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STALINAS POSEDZfAUTA' VILNIUJ; 
LIETUVIAI TURI BALSUOT UŽ RUSUS
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Pranešimas).

Vilniuje sausio 8 d. dra
mos teatro rūmuose įvyko 
didelis priešrinkiminis mi
tingas, kuriame dalyvavo 
daug visuomenės veikėjų, 
mokslininkų, karių ir dar
bininkų.

Pakvietė Staliną 
Pirmininkauti

Salė buvo išdekoruota 
raudonom vėliavom, o sce
nos vidury buvo pakabin
tas didelis Stalino portre
tas.

Mitingą atidarė profeso
rius Kostas Korsakas. Be 
sovietų himno buvo sugro
tas ir lietuvių himnas. Vė
liau to paties Korsako pa
siūlymu buvo sudarytas mi
tingo garbės prezidiumas, 
kurin buvo pakviestas pir
mininkauti Stalinas!

Po jo atvaizdu buvo pa
likta tuščia kėdė ir nevie
nas kalbėtojas kreipdama
sis Į( tą tuščią kėdę sakė 
panegirikos kalbas Stali
nui., Kaip visa tai juokinga. 
Kiek toli nuėjo tas lanks
tymasis. Nejaugi nebėra nei* 
truputis lietuviško išdidu
mo?

Bet nėra ko stebėtis. Sa
lėje daugiau buvo rusų, nei 
lietuvių. O ir tie lietuviai, 
kurie buvo su jais, anot Ku
dirkos žodžių, už aukso 
šaukštą, už gerą šiltą vietą 
pardavė savo idėjas, savo 
įsitikinimus.

O Kada Balsuosime 
Už Lietuvius? 

Daugelis kalbėtojų, tarp 
kurių žymesnieji buvo: Dau 
guvietis, Katilius, Srolys, 
Andžejauskas,

kurie
sovie-
dabar

lietu-

” ir Alek^ejevas, pasisakė už 
tai, kad visi lietuviai turi 
balsuoti už Stalino, Molo
tovo, Vorošilovo, Kalinino 
ir kitų sovietų vadų kandi
datus.

Net tie lietuviai, 
jau buvo susižavėję 

^tiškomis idėjomis, 
šaiposi ir klausia:

—O kada mes už 
vius balsuosime?

Lietuviams sąrašuose nė
ra vietos. Jei ir yra koks 
įtrauktas į sąrašus, tai jis 

^Pstovi dešimtoj ar penkiolik
toj vietoj ir jam maža tėra 
vilties patekti į Tarybą.

Panašaus pobūdžio mitin
gai dabar vyksta visoj Lie- 

^tuvoj. Ukmergiškiai buvo 
®<iek “drąsesni” ir į tarybų 

rinkimus pasiūlė Paleckio ir 
Gedvilos kandidatūras.

Vyt. Arūnas.

Churchill Įspėjo AnglusA ‘ Beveik visur kalnuotuo
se. neramiuose, nesveikai 
suorganizuotuose karinguo
se Balkanuose komunistai 
gavo ar kas kart įgauna 
diktatūrinę valdžią. Tai ne
reiškia, kad komunizmas įr 

^sikūrė visur ar kad jis ten
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dar įsikurs. Karo nuterio- 
tuose kraštuose kelis mėne
sius turi būti viena autori- 1 
tetyvi valdžia, nes priešin- j 
gai būtų anarchija ir būtų 
neprotinga prašyti ir laukti j 
betarpiško ir greito britų 
ar amerikiečių demokratinių 
sąlygų įvedimo.

“Tačiau mes turime žino- ! 
ti ir išsiaiškinti, kur mes 
esame. Dabar milijonų kuk
lių, nusižeminusių Europos 
šeimų svarbiausias rūpestis 
yra baimė dėl savo gyvybės 
Šeima vakare gali susirink
ti prie židinio, džiaugtis sa
vo darbo vaisiais, kai stai
ga bildesys į duris ir sun- į 
kiai ginkluotas policininkas, 
įeina, Gali būti, kad tėvas 
ar sūnus bus išvešt.as tam
son. ir niekas nežinos, ar 
grįš jis kada ir koks jo li
kimas.

“Laisvė nuo baimės bū
davo aiškinama, lyg tai lai
svė nuo užpuolimo. Ne to
kia baimė siaučia šiąnakt 
Europos šeimose. Jos bijosi 
policininko bildesio į duris. 
Tai mirties baimė, asmens 
laisvės, pagrindinių žmo
gaus teisių griovimo baimė, 
prieš kurią dreba daugelio 
Europos kraštų tautos.

“Demokratija dabar yra 
tokiame bandyme, kokiame 
ji niekuomet nėra buvusi. 
Mes turime ją išlaikyti vi
su savo budrumu, visomis 
širdimis ir visų mūsų ne
nuilstama ir neišsemiama 
energija. Savo užsienių; po
litiką veskime teisingai, nuo 
latiniame laisvės ženkle.”

šituos žodžius pasakė 
Anglijos opozicijos vadas 
Churchillis, žmogus išvedęs

Maždaug 30,000 Interna
tional Harvester Co. darbii- 
ninkų, CIO unijos narių, 

Michailovas ' Didž. Britaniją laimėtoja iš i vakar sustreikavo 11-je fab-
mirtinų pavojų — pasakė«rikų Illinois, Indiana, Iowa 
tuomet, kai jau ginklai Eu- į įr New York valstybėse.
ropoję buvo sudėti. V.Č.

Užbaigė Homma Bylą
MANILA, sausio 21. — 

Prokurorai baigė bylą prieš 
japonų generolą homma, 
“mirties eisenos” koman- 
dierių, po Marojo Achilles 
Tisdale liūdymo, kad ame
rikiečiai turėjo tiek vežimų, 
kad tas priverstinas belais
vių pėsčias varymas buvo 
visai nereikalingas.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Nevv Yorko transporto darbininkų viršininkas Quill 

sakė prašys unijos prašalinti streiko gręsmę.
—Vienuolika asmenų buvo vakar sužeista dviem gatv- 

ėkriams susikūlus prie 51st ir Central Park avė., Chica- 
goje. Sužeistieji nuvežti į ligonines.

—Devyniolika laivų vakar parvežė kitus 17,000 karo 
veteranų iš Europos ir Pacifiko frontų.

—Westingrouse, GE, ir unijų atstovai šiandien sueis 
su valdžios žmonėmis Washingtone svarstyti streiką.

—Senato teisių komitetas vakar rekomendavo ištirti 
armijos ir laivyno teismų sistemą ir nuteisimus.

—Atsilygindama už Irano klausimo iškėlimą, Rusijos 
UNO delegacija vakar prašė apsaugos tarybą ištirti poli
tinę suirutę Graikijoje ir Javoje, kur vis dar tebestovi 
Anglijos karių daliniai. ųų shrd d dw

‘CONSTELLATION’ LĖKTUVAI NUVES KARDINOLUS ROMON

|I|gS!i|f

Lėktuvai, kurie nuveš keturis Amerikos Arkivyskupus į Romą pakėlimui j Kardinolus vasa
rio mėnesy, bus du atsižymėjusi ųLockheed “Constedlation” lėktuvai, pradėdami reguliares 
keliones tarp Amerikos ir Romos. Arkivyskupai John J. Glennon (kairėje) ir Francis J. Spel- 
lman skris kartu vienam lėktuve, o Arkivyskupai Edward Mooney (antras iš kairės) ir Sa- 

(NC-Draugas nuotraukos.)

* :

muel A. Stritch (antras iš dešinės) skris kartu antruoju.

Didžiausias Streikas U. S. Istorijoj 
Uždarė Beveik Visas Plieno liejyklas

Didžiausiam ir reikšmin- ., 2,
ginusiam darbininkų streike UZ?ar3'S ,.daUB’“
Amerikos istorijoje, 750,000 negal8s VeU“
CIO plieno darbininkų va
kar sustreikavo dėl aukš
tesnių algų.

Streikas uždarė apie 1,- 
300 liejyklų visame krašte,
ir jeigu bent kiek ilgiau už- darbininkų.

30,000 Harvester Darbininkų Išėjo

Streikui prasidėjus, U.S. 
faktui tyrimo taryba pra
dėjo posėdžius visą reikalą 
apsvarstyti. Darbininkai

U. S. Gali Perimti Visas Skerdyklas
Kraštui artinantis prie 

visiško mėsos netekimo, va
kar pasirpdė ženklų, kad 
valdžia gali perimti sustrei
kuotąsias skerdyklas. Fak
tų tyrimo komisija šiandien

ti be plieno.
Dėl šio ir kelių mažesnių 

streikų prasidėjusių vakar, 
visoj Amerikoj dabar strei
kuoja maždaug 1,650.000

streikuoja prispaudimui ben 
drovės, kad atsakytų į uni
jos 30 nuošimčių algų pakė
limo reikalavimą.

Streikas palietė 15,000 
darbininkų fabrikuose Chi- 
cagoje—twine, tractor, Mc- 
Cormick, Deering ir West 
Pullman.

pradės svarstyti ginčą tar
pe skerdyklų ir darbininkų, 
bet turi iki vasario 16 d. 
savo raporto patiekimui.

Dėl maisto stokos rimtu
mo, CIO viršininkai sakė 
jie pasiūlys darbininkui su
streikuotoms skerdykloms, 
jeigu jos apsiima dirbti be 
pelno, kitaip unija rems 
mažąsias skerdyklas ir duos 
joms darbininkų.

KALENDORIUS
Sausio 22 d.: Šv. Anas

tazas ir Šv. Vincentas; se
novės: Vingaudas ir Skais
tė.

Sausio 23 d.:* šv. Rai
mundas Ir švč. P. Marijos 
Sužlcdotuvės: senovės: Va- 
damaras ir Tautvilė.

Giedra.
ORAS
Iš lėto atšils.

O

Grumtynės Penkiose
Provincijose Kinijoje
CHUNGKING, sausio 21. 

—Šios dienos raportai mi
nėjo kautynes penkiose šiau 
rėš Kinijos provincijose, 
Suiyan, Hopei, Honan, Sha- 
nsi ir Kiangsu—savaitę po 
paliaubų sutarties nustaty
to laiko civilinio karo bai
gimui.

Abi pusės — centralinė 
vyriausybė ir komunistai— 
kaltina viena kitą atsako
mybe už kovas.

Siuntė Karius Prieš 
Maištininkus Graikijoje

ATĖNAI, sausio 21. — 
Graikijos motorizuotos ka
riuomenės daliniai šiandien 
suvažiavo į Peloponnesus, 
kur Messina ir Laconia pro
vincijose buvo paskelbtas 
karo stovis pasėkoje politi
nių riaušių, kurios sakyta 

i kainavo 10 gyvybių.
Atėnuose ramu po polici

jos veiksmų prieš visas ša
kas uždraustos dešiniųjų 
“EXE” organizacijos. Ro
jalistai buvo pradėję riau
šes sostinės gatvėse.

UNO Nutarė Sudaryti
Komisija Atomu Jėgai
LONDONAS, sausio 21.— 

Jungtinių Tautų susirinki
mo politinė ir apsaugos ta
ryba šiandien nubalsavo į- 
steigti specialę komisiją su- 
formuliuoti planus atomi
nės jėgos kontroliavimui.

Irano Premjeras Dėl 
Ginčo Atsistatydino

TEHRANAS, saus. 21.—
Premjeras Ibrahim Hakimi 
vakar naktį atsistatydino, 
pareikšdamas kad jo pas
tangos derėtis su rusais dėl 
Azerbaidžano buvo veltui.

