąrašą 
buvo pavardėmis pašaukti 
ir suimti 47 lietuviai. Po 
poros dienų visi suimtieji 
buvo paleisti be jokio tar
dymo. Kam tas bereikalin
gas triukšmas buvo sukel
tas, greičiausiai dabar ne
aišku nė tam pačiam majo
rui. J

.... . ivimo uosto. Kaip žinoma, j
Belaisviais^ Kupinam ,;„oninea jie tavo „ugaben-

Krylfcto ; ,į bado streiko, pasekmėje.
Manoma, kad pas amei i- j

kiečius, anglus ir prancūzus (Naujų .pavojų akyvaiz- 
dar yra apie 6,000-7,000 lie- doje ALT ir vėl nutarė im- 
tuvių belaisvių, buvusių vo-, tis akcijos.)

ŠANGHAJUS, sausi- 14.
Internuotus Baltiečius ~ Tūk8t!”'ti8karių sutiko U.S. Karo 
STOKHOLMAS^ — (LAIC) gekr patterson čia šiandien 

kuomet iis išlipo iš savo 
lėktuvo, ir reikalavo iš jo

—Anksčiau LAIC praneš
ta, kad su rusais vis tebe
vedamose derybose dėl 167 ajgkaus nusistatymo dėl ka 
baltiečių likimo švedų val-,^. atlęidim0 
džia visą reikalą kreipia į
indlvidinę kiekvieno inter
nuotojo bylos aiškinimą.

Dabar gauta papildomų 
žinių, kad švedų administra 
cijos organai pradėjo, tirti 
kokiomis aplinkybėmis kiek 
vienas iš internuotųjų tapo 
vokiečių kariuomenės na
riu. Tyrimas pradėtas nuo 
latvių ir, greičiausiai, kurį 
laiką užsitęs.

Tačiau, tyrimo išdavų ne
laukiant, internuotus bal
tiečius jau dabar imtasi ga
benti iš ligonių prie pakro-

Yra ženklų, kad Patter
son ryt sueis so 'kareiviu 
komitetu, nes Gen. Wede- 
meyer š’i rytą prižadėjo ka
riams tokį suėjimą ir padė
jo. surašyti statomus klau
simus.

Veteranai Reikalauja 
Atleisti Patterson 

PARYŽIUS, sausio 14.— 
Apie 500 U.S. karių,, suėju
sių Paryžiaus Trocadero 
salėje, reikalavo atleidimą 
Karo Sekr. Patterson dėl 
“matomų priežasčių,” ir pa 
naikinimą karininkų privi
legijų. Jie paskyrė komite
tą perduoti jų skundus se
nato komitetui, kuris neuž
ilgo čia atvyks.

išgelbėta.
Jaunoji pora gyvena su 

i o tėvais Mr. ir Mrs. Joseph 
VVASHINGTON, saus. 14.' pgaiįck, 5318 S. Wood st. 

—Čia gautos telegramos iš

MP Rataliionas Vienoj 
Reikalauja Grįžti

230 narių 505-to militarinės 
policijos batalijono Vienoje

Komunistai Davė $400 
Unijų Streikų Fond ’ i

Keturios. CIO unijos — 
skerdyklų, plieno, automo- 

paprastai, matomai tikėda- j bilių ir elektros darbininkų
mi, kad streikas įvyks. !—šiandien yra bagotesnės 

AFL unija vakar rytą po $100 streikų fonduose, 
galą“ bet °po°Hdja ^'5'tarėsi su ®w'ft an.d Co. at-, kadangi Illinois komunistų
į ligoninę, kur jo gyvybė stovaia- ° CI° taresl ™ ]als f,artlla Pad°™"°Ja Joms 

1 po pietų. *---- - —“tas sumas.

Išeikite, Kinai Saukė Amerikiečiams
Pfc. Joseph E. Hicswa, 20, 

iš Ledi, N.J., buvo Japoni-
reikalavo “paliuosavimo iš, joj pasmerktas mirti už 
grandini” ” ir greitą grąži- i dviejų japonų nužudymą 
nimą na^o. „ lapkr. 24 d.

ŠANGHAJUS, sausio 14. 
—Keli tūkstančiai kiniečių 
studentų demonstravo Šan- 
ghajaus gatvėse, šaukdami 
“Kam jūs nevažiuojate na-

nyje, komunistai šiandien 
padidino savo karinius veik 
smus, vietoj sustabdyti 
juos. Sakyta komunistai su
degino kaimus visoj rytinėj

mo?” amerikiečiams ka-srityj pagal Lunghai gele- 
riams. Tarpe kitko, demone- žinkelį, kuris eina per šiau- 
trantai reikalavo kalbos ir' rinę Kiangsu provinciją, ir 

atakavo valdžios laikomą
Vėliausiu Žinių Santrauka

—Nacių teisime patiektas dokumentas, kuriuo Hitle- į susirinkimo laisvės, nuteisi 
ris uždraudė naciu s”bmarinu įguloms by kaip gelbėti ar į ma Kinijos išdaviku, ir ko-1 Anyang, prie Peiping-Han- 
padėti nuskandintų laivu įguloms. , alicinėg vyriausybės suda-

—Chicagos Mavoras Kelly numato pasamdyti 1,000 į rymo. 
karo veteranų būti policininkais nakties metu. ----------

—Argentinos pramonė sustojo, darbdaviams pradėtus J CHUNGKING, sausio 14. 
trijų dienų protesto streiką prieš valdžios įsakymą duoti —Kinijos vyriausybė šian- 
darbininkams algų pakėlimus ir dovanas. ' dįen kaltino komunistus su-

—Indokiniečiai Javoie užpuolė britu barakus Batavi- J iaujymu paliaubų sutarties, 
joje, bet buvo pavaryti. Kovos tęsiasi. j kurią civilinis karas _______ ___

—Hanci, Indokiniioi jaučiamas įtempimas. Prancūzai J t<jr-.o vakar vidurnaktyje liūs; senovės: Jovaras ir 
sako 35 ju tautiečiai buvo užmušti, o kiniečiai vis dar ’Gedanė
draudžia jiems nešioti ginklus. i Daigus.

kow geležinkelio, 
Honane.

siaurės

KALENDORIUS
Sausio 15 d.: Šv. Povilas 

Atsiskyrėlis; senovės: Dai
lius ir Karijote.

Sausio 16 d.: Šv. Marce-

—Kongreso nariai vakar sugrįžo j Washlngtoną. Prieš Narys valdžios militari-
ORASjooę stovi daug nrobtomų, nirmoi Meto i attolkal. Kaino ^^'’TuataMytTTariT. I Bus ūkanota ir šalčiau.

vimą vidurnakty sekmadie- Protarpiais snieguliuos.pavyzdį, taksi šoferiai sostinėj sustreikavo, ir telefonų 
patarnavimas dar pakrikęs.



u DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Antradienio, saus. 15, 1946

IS GARV, IMD. LIETUVIŲ GYVENIMO SKAITYKITE “DRAUGI 
U2SISAKYKIT “DRAUGĄ”

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHLROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
rlome Cails in Indiana—

Pbttue WENtworth 2527
PHIMii THERAPY 

5526 S. Itacine Avė.

Ka&para, lėlutė - Pakut 
Bronė, jos vyras Jonus ir 
vaikai Balys, Bronė ir Apo
lonija.

Kasputis Antanas, kilęs 
iš Upynos km., Skaudvilės 
v., Tauragės apskr.

Rastru. iekienė - Kirkilai
tė Birutė, kilusi iš Gailiūnų 
km., Pušaloto v.. Panevėžio 
apskr., gyvenusi Bingham- 
ion ( !)

Katauskienė Antosė, gy
venusi Belden, III.

Katilienė - Gaigalaitė Gra 
šildą, duktė Povil?, kilusi iš 
Padeginės, Bėdos vai.

Ka ševiči’iu Juozas, gy
venęs Pittcburgh, Pa.

Kavaliauskas Bronius, sū 
nūs Jono, kilęs iš Papšių- 
Debeikių ir gyvenęs San 
Francisco, Cal.

Juška Bronislovas, sūnus 
Tomo, kilęs iš Šiluvos, Ra
seinių apekr., gyvenęs Či
kagoje.

mi(
p:rtai didžiausiu rankų plo
jimu užgirti. 1 j ’kevičiu . J. »-*s

buvo sarenetas Sv Kaamie-' Sis klūbas dar paaukojoi « Pakuonio km.. Kauno ap„ buvo sjrengtas sv Kuine kongre3ui $20.00. aj.^ i. šeiims nariai
ro parapijines mokyklos va- & . . .. -.t. nan i.
karas su programa, kurią! Apsvarsčius svarbesnius ; Jiskyt* E>e«t% <fc,MS Sta- 
tšpildė patys vaikučiai, va- reikalus, nutarta per metinį! šio. kilusi iš Šiluvos. R^ei- 

susirinkimą, sausio 27 d.,: nių apškr.