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abruham Lincoln

VoL XXX

Sakė 'Turi Būti Taika Pramonėje'; 
1947 m. Biudžetas Bilijonai

WASHINGTON, saus. 21. 
—Prez. Trumanas šiandien 
prašė Kongresą remti pla
čią programą, kuri, jis sa
kė, padidins gamybą že
miau kainuojančių dalykų 
pagaminamų geriau apmo
kamų darbininkų. Preziden 
tas taip pat perspėjo, kad 
“vienybės trukdytojų bal
sai.. garsiai šaukiąs... ne 
turi įsigalėti.”

Savo 25,000 žodžių prane
šime, Prezidentas pareiškė 
optimizmą dėl prekybos ir 
darbų potencialybių, ir iš 
naujo įspėjo prieš infliaci
ją bei susirūpinimą dėl “di
delių streikų.”
Nemažins Taksi) Šiuo Metu

Savo biudžete Preziden
tas nustatė $35,760,000,000 
—tik $4,347,000,000 virš 
numatytų įeigų—išlaidoms 
vieniems metams pradedant 
liepos 1 d. Pasinaudojant 
iždo perteklių, p. Truman 
pareiškė, bus galima pirmą 
kartą per 17 metų sumažin
ti vidaus paskolą, tačiau, 
jis šiuo laiku negalįs reko
menduoti tolimesnių taksų 
sumažinimų.

Prezidentas pabrėžė, kad 
darbininkai ir darbdaviai 
turi išmokti sugyventi ir 
susitarti, kadangi tai yra

Raudonieji Prancūzai Bando Išrinkti 
Komunistą Prancūzijos Prezidentu

PARYŽIUS, sausio 21.— 
Komunistų partija šiandien 
pradėjo vajų tikslu paskirti 
komunistą Gen. De Gaulle 
įpėdiniu, ir tam tikslui sta
to Maurice Thorez, Mask
voj išlavintą komunistų va
dą.

Gen. De Gaulle vakar 
naktį atsistatydino po ka
bineto krizės, kilusios dėl 
ginčo apie sumažinimą biu
džeto Prancūzijos kariuo
menei.
Gal| Nepriimti Rezignacijos

Kiti raportai sakė Pran

U.S. Užėmė 394 Karo 
Fabrikus Japonijoje

T O K Y O, sausio 21. — 
Karo fabrikai, kurie priruo
šė Japoniją karui, buvo 
šiandien užimti ir padėti po 
sargyba pildant įsakymo 
generolo MacArthur, kuris 
nurodė, jog didžiuma tų 
’imoniųi teks alijantams kai
po reparacijos.

Alijantų komanda perė
mė 394 japonų lėktuvų fab
rikus, armijos ir laivyno 
arsenalus ir karo laborato
rijas. MacArthur atšaukė 
anksčiau duotus leidimus 
pertvarkyti fabrikus taikos 
gamybai, nebent tokie įren
gimai yra “tuoj ir būtinai 
reikalingi civilinei ekonomi
jai.”

didžiausios svarbos sociali
niai ir ekonominiai reikalai.

Gal Bus Reikalinga 
Pratęsti Draftą

Ponas Truman rekomen
davo palaikyti armijos-lai- 
vyno jėgą 2,000,000 vyrų 
aukštyje šiais metais, ir sa
kė jeigu savanorių skaičius 
nebus pakankamas, bus rei
kalinga pratęsti vyrų draf- 
tavimą, kuris išsibaigia ge
gužės 16 d.
Užsienio Politika Remiasi

Teisingumu ir Taika
Papildymas savo pirmes- 

nius užsienio politikos pa
reiškimus, Prezidentas sakė 
Amerikos taikos politika 
turi būti pagrįsta “teisin
gumu tiek pat kiek ant jė
gos.”

Tarpe kitko, p. Trumanas 
sakė net stipriausių tautų 
rėmimas negali užtikrinti 
taikos jeigu nebus pasiry
žimo teikti teisingumą vi
soms tautoms.

Patiekė 26 Punktų 
Programą

Prezidentas patiekė Kon
gresui 26 punktų programą, 
ir prašė jį remti, kad tuo 
skubiai padėti pasaulinei 
taikai ir Amerikos rekon- 
versijai.

cūzijos valdžia gali nepri
imti De Gaulle atsistatydi
nimą ir pavesti jam toliau 
tvarkyti Prancūziją.

De Gaulle pareiškė, kad 
jis skaito atlikęs savo dar
bą “vedimui krašto į išlais
vinimą, pergalę ir suvere
nitetą,” ir išvyko i§ Pary
žiaus.

Pasitarę su MRP (popu
listų respublikonų) partijos 
atstovais, komunistai prane
šė jie reikalaus, kad Thorez 
būtų išrinktas laikinuoju 
prezidentu.

UAW Kalba su Ford: 
GM Laikas Išsibaigė

DETROIT, sausio 21. — 
CIO automobilių darbininkų 
unija šiandien suėjo su 
Ford Motor Co. viršininkais 
tartis dėl skirtumo bendro
vės siūlymo 17Vfe centų va
landai pakėlimo ir unijos 
reikalaujamo ir Prez. Tru- 

| mano paskirtos tarybos re
komenduoto 18’/t centų pa
kėlimo. CIO taip pat susi
tarė su Chrysler Corp. dėl 
tolimespių derybų.

Unijos viršininkai pakar
tojo savo pasiryžimą grįžti 
i 30 nuošimčių pakėlimo 
reikalavimą iš General Mo
tors, jeigu General Motors 
nieko nepasiūlys pirm vi
durnakčio.
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Klausimai Ir Atsakymai
KI. — Skaitytojas klau- klausia ar tiesa, kad karo 

šia, ar karininkai taipgi gaU invalidai (disabled), kurie 
na iš kariuomenės paleidi- gauną pensiją negali gauti 
mo atlyginimą (mustering nedarbo (unemployment) at 
out pay)? lyginimo?

Ats. — Karininkai žemiau Ats. — Ne. Jūsų gauna- 
kapitono laipsnio gauna, ki- ma pensija neatima ir ne- 
ti ne.

Lietuviu belaisviu 
stovykla

dirbystčs kursus. anglų, 
prancūzų, vokiečių ir tusų 
kalbų kursus. Tačiau švieti
mo darbą trukdo kvalifi- 

New York (LAIC) — Že- k uotų mokytojų stoka ir
ielhelme. Belgijoje, yra vie- mokslo priemonių trūku
mą iš didžiausių lietuvių ka- mas. Belaisviai lietuviai 

belaisvių stovyklų. Ją kreipiasi į lietuvius, gyve- 
neseniai ap’ankė Belgijoje rančius laisvėje, užsienyje, 
ryvenantis lietuvis, kunigas i įr prašo jiems pdaėti:

3. Maldaknygių lietuvių Jei kuomet nors kam ką SKAITYKITE “DRAUGĄ! 
kalboje. Šv. Rašto. Naujojo skolini, tai skolink pinigų, UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Kl. — Kariuomenės slau
gės motina klausia, kodėl 
“Wac corporal” motina gau
na didesnį atlyginimą, negu 
ji- *

Ats. — Jūsų duktė yra 
karininko (cfficers) laips- 
nio, dėlto ji negali gauti šei-

liečia jūsų kitus nedarbo at
lyginimus.

Kl. — Veteranas prane
ša, kad jis buvo padaręs žy
gius, kad jo motina gautų

J, Danauskas Ten jis rado 
25 karininkus ir 1.749 pus
karininkius ir kareivius. Be
laisvių būklė prasta:

1. Apie 30'? belaisvių ne-

1. Vadovėliais, mokymo 
priemonėmis ir knygomis 
pasiskaitymui. Norėtų gauti 
anglų kalbos vadovėlių, o 
taipgi vadovėlių mokantiems 
prancūziškai^ vokiškai, rusi
škai ar lenkiškai. Taip pat į-

Testamento. rąžančių, pa
veikslėlių ir t. t.

4. Dangos reikmenimis 
ypač baltiniais.

5. Vienas didžiausių troš
kimų būtų gauti tabako ir 
maisto.

Viską galima siųsti arba 
per BAL.F, arba lietuvio ku
nigo adresu: L’Abbe J. Da
nauskas, 2 Rue Chant d’Oi- 
seau, WOLUME-St.-Pierre, 
Bruzelles. Belgium.

USA Paštas į Belgiją pri
ima iki 11 sv. siuntinius.

bet ne savo vardą. 
wer.

Bul-

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

• Res. Tel.: HEMlock 3150
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak

I. RIMDZUS. D. C.
L1CENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
tfome Galis in Indiana—

Pilone WENtworth 2527
PHYSIO THERAPY

5526 S. Racine Avė.
HOI’RS Daily I—8 P. U 

SaturdRVM 9 A_ 14. to 8 P. 1(.

Tivčiudleidais pagal sutartį.

H

šeimos atlyginimą. Dabar turi visai baltinių. Nėra šil- 
jis sužinojo, kad jos prašy- tos cargos. Teduodama tik
mas buvo atmestas. Jis klau P° vieną antklodę, dėlto jie žodynų: anglų-vokie-1 - --------------------------------
šia, kaip galėtų atgauti pi- m priversti miegoti apsi- Uyoki JiuManelug UDrancū. | IVJV. , .
nigus, kurie buvo jam iš- rengę ir po kelis krūvoje.

mai užlaikyti papildomo a - skaįĮyĮį p€r j0 tarnavimo 2. Laisvalaikio
lyginimo. Tuo tarpu gi ant- , . turi pakankamai, res jie , . , ,roji mergina yra ne kariniu- la‘^s _ Parašvkite j Fia. naudojami tik ruoio. dar- “f'Vū ynU'
ko laipsnio pareigūne (non- Offi(>ftr Armv Service bartis pačioje stovykloje. Be- ' ų-
commissioned officer) ir to- pcrces yj g Army Central laiflviai turi suorganizavę

čių, vokiečių-anglų, prancū-
be’aisviai! zų'vokičeių' vokieči-prancū- 

o geriausiai lietuvių-ang-i z.
Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

dėl jos 
šeimos

motina turi teisę 
atlyginimą gauti.

Suma, kurią jus e Paaiškindamas reikalą ir
ra ištisai is jūsų u ers a - pa(juocĮanias savo pilną var
go® išskaitoma, be an ro- įr pavardę, kariuomenės 
sies merginos išskaitoma i serįjOg numerį ir jūsų palei- 
dalis šeimos atyginimą, °. jįmo dieną, bei vietą, 
kitą dalį prideda va dzia. | KlaUsimas _ Ar tarnybo- 

Veteranas au®ia’ i je buvę vyrai privalo užsi- 
ar jis gali pakeisti savo a registruoti savo drafto ta- 
tional Service Life Insurance kada paliuosuoti iš
(apdraudą) į 20 mokėjimų | ginkluotu) jėgų?
apdraudą ir vėliau po kiek l Atsakymas _ Taip Pagal 
laiko vėl pereiti į reguliarią parįnktįnės Tarnybos Įsta- 
apdraudą (regular insur- j.ymą paliuosuoti vyrai pri- 
ance)- i valo užsiregistruoti vietinėj

Ats. — Negalima pakei- drafto tarnyboj.
titaų daryti. Mes pasiuntė- Klausimas reikia siųsti: 
me jums knygutę apie šią Public Relation Bureau Cat- 
valdžios apdraudą jums va- holic War Veteran? Empire 
dovautis šiame klausime. State Bldg., New York 1, N. 

KL. — Kitas veteranas Y.

Adjustment Office 366 W.,Pradžios mokyklą jauname-i 
Adams Street, Chicago, m. čiams, radiotechnikos ir žem-j DR. V. P. SLEPIKAS

THE BOARD OF DIRECTORS 
OF SŠIS INSTITUTION 

takes pleasure in announcing

a Dividend
at the rate of 1/

^•12 perannum
For the iix-month period ending 

December 31, 1945.

I C a GO

P Į Į | Į jp-4, □ , 
VdjlSi'iS''IU0)ž

•pYvoue.
GROv

030^

W E 1NVITE Y O U w stort
an uccount here. Enjoy consisfently 
liberal dividende, pore sem:-"nnu©lly

Menb-, Artounfi INft'prp i>r ‘o « oOO kY f
Inttrumentalily of the J.iiląd Sf9»«« «<■ •-erete-n*

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu? *

INKSTŲ, PŪSLES. SOCIALfiS 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Męs Jau pagelbėjome- tOkatanČiami, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO. OD
OS. KRAUJO. MAUKŲ. IR PRIVATI 
NTV iAOŲ. Gydome ftlnpinlmn kanale 
aunegala vlmtia. nutekėjimus. pertankų 
vertimą, tuštinti pūslę, nuolatinį kėlimo
si nakčia Iš lovos.
fit.inc ra fia orosroimsra 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
1M.TUOMA MI«V *AF«Ir MBTOIIĮ1 

BE OPBRACUOS
X-RAtf EGZAMINACIJA

BE SKAUSMO
BE PIOV1MO. BE DEGINIMO, 

Didžiumoje ntvėjų palengvina" nuo 3 
Iki h dienų laikotarpyje.

Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 
darbininkui.

PA TEN K J NIM AS G A R A NT U 0.1A M A S 
KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 

DIRBA NC1V J V P AT ARN A VIM UI 
ATVIRA VAKARAIS

DR. E. E. CULP
202 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams—Šeštame Aukšte
VALANDOS: Nui 9 ryto iki 8 Vakare 

Sekmadieniai® nuo 10 iki 1.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
* * *

6303 W. Cermak Road
SEMTO!, ILLINOIS

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

Jeigu neatsiliepiama — 
šaukite: Berwyn 6200

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Parduodame laikrodžius, laik 
rodėlius, auksinius ir deimanti 
nius žiedus, rašomas plunksna*

t r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktu* |
už Jums Prieina- Į 
ma« Kalnas I

Be to, turim* ? 
dideli ir gerą pa j 
sirinkimą Muzik- j 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų,

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

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUSIC
1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617 į

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

DR. JOHN 6. MILLA5
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: BERWYN 6200

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

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS1

Tik vieną porą aklų jauname gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
lSegzaminuotl Jas modernlSkiauslu 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na visų aklų (tempimų.

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

OPT’OMLTRISTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Chicago 

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

Treėiad. ir Šeštad. 9:30 a. m
iki 7:«0 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Ui pigesnį nuošimtį — be 

knmišino — pas

MUTUAL
FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

Assn. oi Chicago
Ž202 West Cermak Road 

Telefonas C.ANAL 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS:

VVCFL. 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvergo vak. 7:00

Ofiso Tel.: 
Res. Tel.:

GROvehill 5213 
PROspeot 9475

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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, Cicert
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.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ. MORGIČIŲ PAS MUS

Pirk Victory 
Bonus!

Atoa PaMkoloo Yra Daromo* — 
Statybai, Kcmmitartinnl. RcflnaAMtrUnal — 
ANT LENGVŲ MftNBKINIŲ IAMOKftJTMŲt 
Paatna,klokite ftemoma NnoMmČių Kainom* 
TAPKITE FINANSINIAI NRPRIKLAUHOMII
TAUPYKITE attiko |matgoR. IndAMal
rūpentlngnl globojami Ir Ilgi •A.UOO.OO Ap- 
drauatl per Federal Karinga and Ijokn Ift- 
•'iiranoe tJorporallon.. Jūmų pinigai bua grei
tai Išmokami jnnv, ant pareikalavimo.

H K NIAURIA m ŽYMIAOHIA LIETUVIŲ 
FTNANHlHlt IHTAIGA.

— 41 Metai įtekmingo ratarnavlinol —

KE1STUT0 SAVINGS AN D LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 1118 Joseph M. Mozeris. Sec’y 3236 S. Halsted St.

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Dienomis tik pagal sutartį.

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

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

DR. CHARLES SEGAI0
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS: 9
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. ■ 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
ASGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant trečiad. Ir aekmad

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

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

Chicago, Illinois

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

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

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

OPTOMETRISTAI IK AKINIŲ IŠDIRBĖJAI 
EGZAMINAVIMAS AKIV IR PRITAIKYMAS AKINIŲ

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

(kampas Marshflcld)
YARDS 4499

1600 MILVVAUKEE AVENUE 
(kampas Nori h)

HUMBOLDT 9368

STASYS LITWINAS SAKO:

11 DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirklį 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos SMings 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
Hardtvare — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insullaeijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vwlėjns

CARR MOODY LUMBER CO.
30S» S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

I»F- - j I 4.^—2.——

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL CANaI 8122

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.
REZ1DENCIJ A

3241 West 66t,h Place
Tel. REPubUc 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Bm. 8968 8o. Talrnau Ava. 
Res. TeL GROvehlU 0817 
Office Tel. HEKlock 4848

DR. J. J.
GYDYTOJAS IR 

2423 West Marųuette Road

SIMONAIUį
IR CHIRURGĖ

OFISO VALANDOS:
Į Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGUjI 

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

Tel. YARds 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. YARds 5921
Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: IIEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURi

4157 Archer Avem
O f ūso vai.: 1—3 ir 6—8.30 P. 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo,
arklys be žabokliy.

kaip

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenui 
VALANDOS: nuo 2—4 ir^«

Ofiso Tel.: PULLMAN lO 
i hama EŲLLMO S2I3
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Antradienis saus 22, 1916

HELP WANTED
• D R A IT G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“PRA4OAR” HELP WAXTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dmrborn Street 
Tel. RANdolpb 8488-848B

HF.I.P VVANTEP — VYRAI

REIKIA VYRŲ
PASTOVIEMS DARBAMS 
85c i Valandą Pradedant. 

Pilnos l'nijis Naudos. 
MALONES IsLAUKO DARBAS 

IŠTISAI METUS
Matykit Mr. Eggort (Ofise) •

KEDZIE AVĖ. & 87th ST. 
akarinis kampas.

TEL.—PROSPECT 8434
llEI/r RANDĖK 
ATSISUKITE

AT.ONZI FV.RNITVHE CO, 
1882 W. HERBARU ST.

Medžio Dirbėju 
Reikia

Patyrusiu
SANDER 11 ANOS—DRVM—

TRIM SAWYERS 
JOINER IIANDS 

MACHINE IIANDS

DOETSCH & BAUER
1534 W. ALTGELD

MEDŽIO DIRBĖJŲ
MILL HANDS 

ROUTERS 
FINISHERS

Aukščiausia Mokestis
Bonai ir viršlaikis mokant laiką 

ir pusę. .Moderniška dirbtuvė.

Jackson Industries
1708 S. State St.

Punch Press ir Shear 
Operatorių ir Padėjėjų

CHTCAGO PERFORATING CO. 
2445 W. 24tli PIjACE

PATYRUSIO UPHOLSTERER. ku
ris gali sukirpti, siūti ir užbaigti 
darbą.. Tiktai geras darbininkas lai 
atsiSaukia. STAUK TYPEWRITER 
& SUPPIjY CO., 633 W. VVashington, 
DEArborn 2 7 90.

HF.I.P AVANTED — MOTERYS

VVANTED
3 — FILE GIRLS — 3

Experience unnecessary 
Clean light Office 

Permanent employment
UNITED REXALL DRUG CO. 

2321 W. PERSHINC. RD.

Four Typists 
or Girls

OFFICE CLERICAL W0RK 
OLD ESTABLISHED FIRM 
EKCELLENT CONDITIONS

PERMANENT EMPLOYMENT
UNITED REXALL DRUG CO. 

2321 W. Pershing Rd.

MERGINŲ
IR

MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

48 VAL. I SAVAITE 
PASTOVUMAS 

ŠVARIOJ, ŠVIESIOJ 
MODERNIŠKOJ DIRBTUVĖJE

E X E L
Auto Radiator Co.

320 E. 21»t ST. 
PATYRUSIŲ

OPERATORIŲ
PRIE ŠILKINIŲ DRESIŲ

J O E L E V Y’
234 S. Market St.

MERGINŲ — MOTERŲ
ĮVIRINO IR RACKINO DARBŲ
Patyrimo nereikia. Pastovūs dar

bai. Dieną ar naktį Mftai.

• CHROME-RITE CO.
4534 W. NORTH AVĖ.

FOR SAI.E — FOR RENT

RENDON AR PARDAVfMUT— 
Hardware krautuvė. 4038 W. 
15th St., Cicero, iš priežasties 
senatvės. Biznis išdirbtas 30 me
tu. Šaukite — CICERO f>39.

HEI.P VANTFD

BfC

MOTERYS

MOTERYS PIRMIAU BUV 
KARO DARBININKES 

AR JOS IEŠKOTE 
DARBO?

TELEFONŲ KOMPANIJA
TURI KELETĄ DARBŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai Moterims 
Visose Miesto Dalyse 

Vai.: 8:80 vak. ild 12 Naktį

★ ★ ★
Cafeteriįoj Virėjų

Valgykloj Tarnaičių 
taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Samdymo Ofisas Moterims 
STREET FLOOR 

809 W. YVASHINGTON ST.
MERGINŲ — MOTERŲ 

PAKUOTI SALDAINES
Svarūs, pastovūs darbai. Gera mo
kestis. Patyrimo nereikia.

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

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems dirbtuvės ir assembly 
darbam. Nereikia stovėti. Apmo
kami poilsio laikotarpiai. VĄL.: 
8 ryto iki 4:30 pn.
JENSEN RADIO MFG. CO.

G601 S. Larnmie St.

REIKIA MERGINŲ
Daužyti kiaušinius. Mokesties pa

kėlimas geroms darbininkėms 
Atsišaukite:

HANSEN & MATSON CO. 
1230 W. RANDOLPH

RANKOMIS SIUVĖJŲ IR 
ATRAITŲ PRIKIMŠEJŲ
PRIE VYRŲ DRABUŽIŲ

STANFORD WILLIAMS CO. 
222 W. North Bank Dr. 

Merchandise Mart Room 1281

VALYMUI MOTERŲ
Darbas tiktai ofisuose, fi dienos 
3 arba 4 vai. kas vakaras. 65c j 
valandą. Matykite Mr. Jackson.

Vienna Model Bakery 
1212 W. Congress

MERGINŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS 
Patyrimo Nereikia 

Malonios Darbo Sąlygos 
ATSIŠAUKITE

GLOBĖ
B1NDING & EMBOSSING CO. 

3249 W. Harrison St.
APLINK MUS

Comptometer 
Operators (2)

FOK
SIMPLE EXTENSION 

SOME CLERICAL
NEW OFFICE

PLEASANT PEDMANENT WORK 
good opportunity

UNITED REXALL DRUG CO.
2321 W. Pershing Rd.