KALĖDINIS VAKARAS
Gruodžio 23 d., 1945 m.,

dovaujami seselių kazimis- 
riečių. Programa buvo įdo
mi. Vakaro vedėju buvo pats 
klebonas kun. Martis.

surengti bankietą pagerbi- Kadžiai*skai, Martvina ir
mui viršininkų. Klubas k vis Antanu-., kilę i’ Meteis’cs 
čia ir nenari i? dalyvauti j km., Kapčiamiesčio vai , r-v- 

, šiame bankiete. Po to, sekė i venę Čikagoje.
Publikos prisirinko nerya’j valdybos rinkimas 1946 me-Kairlfikštieač - Mlka'oiiy- 

žai. Matyt buvo ir svetim-1 Įains: pirm išrinktas B. Pa- tė Marža, duktė Simauo, ki- 
taučių. Klebonas nuoširdžiai—vįce pjrm Valėnas, < lusi iš Dusnvčios. Seinų ap. 
dėkojo už skaitlingą atšilau- I t rašt j Mikė?a3, turtų ;

y®1^* , rašt. F. Zavisas, ižd. P. Ka-j ro kilęs iš Aleksa ndravo
KŪČIŲ VAKARAS ; ciušis, iždo globėjai A. Rū- km Panevėžio vai., gyve-

kas, V. Degutis, durų sar-
Pas mus kūčių vakare o- gais D Vainoris, W. Bart- 

ras buvo nepaprastai biau- kug direktoriais A. Valė- į venuRi philadelphia. Pa. 
rus: lijo ir salo. Gatves ir, B Stankus ir J. Shri-! „ „
šaligatviai buvo kaip stik- vinskas. Raęting bus R i Kalmavskieae Man ja. gy 
las. Bet visgi į bernelių šv. stanku venusi aterbury, Conn.
Mi-ias žmonių prisirinko' ' Kanapolleaė - Tamašiū-
pilna bažnytėlė kuri buvo' Pranešama Šv. Mykolo „aite Ieva, kilusi iš Jurge- 
gražiai išpuošta. Arkangelo Draugijos na- i lionių, Ukmergės apskr.. gy

venusį Amsterdam, N. Y. 
Kareivoj Antanas ir Vy- 

parapijes salėje, tuojau po tautas, sūnūs Antano, kilę 
sumos. j iš Kėdainių apskr., gyvenę

New Yorke.
„ . • j-i i Kasev - Kaupaitė Stanis-
šviesoms užgesus, pasirodė Augustinas Vaičiulis su j iava> ' duktė Adomo, kilusi 
altoriaus berniukai su de- Anastazija Gribauskaite, iš|iš Daukšinos - Ramygalos, 
ganciomis žvakutėmis ir per, cicero. m., priėmė moterys- gyvenusi Hartford, Conn. 
bažnyčią marsavo giedoda- g^g gaiframentą sausio 5 d., J
mi “Tyliąją naktį , vargo- gy Antano parapijos baž- i 
nams pritariant. Beveik vi- nyčįoj, Cicero. Šliūbę davė! 
si žmonės artinosi prie Die- i jaunojo brolis kapelionas i 
vo stalo. , kun į Vaičiulis, parvykęs j

Auku surinkta labai gau- iš tarnybos. Jaunavedis A.
Sįaį _ net $500.00. Klebo-; Vaičiulis taipgi neseniai y- 
nas kun. J. Martis dėk? jo i ra parvykęs iš tarnybos, iš- 
skaitlingai susirinkusiems. I buvęs joj suvirš 4 metus.

Ch?ras gražiai giedojo ka- riams, kad metinis s-usinn- 
lėdines giesmes, vadovau-, kimas įvyks sausio 20 d. 
jant seselei Christinai

Didž“ "ias įspūdis buvo,! 
kaip prieš pat šv. Mišias,; VESTU V ES

PARVYKO
Korespondentas

nęs Kanadoje.
Kaladžinsktevid Ona. gy-

Kaveckas Jonas, Liong., 
kilęs iš Pakryžių km., Pa
nevėžio apskr.

Kazlauskas Kazys, sūnus 
Petro, kilęs iš Pakalniškių, 
Veliuonos v., gyvenęs Čika
goje.

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street

DR. WM. M. IULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland n.ve. 
Viri “Anties Candies” Krautuvės)

Chicago. III
v * 1 a N D O S 

• 0:30 Ryto iki X vai. vakaro

Žmogus gali išvengti dan 
gaus siunčiamųjų neiainuų, 
bet jis negali išsigelbėti iš 1 
tų nelaimių, kurias pats pa- . 
sidaro. Rytų patarlė.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 \V. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Res. Tel.: HEMIock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį.
ir

HOHIlb
Haturdm- IlT 4—8 P. U 

V M to 8 P. u

THE BOARD OF DIRECTORS
OF THIS INSTITUTION 
takes pleasure m announcing

a Dioidend

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

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
i Ofiso
5720 W. Cerrnak Rd.

CICERO, ILLINOIS
Ofiso TeL: CICERO 8650 
Re/.. Tel.: CICERO 5891

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vianą porą u«tlų gauname gy
venimuku Saugokite jaa, leladami 
liegsamtnuotl Jaa moderniSklauslu 
metodu, kuria regėjimo raoksloa 
galt sutelkti.

81 METAI PATYRIMU 
pririnkime akiniu, kurte praėali

ną visą akly įtempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPI OMETIUSTA1 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523, (Jldeago

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

at the rate of 2Z%perannum

Kalėdų išvakarėse pas tė „Įįgfoyoj GenerallNO

vyko iš karo tarnybos ka- KniKIlIafft YftrkPpelionas kun. I. Vaičiulis, l'OnSUIa,° l,eW ,U[RC
kuris keletą dieni, pasyve- ■ Paieškomi Asmenys
ciavęs, pailsėjęs grizo atgal i
į stovyklą. Mano, kad neuž- Jenčius Juozas, kilęs iš 
ilgo bus visai iš tarnybas Plokščių vai., šakių apskr., 
paliuosuotas. Taip pat per gyvenęs New Yorke.
Kalėdas porai dienų buvo 'Iešmantas Jurgis, kilęs iš 
parvykęs ir kapeliono br:- i .šilsodžių vai., Vilkaviškio 
lis kun. M. Vaičiulis, iš Fort apskr.
Wayne. Ind.. kur dabartiniu Jogšys ar Jogschies Fr»- 
laiku darbuojasi. I kas.
DRAUG1JIJ DARBUOTĖ ’!°nUS*s Le.°“a,S’ kll?S

į Skėrių km., Židikų vai., ir 
Viena pavyzdingiausių dr-• gyvenęs Boston, Mass.

gijų — VVest Side Lietuvių Juodelis Antanas, sūnus 
Politikos ir Pašalpos Klū- Ad?mo, kilęs iš Anykščių 
bas, gruodžio 30 d., 1945 vai., gyvenęs Čikagoje, 
m., laikė priešmetinį susi-i J’-onytė Marcelė, duktė 
rinkimą parapijos salėje. Maižiešiaus. kilusi iš Dau- 
Svarbiausias susirinkimo ' gų vai., Alytaus apskr.t gy- 
tikslas — išduoti raportą iš venusi B?ston, Mass.
Amer. Lietuvių Kongreso. Jrazevičius Juozas, sūnus 
Raportą išdavė delegatai J. Miko, kilęs iš Kupiškio ir 
Mikėnas ir P. Sopranas. Ra- gyvenęs Brooklyn, N. Y.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237 1
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Ga.sinių 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. 
Šios dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BCDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

\VCKL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
VVHFC 1450 k. Ketvergo vali. 7:00

DR. V. P. SLENKĄS

M
BS^
Ii

For the six-month period ending 

December 31, 1945.

BlMSl!r’EOB
■5E3!?/

W E INVITE Y O U to start
an account here: Enjoy consistently 
liberal dividends, paid semi-annually.

Member AecounU INSURfD up to $5,000 by a pormantnt 
inttrumentality of the United States Oovernment

Ofiso Tel........ VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnbUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. 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. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEIey 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-tros lubos)

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

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

Tel. Hemioek 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 k&adienl 

išskiriant trečiad. ir sekmad

Išfabrikotjus-pirkit tiesiog ir taupyki!
“ 1 ' " VISI NAUJOS MADOS IR

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

OPTOMETRISTAI IR ARIMŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIV IR rKITAIKVMAS AKINIŲ 

TOWER OPT1CAL CO., INC.
1635 ĮVEST 47th STREET 1600 MILVVAUKEE AVENUE

(kampas Marshfleld) (kampas North)
YARDS 4499 HUMROLDT 9368

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
♦ » »

6803 VV. Certnak Road
BERtVYN, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
įuo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS

l’irk Victory 
Bonus!

*k>* PankoioH Yra Daromos — 
Statybai, Remontartaaui, ReflaanMavtmnt — 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ UMOKLUMŲt 
Pn>lnaii<fc)fclt4* Žetaoma NiioMmCtq Kainom.*. 
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAI PYKITE Intalffnje. IndCItal
rftpeKtlngal globojami Ir Hgl Sft.lMMI.IM 
drnnstl per Uetleral Havlngn and Ijnan In- 
•oraiH'e Onrporation.. JOstj pinigai bnn gre
tai Išmokami Jums ant pareikalavimo. 

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE ĮSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnatlmol —

TEI,
KEISTOJO SAVINGS AHD LOAN ASSOCIATION

CALUMET 1118 Jušcpli M. Mozeris. Sec’y 3236 S. Halsted St.

V :

' NORIU PIRKTI 

UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

l>ūl Susitarimo Šauk:

Republjc 6051

T
ki

33

STASYS LIT1VINAS SAKO:

11 DABAR -
REIKMENIS”. ------

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS KCSIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sklings , 
— Langų — Durų — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varniški — Enamefio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Harthvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Matėriolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — tVallboard — Plastcr Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITU I N AS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. H.U.STED ST. TEL. VICTORY 1272

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Tel. CANal 8122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. 6 iki 9 vai. vakare.

So. Taiman Avė.
TeL GROvehlll 0617 

Office Tel. HESDock 4848

DR. J. J. 5IMONAITI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Slarųuette Koad♦
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL’IS
PIIYSIC1AN 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 

OHice Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1939

Tel. YARdn 3146

DR. V. A. 5IMKUS
1 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

IR AKINIU3 PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12..

Tel. YARds 5921 
Res.: KENvrood 5107.

H DR. A. J. BERTASH
' GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

20
Žmogus be tikėjimo,
arklys be žaboklių.

kaip

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4615 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos 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 

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

i Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
hauu leki I 82U
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HELP WANTED

3 “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

“DRAUGAS” HELP WARTFD 
AOVFRTISING ' DEPARTMENT 

127 No. Deerbora Street 
Tel. RANdolpb »188-»18»

HELP WANTED — VERAI

REIKIA 
SENYVLO VYRO

įvairioms darbams aplo namus Ir 
prižiūrėti poėius. Gera mokestis su 
kambariu, 'valgiu ir drabužių išvaly
mu. Malonioj aplinkybėje.
1837 S. 49th CT. CICERO, ILL. 

Te|. __ CICERO 205

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO SHEET MĖTAU

VYRŲ IR MALIAVOTOJŲ 
KARŲ PLOVfiJO

IR SIMONIZER
Puikiausios darbo sąlygos.

Visi nauji įtaisymai
, KLAUSKITE DEL

HAROLD LA PLANTE

YVESTERN AVĖ. SALES, 
INC.

BUICK DEALER 
6100 No. Western Avė. 

AMBASADOR 2526

PORTERIO 
Retail Krautuvėje 

Turi būt švarus darbininkas ir at- 
sakomingas. Pastovumas ir gera
mokestis.

A. BISHOP & CO.
143 N. Wabash Room 700

Prašykite Mr. Rich

PORTERIUI
Pasirinkimas 3 šiftų. 8 ryto iki 
4 pp. — 70c j vai.; 4 pp. iki 12 
naktį — 73*/* į vai.; 12 naktį iki 
12 pietų 73% c į vai. Pastovumas.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 Belmont Avė.