FOUR GIRLS
For Light Easy Work 
ASSEMBLING ORDERS 

IN DRUG WAREHOUSE
Fine conditions 

Good pay 
Steady work

UNITED REXALL DRUG CO. 
2321 W. Pershing Rd.

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ IR VYRŲ
AMŽIAUS 18 IKI 40 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos, ■ gera transportacija.
BLUE ISLAND BAG CO.

1004 Maxwell St. CAN. 8022.

Savymeilė yra pamatas, 
ant kurio išdygsta pavydas.

i, cmęsm icnuois
3S9SS

SVEIKATA...
BRANGUS TURTASI

APSAUGA NUO
DIFTERITO

Vienas iš didžiųjų medi
cinos mokslo laimėjimų pro
filaktikos srityje, tai išra
dimas T o k s o i d ų (čiepųj 
prieš Difteritą.

Jau kai buvo išrasta An
titoksinas Difteritui gydyti, 
žmonės labai džiaugėsi, nes 
žinojo, kad sergančiam Dif
teritu vaikui yra galimybė 
būti išgelbėtam nuo mirties, 
jei daktaras laiku suspėja 
įšvirkšti ligoniui po oda nuo 
20,000 iki 50,000 vienetų 
Diphtheria Antitoksino. Tai 
buvo didis dalykas. O prieš 
tai, kol dar nebuvo išrasta 
Diphtheria Antitoxinas, tai 
tūkstančius, tūkstančius vai 
kų Difteritas pasmaugdavo. 
Seniau, kai pradėdavo siaus
ti Difterito epidemija, tai 
žmones apimdavo baisus 
siaubas, nes tada nebuvo jo
kios pagalbos. Senesnės kar
tos žmonės tai labai gerai 
prisimena.

Dabar jau apie Difterijos 
epidemijas mažai girdima. 
Nuo Difterito dabar jau mi
rimų labai retai pasitaiko. 
Difterito liga. nyksta. Turė
tų toji smaugiančioji vaikus 
liga visiškai išnykti. Ateis 
gadynė, kad Difteritas vi
siškai išnyks. Difteritą nai
kina ir visiškai išnaikins, 
tai čiepai vadinami “Diph- 
treria Toxoid”.

Pradėjo vaikus nuo Dif
terito čiepinti visupirma Ka 
nadoje, 1925 m. Iš pradžios 
žmonės netikėjo, kad čiepy- 
jimas galėtų apsaugoti nuo 
Difterito. Pradžioje “ Diph
theria Toxoid” čiepai nebu
vo visiškai tobuli, čiepyji- 
mas buvo ,gan skaudus. Bet 
žmonės patyrę jog čiepyji- 
mas ištikrųjų apsaugoja vai
kus nuo baisaus Difterito, 
pradėjo beveik visi savo vai
kus čiepyti. Vėliau ir Ame
rikoje pradėjo vaikus čiepy
ti nuo Difterito. Rezultatai 
puikūs! Jau 1940 metais Ka
nadoje iš 180,000 vaikų tik 
2 mirė nuo Difterito.

X “Draugo” metinio kon
certo, kuris įvyks vasario 
10 d., St. Agnės Auditorium, 
visi laukia ir visi iš anksto 
tikfetus perka, kad nereik
tų laukti prie tikietų lan
gelio koncerto dieną.

X ARD 6 skyriaus, iš 
Brighton Park, narės bus 
“Draugo” metiniame kon
certe šeimininkės. Joms va
dovaus E. Paulienė. O. Ru- 
dakienė ir M. Pakeltienė. 
Veiterkoms vadovaus M. Ru 
dakiūtė, E. Pauliūtė ir M. 
Stankiūtė, visos pasižymė
jusios patarnautojos.

XPranciškus ir Marei iona 
Dar geli ai, gautomis žinio
mis, Los Angeles, Calif., šio
mis dienomis nusipirko gra
žų namą.

X Ign. Kryževičius, senas 
West Side gyventojas, pas
taruoju metu buvo sunega- 
lėjęs. Dabar jau pasveikęs. 
Pavasarį jis su žmona ža
da išvykti į Marijonų, arba 
Labdarių Sąjungos ūkį ir 
ten pasidarbuoti.

Bale D B. BAOKUB 
OM Anh* Avmhm, Chkag*

ges apskr,, spėjama, gyvena 
Chicago, III.

Maziliauskus Stasys ir 
Maziliauskas Jonas, abu ki
lę iš Petničiškių km., Šaukė
nų valsč.( Šiaulių apskr., į 
USA emigravo prieš D. Ka
rą, spėjama, gyvena Cleve- 
land, Ohio.

Milaitė Ona (Milas), ki
lusi iš Pasėlio km., Kaltinė
nų valse., Telšių apskr., iš 
profesijos mokytoja.

Milašauskas Feliksas, ki
lęs iš Butkaičių km., Kur
šėnų valse., Šiaulių apskr., į 
USA emigravo prieš D. Ka
rą, spėjama, gyvena Cleve- 
land, Ohio.

Morkūnaitė Katrė (Kat- 
rina), kilusi iš Kurklių km., 
Šedu^^s valsč., Panevėžio 
apskr.

Navickas Kazimieras, a- 
pie 60 m. amžiaus, ir Na
vickas Liudvikas, apie 55 m. 
amžiaus, abu kilę iš Kuršė
nų valsč., Šiaulių apskr., spė 
jama, gyvena Bayonne, N. J.

Parulis Kazys, apie TO m. 
amžiaus, kilęs iš Budaviškio 
km., Kalvarijos valsč.

Paškevičius Vincas ir Paš
kevičius Augustas, abu kilę 
iš Kunigiškių km., Bartnin
kų valsč., Vilkaviškio apsk., 
į USA emigravo prieš D. 
Karą, spėjama, gyvena 
Brooklyn, N. Y.

Įčiepintas vaikas su “Di
phtheria Toxcidu” nesuser
ga Difteritu; o jei kartais 
ir susirgtų, tai sirgtų labai 
lengvai. Bet tai pasitaiko 
labai retai. Čiepai nuo Dif
terito apsaugoja vaiką per 
3 ar 5 metus. Rekomenduo
jama, kad kiekvienas vaikas 
būtų čiepyjama nuo Difte
rito kas 3 ar 5 tnetus, iki 
sulauks 18 metų amžiaus.

Dabar “Diphtheria Toxo- 
id” čiepai yra tobuli, kon
centruoti, nedaug jų ant syk 
leidžiama po cda, ir nelabai 
skauda. Po įčiepyjimo re
akcija menka, dažniausia 
vaikas nieko blogo nepajun
ta. čiepai yra duodami tris 
sykius, po 1 dožą kas tris 
savaites; tai daroma todėl, 
kad nebūtų ant syk perdi- 
di reakcija ir, kad imunite
tas prieš Difteritą būtų ge
resnis. Juo anksčiau yra vai
kas įčiepyjamas, tuo geriau. 
Jau vienų metų amžiaus kū
dikį galima čiepyti nuo Dif
terito.
Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas J. A. — Tams 
tai apie savo “vaiką“ neap
simoka rūpintis, nes viena, 
jis jau nėra vaikas bet su
augęs vyras; o antra, apie 
jo sveikatą tinkamai rūpi
nasi U. S. armijos dakta
rai. Tamsta sielojiesi, kad 
jo būdas labai pasikeitė, kad 
jis pasidarė nekalbus, me
lancholiškas, užsimąstęs ir 
labai išlėto valgąs tuo me
tu kai jis buvo parvykęs 
namo poilsiui pirm išvyk- 
siant į užjūrį, Tai nieko 
nuostabaus, nei nieko bai
saus. Daugeliui kareivių to
kia nuotaika pasidaro. Kai 
jūsų sūnus sugrįš į savo 
gyvenimo senas įprastas vė
žės, tai su juo vėl viskas 
bus geraj.

Atsakymas F. R. — čes
nakai ir česnakinės tabletės 
yra visiškai bevertės suma
žinimui aukšto kraujo spau
dimo. Petraškas vartoti yra 
gan sveika, nors nepadaro 
didelės įtakos į aukštą krau- 1 
jo spaudimą.

Paieškojimai
Mrs. Kozlavo Sinkievo 

Helene (Elena Kazlauskaite 
Sinkevičienė), į USA emi
gravo 1921-22, spėjama, gy
vena Brooklyn, N. Y.

Krivinskas Jonas, apie 60 
m. amžiaus, kilęs iš Lekė
čių valsč., spėjama, gyvena 
Hartford, Conn.

Kvederys Antanas, apie 
58 m. amžiaus ir Kvederys 
Jurgis, apie 56 m. amžiaus. 
Abu kilę iš Obelyno km., Ši
lalės valsč., Tauragės apsk., 
į USA emigravo prieš D. 
Karą.

Lukusevičius Stanislovas, 
spėjama, gyvena Chicago, 
III.

Lukusevičius - Seputaitė 
Base, apie 48-50 m. amžiaus, 
kilusi iš Skuodo, spėjama, 
gyvena Chicago, III.

Martiniais Petras, sūnus 
Tamošiaus, apie 40 m. am
žiaus, kilęs iš Antakalnio 
km., Gelvonių valač., Ukmer-

Pečkauskytė Petronėlė Ir 
Pečkauskytė Pranciška, abi 
paeina iš Šauklių km., Ra
seinių apskr., į USA emi
gravo prieš D. Karą, spėja
ma, gyvena Chicago, UI.

Plyčius Marija, spėjama, 
gyvena Chicago, III.

Radovvitz Emilija, iš na
mų Birzen, apie 50 m. am
BE

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

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

PATAISYMO PATARNAVIMAS

NAUJI Stalinio Modelio RADIOS 
Dabar Parsiduoda 1

• šaldytuvai
• Skalbimo Mašinos
• Dulkių Valytuvai
• Prosai

• Broleriai
• Pečiai
• Elektros Daiktai
• Fluorescent Įtaisymai 

ir taipgi daug kitų.
TŪBŲ — DALIŲ — PATAISYMAS 

EKSPERTYVAS RADIO PATARNAVIMAS
< PIRKITE ANT IŠMOKĖJIMO !

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

"" ' 'B '""I '■ 1 ■"""■s--'"'

Kas Met Vis Gražiau!
Nepraleiskite Progos Dalyvauti

DlęnrąščiojDrąugo
, METINIAME

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 OPERETE - "Sveikam Ligos Neįkalbėsi"

Taipgi Dalyvaus Populiarus Ir Garsus

UKRAINIEČIŲ CHORAS
Ir Mūsų Lietuvių Plačiai Pagarsėjusi

SV. KAZIMIERO AKAD. ORKESTRAS

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

wr 3
žiaus, kilusi iš Biržų, į USA 
emigravo prieš D. Karą, spė
jama, gyvena Chicago, III.