VIDUR AMZIO ARBA SENYVO 
VYKO dirbti rakandų d rbtuvčje. 
FENSKE BROS., 10«« N. Tliroop 
Street.

CORRUGATED BOX CO. 
SAMDO

VYRUS
Proga užsidirbti $50 ir suvirš 
į savaitę.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
8:30 RYTO IKI 4 PP.

J. H. Stone & Sons
4200 W. 42nd PLACE

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERYŠ PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JOS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA 
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 
Vai.: 8:80 vak. tld 12 NaktJ.

★ ★ ★
Cafeterijoj Virėjų 

Valgykloj Tarnaičių
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Samdymo Ofisas Moterims 

STREET FLOOR 
309 W. YVASHINGTON ST.

MOTERŲ ir MERGINU 
Neapriboto Amžiaus

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Valandomis: 7:30 ryto iki 4 pp. 
Pradinė ra ta 65c j vai. Laikas ir 
pusė virš 40 valandų.

ATSMAUKITE

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.
6550 S. LAVERGNE

MERGINŲ — MOTERŲ 
PAKUOTI SALDAINES

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

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

PAGELBININKO
Dirbtuvės darbams. 90c i vai. 
pradedant. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Pastovumas. Proga išmokti 
amatą.
WASER AUTO RADIATOR CO. 

2201 W. LAKE ST.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

Bendriems ir lengviems dirbtuvės 
darbams. Gera mokestis, pastovūs 
darbai.

ATSIŠAUKITE

MEYERCORD CO.
5339 W. LAKE ST.

ASSEMBI.ERS
Pastovus, lengvi (Urbtu vės darbai, 
AMERICAN PHOTO L.VBORATO- 
RIES, 28 N. IxM>mis.j

AMRfBUOM — 17 Iki 50 metų. 
Ijcngvas, Svarus assembly darbai 
prie Šviesoms įtaisymų. 8 lyto Iki 
4:30 pp. Atsmaukite — 2032 West 
FITLEON, HAY. «350.

MERGINŲ ir MOTERŲ
Štai kaip tik darbas, kurio ieš
kote!

Bonai—Grupės Dovanos—Muzi
ka Laike Darbo—Dykai Kava— 
Poilsio Laikotarpiai—-Cafeterija—• 
Pastovumas.—Apmokamos Atos
togos ir Ligos Apdrauda Pilno 
Laiko Darbininkėms.

Pilnai 6 dienas į savaitę arba 
daliniu laiku vakarais. 
TRANSPARENT

PACKAGE CO.
3520 S. Morgan

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Apsiūlėti ranksluoščius ir siūti 
bučeriams šiurkštus. Pastovūs 
darbai. Išmokinsim.

CHICAGO TOWEL CO.
2333 S. Wabash

MERGINŲ išmokti siuvimo dar
bą. 60 c. i vai., pradedant. 
FENSKE BROS., 1666 North 
Throop St.

FOR SALE — FOR KENT

REtNDON AR PARDAVIMUI— 
Harčbvare krautuvė. 4938 W. 
lūtli St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išflirbtas 30 me- 
tu. Šaukite — QICERO 689.

NAUJI NAMAI
Naujas 2 aukščių mūro namas 
dabar gatavas apsigyvenimui. Mo
delini namai. Atdari pamatymui 
kasdien.

12325 S. SANGAMON 
CEDARCREST 1600

BERWYN — 1300 S. Oak Park
Kva., mūro 2 Retų. namas; vienas 6 
<imb. rietas dabar apsigyvenimui. 
Pilnai remontuotas Ir dekoruo*a». 
tlle maudyklės, cablnet virtuvėje 
slnkos, stokeriu Niurna vanduo Ir 
>lektra. 314.J00. HADRABA. S84» 
V. CERMAK RD., Berwyn. Tel. 
Berwyn 116.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

KOKLIUŠO PROFILAK
TIKA

Kokliušas yra limpanti li
ga. Užsikrečiama nuo vaikų 
sergančių kokliušu, ypač jei 
bekosint užtiška ant kito 
burnos flegmos lašeliukas. 
Tos ligos tikruoju kaltinin
ku yra mikrobai vardu “Ba- 
cillus pertussis”. Kai tos 
bacilos patenka į tokio vai
ko plaučius, kurio kraujas 
neturi atsparumo kovoti 
prieš kokliušo bacilas, tuo 
met ten tos bacilos veisiasi, 
patogiose sąlygose pasidaro 
stiprios ir susargina savo 
auką.

Kokliušo epidemijos la
biausia siaučia žiemos ir

Graikai Proklamavo 
Vienybės Programa

ATĖNAI, sausio 14.—še
šios didžiosios’ konservaty
vų ir liberalų partijos Grai
kijoje, mesdamos politinius 
skirtumus šalin, proklama
vo vienybės programą, ku
ris buvo paskelbtas 75,000 
asmenų masmitinge Atėnų 
futbolo stadijone.

Tolimesnė santaika tarpe 
liberalų ir konservatyvų 
duos jiems stiprią pajėgą 
rinkimams, kurie ivyks ko
vo 31 d.

Bale D R. BACKDI 
4304 Arah«r Avanua, Chleaye

tobuli čiepai nuo^kokliušo. 
Tėvai privalo neatidėliojant 
pasirūpinti, kad kiekvienas 
jų vaikas būtų įčiepintas an- 
tikokliušiniais čiepais ir to
kiu būdu apsaugotas nuo 
sunkios ir gan pavojingos 
kokliušo ligos.

Čiepyjimas nuo kokliušo 
nėra labai skaudus. Čiepinti 
galima jau kūdikius sulau
kusius 6 mėnesių amžiaus. 
Didžiuma vaikų ligų specija- 
listai rekomenduoja čiepyji- 
mą to amžiaus kūdikių. Be
je, noriu priminti, kai neši- 
te savo vaikus čiepinti, tai 
paprašykite daktaro, kad 
tuo pačiu sykiu įčiepintų 
ir nuo difterito. Dabar jau

CRAYONS MAKE gay decoration 
for gilt boxes of toys and schoo, 
supplies sent children abroad bv 
Junior Red Cross members in thi 
country. Lašt year 500,000 boxei 

, _ vere paeked for sbioment.

Amerikos Lenkai

Apie Didžiąją Vilnijos Tragediją
KOKIŲ ŽINIŲ PADUODA SUJUNGTA LENKŲ 
SPAUDA AMERIKOJ

_ . yra čiepų kombinatas, kad
pavasario metu. Daugiausia tuo pat Sykju galima įčie-
susirgimų yra kova mene- inti nuo koltUušo ir difte 
syj, nes tuomet dėl Įvairių 
priežasčių kraujas susilpnė
ja.

Kas sykį kokliušu perser
ga, tas antrą sykį neserga. 
Laike tos ligos kraujas įgau
na imunitetą prieš “Baci- 
Uus pertussis”. Tuo remian- 
ties, gydytojai išrado čie- 
pus, kurie apsaugoja vaikus 
nuo kokliušo ligos.

Apie kokliušinius simpto
mus nėra reikalo čia rašyti. 
Kiekvienas žino kaip vaikas 
sunkiai kamuojasi laike bai
saus kosulio. Tas kosulys 
vaiką smarkiai nualsina, ir 
širdį labai suvargina, ir kru
tinę bei plaučius sugrumdo. 
Kitiems kraujo gyslelės a- 
kyse pratrūksta.'

Vienerių metų amžiaus 
kūdikiams kokliušas yra 
ypatingai pavojingas, nes 
didžiuma tokių neištveria- 
miršta. Pirm 3 metų am
žiaus, kokliušas kiekvienam

rito.
Įčiepyję savo vaikus, su 

ramia širdimi žinosite, jog 
dvi baisiausios ligos — dif
teritas ir kokliušas nepas
maugs jūsų-brangučius. Ap
simoka, labai apsimoka nau- 
doties profilaktine medicina.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas I. V., Ohio. — 
Undulant Fever gaunama po 
vartojimo nepasteurizuoto 
pieno, ar sviesto, ar aurio iš 
nesveikos karvės. Taipgi ga
lima gauti melžiant ar še- 
riant nesveiką gyvulį. Be to, 
ir musės kartais perneša tą 
ligą nuo gyvūlio ant žmo
gaus, jei musė aptrešia savo 
kojomis maistą. Undulant 
Fever yra pagydoma, jei li
gonis yra stropioje daktaro 
priežiūroje. Visus jo įsaky-

Susikūrė Dar Vienas 
Lietuviu Menininku 
Ansamblis

Lapkričio mėnesio pabai
goje Augsburge susikūrė 
ketvirtasis lietuvių meninin 
kų ansamblis vakarų Vokie
tijoje, pavadintas “Lituani- 
cos” vardu, šis ansamblis 
užsibrėžęs daugiau mažo
sios scenos žanrui, kuriame 
jau dabar turį gražių duo
menų. “Lituanica'* žmonių 
skaičiumi nėra gausus. Jo 
sudėtyje tėra vyrų balsų 
kvartetas, solo šokėjų gru
pė iš K. Knitaičio, I. ir R. 
Drazdauskaičių, džazu ka
pela, du muzikos instrumen
talistai: smuikininkas ir sa
ksofonistas broliai Jakavi- 
čiai ir pora moterų solisčių, 
tačiau už tat šis ansamblis 
yra labai lankstus ir judrus 
gastrolėse, maža rūpesčių 
teikiantis lietuvių stovyk
loms, gastrolių, metu turin
čioms parūpinti mitybą ir 
nakvynes. Iki šiol Lituanica 
davusi jau keliolika spek
taklių, kurių pirmieji buvo 
gana blankūs, bet paskuti
niuose ryškūs savo srityje 
techninis subrendimas.

(Pabaiga)
LIETUVIAI IŠDAVIKAI

Be NKVD. lenku persekio
jimo akciioje dalyvauja ir 
lietuviškoji milicija, kuri, 
nanašiai kaip ir Radkevi- 
čiaus policiia Varšuvoje, va
dovaujant Rusijoje aomoky- 
tiems agentams, susideda iš 
visuomenės atmatų ir šiaip 
įvairių valkatų.