• ■»
Ieškomieji ar apie juos ži

nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti — Lithuanian A- 
merican Information Center, 
283 Broadway, Nevv York 
City 7, N. Y.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A meraber of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best rcsults.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ..................................................................................... $7.00
Pusei metų .............................................................................. 4.00
Trims mėnesiams ................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. l»50
Vienam mėnesiui ................................................................. • ^5

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metama ..............................   $6.00
Pusei metų .............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ........................... ..................................... 1-25
Vienam mėnesiui ........................... '..........................................75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Istoriški Streikai

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

Kovos lauke tarp darbo ir kapitalo vyksta tai, ko 
nėra buvę Jungtinių Valstybių istorijoj. Sustreikavus 
750,000 darbininkų, užsidarė 1,300 plieno dirbtuvių. Tai 
savaime yra rekordas. Bet kitose industrijos šakose 
milijonai žmonių streikuoja, nešant didelius nuosto
lius ir darbininkams, ir darbdaviams, ir visam kraš
tui. Labai rimtai yra p&raližuojąma vadinamoji krašto 
rekon versi jos eiga. Vyriausybei tai užduoda nepapras
tai didelį galvosūkį ir uždeda milžinišką atsakomybę. 
Ligšiol, kaip daug kam atrodo, vyriausybė neparodė 
pakankamai energijos ir sumanumo tarpininkaujant 
tarp darbo ir kapitalo.

Žodis Apie Arkiv. M. Reinį
Šiomis dienomis gauta atvirutė iš Vilniaus, ėjusi 

per Maskvą (taip užadresuota) apie arkivyskupą Me
čislovą Reinį. Keliais žodžiais pranešama, kad arkivys
kupas tebėra gyvas. Atvirutė išsiųsta rugpiūčio 10 d. 
Vadinas, ji išbuvo kelionėje net penkis mėnesius.

Lietuvos Operai 25 Metai
ilį

Visi operos dalyviai tiek buvo išvargę, kad dėl kai 
kurių buvo bijotaai, kad neatsitiktų jiems kas blogo 
scenoje, turint omenyje kai kurių pirmą kartą scenoje 
pasirodymą.

Publikos buvo prisigrūdę ne tik visi teatro kampai- 
kampeliai, bet buvo pilnas ir orkestras ir užkulisiai. 
Kad sustabdžius žmonių veržimąsi teatran buvo reika-Rusai Tebepersekioja Katalikus

Šventasis Tėvas, gavęs tikrų įrodymų, kad bolševi- linga milicijos pagalba. Tai buvo viena tų švenčių, ku
kų valdžia persekioja ukrainiečius ir kitus (rytų apei
gų) katalikus, specialiu savo raštu išreiškė protestą.

Ta proga pravartu pakartoti faktą, kad rusai bol
ševikai ir kituose okupuotuose kraštuose, inimant ir 
Lietuvą, persekioja katalikus. Ne be reikalo LAIC, 
paduodamas apie tai žinių, pastebi, kad bolševjkai visu 
uolumu tęsia carų politiką — visomis išgalėmis sten
giasi stiprinti provoslaviją, kuri, savu ruožtu, naudo
jama Rusijos politiniams siekimams. Rytų apeigų ka
talikai, kurių nemažas skaičius gyvena prie Rusijos 
prijungtose rytinės Lenkijos dalyse, yra verčiami nu
traukti ryšius su popiežiumi. Unitų dvasininkų areš
tai ir trėmimai nesiliauja. Iš Maskvos siunčiami rėži
mui atsidavę provoslavų dvasininkai ir apgyvendinami 
ištremtųjų vietose. Optacijos procedūrai užsibaigus, 
prijungtose srityse nebeliks nei katalikų parapijų, nei 
vienuolynų, taip, kad kaip pranešime sakoma, iš Vil
niaus, Lwovo, Pinsko ir Lucko diecezijų teliks vien 
atminimas. Rusijos užimtose srityse yra sudarytas net 
“Komitetas grįžimui į Ortodoksiją’', kuris, supranta
ma, yra sovietinio rėžimo agentūra. Iš bolševikų oku
puotų sričių Rytų Europoje ateina šiurpios žinios. Pav. 
žinomos pavardės net 42 kunigų, kurie buvo bolševikų 
nužudyti anapus Kurzono linijos.

Gerai, kad Popiežius tarė savo žodį,. Jau laikas būtų 
ir didžiosioms demokratinėms valstybėms kreipti į tai 
rimto dėmesio ir griežtai pareikalauti Maskvos sustab
dyti religijos persekiojimą ir rusų pagrobtuose kraš
tuose ir Rusijoj. Kaip gi galima bus atstatyti pasau
lyje taiką ir gerovę, kuomet vis dar nėra daroma rim
tesnių žygių priversti Maskvą duoti žmonėms keturias 
laisves, dėl kurių pasaulio demokratijos kariavo.

rios nepriklausomos Lietuvos jaunų dienų kultūros isto
rijoje, ypač lietuvių, muzikos istorijoje, bus aukso rai
dėmis įrašytos.

Prieš pasikeliant uždangalui scenoje pasirodė St. ši
lingas, pranešdamas apie operos atsidarymą, ir tarp 
kitko pažymėjo: jog šiandien mes susilaukėme tos lai
mingos ir iškilmingce dienos, kuomet nepriklausomoje 
Lietuvoje galima atidaryti pirmąją lietuvių kalba operą.

Tam vaidinimui buvo spėta mašinėle atspausdinti vos 
37 programos. Afišų buvo atspausdinta 110 egzemplio
rių. Tos afišos ir programos, be abejo, šiandien jau 
yra didele istorine retenybe.
TOLIMESNIO DARBO PLANAVIMAS

Ne Rojus, Be) Pragaras
Spauda plftčiai rašė apie rusų karių grupę Dachau 

stovykloj (Vokietijoj), kuri griežtai atsisakė grįžti į 
savo tėvynę ■— Rusiją. Jungtinių Valstybių kariai tu
rėjo panaudoti fizišką jėgą, kad j-uos sugrūsti į vago
nus. Iš tos priežasties keliolika rusų nusižudė.

Vis tik negerai, kad naudojama taip žiaurios prie
monės grąžinimui žmonių ten, kur jie nenori grįžti. 
Tai ir nedemckratiška ir net nežmoniška.

Reikia tik stebėtis, kad tiek daug žmonių (jų mili
jonai) atsisako savo laisvu noru grįžti į Rusiją arba 
į rusų okupuotus kraštus. Tokių tarpe net pačių rusų 
yra labai daug.

Ligšiol visai negirdėtas dalykas, kad ne vienas ki
tas, bet milijonai žmonių nenorėtų grįžti į tėvynę. Kai 
žmonės vieton grįžimo įi savo kraštą geriau renkasi 
mirtį, tai vaizdžiai kalba, kad sovietų okupuotuose 
kraštuose ir net pačioj Rusijoj yra ne rojus, kaip Mask
vos agentai užsieniečiams stengiasi įkalbėti, bet tikras 
pragaras. ~

★
Chicaga Pirmoj Vietoj

Chicagcs arkidiecezija kenuoto maisto rinkliavoj pra
lenkė visas kitas arkidiecezijas ir diecezijas. Surinkta 
daugiau kai milijonas kenų, kuriuose yra virš pusant
ro milijono svarų maisto. Visame krašte katalikai su
rinko virš dvidešimts milijonų svarų, kenuoto maisto, 
kuris siunčiamas j karo sunaikintus ‘kraštus. Nėra abe
jonės, kad to maisto dalis eis ir nuo karo nukentėju- 
sicms lietuviams.

Laiko Laiptais
ROMANAS
★ IŠ PIRMOJO PASAULINIO KARO ★

(Tęsinys)
— Maryte, tu ką tik sa

kei, kad nesi mačiusi šiltų
jų kraštų. Už mėnesio, už 
savaitės dargi, mes ten ga
lėtume jau būti mūsų poves- 
tuvinėj kelionėj. Nuvažiuoti 
svetur su savo mylima žmo
nele! Tai būtų atpildas už 
visą sunkią mano vargingą 
jaunystę. Aš augdamas ne
turėjau tokių sąlygų, kaip 
judvi lepūnėlės.

Daktaras pasakojo Mary
tei savo gyvenimą. Kokia 
kaina jis nusipirko visa tai, 
ką dabar turi. Kiekvienas 
sakinys darė jį Marytei vis 
artimesniu, savesniu.

Kalbėdamas jis išsitrau
kė iš kišeniaus mažą skry
nutę ir išvyniojęs išėmė auk 
so žiedą su didele briljanto 
akute. Paskui paėmė jos 
kairę ranką, išbučiavo vi
sus jos pirštus ir užmovė 

ant antrojo piršto šitą bran
gią dovaną. Marytė iškaito.

' Iš kaito nesusigriebė, ką 
turinti daryti. Patraukė kiek 
ranką ir nuleido kiek susi
mąsčiusias akis į žemę. Dak
taras jos neragino, davė su
siorientuoti, ir tylėdami pa
ėjo porą žingsnių. Paskui 
Marytė linksmai pakėlė gal
vą, meiliai žvilgtelėjo jam 
į akis ir jau nebetraukė ran
kos, ant kurios jai movė 
žiedą. Tai buvo sutikimas 
būti jo žmona. Daktaras bu
vo laimingas. Norėjo ją iš
bučiuoti, bet... susilaikė. Ta
rė netinkamu tuoj ieškoti 
kompensacijos už dovaną. 
Marytė pabučiuoti irgi ne
drįso. Jis, linksmai ir jaus
mingai pabučiavęs jos rap- 
ką, tęsė savo pasakojimą.

Prie vakarienės, kaip visuo
met, daugiausia juokėsi ir, 
galvą užriesdama, krykštė 
Zosė. Ji flirtavo su teismo 
kandidatu, nes tik jis ir li
ko. Motiejus, kaip visuomet, 
matė tik Danutę. Daktaras, 
kaip suaugęs žmogus, laikė
si rimčiau. Jis kalbėjo su 
tėvu, motina ir stengėsi pa
laikyti bendrą kalbą. Jis 
buvo labai laimingas, už tai

daug pasakojo ir juokavo.
Po vakarienei, kai kau

niečiai pakilo rengtis namo, 
tėvas pareiškė, kad vežėjas 
jų seniai nuvažiavo namo, 
o jis juos rytoj nugaben
siąs savais arkliais. Visi tuo 
tėvo šposu buvo labai pa
tenkinti. Paleistas gramafo- 
nas. Pradėjo šokti. Visi bu
vo linksmi. Visi gyveno tuo 
momentu, užmiršdami pra
eitį ir ateities gresiantį pa
vojų. Tėvai buvo laimingi, 
žiūrėdami į mergaičių links
mumą.

— Žiūrėk, motin, jie at- 
• ims iš mūs mergaites, — 

pastebėjęs, kad jaunimas už 
imtas savim ir nieks jų ne
išgirs, tarė tėvas.

(Bus daugiau)

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ -
BE KOM1SINO

Turtus Virš SI“,500,1)00. — 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- p. - -12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 M.

Pora dienų pailsėjus, buvo pradėta galvoti apie toli
mesnį operos darbą, nes tam dar jokio plano nebuvo.
Keletą kartų iš eilės pastačius op. “Traviatą”, kurios 
net provincijos inteligentija būriais Kaunan plaukė iš-. 
girsti ir pamatyti. 1921 m. vasario 16 dieną jau buvo 
paruošta M. Petrausko melodrama “Birutė”. Tam pa
statymui buvo jau nupieštos Adomo Varno dekoracijos 
ir pagaminti savo lėšomis rūbai; dalis buvo atvežta iš Marytė klausydama padėjo 
Berlyno. Deliai nevykusio pastatymo, šis veikalas tuo- galvą jam ant peties... 
jau buvo iš repertuaro išimtas. Birželio mėn. 16 dieną 
buvo pastatyta, A. Sutkui režisuojant, op, “Demonas”,
Rubinšteino.

Šis 4 mėnesių laikotarpis operos gyvenime buvo vie
nas iš sunkiausių. Tebuvo repertuare vos tik viena ope
ra, kuri negalėjo nei publikos, nei vaidylų bepaten- 
kinti — nusibodo vieniems ir kitiems. Tuomet esantį 
orkestrą teko suvartoti simfoniniams ir kameriniams 
koncertams. Tiek vieni, tiek antri davė nemažą defici
tą. Kauniškiai nepratę prie koneertų mažai juos lankė, 
ypatingai lietuvių mažai lankėsi, o jaunimo, kuris vė
liau veik pusę visų parengimų lankytojų sudarydavo, 
dar tuosyk nebuvo. Visuomenė pradėjo žvairuoti, kad, 
girdi, iš operos nieko gero nebus, nes, susidedamą iš 
jauniklių, negalėsianti greit repertuaro paruošti... Tam 
labai daug pakenkė K. Petrausko ir A. Sodeikos Itali
jon išvykimas. Taip pat ir nusikamavę dainininkai pra- gražaus lakštingalų daina- 
dėjo nerimti. Keletą kartų suvaidinus cp. “Demoną” vimo, švelnaus vakaro į<ta- 
birželio 28 dieną, užsibaigė pirmasis operos sezonas. ka.
ANTROSIOS OPEROS PASTATYMAS . Buvo jau beveik visiškai

tamsu, kai daktaras su Ma- 
Vidurvasary grįžo K. Petrauskas su A. Sodeika ir ryte sugrįžo namo. Priean- 

atsivežė J. Kudirką; iki tol tenoro rolę atlikdavo J. gyj sėdėjo visi ir laukė jų
Byra, kito tencro tuosyk nebuvo. Ūpas vėl visiems pa- sugrįžtant. Ir gerai, kad bu- 
kilo ir jau lapkričio mėn. atidaromas antras sezonas v<> tamsu. Pirmutinis Ma- 
opera “Rigoletto”. žmonių, kaip ir pirmame operos
atidaryme, pilnutėlis teatras, tik visų ūpas buvo kitas, 
ne kaip pirmąjį sezoną atidarant; nebesijautė nepasi- 
kėjimo, spėliojimo, bet matėsi visuose širdingumo ir 
pasitikėjimo operos darbui, ypač kai pamatė op. “Ri
goletto” naujose dekoracijose ir naujuose rūbuose.

Tą vasarą L. M. K. D-jos rūpesčiu buvo nupirkti Til
žėje teatriniai rūbai. Jie tat sudarė daug palengvini
mų ir cpenai, nes nebereikėjo tokiais rūbais besirūpinti.
Tame pat laikotarpy buvo pradėta rūpintis apie ope- galbon.
ros suvalstybinimą. Kai kurie valdžioje stovį asmens _  Mes, pOniute, visi kar-
labai tam priešinosi, bijodami didelio deficito, o kiti, tu buvome pavaikščioti. Tik 
kurie sugebėjo operos kultūrinę reikšmę įvertinti, šią parėjom įvairiais keliais. 15- 
mintį palaikė. Tuomet jau visiems vaidyloms, solis- jome lenkčių: kur greičiau 
tams, kurie įvairiose pirmiau įstaigose tarnavo, buvo — keliu ar pajesiu. 
jau mėnesinė alga mokama. Darbas pakeltu ūpu ėjo Stalas buvo jau uždcng- 
vidutiniu greitumu. tas vakarienei. Visi susėdo.

TAUPYKITE JŪSŲ ATLIEKAMUS CENTUS

Priėjus namus, daktaras 
tarė:

— Dabar, Brangute, tu 
man leisi paprašyti sutiki
mo tavo tėvelius. Bet tai aš 
turiu padaryti šiandien, tuo- 
jaus? — tą sakydamas dak
taras stabtelėjo ir sulaikė 
Marytę, užeidamas jai už a- 
kių.

Marytei šiurpas vėl per
bėgo per padus, tačiau ma
tydama, kad ilgiau vilkinti 
atsakymą jau negalima, mei 
liai žvilgtelėjo jam į akis 
ir linktelėjo galva. Tą pa
darė visai noriai. Tai buvo

rytės gyvenime pabučiavi
mas degė dar vis ant jos 
lūpų. Ji jautėsi lyg nusikal
tusi ir šviesoj nebūtų drį
susi drąsiai žiūrėti visiems 
į akis. *

Motina sutiko juodu su 
švelnia, bet prasminga pas
taba. Teismo kandidatas 
tuoj susigriebė ir šoko pa-

*

IR DEKITE Į

UNIVERSĄL
Savings and Loan Association

KUR MOKA 3% IR YRA 
APDRAUSTA IKI $5X100.00

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

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

i

t

% £ > • ,- ’ V
s " *»1 • **.» ' * ; . j

‘ - ■’iįh■ t

‘x

į ? > vV : * .\ t \

•* '3- ■
v o

f

- ij'i J

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH: 

Namus
Farmas 

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) m

Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051



’« 22, 1046 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Vasario

“Miškas ūžia, verkia, gau
džia:

“Vėjas žalią medį laužo,
“Nuliūdimas širdį spau

džia,
“Lyg kad replėmis ją 

gniaužia’’.
Milijonų lietuvių tėvynė

je ir už jos ribų širdis šian
dien skausmas lyg replėmis 
gniaužo, kuomet užsibaigus 
karui, kai kurios šalys jau 
kiek atsikvėpė, gi mūsų tė
vynėje Lietuvoje, klastingai 
prisidengęs demo kratine 
skraiste priešas, kelia sau

A I A
ZIGMONTAS
SHILKCNAS

Gyveno 2440 W. 24th S.t
■Mirė Sausio 19 1946, 5 vai.

popet, sulaukęs 54 m. auiž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš.Tra- 

kų apskričio, žižmarrų par„ 
Juknionių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris—Franeea Chrrn, 
Estelle Kocian ir Helen Mur- 
phy; sūnų, VnCentą: seserį 
Konstancijų /Vyšniauskienę, 

švogerį Mykolų: 2 brolius — 
Vincentų Lietuvoj ir Bernar
dų Brazilijoj ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, Sausio 2 3 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly- 
dėats į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčių. kurioje įvyks 
gedulingos paina'dos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Laid. direktorius Lachawicz 
ir Sūnai. Telef. Ganai 2515.

kruviną puotą. Ir, aišku, tol 
jis ten puotaus, kol jo nie
kas negudraus.

Štai, vasario mėnesį- Lie
tuvoje įvyksta bolševikiški 
rinkimai. Jau mums tie “rin 
kimai” žinomi. Tai skaudi 
ironija, tai žmonių išprie
vartavimas ir pasauliui akių 
dūmimas. Tuo pačiu metu, 
pasaulio tautos grupuojasi, 
konferuoja ir mėgina dėti 
pamatus pasaulio taikai. Tad 
ir mūsų tėvynės likimas de
damas ant svarstyklių.

Šiuo tad momentu turime 
vieningai užprotestuoti prieš 
sovietų smurtą — prieš ru> 
šiamus Lietuvoje “rinki
mus". Tą padarysime vasa
rio 17 d. Amalgamated sa
lėje, minėdami Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Ten bus taip pat ir 
graži programa, kuri bus 
paskelbta kiek vėliau. Įžan
ga tik 50c. Visi geros va
lios lietuviai prašomi ruoš
tis tą dieną dalyvauti tame 
minėjime. Laisvutė

Gražus Parengimas
Brighton Park. — Tėvų 

Marijonų 35 skyrius rengia 
bunco party vasario 24 d., 
2 vai. popiet, namuose ad
resu 4538 S. Washtenaw Av. 
Yra leidžiama knygutėmis 
dovanos, būtent pirma dova
na pora užvalkalų, antra do
vana $2 pinigais, o trečia — 
vyno bonka.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti.

Reng. Komisija

Am. Liet. Katalikių 
Dukterų Klubas

Cicero. — Klubas pradė
jo naujus metus su labai 
maloniu įvykiu: sausio 16 
d. virš 30 narių susirinko ir 
kartu nuvyko į “Kungs- 
holm”, kur per keletą va
landų vaišinosi švedišku val
giu, o vėliau domėjosi “mi- 
niatur” opera.

Vakarui vadovavo nauja 
pirm: A. Jurgelaitė. Tai bu
vo pirmas toks išvažiavimas.

Klūbietėms ypatingai ma
lonu buvo turėti savo tarpe 
svečius: kleb. kun. I. Alba- 
vičių, kun. dr. Rėklaitį, klu
bo dvasios vadą kun. E. Ab
romavičių ir buvusį dvasios 
vadą kun. J. Grinių. Klubas 
reiškia nuoširdžią padėką už 
pridavimą daug smagaus ū- 
po per turiningas kalbas.

Dabar klūbietės ruošiasi 
prie didelio vakaro, tai yra 
“Širdžių Dienos” šokio, ku
ris bus vasario 9 d., parapi
jos salėje. Grieš Raymond 
Braise orkestrą. Kviečia jau 
nuomenę, vedusius ir neve
dusius, kaip ir augesnius. 
Daug jaunimo grįžo iš tar
nybos, bus progos tikrai pa-

27 d., parapijos salėj, 6 vai. 
vakare.

Vakarienė bus skani ir 
programa graži. Rengėjos 
žada visus atsilankusius pa
vaišinti ir palinksminti. Pel
nas eis kilniam tikslui, tai 
yra paramai Tėvų Marijonų.

Komisija nuoširdžiai kvie
čia skaitlingai dalyvauti ne 
tik Šv. Antano parapijiečius, 
bet taip pat ir iš kitų para
pijų svečius.

Renginio Komisija

PRANEŠIMAI
Tėvų Marijonų Bendradar

bių Dr-jos Chicago apskri-

silinksminti. A V.

Vakarienė Ir Graži 
Programa

Cicero. — Tėvų Marijonų
Bendradarbių 21 skyr. ren
gia vajaus vakarienę sausio

Penkių .Metų Mirties Sukaktuvės

A. A.

EDVARDAS LUKOŠIUS 
2555 VVest 43rd St.

Jau sukako penki metai, kai nagailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Edvardą Lukošių..

Netekome savo mylimo Sausio 23 d., 1941 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) trečiad., 
Sausio 23 d., 1946 m. Nekalto Prasid. Šv. Pan. parapijos 
bažnyčioje, 8:00 vai., ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldos ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Edvardo sielą.

Nuliūdę: Motina Ona ir Tėvas Antanas; Sesuo Sophie ir 
ftvogeris V ir.oras Tarasevičius.....................

4. A
PETKAS JAKŠEVICIUS
Gyveno 507 W. Slsst Street, 

Tel. Kepublic 7235.
Mirė Sausio 20 d. 1946 m„ 

12:30 vai. pp., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio. Naujamies
čio parapijos, Arliškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Justiną Pečiukienę jos 
vyrą Joną, sesers vaikus Fe
liciją ir Alfonsą ir jų šeimas;
3 pusseseres Eugeniją Cha- 
pienę, Barborą Kopusčienę ir 
Oną Armonienę ir jų šeimas; 
pusbrolį Jurgį Norbentą ir jo 
šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų

Lietuvoje paliko 2 seseris 
Rozaliją Čiurlenę ir Petronė
lę Ivanauskienę jų šeimas ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Liet. Piliečių 
Barb. Kliubo, Teisybės Mylė
tojų draugijos ir Vakarinės 
Žvaigždės kliubo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
ir Evanausko koplyčioje, 6845 
S. Western Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., Sausio 2 4d., 
1946. Iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Leo’s 
(78tli St. ir Lmerald Avė.) 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio slleą. I’o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. ,

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

Nuliūdę:— Sesuo, štogeris,
Sesers Vaikai, Pusseserės,
Pusbroliai ir Kitos Giminės
Laid. direktoriai Mažeika ir 

Evunauskas. Tel. PRO. 0099

ties priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, sau
sio 23 d., 8 vai. vakare, Auš
ros Vartų parapijos salėje.