Ypatingai beatodai r i n ė 
lenkų atžvilgiu eisena na- 
sižvmėjo iaunas. Sovietui Ru 
sijoje apmokytas, lietuvis 
vardu Karosas. Jis tebeva
dovauja lįetuviškos milici
jos operaciniams būriams 
Rudaminoje. Turgeliuose, 
Šunskuose ir Šalčininkuose. 
Lietuviškoji administracija 
su įkarščiu padeda naikinti 
lenkiškąjį elementą Vilnijo
je, manydama, kad plebisci
to atveju, tas nulems Vil
niaus priklausomybę Lietu
vai. (mūsų pabraukta).

APIE REPATRIJACIJĄ

Tuo tarpu, lenkams repa- 
trijuotis iš “Kauniškė'’ Lie
tuvos* ’ daromos įvairios 
kliūtys. ZPPA informato
riaus nuomone, ten lietu
viams esą svarbu pasilaiky
ti įkaitų, ant kurių bus ga
lima eventualiai suversti 
kaltę už “fašizmą” ir “re
akciją” juo labiau, kad per 
šių metų, vasarą, Lietuvos 
partizanai žymiai sustipri
no priešsovietinę akciją.

Repatrijavimo, pasėkoje, 
iš Vilnijos į Lenkiją buvo 
išsiųsta 40,000 asmenų. Iš 
viso, repatrijavimui buvo 
užregistruota virš 120,000,

kurių vienas trečdalis liko 
išvežtas Rusijon.

Esą repatrijavimo sąlygos 
buvo neregėtai sunkios. Nė 
medicinos pagalbos, nė tin
kamo aprūpinimo maisto. 
Kelionė tęsėsi mėnesiais.

Repatrijavimo reikaluose 
rusai laikosi sekančios tai
syklės: į Lenkiją (s įpras k 
į naują Lenkiją į vakarus 
nuo Kurzono linijos) buvo 
išleidžiama mažui tautiniai 
susipratęs elementas. Tauti
niai susipratusius, taip pat 
politiniai subrendusius, vie
nu ar kitu pretekstu (o tai 
ir be preteksto) rusai grūdo 
į Rusijos gilumą.

Didžiausia Lietuviu
Jevvelry Krautuvė

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

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

Be to, turime 
dideli ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ai iškų instrumen
tą, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

mus reikia šventai pildyti, 
yra pavojingas. Mirtingu- į ROrima ii tos sunkios li- 
mas 5 metų amžiaus vai- ^os Pasveikti.
kams yra apie 1%. Juo jau
nesnis vaikas, tuo sunkiau 
serga; jei nemiršta, tai po 
persirgimo kokliušu pasė
kos dažnai yra blogos.

Kokliušinis kosulys labai 
suvargina širdį, o kartais 
net visiškai sugadina širdį. 
Kiti užauga turint silpną 
širdį ir nežino, kad širdies 
liga gavo nuo kokliušo.

Kokliušinis kosulys su
silpnina plaučius. Po to, 
daugelis turi chronišką 
bronchitą, taipgi ir emphy- 
semą Vėliau, tokiems gali 
išsivystyti dusulys — asth- 
ma.

Vaikai persirgę kokliušu, 
gali lengvai gauti plaučių 
džiovą. Po kokliušo, reikia 
vaiką labai saugoti kad ne
gautų tuberkuliozą.

Šioje gadynėje nei vienas 
vaikas neprivalo mirti nuo 
kokliušo, nei vienas nperiva- 
lo sirgti kokliušu. Reikia 
džiaugtis, kad jau yra gan

Atsakymas S. A. — Rie
šuto didumo išaugęs gūželis 
po pažande, kuris yra gan 
kietas ir truputį skauda, — 
gali reikšti įsimetusią in
fekciją nuo blogų tonsilų, ar
ba nuo blogų dantų. Taipgi 
gali būti, kad jūsų vaikas 
turi tuberkuliozą. Nieko 
kito patarti negalima, tik 
eiti pas daktarą.

Atsakymas P, J. — Tams
tos statomi klausimai apie 
“užkalbėjimus”, hipnotiz
mą, psychoterapiją ir t. t. y- 
ra perplatus, kad čia galima 
būtų keliais sakiniais atsa
kyti. Be to, kas tamstai įdo
mu, tai nereiškia jog vi
siems skaitytojams būtų 
naudinga.

U. S. kariuomenės medi- 
kalis korpusas yra pritaikęs 
plastikos akis daugiau negu 
5,000 karių, netekusių savo 
akių frontuose.

BE □E

Tvirtina, Kad Armija 
Degina Gerus Drabužiu

MANILA, sausio 14. — 
Sgt. John E. Webb, 6313 
Champlain av., Cricago, pa

reiškė Senato komisijai Ba- 
tangag mieste šiandien, kad 
jis matęs kaip armija su
deginusi krūvas gerų Man
ketų, batų ir įvairių drabu
žių. Kiti kareiviai liudinin
kai sakė jie 1 girdėję apie 
tokį dalykų naikinimą, net 
jo nematė.

Armijos ir laivyno kari
ninkai tvirtino, kad dalykai 
nesunaikinami be užsienių 
ekonomijos administracijos 
leidimo, ir tai vien tik ne
betinkami vartojimui daly
kai.

KENČIANTIEJI
— nuo —

Arthritla — Rheumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

HEALTH RESOKT M1NKKAL 
BATH DRUSKĄ

. . . Vartokite . . .
1 malKukas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

Pragyklte Joe vletlnSj vaistinėj, 
o Jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tiesiog J —

Bath Products Co.
Laboratories — Chtrago, III.

Sunaikino Nežinomojo 
Kareivio Kapų Kaune

New York (LAIC) — 
Kaip praneša Vilniaus ra- 
dio, kiekvieno lietuvio šir
džiai brangus Nežinomojo 
Kareivio kapas ir Laisvės 
Stovyla Karo Muziejaus so
delyje Kaune, okupanto įsa
kymu, liko sunaikinti.

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, Rašt.

Ogden Radio & Appliance Co.
C. GEORGE PECHO, Manager 

1645 YV. 63rd Street Tel. Hemlock 6466
RADIO IR ELEKTRINIŲ ĮTAISYMŲ 

PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda !

• šaldytuvai
• Skalbimo Mašinos
• Dulkių Valytuvai
• Prosai

te

• Broleriai
• Pečiai
• Elektros Daiktai
• Fluorescent Įtaisymai 

ir taipgi daug kitų.
TŪBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS
PIRKITE ANT IŠMOKĖJIMO !

Ogden Radio & Appliance Co. H
1645 W 63rd St.. Hem. 6466

EžB

mARGllTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1033

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-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 — GROvehiU 2242
■ '-1 —■4—— ■ ■ ... L.
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......... .  ........... 4.50 miog momeutais( liečiančiais persilaužimą begimstan-

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. čioje italų demokratijoje ir vis didesnį ir didesnį italų
Skelbimų kalno, pnsiuniiamoa pareikalavus. tautos atsipalaldavimą jjj komunistų partijos varžtų,

.T&'UKKSFK siekusių Italiją pajungti antrojo kraštutinumo diktatu-
pasilaiko sau teis? taisyti ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač rcn. Komunistų partija, kuri beveik iki- šių dienu laikė
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'praflome rašyti . -e
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius UŽŠachavUSl visą italų politini gyvenimą ir bUVO nUO- 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlSkumų. Pasenusios ..... 7 , .» . ,
korespondencijos įatkrastin nededamos. latme politinių krizių kaltininke, dabar išgyvenusi ke-

Entered as second-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, HL lis vienas paskui kitą sekusius smūgius, kurių pasku- 
Under the Act of March 3. 1879. tinis — socialistų partijos atskilimas iš bendrojo bloke

‘ — pakankamai įtikinantis priversti komunistus supras-
Dėl GdndlĮ Apie Pripažinimu Pabaltijo . U’ J°S jų Politinės pozicijos galutinai prarastos ir rei-
_ , ,w. , kia nurašyti netolimų dienų istorijon.
jOYietlSKOmiS Bet socialistų partijos atskilimas nuo komunistų yra

Mūsų skaitytojams, neabejojame, bus įdomu, kaip tik konsekventiška išdava visos eilės reiškinių, priver- 
buvo sutikta Europoje Associated Press žinia apie di- tusių italų tautą gerai apsisvarstyti, kas gi iš tikrųjų 
džiųjų valstybių pripažinimą sovietiškomis. Tuo klau- yra tie komunistai, koki jų tikslai ir kokia gali būti 
simu mūsų bendradarbis Paryžiuje Vyt. Arūnas šitaip jų sukurtoji ateitis.
raportuoja: . KOMUNISTŲ PARTIJOS IŠKILIMAS

“Neseniai Įvairiuose laikraščiuose buvo pasirodžiu
si žinia, kad Amerika ir Anglija ruošiasi pripažinti Komunistų partija italų politiniame gyvenime iškilo
Baltijos valstybes sovietiškomis respublikomis, tuo ne visai natūraliai, kaip, pavyzdžiui, kitos italų poli- 
būdu uždarant iki šiam laikui veikusius pas save šių tinęs partijos. Po Badolijo kapituliacijos prieš alijan- 
valstybių prieškarinhis konsulatus ir atstovybes. tus komunistai pareiškė, kaip vieninga ir susiorgani-

“ Tačiau kitą dieną buvo pranešta, kad nei Ameri- zavusi pogrindžio partija, nors fašistinio rėžimo metu 
ka, nei Anglija nepadarė tokio pareiškimo. “Le Fi- Italijoje niekas nejautė rimtesnio pogrindžio judėjimo,
garo’’ komentuodamas pabrėžia, kad pripažinimas bent tokio, kuris būtų geraį organizuotas, stiprus ir

šių valstybių sovietiškomis respublikomis būtų di- apimantis mases. Beveik dešimtį mėnesių, t. y. iki ga-
delis rusams nusileidimas, o kartu prieštaravimas litinio Vokietijos susmukimo, o tuo pačiu ir iki pasku*
mirusio prezidento Roosevelto politikai. Jei karo me- tinių Italijos teritorijos, šiauriniuose Apeninuose atva-
tu, kada rusų pagalba buvo reikalingu, Amerika n&- davimo, komunistai iš vienos pusės stengėsi paimti į
norėjo pripažinti nei Lietuvos, Estijos ir Latvijos so savo rankas italų partizanų būnu, veikusių vokiečių
vietiškomis respublikomis, tai ne tam, kad dabai užnugaryje, vadovavimą, iš kitos pusės jau laisvoje
1940 metų rusų agresija skaitytus teisėta. Italijoje siekė laimėti krašto politinio gyvenimo vado-