Bus renkama nauja val
dyba, svarstysime metinio 
seimo klausimą ir kitus 
svarbius reikalus.

Valdyba

B. A. LACHAHICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą*
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

Davgelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais mene iedevrais 
kuriuo* mes padirbome jiems.

■' -A- ’ I
Kairėje matosi vienas iš 

daugelio mūsų atliktų darbų.
Prie pirmos progos atvyki! 

i mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
521 NO. WESTEKN AVĖ. TEL.: SEKLE Y 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

STEPHENS
* * * FUNERAL HOME

Graži — Erdvi — Su Vargonais 
7918 SOUTH PARK AVĖ._______ TRIANGLE 3055
ŽENTAS, LIETUVIS — ADOLPAS IVAN JIVANAUSKAS) IR 
JO ŽMONA SAKAU STEPHENS IVAN SUTEIKS JUMS

GERIAUSI PATARNAVIMU

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

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

>

PIRKITE TIESIOG NUO — 
’mjr. nelson 
— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3419 West llth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUSOISHW.»,in6 . .^HHmiKūn luiai s-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

PETER TROOST MONUMENTS
Naujoje South Side Vietoje

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLfiJAI
ŽENKLAI

Štai Yra Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma suvirš 50 
metų tos pačios 
šeimos rankose.

PERSONALIZKD MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions.

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Most Beautlful and Endurlnn — Stronsest and VVorld’s Best. 

BUY U. S. VICTORY BONDS WITH THE SAVINGS
KREXPK1TBS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Uember of the Llthuanlan Chamber of Commeroe 
and Dartus-Girėnas American Leglon Post. No. 171

MODERNI IŠVIDINE PARODA. NAUJOJ VIETOJ:
2548 West 63rd St. Tel. GROvehill 3745Ii Automobiliu Transportacijos Patarnavimas Ten ir Atgal 

illvALANDOS: Kasdien 9—9 vai. vak.; Sekmad. 9—6 vai. vak.

NARIAI:
Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCU
Patarnaujam

dienąirnaktį
Mes Turime 

Koplyčias 
Visame 
Mieste.

A. A.

KAZIMIERA PETKIENĖ (po tėvais Adomavičiūtė)
Gyveno 3729 Pulaski St., Indiana Harbor, Ind. Mirė 

20 d., 1946 m. 10 vai., vak., sulaukęs 79 m., amžiaus. Gi
mė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio ir miesto.

Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūnus Joną ir Vladis

lovą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Prusiecki, koplyčioje — 3831

Main St., — Indiana Harbor Ind.
Laidotuvės įvyks trečiad., Sausio 23 d., 1946 m. Iš 

parapijos bažnyčią, Indiana Harbor. Ind., kurioje įvyks 
parapijos bažnyčią, Indiana Harbor, Ind., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą .Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kryžiaus kapines, Calumet City Illinois.

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

Nuliūdę: Sūnai ir Visos Kitos Giminės.

STANISLOVAS SAVEIK1S
Mirė Sausio 19 d., 1 946 m., 

5 40 \ai., vak., sulaukus 52 
m., umž. Gimęs Lietuvoje. Kilu 
iš Ukmergės apskr. Širvintų 
parap. Saveikiftkų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 3 8 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
Žmoną Sofiją (po tėvais Bud- 
nik); ,2 sūnus Motiejų ir mar
čią Albiną ir šeimą ir Edvar
dą (abu i . S.Army užjūry); 2 
dukteris Sgt. Shayne (WAG) 
ir Ritą; 2 brolius Juozapą Ir 
jo moterį Hattie ir seimą Ir 
Antaną ir moterį Agniešką Ir 
Seliną Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko seserį Marijoną švo- 
geiį Liudviką ir kitas gimines.

Kūnus pašarvotas Kadžiulis 
koplyčioje — 668 \V. 18th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
šausiu 24 d., 1 946 m. Iš

koplyčios 8:39 vai., ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
parap., bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos ūž velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; žmoną, Kūnai, Duk
terys,, Marti. Broliai ir Glml-BM

laidotuvių direktorius J. F. 
Radžiu*. Tel., GANal 6174

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITtIANICA AVĖ. Phone VABds 4908

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

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 719 W. 18th STREET 
_____ ._____ Telephone YARds 1419___________

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.___________Phone YARds 9781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 UTUAN1CA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. L. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 06611

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstyl
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VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Nauja vieta kator
giniams darbams

New York (LAIC) — So
vietų ambasados biuletenis 
Washingtone praneša apie 
atrastus akmens anglies klo
dus Vorkutoje, Pečoros upės 
baseine, netoli Šiaurės Ledi
nuotojo vandenyno, toli už 
Arktikos ribos. Yra tai tun
drų rajonas kurių pelkėse 
veisiasi bilijonai moskitų. 
Žiemą gi šaltis čia siekia 
iki 70 laipsnių žemiaus nulio 
F. Tai vienos iš pačių bai
siausių anglių kasyklų pa
saulyje, bet jau ir tenai 
šiandien dirba dešimtys tūk
stančių tremtinių. Vergų 
darbas Sovietijoje yra įpras
tas rešikinys. Juk didieji 
Rusijos kanalai, galima sa
kyti, išgrįsti tremtinių ir ka
linių kaulais.

Sovietai apie tvarka 
savajame krašte

New York (LAIC) — Lai
kraštis “Izviestija”, nusi
skundžia didelė netvarka 
susisiekimo srityje miestuo
se. Kaip pavyzdį mini Char- 

' kovą. Čia gatvekariai eina 
labai retai. Juose išdaužyti 
stiklai ir nėra elektros švie
sos. Vakarui atėjus, gatve
kariai visiškai sustoja ėję.

DEDA PASTANGŲ STREIKUI BAIGTI

Edwin E. Witte, prez. Truman paskirtas pirmininku 
faktams tirti komiteto per konferenciją su Svvift and Co. 
skerdyklų egzekutyvais. Iš kairės į dešinę: J. E. Wilson, 
prezidentas Svvift and Co.; W. N. Stork, tarybos virši-

Administracija teisinasi esą' įinkas- k. N. Clarke, vice prez. ir Witte. Konferencija 
nėra galima gauti lempučių 
apšvietimui, vadinasi negali 
važiuoti.

t

New York be karstų
New York, N. Y. — Jau 

savaitė, kai čia streikuoja 
1700 karstų darbininkų. Sa-

įvyko Washingtone. (Acme-Draugas telephoto)

lik dalis fabrikų 
Lietuvoje veikia

New York (LAIC) — Da
lis Lietuvos fabrikų įrengi- 

koma. kad New York tuojau mų‘ masin1 ir t-.t- b“v0 ,ls’** ** ** 4- r* v *ą Vtrtl nrnn Iri,

Žemės drebėjimas 
sulaikė "show"

SKELBKITfiS “DRAUGE”

pritruks karstų, nes rezerve 
tesiranda itk 3.000 karstų. 
Šis skaičiui tokiam New 
York’ui, tai lašas jūroje.

Sydney, Australija. — Iš 
New Guinea pranešama, kad 
Lea apielinkėje įvykęs že
mės drebėjimas buvo toks 
stiprus, kad net nutrauka 
net rodymas judamųjų pa
veikslų vienoj Amerikoj ka
riuomenės bazėj.

Policija gaudo

Karo veteraną Sidney L. Sherman
ĮTARIAMAM NEATSILIEPUS, POLICIJA PRADfcJO 

JJ GAUDYTI. NOSINAITES, VIELOS KILPA IR 
KITI DRABUŽIAI PASIŲSTI FBI LABORATORI-

JON.
Sidney Lester Sherman, 

buvęs Northvvestern Univer
siteto medicinos studentas, 
vėliau įstojęs į kariuomenę 
— marinų korpusan yra 
naujas policijos įtariamas S. 
Degnan pagrobime ir nužu
dyme. Jis gyveno Hyde Park 
Y. M. C. A.
SUSEKTAS IŠ
NOSINAIČIŲ

Netoli Degnan namų poli
cija rado porą nosinaičių, 
ant kurių pasirodė kraujo 
žymių. Nosinaitės turėjo ka
riuomenės skalbyklos nume
rius, iš kurių per Karo De-

partmentą sužinota jo var
das. Nuvykus policija į Y. M. 
C. A. jo nerado. Per radio 
paskelbta, kad atsišauktų 
save išteisinti nuo įtarimo. 
Kadangi iki šiol neatsišaukė 
policija užantspaudavo jo 
kambarį ir pradėjo ieškoti, o 
nosinaitės, vielos kilpą, ku
ria manoma buvo pasmaug
ta mergaitė ir kiti jo drabu
žiai pasiųsti į Washington 
FBI laboratorijom

S. L. Sherman, sakoma, y- 
ra buvęs valstybės silpna 
pročių ligoninėj dėl kesini- 
mos nusižudyti.

mARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

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.,

Telefonas — GROvehill 2242
Chicago, III.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Joms 
18 Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR ŠI ITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO- 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NATHAN
KANTER

“LlrtUTttkas
Žydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

gabenta nacių ir bolševikų.
Sovietų spaudos pranešimu,
Lietuvoje esą jau atstatyta 
52 lengvosios pramonės fab
rikai, jų tarpe 17 odos, 16 
tekstilės ir 19 trikotažo įmo-

SLVasu4'kXuuiie12paŠ 120 milionų pardavimui
rublių autuvų ir manufak-Į Cincinnati, Ohio. — War 
tūros. “Inkaras” vėl prade- Į Assets Corporation paskelbė 
siąs gaminti kaliošus. [pardavimą 20 milionų ka-

pastebėti, kad f riuomenei paruoštų ir nesu
naudotų marškinių, kelnių, 
džeketų ir kitokių drabužių. 
Visas šis “stakas” kainuoja 
32 mil. dolerių.

Pravartu 
1939 metais Lietuvoje buvo 
50 odos ir kailių apdirbimo 
įmonių, o tekstilės reika
lams dirbo 84 įmonės.

Būsiąs ięsiamas 
spausdinimas

Neišsisuko

SS

New York (LAIC) — Ne-

Įspėja stočių kapitonus
Chicago policijos viršinin-1 kerštauja, vieni kitus žudo. 

kas John C. Prendergast va- į Policijos viršininkas į savo 
kar 39-nių policijos kapito-! ofisą parinko dešimtį kapi 
nų susirinkime padarė tokį

f pareiškimą:
“ Padarykit galą gemble- 

rystėms savo distriktuose, 
arba būsite pašaukti Civilės 
Tarnybos Komisionierių teis
man.”
IŠVALYS VIDUR- 
MIESTĮ

Chicago vidurmiestis yra 
knibždynė visokios rūšies 
gemblerių. Jie vieni kitiems

tonų, kurių užduotis bus va
lyti Chicago nuo gemblerys- 
tės.