“Reikia manyti, kad visa ši žinia buvo paleista iš vavimą ir savo partinę programą padaryti krašto po
rūšy sluoksnių, kad paruošus iš anksto dirvą. Rusai litine programa. Abu tikslai buvo aiškiai komunistiški,
labai nepatenkinti, kad šis klausimas paliktas “už- ir, jų siekiant, komunistams sekėsi, tuo labiau, jog už
šalusiu’’. jų nugaros visuomet stovėjo tvirta ir patyrusi Mask-

”Bet ar galima agresiją dovanoti ir skaityti teise- vos ranka, per savo diplomatinius atstovus Italijoje
ta, jei šiandien Nurembergo teisme mes teisiame tų mokėjusi ir painstriktuoti italų komunistus, ir politi-
agresorių panašuolkis”. niu spaudimu į Italijos vyriausybę ir vakarinius sąjun

Sis p. Arūno pranešimas patvirtina tą faktą, kad gininkus sudaryti komunistams geresnes veikimo są- 
virš minėtoji spaudos agentūra žinias apie Lietuvos, lygas, negu turėjo kitos politinės italų partijos. Taip 
Latvijos ir Estijos pripažinimą Rusijai ėmė iš rusiškų, pat didelių anuometinių komunistų laimėjimu tenka 
bolševikiškų šaltinių. skaityti ir silpna italų socialistų partijos vadovybe

★ nepajėgusi atsispirti didiesiems komunistų-socialistų
D ’ If II 4Si ’J" ’ partijos suliedinimo “į vieną didelę ir stiprią proleta-
i Tie rO YeOd NUSlIeiuimei riato partiją“ demagogams, kaip Niemi ir kt. ir pa-

Chicago Herald-American sausio 14 d. įdėjo vedamąjį sukusi savo žmones koja kojon ir petys petin su ko- 
straipsnį apie Jungtinių Valstybių diplomatų nusileidi- munistų partija, 
mus Sovietų Rusijai. Straipsnis pradedama. pažymint komln1stMRoj, NEAPYKANTA 
prieš pora savaičių paskleistą gandą, kad Amerika siaia
metais pripažins Lietuvą, Latviją ir Estiją Rusijai. Bet šie pirmieji laimėjimai yra ir tikroji partijos

Pastebima, kad tai būtų apvertimas Amerikos nisi- pražūtis. Nors trupučiuką pažįstantiems komunistų
stajymo aukštyn kojom. Kai Baltijos valstybės buvo partijos ideologiją, į akis krinta du svarbiausieji tos
rusų okupuotos 1940 m. Jungtinės Valstybės “oficia- ideologijos elementai. Vienas jų nepaprastai gražus ir
liai ir faktinai pareiškė, kad aneksacija atlikta agre- patrauklus, greitai pajungiantis paskui save mases ir
sinėmis priemonėmis ir kad tos agresijos Jungtinės kartais apgaunantis net inteligentiją, tačiau esmeje
Valstybės niekuomet nepripažins”. yra utopiškas, kadangi idealiam lygybės Įgyvendinimui

Todėl straipsnyje keliamas klausimas, ar ir toliau visuomet sutrukdys žmogaus prigimtis. Antrasis ko- 
mūsų vyriausybė ves nūsileidimų politiką? munistinės ideologijos elementas, ryškus net nepažįs-

Išvadoje pasakoma, kad pataikavimas arba nusilei- tantiems komunizmo, tai klasinis žmonių suskirstymas
dimas Rusijai yra jai nusilenkimas. Ir tuo mes nieko ir klasinė neapykanta, reikalaujanti beveik fizinio pa-
neatsiekiame, bet tik susitepame rankas raudonojo fa- smerktųjų klasių sunaikinimo. Neapykanta kaip deganti
šizmo atliekamais kriminaliniais ir teroristiniais dar- benzino bačka: juo daugiau vandens, juo didesnė ugnis,
bais. , Iš klasinės neapykantos ne tik Sovietų Sąjungoje, bet

★ ir visur komunistuose gema ir neapykanta kitaip gal-
tvHll Raflimac Mlin Rnlcovilrii vojantiems žmonėms, kitoms politinėms partijoms, y-UDyilll» nuu DUneVIMĮ pač analistams, turintiems masėms žymiai gyveni-

Iš Berlyno pranešta, kad Lenkijos žydai bėga iš to raiškesnių idėjų, negu komunistai. Iš to viso komums-
miesto rusiškosios zonos į kitas zonas — amerikiečių, tams išplaukia ir reikalas tik patiems vadintis demo-
anglų ir prancūzų. Mat, jie bijo, kad rusai neišvežtų k raiškiausiais iš demokratiškiausių o visus kitus, ar
jų j komunistų dominuojamą Lenkiją. Jie iš ten pabė- tai būtų Italijoj, Prancūzijoj, ar net JAV, ^a^ti fa-
go ir nori vykti f, Palestiną. Žydų pabėgėlių vadai sa- Sietiniais šunimis”, “demokratijos išdavikais ir t.t.
ko: “ši kova turi būti vedama iki galo. Žydai turi save Jei pirmasis komunistų partijos ideologinis elementas
išsilaisvinti, šiam tikslui jie savo gyvybes rizikuos. kultūringų ir protingų žmonių rankose galėtų būti ne
visi žydai apleis Lenkiją. Nė vienas ten nepasiliks ’. bloga platforma bent eksperimentui, tai antrojo ideolo-

Reikia neužmiršti, kad prieš antrąjį pasaulio karą ginio elemento neišjungiamumas niekais paverstų visą
Lenkijoj gyveno apie trys milijonai žydų. Daug jų iš- reikalą anksčiau, negu būtų prieita bet kokių rezultatų.
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Vokiškojo imperia
lizmo atgarsiai

New York (LAIC) — Per 
sausio 4 Nurembergo tarp
tautinio teismo sesiją buvo 
skaitomi parodymai dviejų 
prūsiškojo imperializmo šu
lų — buv. Reicho Karo Mi- 
nisterio maršalo v. Blomber- 
go ir maršalo J. Blasko- 
witz. Abu vienbalsiai paro
do, kad tuoj po pirmoje pa
saulinio karo. vokiškoji val
dančioji viršūnėlė (pirmon 
eilėn kariškoji kasta) pasis
tatė už tikslą nusikratyti 
Versalės taikos sutarties 
nuostatų ir atstatyti Vokie
tijos teritorinį integralumą.

Kovoje už prarastų teri
torijų grąžinimą, pirmon ei
lėn, buvo statomas vadina
mas lenkų koridorius (Pa
mario ir Poznanijos plotai), 
toliau Saaro slėnis, remili- 
tarizacija Ruhro ir, paga
liau, Klaipėdos kraštas. Klai 
pėdos kraštui prisijungus 
prie Lietuvos, Vokietijos 
valdovai vis dažniaus pradė
jo minėti Lietuvą išvien su 
Lenkija, tuo pabrėždami 
Rytprūsiams iš abiejų pusių 
vis didinantį pavojų.

Į trumpą laiką “Rytprūsių 
problema’ ’ buvo .tiek išpūsta, 
kad sufanatizuotų vokiečių 
vaizduotėje ji virto pagrin
diniu kovos obalsiu Vokiety- 
bes sinonimu ir didžiausiu 
kariško entuziazmo akstinu. 
Nuo siūlo į adatą, pagaliau, 
buvo prieita prie 1939 m. 
kur lenkų koridoriaus ark
liuką bejodami, kariškai su
rikiuoti vokiečiai be ato
dairos metėsi į savo pasku
tinį “reisą”.

<ŠaLciuvi&i£-  ̂uitatytž------------------

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

■ " - f .....I I. .(įt

(Tęsinys)

Parvažiuodamas iš Kauno, 
mergaitės parsivežė gėlių 
diegų. Daug gėlių buvo čia 
iš pavasario Onos prisėta.
Dabar reikėjo jas prižiūrėti, 
palaistyti, kad gražiai aug
tų, sodo takus ir Marytės 
kampelį papuoštų. Tarnaitės 
ir šiaip visi, kas gyvas, ū- 
kyje užimti lauko darbais.
Prasidėjo darbymetė. Viso
kius sodo ir buto papuoši
mo darbus turėjo atlikti mer 
gaitės pačios. Ancdvi — ne
ištvermingos: pradėtas dar
bas greit joms nusibosta, ir, 
jį metę, eina į pavėsį pasi
kalbėti. Už tai visas darbas 
gulė ant Marytės pečių — 
ji buvo didelė estete, labai 
mėgo tvarką ir švarą. Be 
to, per egzaminus nebuvo 
laiko užsiimti savo rūbų ir 
baltinių sutvarkymu. Todėl 
dabar dirbo išsijuosusi.

Motiejaus atvažiavimas 
priminė Marytei dar vis ne
išrištąjį klausimą: katras 
jųdviejų? Ar gal nė vienas?

Po pasikalbėjimo su Vy
tautu ir su Ona gražus Vy- Petrapilį... Jį ten sutiksiu, 
tauto paveikslas Marytės geriau pažinsiu...

reikti} laiko, kad klausimai 
patys gautų sau atsakymą.

Tokiomis mintimis susi
mąsčiusi, rymojo Marytė 
ant stalelio savo kampely 
didelio išsikerojusio sodo 
gale. Tai Marytės mylima 
vieta. Ten ji mokėsi, dirbo 
ir šiaip mėgdavo pasislėpti 
nuo žmonių, užsidaryti sa
vyje, pasilikti tik su savo 
mintimis, kada jai būdavo 
noro pabūti vienai. Toks no
ras buvo ir dabar, kada Da
nutė nuėjo su Motiejumi.

Karšta diena ėjo į vaka
rą. Saulutė nebe taip kaiti
no, kaip vidudienį. Vėjelis 
maloniai glamonėjo vyšnių 
lapelius, po kuriais slėpėsi 
jau didelės, bet dar baltos 
vyšnių uogos. Kažkur tan
kiam medyje ciepsėjo, lizde
lyje maži paukštyčiai.

Pro sodą retkarčiais pra
važiuoja ir praeina pėsti 
žmonės iš bažnyčios. Mary
tė, atsirėmusi suolo, betiks
liai žiūrėjo į gaivią gamtą. 
Jo akys! Kaip giliai siekia 
jo žvilgsnis. Sielos gilumą 
pasiekia. Gal išvažiuosiu į

vaizduotėj pradėjo blykšti. 
Nemanė jį esant tokiu žmo
gumi, kaip Antanas, kurs 
nuskriaudė Oną, vis dėlto 
Vytautas nebeatrodė dabar 
tas išsvajotasai bernelis, 
kuo jis jai buvo anksčiau. 
Jos mintys labiau sustojo 
ties daktaru:

— Koks jis man buvo ge-

— Maryte, še, dar svečių 
turime! — šūktelėjo atei
nanti su daktaru Daunoru 
ir teismo kandidatu motina.

Daktaro atvykimas Mary
tei buvo netikėtas ir, gal 
būt, dėl to dar labiau ma
lonus. Ji išraudo, susimaišė 
ir atsikėlė svečių pasitikti.

šitoj gražioj gamtoj Ma-

Belgijoje Dar Yra 
Apie 2,000 Lietuviu 
Belaisviu

Patirta, kad iki šiol Bel
gijos belaisvių stovyklose y- 
ra apie 2,000 lietuvių karo. 
belaisviu, perkeltų į Belgi
ją iš šiaurinės Vokietijos. 
Visi lietuviai belaisviai pa
skirstyti keliose stovyklose. 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui išaiškinus sąlygas ir 
metodus, kuriais vokiečiai 
Lietuvoje vykdė “mobiliza
cijas” ir kaip didžioji dau
guma šių žmonių buvo su
gaudyta į Wehrmachtą ir 
pagelbinės vokiečių kariuo
menės dalis, atitinkami ka
riniai organai pažadėjo lie
tuvius belaisvius tuojau pat 
paleisti iš stovyklų, kaip 
tik Lietuvos Raudonasis 
Kryžius užtikrins tų žmo
nių globą už stovyklų: ri
bų. Dalies šių belaisvių va
karų Vokietijoje laukiama 
jau šiomis dienomis. Rau
donajam Kryžiui tarpinin
kaujant, belaisvių globa rū
pinsis visa lietuvių koloni
ja Vokietijoje. Kitose va
karinių sąjungininkų belais
vių stovyklose lietuvių skai
čius yra mažas.

ras. Kaip rūpinosi manimi, ryte daktarui pasirodė dar 
Jis ištikrųjų būtų man la- gražesnė, įdomesnė, negu 
bai geras gyvenimo draugas. Kaune.
Iš kur aš tą paėmiau, kad Ji su visa šeimyna priėmė 
Vytautas, o ne jis, man ar- daktarą Daunorą, kaip seną 
timesnis. Kiek aš aną tepa- draugą, paprastai ir širdin-
žįstu. O šį, beveik atstūmiau. 
Padariau jam nemalonumą, 
nedėkinga, negera mergaitė.

O prie to dar vienas ne
mažiau svarbus klausimas:

gai — ir jis jautėsi, kaip 
pas savus, labai jam arti
mus ir malonius žmones.

Netrukus susirinko visi. 
Ant stalo pasirodė skryne-

ji dar nenusistačiusi, ką stu- lė saldainių, vyrų; atsivežtųj? •_ __ ___Vir’oaVindijuos po vasarai.
Nuo visų tų protavimų ir

galvojimų Marytės nuotai
ka pablogėjo. Ji dar išvar
gusi nuo egzaminų, neturi 
jėgų nustatyti savo ateities 
gyvenimo kryptį. Be to, tam

iš Kauno ir lėkštė braškių, 
kurias mergaitės, lyg jaus
damos svečius, surinko nuo 
greta tysančių ežių. Atėjus 
vyriškiams, pasirodė, taip 
pat maloniai šnekučiavosi, 
ir tėvas.

TAUPYKITf JOSy ATLIEKAMUS CENTUS

Graži auka
Brus*els, Belgija. — Bel

gijos Karo šalpos Draugi
ja Amerikoj paskelbė, kad 
pastarojo karo metu Ameri
koj suaukota šimtas milionų 
dol. — pinigais ir daiktais— 
nukentėjusiems nuo karo 
belgams sušelpti.

IR DEKITE . Į

UN1VERSAL
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5.000.00

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

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

SeStadlenj iki -2-ros valandos po pietų.

_____ « 4
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
• laikų draugai, kurie, kaip ir 
jis pats yra garbingai pa- 

i liuosuoti iš kariuomenės, kad 
vėl galėtų tęsti ramų civilį 
gyvenimą.

Dar prieš išvykdamas į 
kariuomenę Jonas buvo uo
lus katalikiškos spaudos rė
mėjas. Jam išvykus kariuo
menėn, Jono mamytė taip 
j*at nuoširdžiai rėmė kata
likišką spaudą pati ir dar 
paragindavo ir kitus tą spau
dą skaityti.

“Stumble Inn” 1437 South 
49th Ct. (Cicero, III.) dabar 
tikrai gyvena džiaugsmo 
nuotaikoje. Jonas, nors žy
miai sumenkėjęs svoriu, bet

Džiaugiasi motina ir 
visi Jono draugai

Mūsų Tautos Didžioji 
Diena

jctingoji visuomenė prašo
ma atkreipti didžiausio dė
mesio ir dalyvauti šiame 
minėjime. Iškilmių tvarka 
bei programa bus paskelbta 
vėliau. , Laisvutė

Crpl. Jonas Budrick 
(Budreckis)

Crpl. Budrick (Bud jaugįaaį iabaį geraį įr malo-
reckis) iš uvęs anuome njaį patarnauja visiems sve- 
je virs trijų metų, laimin-1 čįam^
gai sugrįžo namo, pas savo '__________ __
motiną ir draugus. Džiau- . . v,
giasi netik motina, sesutė j(įJUn(ĮI6£IŲ D6IHGSIUI
(kurios vadovavo jo bizniui,
jam esant kariuomenėje). Moterų Sąjungos Chie. 
bet taip pat ir Jono draugai, apskrities metinis susirinki- 
kurių jisai turėjo nemažą mas įvyksta šį trečiadienį, 
skaičių. sausio 16 d., 7:30 vai. va-

Jonui teko daug karo per- ka™. Sv- Kryžiaus parap. 
gyvenimų matyti, bet visą sal®ie-
laiką išliko nesužeistas. Dar i Kuopų delegatės prašo- 
būdamas Vokietijoje ir j mos suvažiuoti ir imti da- 
Prancūzijoje. prisiuntė daug'iyVUmą jo veikime, nutari- 
visokių suvenyrų motinai ir' mU0se. Kuopos prašomos 
sesutei Stephanijai. bet dar pradėti verbuoti naujų na- 
didesnį skaičių parsigabeno I rių nes kaip žinot nuo pra 
pats parvažiuodamas namo. j (ižįos metų prasidėjo vajus, 
Beveik kiekvieną dieną vis į įr yra skiriamos dovanos 
atsilanko pas Joną jo karo į toms narėms, kurios gaus 

tam tikrą skaičių narių dėl 
piniginės dovanos.

ELEONORA
VASILIAUSKIENE

(po tėvais Šimkutė)
Mirė Sausio 13 d.. 1946 m., 

3 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.
• Gimė Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Peliksų, brolį Juozapų 
Šimkų ir kitas gimines.

Kūnas paSarvotas Antano Al. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
thuanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 16 d. iŠ koplyčios X:_0<) 
vai. ryto bus atlydita j šv. 
Jurgio parapijos bažnyč'ų. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už vellon&s sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Sūnus, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
tliony AI. Phillips, TeleTonas 
YAKds 4908.

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IK OUOS IŠBĖRIMAMS

Kenčiamieji nuo senu. atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip 
ku yra ramiai sėdėti. Ir 
nakties metu negalima gerai l»zi- 
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO oint- 
nient palengvi
nimui skuusmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties polis) ir 
pagelbės išgydyt 

senas, atda
ras ir skau
džias žaiz

das. Vartokite j) Irgi skaudleuui 
nudegimams, ftųfuj ir nutrūkimų 
prašalinlmul, ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimų. Al vėdina va
dinamų Athlete’s Koot degimų ir 
niežėjimų, sustabdo jo plėtimus), 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
■utrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstaučios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 1.73. U 3.00.

Siųskite Jūsų Monoy Orderi tie
siog j:—

LEGULO
1941 No. Putaaki Rd. 

Dept. I). Chicago 39, III.

Karts nuo karto pasigirs
ta skaudžių išgąstingų ir
vis naujų gandų apie Lietu- ________ ____
VOS likimą. Tas reiškia, kad 1 
priešai naudoja visokias PRANEŠIMAI 
priemones ją pulti ir jos 
laisvę pasmaugti amžinai.
Tuo tarpu iš Lietuvos pože
mio ateina balsai “gelbėki
te mus, dirbkite už mus, nes 
tik jūs esate vienintelė ir 
paskutinė mūsų viltis.

A. Poškienė, apskr. pirm.

Savymeilė yra pamatas, 
ant kurio išdygsta pavydas.

Taip mes turime budėti,' 
dirbti ir visokiais būdais ir 
progomis < ginti savo tėvų 
kraštą ir jo žmonių teises į 
laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Štai neseniai pra
leidę sėkmingą Amer. Lie
tuvių Kongresą, vėl ruošia
mės minėti didžiąją tautos 
dieną — Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tį. Ta proga, vėl apeliuosi
me į pasaulio sąžinę, vėl pa
reikšime savo troškimus ir 
reikalavimus mūsų šalies 
administracijai.* Tie troški
mai, reikalavimai ir rezo
liucijos tol plauks j Wash- 
ingtoną kol mūsų gimtoji 
šalis Lietuva nenusimes sve 
timos vergijos pančius.

Minėjimas įvyks vasario. 
17 d. 2 vai. popiet, toje pa
čioje vietoje kur ir perei
tais metais įvykof tai yra 
Amalgamated salėje. Visa 
mūsų lietuviškoji ir patri-

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

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ’

Marųuette Park. t— Mote
rų Sąjungos 67-ta kuopa tu
rės metinį susirinkimą mu
zikos kambaryje, antradie
nį, sausio 15 d. 7:30 vai. 
vakare. Bus vaišės ir nau
jos valdybos pagerbimas. 
Visos narės kviečiamos at
silankyti.

Riehard Heine, 6415 No. j 
Richmond St., tarnaudamas 
kariuomenėj, iš Vokietijos 
persiuntė namo tėvams do
vanų revolverį, kuriuo už
vakar jo motina persišovė. 
Nugabenta į ligoninę, sako
ma, randasi kritiškoj padė
ty.

NULIŪDIMO
'O'

VALANDOJE

KREIPKITfiS PRIE 
ANTHONY B.