“Aš jus, vyrai, įspėju”,— 
viršininkas pagrūmojo poli
cijos kapitonams, — “kurio 
distrikte bus susekta gem- 
blerystės, tuojau rezignuo- 
kit. Kitaip atsidursite komi
sionierių teisme, kuris jus 
negarbingai pašalins”.

Sveikintinas policijos vir
šininko užsimojimas.

Berlin, Vokietija. — He- 
lene Schwaerzel, kuriai Hit
leris buvo išmokėjęs $400,- rekorde

naujam Nelaimės
žiurint okupacinių sąlygų,! 000 už išdavimą Kari Goer-
Lietuvos kalbininkai tęsia 
pasiruošimus spausdinti lie
tuvių kalbos žodyną. Darbas 
vedamas prof. Balčkonio 
priežiūroje. Jau baigtas re
daguoti antras tomas. Gei
džiamojo sąsiuvinio dydis 
būsią 35 spaudos lapai. Pra
vartu pastebėti, kad medžia
ga šiam žodynui pradėta 
rinkti jau prieš 50 mehg, jĮ

"Išdumpuos' į jūrą
New York, N. Y. — Mel- 

bourne radio paskelbė, kad 
300 britų karo lėktuvų, ku
rių tarpe randasi ir Ameri
kos Hellcat tipo, ir kurių 
vertė siekia 24 milijonų dol., 
bus “išdumpuoti” i jūrą.

SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

deler, vyriausio suokalbinin
ko 1944 m. nužudyti nazių 
furerį, dabar tapo vokiečių
policijos suįmta... . ■ . ........

Kas Girdėtoj
Chicago je>

Sprogimas sunaikino 
fabriką

Penkių gazo tankų sprogi
mas sunaikino Joslyn Manu- 
facturing and Supply Co. 
fabriką, Franklin Park. At
vykę ugniagesiai iš Elm- 
vvood Park, River Grove,
Franklin Park buvo bejėgiai, 
kuomet liepsnos tūkstančius 
pėdų šovė į padanges nu
šviesdamos 100 mylių aplin
kui.

Sprogimas įvyko tuo me-, 
tu, kada nebuvo nei vieno. MlIlČ JO Slddbnne 
darbininko, tiktai sargas, r
kuris laimingai išliko spro-|
gimo nepaliestas.

Kasyklų Departmentas pa
skelbė, kad Illinois valsty
bės anglių kasyklos darbi
ninkų gyvybės apsaugos at
žvilgiu padarė rekordą visoj 
valstybės istorijoj. Vienam 
milionui iškastų anglių pri
puola tik vienas nelaimingas 
atsitikimas. 1945 m. Illinois 
kasyklose iškasta anglių 
69.500,000 tonų.

Grąžino dolerį

NAMO PARVYKĘS 
ŽUVO

Ed. Zajicek, iš Cicero, 
motor machinists mate 2c., 
Coast Guard korpuse, mirė 
Loretta ligoninėj po susidū
rimo savo automobilio sui 
troku, kurio šoferis sulaiky
tas išklausinėjimui.
TRUMPAM KELY 
SUTIKO MIRTĮ

Už bloko nuo namų E. J. 
Murray, 752 Forrest Avė., 
ant Northwestern geležinke
lio, žuvo kuomet eidamas na
mo pasirinko trumpesnį ke
lią. Traukinys ant jo užlėkė. 
ANT ŠALYGATVIO ŽUVO

Ant platformos Illinois 
Central geležinkelio negras 
užpuolė Wm. Hetlleman, .

7400 Chappel Avė. At-.!. *>»>». Nahn!nJ^?

ėmęs pinigus jau buvo be
einąs, bet staiga sugrįžo ir 
nukentėjusiam gražino $1 
bilietui. Paskui bėgdamas 
da ištraukė vienai moteriai 
rankinuką ir pabėgo.

Kenčiamieji nuo atdaru
Ir skaudžių žalsdų. žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir įcaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot Kuomet
iatsdoa pradeda
niežti Ir skaudė- Oį
tl — užtapkite 
LEOULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir akausm* vii
prajaunančios y- 
patybče sutelks 
Juma tinkamų 
nakties poliai Ir 
pagelbės Ižgydyt 
sanaa atda
ras Ir skau
džias žala- 

daa. Vartokite J| Irgi akaudlems 
nudegimams, ž*žų Ir sutrūklmų 
pražaltntmul, Ir kad palengvinti 
Paorlasls niežėjimą. Atvždlna va
dinamų Athlete’a Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo Jo pietlmųst. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrflklmo tarp plržtų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms 11 lauko pu
sės

LEOULO OINTMENT parsi
duoda po 51.00, 1.75, Ir 5.00.

Siųskite Jūsų llonsy Orderi tie
siog l:—

LEGULO
1941 No. Polanki Rd. 

Dept. D. Chicago 39, Iii.

sukakti
Immaculata vardo aukš-

X Gimimo P. švč. para
pijos Šv. Vardo Draugija su
sispietė pasidarbuoti ‘'Drau
go” metiniam koncertui. 
Valdyba ir nariai pasižadė
jo atsivežti kuo daugiausia 
draugų ir pažįstamų, ši 
draugija jau ne pirmą kar
tą gelbsti “Draugo” paren
gimams. Su tokia pagalba, 
“Draugo” koncertas turi pa
sisekti. Pavyzdys kitoms 
draugijoms, kurioms “Drau
gas“ per ištisus metus ne
mokamai patarnauja.

X Ona Metrikienė yra re
tas čia augusių moterų tar- 

j pe pavyzdys. Ji, kaip ir vi-
/sos, augina šeimą, eina var

gonininkės pareigas vienoj 
parapijoj ir dar randa laiko 
pasišvęsti mokinimui kelių 
lietuvių chorų. Praeitą sek
madienį visi gėrėjosi jos ve
damais Tovyn of Lake są- 
jungiečių ir “suvalkiečių* 
chorais. Tikrai ji verta di
delės pagarbos.

X Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos pramoga pra
eitą sekmadienį Vincento ir 
Agotos Balsių name tikrai 
puikiai pavyko, geriau negu 
praeitais metais.Malonūs da
lyviai iš visų Chicagos ko
lonijų perpildė Balsių na
mus. Plačiau bus vėliau.

X Šv. Vardo Draugija iš 
Šv. Jurgio parapijos (Bridge 
porte) “in corpore” stojo į 
talką “Draugo” metiniam 
koncertui. Dr-ja užsibrėžė 
koncertui ir šokiams išpla
tinti kelis šimtus tikietų. 
Vadinas, koncerte bus dide
lė reprezentacija iš Bridge- 
porto kolonijos.

X Moterų Sąjungos 21 
kuopos, iš Town of Lake, 
30 metų gyvavimo sukakties 

j paminėjimas praeitą sekma
dienį, ištikrųjų, buvo gra
žiai pravestas. Programą su
darė kalbos, daines ir vai
dinimas.

trose Avė., ant vietos žuvo, 
kuomet 16-kos metų jaunuo
lis važiuodamas automobiliu 
neteko kontrolės. Automobi
lius užšokęs ant šalygatvio 
įvažiavo į vaisių krautuvę.
AUTOMOBILIU JE 
ŠIRDIES ATAKA

Dr. J. Noerdlinger, 3931 
Dickens St., važiuodamas 
pas ligonį ties 1015 Hyde

X J. Auškalnis, “Drau
go” agentas iš Gary, Ind., 
gausiai parėmė Marijonų 
leidžiamą šventųjų Gyveni
mo knygą užsisakydamas iš 
anksto penkias knygas. Sa
ko, žmonės labai įdomauja 
šia knyga. Jis tikisi dar 
daug surasti šios knygos 
pirkėjų.

X Ona Yodikienė, 2214 
W. 23rd PI., buvo sunkiai 
susirgusi. Turėjo net 2 ope
racijas, bet jau dabar su
stiprėjusi sugrįžo iš ligoni-

- tesnė mokykla mergaitėms ką ir mirė automobiliuje.
Park Blvd. gavo širdies ata- nes, bet dar negali darbuo

LINKSMA NAUJIENA— 
NAUJA MOSTIS!

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

Siztlana Moatėje NSrs Narkotiku
NH Nuodingą raktu.

SDCTIANA mostls greitai pa
gelbsti nuo visokių skausmų, kaip 
tai — rheumatlSkų skausmų, kaip 
meninių Skausmų Kojose. Ran
kose. Sanarluone, Krūtlnžs, Ger
klės, Raumenų Lumbago. Solatl- 
ca. Neuralgijos iŠ priežasties 
skeravSJo Ir suSallmo, Ifitlnlmo, 
Skaudančių Raumenų. Mažų 
Rronchlal Nesmagumų nuo žalčio, 
Pūslių. Spuogų. Vočių. Degančių 
Ir pavargusių Kojų, Mažų Apde- 
glmu Ir žalsdų.

Rlutlana Mostls parsiduoda pe 12 00 
ii dideli pilną stiklini puoduką Siuskit 
JOmj Piotrus tlortog | —

SDCTIANA OINTMENT CO. 
2819 W. Charleston Street 

CMengo 47. III.
SDCTIANA MO8TT8 vartojama 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Amerikoje Ir Europoje.

Chicagoj praeitą šeštadienį 
bankietu Steven Viešbutyje 
paminėjo 25 metų sukaktį. 
Principaliu kalbėtojom buvo 
teisėjas J. F. O’Connell.

KENČIANTIEJI f
— nuo —

Arthritis — Kheumatizmo — 
Lumbago — Mnakulv Skausmo 

. Vartokite . . . 
HEALTH RESOKT M1NKKAL 

BATH DRISKĄ
1 ma IStik ns užtenka 10

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00

PraSvklte Joe vletlnčl vaistinėj, 
o Jeigu Jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakymus su pi
nigais tteslog J —

Bath Products Co.
I-ahoratorles — Chicago. III-
8outhmldle£ial krslpkitės | TTNION 
DHIJO CO., 34SO Ss. Hslstrd st.

PIKIETNINKAS
SUŽEISTAS

L. Cizniewski, 4339 S. 
Marahfield Avė., gyvulių 
skerdyklų darbininkų strei
ko pikietininkas sunkiai su
žeistas ant Ashland Avė. ir 
42-ros. Ant jo užvažiavo 
trokas iš Michigan City.

Vakarinės mokyklos
Sausio 28-30 dienomis bus 

registracija norinčių lankyti 
vakarinę mokyklą. Vakari
niai kursai bus šiose moky
klose : Lake View. Carl 
Schurz, Wells, Austin Crane, 
Englewood, Fenger ir Phi
lips. Iš šių, Schurz, Austin 
ir Englewood turi junior 
kolegijos skyrių.

tis.
X Uršulė Guleckienė, ži

noma “draugijų” veikėja ir 
“Draugo” bendradarbė (DK 
K narė) važiuoja į svečius 
pas Mitkus į Los Angeles, 
Calif.

X Suzanne Spurgis, gyve
nusi Irons, Mich., mirus vy
rui, persikėlė gyventi į De- 
troit, Mich. Tuo būdu paau
go tep skaičius “Draugo* 
ir “Laivo” skaitytojų.

X P- Balčiūnas, iš Bridge- 
port, kuris smagioj Dausi- 
nų, Vaišvilaitės ir Anelės iš 
Roseland, kompanijoj, vyks
ta atostogų į Floridą, prašo 
pranešti, kad sausio 18 d. 
žinutėj pasakymas, jog nu
girsta, būk po Velykų jam 
suskambės vestuvių varpai, 
neatitinka tikrenybei.