B. A. LACHAHICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

PETKŲ
Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į M&sų Įstaigą!

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

Daigsto Lteiamą yro pilnai 
patenkint* teis smm tau-

karino* padtrhotM jiems
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų
Prie pirmos progos atvykit 

| mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: SEELEY MOS 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais 
7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN (IVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SARAU STEPIIENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMĄ

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

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLfiJAl
ŽENKLAI

štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
ši Firma suvirš 50 

metų tos pačios 
šeimos rankose.
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PER8ONAL1ZED MEMOB1ALS AT NO ADDITIONAL COSTI
Particular Peopte Prefer TROOST Productions. 

DI8TRIMUTOBS OF THB FAMOU8 MONTELLO GRANITE 
Mosi Ueauttfiu auti Eudartuu —- Stroneest and World’s Best.

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS

IZIDORIUS AUSIUKAIT1S
Gyveno 1900 S. Union Avė. Mirė Sausio 11 d., 1946 m.,

10:15 vai., ryte, sulaukus pusės amžiaus. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo iš Raseinių apskričio Jurbarko parapijos, Daunorių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: Sesers vaikus Juozapą 
Mažūnaitį jo žmoną Veroniką ir jų augintinius Joną ir 
Aldoną, Kotriną Simonavičienę ir jos šeimą, Petronėlę 
Pankauski-enę ir jos šeimą, Moniką Jakomienę ir jos šeimą ir 
Oną Daiorienė; pusbrolį Mykolą Auaiukaitį, giminaičius 
Kotriną Liepus, Mary Klave, Edward Char, Izidorių Stankų 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Laidotuvėms rūpinasi Juozapas ir Veronika Mažūnaičiai.
Kūnas pašarvotas namuose, 1612 S. 4Sth Ct. — Cicero 

III. Lait'Ltuvės įvyks trečiadienį, Sausio 16 d., 1946 m. Iš 
niurnų 8:30 vai., ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesers Vaikai, Pusbrolis ir Kitos Giminės.
Laidotuvių direktorius Al Vasoitis. Tel. Cicero 1003.

PETItO.Sfcl.fc VEKA STRODOMSKIENE
Gyveno adresu 3357 S. Morgan St., tel. YARds 6120.
Mirė Sausio 13d., 1946m., 4 vai. ryte, sulaukusi pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kvėdarnos par., 

Lcibantų kaimo. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: tris dukteris Vera ir žentą 

Carl Rciher; Fay ir žentą Cpl. Juozapą, U.S.M.C.,'.ir Retty; 
du sūnus lst Lt. Sandcr, U.S.A., ir Silyer; 3 anūkus Arlean, 
Roger Reiher ir Dennis Bendauskas; dėdę Pranciškų Urbiką; 
du pusbrolius Antaną ir brolienę Zofiją, ir Julius ir brolienę 
Loretta Urbikus; švogerį Juozapą Stock ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 

Lituaniea Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, Sausio 18d. Iš 
koplyčios 8-tą vai. ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnai. Žentai, Anūkai, Dėdė, Pusbro
liai ir visos kitos mūsų Giminės.

Laidotuvių direktorius Anthony M. Phillipą, tel. Yards 4908.

1 PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West Uth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

JOHN W. PACKANKIS
— THB UTMUANLAN MONUMENT MAN *-

H«mbw of tka UtbuaaMn Chunbzr of Conuneroe 
and Dartua-Glrėnaa Amartcan Lactoa Port Ko. 111

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehlU 3745

Automobiliu Trauaportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal
VALANDOS: Kaadien fik—9 vaL vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

Telefonas: CEDARCREST 6335

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 
Laiayette 0727

Koplyčios VELTUI Vi*w 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCU 
Patarnaujami 
dien ąir naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

J. UULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3578

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
___________ Tetepkone YARda 141»________

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.__________Phone YARda 9781

MAŽEIKA -ir- EVANAUSKAS
3319 LITU ANIC A AVĖ. Phone YARds 1138-3S

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

Phonea CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L. BUKAUSKAS
1W21 S. MHCM1GAN AVĖ. Tel PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
savi S. UTt’ANICA AVĖ. Phone YAKds 4908

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybė!
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Lietuvių vaikai

Dėkoja BAlFui už Kalėdų dovanas
DfcKA AMERIKIEČIŲ, LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ VAI

KAI PARYŽIUJE GALĖJO PAJUSTI KALĖDŲ 
DŽIAUGSMĄ.

Sausio 10 d. Bendrasis I
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas gavo laišką iš Pary
žiaus, kuriame dėkojama už 
paramą davusią galimybės 
surengti vargstantiems iš- 
vietintų lietuvių vaikučiams 
Kalėdų eglaitę ir padalinti 
dovanų. Laiške rašo: “Visų 
Paryžiuje esančių lietuvių 
pabėgėlių vaikučių vardu 
reiškiame gilią ir nuoširdžią 
padėką BALF’ui už paramą, 
kurios dėka, Kalėdų šven
čių proga buvo surengta 
Paryžiaus lietuvių pabėgė
lių vaikams eglutė su dova
nėlėmis. Tas užjūrio brolių 
tėviškas rūpestingumas sus
tiprino juos ir prablaivino 
mūsų mažųjų tremtinių pris
lėgtą ir skausmingą dvasinį 
pasauli.

Kalėdų Eglaitė Rengti Ko
misija :

O. Bačkienė !
O. Laskauskienė 
D. Railienė

St. Deksnienė
Be suteiktos paramos Pa

ryžiaus lietuvių vaikučiams, 
BALF’as pasirūpino, kad 
prieš Kalėdų šventės ir kiti 
Europoje gyvenantys lietu
viai bent šiek tiek jaustų 
Kalėdų nuotaiką. Italijos1 
lietuviams buvo pasiųsta 
2,500 svarų maisto produk
tų, kurie turėjo būti išdalin
ti švenčių išvakarėse. Mas-

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

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

Jr
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 

"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jnms 
Iš Mūšy Dirbtuves

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkčjų 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

................—...............— .

petho BALF skyriaus pas
tangomis, nusiusta 600 sva
rų maisto produktų Belgi- 
jon, kur yra nemažai varg
stančių lietuvių.

Be didesnės pagalbos dra
bužiais ir pinigais, BALF’as 
stengiasi aprūpinti Europoje 
gyvenančius išvietintus lie
tuvius siuntinėliais, maistu, 
vaistais ir kitais reikme- 
niais. BALF’o skyriai ir ko
operuojančios organizacijos 
prašomos ir toliau gelbėti 
šiame šalpos darbe. Neuž
mirškite BALF prašymo 
maisto pakietėliams, sporto 
įrankiams, žuvininkystės į- 
rankiams, vaikų žaislams, 
mezginiams ir kitiems.

Britai stato didelį 
laivyną

London. — London Eve- 
ning News paskelbė, kad 
šiuo metu britai vykdo di
delio laivyno statybos pro
gramą. 30 lėktuvnešių, sa
koma, bus gatavi bėgiu ke
lių mėnesių. Vienas tų lėk
tuvnešių bus milžinas — 
45.000 tonų.

“Vargšai” britai. Ameri
koj ubagauja bilionų pasko
los, o tuo tarpu namie sta
tosi didelį laivyną.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

MARCH OF D1MES PLAKATŲ MODELIS

Donald Anderson, iš Princeville, Ore., 6 metų amžiaus, 
ištiktas vaikų paralyžiaus, buvo modeliu piešėjui plakato 
vajui aukų kovai su tąja baisia vaikų liga. Vajus dabar 
eina visoje Amerikoj. (Acme-Draugas telephoto)

Vajus kovai su 
vaiku paralyžium

Dabartiniu metu visam 
krašte eina vajus (March of 
Dimes) aukų kovai su vaikų 
paralyžium. Cook apskričiai 
kvota nustatyta $500.000. 
Visos surinktos aukos eina 
National Fundation for In- 
fantile Paralysis.

Praeitis yra kiekvienc 
tautos gyvybės pamatas.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

fNKSTŲ. POSLfiS. SOCIALfiS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes Jau pakalbėjome tfikstančlams 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD 
08. KRAUJO. I.IAUKU. IR PRIVATI 
NIŲ LIGŲ. (lydome ėlapinlmo kanale 
ouneralavlmus, nutekėjimus, pertenku 
vertimą, turtinti pūslę, nuolatini kėllmą- 
sl nakčia IS lovos.
FIZINE m FLVOROSKOPIftKA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠGYDOMA MU«U SAUGIU MKTODU 

BB OPKBACOOS
X-RAY EGZAMINACIJA

BB SKAUSMO
BE PIOVIMO. BE DEGINIMO. 

Didžiumoje atvėJu palengvina nuo S 
Iki (S dienų laikotarpyje.

Gydymo kaltai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 
KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 

DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—Beitame Aukite
VALANDOS: Nul 1 ryto Iki 8 Vakaro 

8ekmadlentats nuo 10 Iki 1.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES 

BRANDES 
RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“1.1,'tuvlSkMžydukas"

OlKNKAJSTlM ftttSimį, rfnCKOO, trTTNOTS

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS

Įvairios... Įdomios

ŽINIOS• •

Ant griuvėsiu dygsta 
krautuvės

Varšuva, LenKija. — Pra
nešama, kad ant miesto griu 
vėsių jau įsisteigė arti tūk
stančio naujų krautuvių.

Alaskoj žemė drebėjo
Washington, D. C. — 

Georgetovvn Universiteto 
seimologistai paskelbė, kad 
sausio 12 d. buvo “stiprus” 
žemės drebėjimas Alaskoj.

Amerikos teisingumas
• Osaka, Japonija. — U. S. 
karo teismas nuteisė mirti 
vieną Amerikos kareivį, ku
ris nužudė du japonus. Ka
reivio vardas neskelbiamas.

Moteris be galvos
Saratoga Springs, N. Y. —

Prieš kelias dienas dingusią 
20 metų amžiaus Louise de 
Chants šiomis dienomis po
licija rado be galvos, be 
rankų ir be vienos kojos pu
siau įkastą į žemę. Pradėta 
stropus ieškojimas piktada
rio.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Vagystės, plėšimai
Naktį iš šeštadienio į 

sekmadienį ir iš sekmadie
nio į pirmadienį policijai ra
portuota visa eilė vagysčių 
ir apiplėšimų. Daugiausiai 
apiplėšta namų, automobilių. 
Pavogta ir keletas automo
bilių. Keletas moterų nete
ko rankinukų (purse), ku
riuos plėšikai ištraukė iš jų 
rankų.

Visiems visur reikia dau
giau atsargumo. Pastačius 
automobilių reikia nepa
miršti jo užrakinti. Moterys 
ypatingai įspėjamos nesineš- 
ti rankinukų po pažastim, iš 
kur labai lengva plėšikams 
juos pagrobti. Visuomet rei
kia rankinuką laikyti taip, 
kad jo dirželis būtų ant ran
kos. Išeinant iš namų, vidu
je reikia palikti šviesą. Kai 
bus daugiau atsargumo, 
mažiau bus vagysčių, api
plėšimų.

Tiria pyrago paslaptį
Praeitą šeštadienį darbi

ninkai turėjo išimti Wash- 
burne Trade School, prie 

j Sedgewick ir Division, lan- 
Įgą, kad atsargiai išnešus 
lauk paslaptingą ryšulį, ku
riame pasirodė esąs vestuvi
nis pyragas. Jis troku nu
vestas į Wo.mens Athletic 
Club, 626 N, Michigan Avė., 
kur ‘vyko Board of Educa- 
tion prezidento James B. 
McCahey dukters Anitos ves 
tuvės su Winton Schoon- 
maker Gray, iš Buhl, Idaho.

Dabar yra susidomėjusių, 
kas įsakė visuomenės įstai
goj — mokykloj iškepti pri
vačioms vestuvėms tokį py
ragą. Mokyklos direktorius 
Martin Brauna, Jr., sakos 
nieko apie tai nežinąs.

Trys šeimos žuvo
Ant kryžkelio 66 ir 24 

susidūrime dviejų automo
bilių žuvo trys nariai Maria 

! Stachel šeimos, iš Wilmete. 
Kitu automobiliu važiavo 

j protestonų dvasiškis iš Peo- 
ria, III., su žmona ir vaikais 

i lengvai sužeisti.

Visaip ieško darbo
žmonės dabar vartoja 

keisčiausį būdą suradimui 
sau darbo. Keisčiausį iki 
šiol būdą sugalvojo vienas 
kareivis iš Philadelphia, Pa., 
Jis pasidarė didelę nuo gal-į 
vos iki kojų iškabą, didelė
mis raidėmis parašė: “I 
need job. Ex-soldier Joe”, į 
persikabino per pečius ir 
pradėjo vaikščioti gatvėmis. 
Nesakoma, ar jis tuo būdu 
gavo darbą.

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

SIXTIAH A
Trade Mark Reg. U.S. Pat. Off. 
DEL SUAUGUSIU IR VAIKU

Šlitiniu Mentėje Nėru Narkotiką 
Nei Nnndinrą val.tii.

HIXTIANA montls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai .— rheumattSkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojise, Ran
kose, Sąnariuose, Krūtines, Ger
klės. Raumenų Lumbago, Soiatl- 
ca, .Neuralgijos lft priežasties 
skersvėjo ir suSallmo. Mtinlmo, 
Skaudančių Raumenų, Mažų 
Bronchial Nesmagumų nuo Šalčio, 
Pūslių, Spuogų. Vočių, Degančių 
ir pavargusių Kojų, Mažų Apde
ginau Ir žaizdų.

Rlstlnnn Mostls pąrnlduoda po J! 00 
ii dideli pilną stiklini puoduką. Siųskit 
JO«ų pinigus tiesios l —

SIXTIANA OINTMENT CO.
2319 W. Charlenton Street 

Chicago 47, UI.
SEATIANA MOSTYS vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje ir Europoje.

Degnen’ai išvyko 
poilsio

James E. Degnan su žmo
na ir 10 metų dukterim Be- 
tty išvyko į Worcester, 
Mass., poilsio pas savo gi
mines ir pažįstamus.

Policija nesiliauja ieško
jus baisaus žmogžudžio, 
prieš savaitę pagrobusio ir 
nužudžiusio jų jaunesnę duk
terį Suzanne. Dabar ieško
ma vieno kaimyno, kuris, sa
koma, kadaise užkabinėjęs 
12-kos metų mergaitę.

Kiek žuvo parkuose
G. T Donoghue, Chicago 

Parkų Viršininkas, paskel
bė, kad 1945 m. Chicago 
parkų bulvaruose žuvo 68 
asmenys. (1944 m. žuvo 55). 
Viršininkas sako, kad nelai
mės padaugėjo dėl pačių 
žmonių neatsargumo perei
nant skersai bulvaro bet ku
rioje vietoj, nepaisant sli
daus kelio ir t. p.

Belaisviu vertė
Ft. Sheridan komandantas 

brigados generolas John T. 
Pierce praneša, kad vokie
čių belaisviai čia per 1945 
metus atliko darbo vertės 
aštuonių milionų dol. Belais
viams už darbą buvo atly
ginama.

Oi tie ginklai
namuose

Lewis Scherer, 11 metų, ir 
jo brolis Anthony, 15 metų, 
likę vieni namie pasiėmė tė
vo revolverį. Beegzaminuo- 
jant, revolveris iššovė ir 
kluka perėjo per Lewis šir
dį. Grįžę namo tėvai račTo 
vaiko lavoną.

Nepavyko apiplėšti
I Du plėšikai, surišę Ber- 
I wyn teatro dženitorius, ke
letą valandų darbavos, kad 
atidaryti geležinę dėžę. Vi
sos jų pastangos tačiau bu
vo veltui. Nieko nepešę pa
bėgo.

Rytojaus drabužiai
New York, N. Y. — Įvy

kusiam čia American Assn. 
of Textile Chemists and Co- 
lorists suvažiavime išaiš
kinta rytojaus drabužiai, ku
rie būsią tikrai nepaprasti, 
būtent nesiraukšlės, nesi
trauks ir nesilps. Kitaip sa
kant, drabužis visą laiką, 
kaip ilgai jį nešiosi dėvėsi, 
bus toks pats, kokį pirksi. 
Nepasakyta tiktai, ar jis ir 
nesusiteps, kad jo nereiktų

Į nešti pas “klynerį”.
Audeklas tokiems drabu

žiams, sakoma, bus sukom
binuotas iš rayon, bovelnos, 
šilko ir palastic’o. Pastara
sis elementas ir padarys to
kį nepaprastą drabužį. Pa
gyvensim, pamatysim.

Kitur taip esti
Dalias, Texas. — Preston 

Mangum, miesto advokatas, 
radęs apskrities kriminalio 
teismo teisėją J. B. Brown 
vienam restorane valgant 
pietus, pareiškė kad vienas 
jo klijentas neteisėtai įkalin
tas. Teisėjas čia pat paėmė 
poperinę servetėlę (napkin), 
parašė ant jos “writ of ha- 
beas corpus” ir įteikė advo
katui.

Antradienis, saus. 15, 1946

X ‘‘Draugo’’ metinio kon
certo, vasario 10 d., St. Ag
nės Auditorium, tikietų par
davimo lenktynės kolonijo
se jau prasideda. Daugiau
siai pardavusiems tikietų 
bus duodamos tam tikros 
dovanos.

X Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities choro repeti
cija įvyks šį vakarą, sausio 
15, 8 vai., West Side Hali, 
(mažojoj salėj), 2344 West 
23rd Place. Visi choristai ir 
norintieji įsirašyti kviečia
mi atsilankyti. Choro vedė
ju yra jaunas muzikas Leo. 
Šimutis, Jr.

X Marinas Jonas Čepanis, 
iš Brighton Park, grįžęs iš 
karo sūkurio Pacifiko salo
se, palinksmino ne tik tė
vus, bet taipgi ir Cicero vei
kėjus Adolfą ir Oną Baliu
kus, ' ypatingai jų dukterį 
Melaniją. Jonas pasižymėjo 
geru kariu, yra vilties, kad 
bus geras žentas, vyras ir 
namų šeimininkas.

X Baltrus Aleksandravi
čius, kilęs iš Babraninkų 
km., Simno vai., Alytaus 
aps., į Jungtines Amerikos 
Valstybes išvykęs dar prieš 
aną Didįjį Karą. Jei norėtų 
šį-tą sužinoti apie savo gi
mines, gali rašyti laišką to
kiu adresu: P. Vittore Gi
džiūnas, O.F.M., Via Meru- 
lana 124, Roma, Italia.

X Petras Girdžius, Coast 
Guard 2zc, sugrįžęs namo 
šventėms pradžiugino savo 
tėvus Petrą ir Oną, gyv. 2460 
W. 45 PI., o praeitą šešta
dienį pradžiugino ir savo su
žieduotinę, taipgi iš Brigh
ton Park, Della Zagajewski, 
apdovancdamas ją deiman
tiniu žiedu. Petras ryt grįž
ta į Seattle, Wash, bet tiki
si už mėnesio būti paliuo- 
suotas iš tarnybos.

X Joe Banoch (Bancevi- 
čius), sūnus ristiko, “dra- 
piežno dzūko’’, šiuo metu 
yra vienas pirmaeilių risti- 
kų lietuvių tarpe ir smar
kiai kyla prie ristikų čem- 
pijonato. Praeitą penktadie
nį Falcon Auditorium jis 
nugalėjo vikrų ir stiprų ris- 
tiką — negrą “prince Sika”. 
Prcmotorium tų ristynių y- 
ra Kari Pojello (Požėla).

X Brighton Parke šiuo 
metu serga: Kriaučiūnienėj 
4340 S. Fairfield Avė.; Ap- 
šeliauskienė išvežta į ligo
ninę ir Miežienė, 4344 So* 
Washtenaw Avė. Visos yra 
nuoširdžios ARD rėmėjos. 
~X Ieva Bitinlene, iš West 

Side, šiomis dienomis sun
kiai susirgo. Prieš kiek lai
ko jos vyras buvo išvežtas 
į ligoninę. Dabar jau grįžo 
namo.

X Antanina švilpavskie- 
nė, adr. 103 No. 20th Avė., 
Melrose Park, žymi veikėja 
šiuo laiku nesveikauja. Ne
tikėtai nuvykus, radom at
gulusią lovoj. Ją lanko jos 
mylima draugė Morta Janu
šauskienė, sūnus ^Juozas, iš 
Maywood, III., ir kiti. A. 
Svilpauskienė plačiai žinoma 
ir čikagiečiams, nes jos gra
žūs darbai katalikiškose or
ganizacijose praeityje tai 
liudija. Gaila žymios veikė
jos, bet tikimės, kad Dievas 
jos neapleis, sustiprės, ir 
vėl tęs gražią darbuotę.


